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 پیشگفتار
 

 هدیه نسل جوان به ایران کهن است انقالب

 
، 0431در پی یورش قوای چترباز و کماندو به دانشگاه تهران در اول بهمن 

دانشگاه تهران وابسته به جبهه  دانشجویان عضو کمیتهصدر که  ابوالحسن بنی
. بود، زخمی و مدتی را مخفی شد ن روزآمسئول اداره جنبش اعتراضی ملی و 

حدود یک ماه، بر آن شد کارخود را در مؤسسه مطالعات و  اما با گذشت
، بهنگام 0431در اول اسفند ماه . تحقیقات اجتماعی دانشگاه، از سر بگیرد

رفتن به محل کار خود، توسط مأموران ساواک دستگیر شد و تا اواخر خرداد 
گرفت و در پی  در زندان موقت شهربانی که، دیرتر، زندان کمیته نام 0430

صدر همراه  بنی. ، زندان توحید خوانده شد، زندانی بود01دتای خرداد کو
، نظیر جبهه ملی ای از اعضای شورای مرکزی دانشجوی دیگر و عده 01حدود 

 دکتر آذر، دکتر بختیار و دکتر خنجی، دکتر صدیقی، آقایان دکتر سنجابی
 0440تابستان  بار اول در: شد این سومین بار بود که او زندانی می .زندانی بود

گرفتن حسین مکی، دبیر   در پی اعتراض به انتشار سند مجعول در باره پول
ها توسط سرهنگ یمنی، مدیر روزنامه آرام،  جبهه ملی آن روز از انگلیسی

، در پی 0430دوم، در زمستان  بار. روز زندانی شد 0دستگیر و به مدت 
لی، با هدف ه جبهه میورش ساواک به اعضای سازمان دانشجویان وابسته ب

دستگیر و بمدت بیشتر از یک ماه، در  سر و صدابدون  انجام انتخابات قالبی،
زمان، دانشجویان در دانشگاه تهران و رهبران  هم. زندانی شد زندان قزل قلعه

 . جبهه ملی در مجلس سنا، در اعتراض به این انتخابات، تحصن کردند
شهریور  3عذرا حسینی که در تاریخ گزارش روزهای زندان را برای مادرم، 

 0412من، برای اولین بار در سال . است   با او ازدواج کرده بود، نوشته 0431
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آنها را در اختیار گرفتم و با اشتیاق . های زندان مطلع شدم از وجود دست نوشته
دست  آنها در من برانگیخت، برآنم داشتشوقی که مطالعه . فروان خواندم
 . دهم م و در دسترس مطالعه همگان قرارنوشته را تنظی

ها، که به او و همسرش، مادرم، مربوط  بلحاظ وجود قسمتهایی از نوشته پدرم
اما به باور من، نوشته ارزش . شوند، نخست مایل به انتشار کامل آن نبود می

. شد کم و کاست منتشر می باید بی تاریخی داشت و متعلق به تاریخ بود و می
 .موافقت کرد نظر اینبا  مپدر

رز طآشنائی بیشتر با روحیه و احساس و : نوشته از دو بعد جاذبه و اهمیت دارد
سال بعد از آن،  53های شناخته شده جنبش دانشجویی که  یکی از چهره فکر

شد و آشنائی با یکی از پر  کشورنخستین منتخب ملت ایران و رئیس جمهور 
در  ه منجر به انقالب بزرگ مردمن و جهان کهای تاریخ ایرا ترین دوره حادثه
 پدرم. و نیز، نوشته مروری بر ادبیات ایران و جهان است. گشت 0423سال 

که اهل مطالعه است، خود را موظف کرده بود، در زندان، روزی یک کتاب 
ای از هر کتاب، همراه با تحلیل و نظر خود را برای همسرش  چکیده. بخواند

این یادداشتها، خواننده با محیط فرهنگی نسل جوان ایران  مطالعهبا . نوشت می
 . شود و دنیا در آن برهه از تاریخ آشنا می

تاریخی است زیرا نسلی را که در عرصه سیاست پا گذاشته و مصمم  ،این نوشته
و گرچه . شناساند بود برای استقالل و آزادی وطنش مبارزه نماید، نیک می

یش از نیم قرن پیش است، دارای دو ویژگی درخشان زمان این نوشته متعلق به ب
 :است

صدر از آن  سالگی بنی 53نظری، استحکام و وسعت فکری که در  از منظر - 
در برخوردار بوده است و شهادت زمان بر وفاداری او به اصول راهنمای خود، 

او  سالها، گویند، در همان یادداشتها می. استقالل، آزادی و رشد بر میزان عدالت
 .است ها از اصول و بازیافتن بیان استقالل و آزادی بوده کردن تعریف بکار دقیق

اجتماعی و فرهنگی بررسی شده که همچنان  ،استمرار امرهای واقع سیاسی -
 . گویای حال و روز کنونی مردم ایران هستند
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مرداد  52صدر متعلق به نسلی بود که ضربه و تحقیر کودتای  ابوالحسن بنی -0
را ، را با تمام وجود لمس کرد و مصمم شد راه رهبرش، دکتر مصدق 0445

به نتیجه برساند تا که خود و نسلهای آینده، در وطنی مستقل و آزاد،  ادامه دهد و
است؛ « دوره اصالحات در ایران»زمان نگارش این یادداشتها، . زندگانی کنند

، امینی دکتر علی. تحمیل کرده بود که حکومت امریکا به شاه« اصالحاتی»
انشجویان، نیروهای سیاسی مخالف شاه و دنخست وزیر آن دوره، به مردم و 

شکست . داد وعده تحول از درون رژیم برای رسیدن به اهدافشان را می
اصالحات، در واقع، شکست هر نوع اصالحات در نظام استبدادی را نویسنده 

، این سه 0423نسل پس از انقالب . کند در یادداشتها مشاهده و پیش بینی می
 :جمله نویسنده را نیز لمس و تجربه کرده است

است که پیش از آزادی و استقالل  جوان در همه جا به این نتیجه رسیدهنسل »ـ 
میهن، هیچ کار اساسی میسر نیست و هیچ اصالحی تا وقتی که مردم گلو زیر 

 ؛«چکمه دارند، عملی نخواهد بود
دهد و معاوِن معاون او از پذیرفتن و اجرای دستور  رئیس دولت دستور می»ـ 

قادر به اصالحات هستند و ( دکتر امینی)ایشان  و باز هم. نماید می امتناع 
 ؛ «!نمایند، زهی پررویی می مبارزه با فساد 

که ظاهراً آرزویش تحقق یافته، امروز وزیر شده و فردا باید  بیچاره امینی»ـ 
بمیرد، مسلم است که بمحض سقوط دولتش برفرض آنکه فرصت فرار پیدا 

تند آنها که به عنوان وزارت چقدر بدبخ. کند، حیات سیاسیش خواهد مرد
کنند و اینها  اما این دیگرانند که وزارت می. دلخوشند، وزیرند و نام وزیر دارند

 .«های خیمه شب بازی است نقششان همان نقش عروسک
صدر پس از تجربه شکست جنبش ملی نفت و در زمان تجربه  ابوالحسن بنی -5
محل عملش، بیرون از رژیم ، دریافت که راه حل، بدیلی است که «اصالحات»

جانبدار انقالب شد و . باشد( مستقل از قدرتهای خارجی)و داخل ایران  شاه
ای که بیانگر  رو، او بارها جمله از این. جنبش عمومی دانست ،را نیزآنروش 

 :کند شناخت را تکرار می هدف و رسالتی بود که برای خود و نسلش می
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سان، در همان زمان، در  بدین .«هن استانقالب هدیه نسل جوان به ایران ک»
در . کار تشخیص و توضیح فکر راهنما و روش جنبش همگانی مردم ایران بود

دهد که او نه تنها،  این باره، به مبارزین هم بند خود و به همسرش توضیح می
کند، بلکه خواستار انقالب در تمامی  انقالب را به بعد سیاسی آن محدود نمی

ست، خواستار تغییر نظامی است که در آن، شهروندان اسیر روابط ابعاد زندگی ا
از آنجا که انقالب را . زیر سلطه و ناتوان از شکوفایی و رشد هستند –مسلط 

داند، روش آن را نه  زیر سلطه می -حرکتی برای خروج از روابط مسلط 
اچار ن» :نویسد در این باره، از جمله می .شناسد زدایی می خشونت که خشونت

زد و خورد توأم با خون  آیا واقعاً. شدم برای چندمین بار انقالب را تعریف کنم
کنم  ریزی انقالب است؟ آیا انقالب مفهومی دیگری ندارد؟ چرا، اما گمان می

است، ما تا لفظ و کلمه انقالب  از آنجا که غالب انقالبها توأم با خونریزی بوده
و جنگ انقالبیون با نیروهای قهریه بیفتیم؟  به یاد خون شنویم، باید فوراً را می
اما از آنچه . زنیم حرف می... المثل از انقالب فرانسه، روسیه، مصر، چین و  فی

در هند روی داد و انقالب به مفهوم واقعی کلمه بود، بعنوان انقالب هند، یاد 
 هیچ، استعمار را برداشتند و یک حکومت کامالا . در هند، چه کردند. کنیم نمی

مجهز ملی را بجای آن، نهادند و این حکومت، تمام روابط کهنه را که جامعه را 
کند  زند و بجای آن، روابط نویی برقرار می حرکت نموده بود، بر هم زده و می بی

گفتم که اگر سلطه استبدادی پدر و »و « است انقالب، انقالب واقعی و این
ته و می شکند، این انقالب ، شکس(خانواده)مادر در سلول سازنده جامعه 

آیا انقالب دگرگونی روابط . کند بسیار مهمی است که نسل جوان تحمیل می
خواهیم خون بریزیم و خونمان را بریزند؟ و دیگر، کاری  نیست؟ آیا ما تنها می

انقالب یعنی ایجاد حرکت در جامعه . گمان خیر ماند که انجام دهیم؟ بی نمی
، در گروه، در طایفه، در طبقه، در حکومت، سلطه از ها، در خانواده اسیر سلطه

های تاریخی و  باال وجود دارد و نسل جوان، یکی پس از دیگری این سلطه
 .«است انقالب واقعی برد و این بسیار قدیمی را دارد از میان می
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بود و استقالل و آزادی  صدر که پیرو راه و روش دکتر مصدق ابوالحسن بنی -4
عدالت را بعنوان میزان، نیز، از اصول راهنمای . شناخت میرا هدف و روش 
از »: داد طالب را الگو قرار می بن ابی رو، علی از این. دانست مبارزه خود می

علی بعنوان رئیس حکومت، بعنوان معلم و بعنوان یک انسان انقالبی، بعنوان 
م که او براین نکته تکیه کرد پدر و بعنوان عضو جامعه سخن گفتم و مخصوصاً

نخستین کسی است در جهان که نمایندگی طبقه محروم را در مبارزه با طبقه 
البته علی هرگز برآن ... مرفه پذیرفت و برسر دفاع از منافع اکثریت، جان باخت

خواست جامعه  می نبود که از راه زور طبقه مرفه را از بین ببرد، بعکس او تنها 
ت و ثروت میان عموم ملت تقسیم و مرفهی بوجود آورد که بتدریج امتیازا

 .«تعدیل گردد
کرد، عامل و مسبب  صدر که مدام دعوت به انقالب می اما ابوالحسن بنی -3

دانست، چرا که برای بقای خود، نیازمند بستن روزافزون  انقالب را استبداد می
حسن  در پاسخ به هشدار رئیس ساواک، سرلشگر. همه فضاهای زندگی است

که ( تحت سلطه روسیه کمونیستی درآمدن ایران)بت به خطری پاکروان، نس
: گوید آورند، می می و اعتراضات دانشجویان برای کشور ببار فعالیتهای جبهه ملی

( جبهه ملی)پرسم، بین آقایان اعضای هیأت اجرائی  قبالا از جنابعالی می»
خواهند مملکت را بسوی انقالب خونین  کدامیک چپ هستند و می

گویید معتقدید، باید هم  اگر واقعاً به آنچه می» :دهد و ادامه می« د؟بکشانن
بروید و دست دکتر  امشب به زندان موقت شهربانی و به زندان قزل قلعه

ها را  اگر شما دکتر سنجابی. را ببوسید و از همه معذرت بخواهید سنجابی
ان چپ روسی شان بروند، جانشین آنها هم عاصی کردید و مجبور نمودید به خانه

عامل  آیا بنظر شما دکتر سنجابی. خواهد بود که شما از آن بیش از ما بیم دارید
تیمسار، این کارهاست که مملکت را بسوی یک انقالب خونین .... بلوا بود

کنید، در واقع  شما وقتی مذاکره را بعنوان راه حل مشکالت قبول نمی. کشاند می
صدر جمله گویایی از قول  و نیز، بنی .«بپیش بسوی انقال: گویید به مردم می

آورد که درسی آموزنده برای نسلهای پس از  نهرو، در باره انقالب فرانسه می
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باید دانست که افکار و شرایط اقتصادی هستند که »: است 0423انقالب 
بعضی ابلهان که قدرت را در دست دارند و در . ...آورند می ها را بوجود  انقالب

کنند  باشند، تصور می آید، کور می ه با فکر ایشان جور درنمیمقابل هر چ
ای عناصر ماجراجو و انقالبی و ناراحت که به تحریک  ها بوسیله عده انقالب
در صورتیکه این به اصطالح ماجراجوهای . گیرد پردازند، صورت می مردم می

را  نباشند و میل دارند آ شورشی کسانی هستند که از وضع موجود ناراضی می
 . «تغییر دهند

صدر که شاهد نقش بنیادهای استبداد، از جمله ارتش، در  ابوالحسن بنی -2
، بود، براین باور شد که 0445مرداد  52بازسازی استبداد، با انجام کودتای 

شود نه تنها آن را بمثابه ستون فقرات  تنها از راه جنبش همگانی یا انقالب، می
در واقع، مردم نه در . افع حرکت مردمش نیز گرداندکرد، بلکه مد استبداد، خنثی

توانند نقش فعالی داشته  کودتای نظامی داخلی و نه در مداخله خارجی می
شود که ارتش به این  تنها زمانی میان مردم و ارتش پیوند ایجاد می. باشند

دم برد که اگر به رویارویی با مردم ادامه دهد، خود را کامالا از مر واقعیت پی می
: نویسد می صدر از قول نهرو بنی. برد برد و امکان بقای خویش را از بین می می
رسد که افراد ارتش یعنی  همیشه یک انقالب وقتی به مرحله بحرانی می»

مهمترین ابزار و پشتیبان فشار دولتی از تیراندازی بروی برادران خودشان 
جنبش همگانی، با  نسل انقالب شاهد آن بود که. «خودداری و سرکشی کنند

برادر ارتشی، چرا برادر کشی، و با اهدای گل به سربازان و افسران، روشی : شعار
این  .ا به پیوستن به انقالب دعوت کردکامالا خشونت زدا بکار برد و ارتش ر

ارتش مثل برف » -بقول فرماندهان ارشد ارتش شاهنشاهی -روش سبب شد 
 .قالب بگردندو اکثر ارتشیان حامی ان« ...آب شود

ای بود که در بستر جنبشهای تاریخی ایران  صدر بانی حرکت سیاسی بنی -0
از منظر او، یکی از شاخصترین آنها، جنبش ملی کردن نفت . انجام گرفتنی باشد

احساس وظیفه او نسبت به ثمر و به پیروزی . بود به رهبری دکتر مصدق
را این چند جمله، معلوم  رساندن جنبش بر اصول راهنمای استقالل و آزادی
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گفتم این فرمان تقدیر است که پیروزی انقالب الجزایر و ملی شدن »: کنند می
روز باشد، این مصدق سردار پیر بود که تمام ملتها را به گسستن  صنعت نفت هم

است چه  زنجیرهای اسارت برانگیخت و پیروزی ملت الجزایر، پیروزی مصدق
و در پایان بیاناتم، سخنانم . ا استعمار تعلق دارداو به همه انسانهای مبارز ب

لحن حماسی یافت و گفتم این وظیفه ما، وظیفه مقدس ماست که مصدق را در 
توانیم و نباید در حالی که شاگردان ما،  برابر تاریخ روی سفید کنیم، ما نمی

 اند، تسلیم ننگ و زبونی و اسارت استادان پیکار برضد استبداد و اسارت شده
نبرد را آن قدر . وظیفه ما، وظیفه مقدس ماست که تا پیروزی بجنگیم. شویم

... ادامه دهیم، تا بار دیگر اشک شوق از دیدگان پیشوای ملت سرازیر شود
 .«بزرگ نگران پیکار شماست گفتم چشمان پرفروغ مصدق

صدر که خود  اما بنی. سراسر این نوشته سرشار از عشق به ایران و وطن است -3
ها و یا  دانست، وطن دوستی به بهای تخریب دیگر ملت ا از فعالین ملی میر

برای هم بندهای خود، تعریفی از . کرد سلطه بر آنها را بشدت نفی می
مدعی بود که ... آقای»: کرد اصل موازنه منفی ارائه میناسیونالیسم بر 

حث، به ناسیونالیزم یعنی مکتب اصالت ملت و سرانجام و پس از دو ساعت ب
. اینجا رسیدیم که ناسیونالیزم در جهان امروز دارای مفهوم برتری طلبی نیست

ناسیونالیزم، یعنی مبارزه با تجاوزهای اقتصادی و سیاسی و از لحاظ سیاست 
اگر ناسیونالیزم دارای . ها باید باشد جهانی، ناسیونالیزم طالب برابری همهء ملت
. گیرد آن وقت، همه را در بر مییک مفهوم روشن و انسان پسند باشد، 
توان تعمیم داد و شامل مبارزه با  ناسیونالیزم را در مفهوم مبارزه با تجاوز می

تجاوز طبقه یا یک گروه نیز نمود و گفت ناسیونالیزم مبارزه با هرگونه روحیه 
تجاوز طلبی اعم از خارجی یا داخلی است و در این معنی، مورد موافقت همه 

در این مفهوم ( را)اما اگر ناسیونالیزم، اصالت ملت . گرفتمردم خواهد 
بدانیم که ملت اصل اول است و هرگاه الزم شد، ملت برای بقای خود، حق 
تجاوز دارد، اگر ناسیونالیزم را قبول نوعی انتخاب اصلح بدانیم، جز آنها که 

جهان  .کس این مفهوم را قبول نخواهد کرد افکار ناپخته و نارسی دارند، هیچ
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و اگر این اصل را در روابط ملتها بپذیریم، . ما و عصر ما، عصر تجاوز نیست
ها، حق قوی در حمله  در جهان غول. حیات ملی ما دائم در خطر نیستی است
بودیم،  تازه برفرض که ما قویتر هم می. به ضعیف را باید محکوم کرد نه تشویق

المثل، باید روسیه و  فی زم شد، باید طرفدار تجاوز باشیم و بگوئیم اگر ال نمی
چه روحیه تجاوز، روحیه سخیفی است و وقتی ما . را تصرف نماییم... عراق
دانیم برای همه امکان زندگی هست، چرا ما به دنبال تجاوز برویم و این کار  می

 .«غیر انسانی را تشویق و یا بعنوان اصل قبول کنیم
قیر مردم توجیه و خود را ناچار از استبداد همیشه عملکرد خویش را با تح -2

اما ساختن دمکراسی امری پویا است و . کند سلطه بر مردمی پست تبلیغ می
از . بالیدن آن به میزان رشد حقوق و کرامت و شخصیت انسان و مردم است

طلبد که هم به مردم عالقه داشته باشند و هم احترام  رو، رهبرانی می این
محترم شمردن مردم و شخصیت قائل شدن برای  صدر بر لزوم بنی. بگذارند

معمار شخصیت ملت هند »: نویسد می در باره نهرو. کند آنان، مکرر، تأکید می
هستند کسانی که حکومت استبدادی برقرار . و شخصیت جامعه انسانی است

تا وقتی . سازند اما این پیشرفت نیست کنند و کارخانه و راه و ساختمان می می
عدادها تای که اس در جامعه. شکفند فراهم نیاید، استعدادها نمیمحیط آزادی 

ملت . توان منتظر اصالح بود و توقع پیشرفت داشت مجال پرورش ندارند نمی
برای پیشرفت و برای بدست آوردن سرعت دائم روزافزون در پیشرفت، نیازمند 

شوند در واقع چنان  آنها که شخصیتی برای ملت قائل نمی. شخصیت است
شوند که هیچ اصالحی از قبیل برپا کردن چند کارخانه و  جنایتی مرتکب می
توانا بکار  این نهرو که چون معلمی. تواند با آن برابری کند ساختن چند راه نمی

های مذهبی، آداب و سنن گوناگون و  تربیت ملتی است که از لحاظ جدایی
مرد توانا در چنین نظیر است و این  زبانهای مختلف و تعصبات، در دنیا بی

را بهانه قرار دهد، ... سوادی ملت، وجود تعصبات و  آنکه بی محیطی بی
: دهد و ادامه می« انتخاباتی انجام داد که از لحاظ آزاد بودن کم نظیر بود

او ثابت کرد که در . است نهرو، به این ترتیب خدمت بزرگی به انسانیت نموده»
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توان  در اداره کنندگان مملکت باشد، میهمه جا، در صورتیکه وجدان بیداری 
خورد، افسانه  انتخابات آزاد را انجام داد و افسانه دمکراسی بدرد شرق نمی

. دروغی است که استعمار برای ادامه تسلط خود براین کشورها، ساخته است
گویند آزادی هنوز برای شرق زود است، هنوز  یکی نیست از این آقایان که می

سوادند، بپرسد چه وقت در این کشورها  ردم این مملکت بیفالن درصد از م
را تحمل نمایند؟  توانند آن آزادی وجود داشته است که معلوم شود مردم نمی

گیرد که مردم مصمم  دهد که جنبش عمومی وقتی صورت می تاریخ شهادت می
صدر چنین  رو، بنی از این. «به بازیافتن احترام به خود و دیگران هستند

آنها که وظیفه اصلی و اساسیشان تربیت نسل جوان است و باید تا »: ویسدن می
این لزوم احترام . «... توانند در باال بردن شخصیت مردم مملکت بکوشند می

وقتی »: کند امل استبداد نیز گوشزد میبه نقش، شخصیت و کار مردم را به عو
ست و بیست سال ا بیند که یک سرهنگ که مثل او دانشگاه دیده یک جوان می

هم خدمت کرده، تازه کارش اینست که در خیابانها بدنبال دانشجویان بیفتد که 
تواند برای خود سرنوشت بهتری را پیش بینی کند؟  آنها را دستگیر کند، آیا می

ها و  شما برای سرهنگها که هیچ برای سرتیپ. این نشانه بیکاری نهان است
بازپرس سکوت کرد و من از او خواستم . دسرلشکرها و سپهبدهایتان کار نداری

جواب بدهد و بگوید آیا در مملکتی که کار یک سرهنگ تا این اندازه کوچک 
توانند امیدوار باشند که آینده باین ترتیب  و تحقیرآمیز باشد، جوانان دانشجو می

صدر، رهبرانی در دل مردم جاودانی  و بالخره از نظر بنی. «روشن است؟
پیوند علی با دلهای مردم و محبت متقابل »: ردم را دوست بدارندشوند که م می

از برکت این پیوند بود که علی . که او به انسانها و انسانها به او داشتند، بود
بدست طوفان زمان از میان نرفت و بر زمان، بر امواج آن، بر طوفان آن غلبه کرد 

 . «و خود چون موجی عظیم شد که سراسر حیات را فرا گرفت
. دانست صدر، علم، دانش و مطالعه را الزمه موفقیت جنبش عمومی می بنی -1

رو، در دورهِ عضویت او در کمیته دانشجویان دانشگاه وابسته به جبهه  از این
ایران، این کمیته قبول شدن در امتحان را شرط ماندن در عضویت این  ملی
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ه تاریخ انقالبها و فرصت زندان را از جمله برای مطالع. سازمان گرداند
. های آنها، پند بیاموزد جنبشهای ملتهای دیگر، مغتنم شمرد تا از ضعف و قوت

کنم تنها به امور علمی بپردازم و  گفتم که من از این پس سعی می»: نویسد او می
بینم که نسل جوان بخوبی  وقتی علت را خواست، توضیح دادم که بسیار الزم می

تنها در . و با علم و بینش قدم در راه مبارزه گذاردموقعیت خویش را دریابد 
توان امید داشت این مبارزه حیات ملی را نجات خواهد  این صورت است که می

 .«بخشید
به شهادت تاریخ، هیچ حرکت اجتماعی یا جنبشی بدون آرمان، روی  -01
رسد و در نظام  میو به آن عمل نشود، بجایی ن گر هم روی دهددهد و ا نمی
زیرا باور و عمل به آرمان است که دید و فضای عمل انسان را  .ماند شین میپی

کند و به او توان  خارج از محدوده متعین روابط قوا، باز و امکان پذیر می
ترین  شاید یکی از اساسی. های قدرت را نخورد دهد تا فریب وسوسه می

دان مبارزه و تأثیرهای آرمان، جسارت دادن به انسان برای پا نهادن در می
ایم، به میهن و به آرمان  ما از انجام وظیفه روی برنتافته»: پذیرفتن خطر باشد

صدر که دکتر  بنی. «...ایم برون کشیدن حیات از کام شیر، وفادار مانده: بزرگ
پذیر کردن او، به وی پیشنهاد مقام معاونت شهرداری تهران را  با نیت فعل امینی

متوجه آن بود . را نخورد« واقع گرایی»ردن آرمان با داده بود، فریب معامله ک
که واقع و عمل گرایی تنها بکار توجیه عمل در محدوده روابط قوا و 

آید و نوعی خودکشی سیاسی است، زیرا  های استبداد می کردن پایه مستحکم
استبداد نه تنها مانع کوچکترین اصالح است، بلکه پس از استفاده از افرادی که 

او در باره شعار محوری مبارزه با . کند اعتبار و حذفشان می بد، آنها را بیفری می
وقتی قانون اساسی نادیده گرفته شد، » :نویسد فساد حکومت امینی، چنین می

را  ادعا کرد که در صالح ملت وضع قانون نموده و آن!! دولت مبارز با فساد
ا قبول نکردند و قبول مردم این مملکت این حرف ر. بمورد اجرا خواهد گذارد

و وزرایش الاقل خود آنچه را  رفت آقای دکتر امینی اما انتظار می. کنند نمی
شود بر جامعه ما هیچ نظمی، حتی نظم  کنند بپذیرند و اکنون معلوم می ادعا می
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هیچ معلوم نیست کدام قانون و . کند نیز حکومت نمی من درآوردی آقای امینی
به استناد آن بتوان دادخواهی نمود و این قابل  چه مقرراتی محترم است که

یکسره شده و جناب ایشان رفتنی شده، چه  کار دولت امینی»؛ «تحمل نیست
است  حاال که مفتضح شده. آن قدر تسلیم شد تا مفتضح شد! انسان بدبختی

با فساد مبارزه کرد، نتوانست و تسلیم . اجباراً باید جای خود را به دیگری بدهد
تیمساران زندانی . است های خود توفیق اجرا نیافته در هیچ یک از برنامه او. شد

 .«نیز یکی پس از دیگری آزاد شدند و داستان مبارزه با فساد نیز به پایان رفت
صدر به اهمیت اصول راهنما در جنبش و در زندگی شخصی هر انسان  بنی -00

گاه بود داده شد، بخاطر  0423ب اگر سالها بعد به او، لقب تئوریسین انقال. آ
هم  ،دقیق کردن تعریفهای اصول استقالل، آزادی و رشد بر میزان عدالت

« موازنه عدمی»او . بعنوان هدف و هم بعنوان روش مبارزه جنبش عمومی بود
را بسط داد تا اصل راهنمای ( قول مصدق)« موازنه منفی»و ( قول مدرس)

اهمیت انتخاب هدف، سرنوشت برای نشان دادن . عقل مستقل و آزاد بگردد
وقتی هدف نداریم، وقتی به » :داند آمیز می بابا سرگئی رمان تولستوی را عبرت

گرد  از این قطب عقب. خواهیم بابا سرگئی هستیم دانیم چه می درستی نمی
کنیم و به قطبی تازه  و باز عقب گرد می. آوریم کنیم و رو به قطب دیگر می می

شود که دیگر امکانات ما به حداقل  هدف مشخص میو وقتی . آوریم روی می
صدر در طول بیش از شصت سال  راز ثبات سیاسی کم نظیر بنی. «است رسیده

توان در کوششی دانست که برای بسط دادن موازنه عدمی  مبارزه را، به یقین، می
بعنوان اصل راهنما انجام داده ( یا موازنه منفی به معنی خروج از روابط قوا)

 . است
صدر علم، اراده، ایمان، شجاعت، مقاومت، ادب و پاکیزگی را  بنی -05

رو، به آموزش و پرورش خود و  از این. دانست خصلتهای اساسی رهبری می
: پردازد دعوت دیگران به آموختن و بکار بستن و پرورش این خصلتها، می

دارند و  یک نسل انقالبی تعلقه دانشجویان هم باید توجه داشته باشند که ب»
باید دارای روحیه و اخالق انقالبی باشند، نباید کاری کنند که برای کسی 



15 

 

من براثر سالها » :نویسد در باره شخص خود می. «مجال خورده گیری بماند
را تأثیرناپذیر  خودم ،ها در برابر پول و شهوت مقاومت و قبول انواع سختی

ام و اکنون الزم است عمالً راه استقامت در برابر زندان و شکنجه را نیر  ساخته
 .«آینده نشان خواهد داد که برد با کیست. موزمآبی
 

صدر به همسرش در اوائل ازدواجش، فرصت  بنی شخصیمطالعه این نوشته 
ش، با افکار بخشد تا با خصوصیات شخصیتی او، با خلوت نادری به خواننده می

قصد . دیگر آشنا گردد زاویهاش از  اش، با فضای خانواده و فرهنگی درونی
. ندارم تمام خصوصیات شخصیت و ویژگی های اخالقی او را بررسی کنم

 .کنم خاطر، به یک چند از آنها که بنظرم چشمگیر هستند، اکتفا می بدین
ست و در حالی که ا مذهبی بزرگ شدهای صدر در خانواده  ابوالحسن بنی -0

کند، در طول عمرش، به  معتقد به دین اسالم است و به وظایف دینی عمل می
بازیافت : است و کاری یگانه را به انجام رسانده  دریافتها از دین بسنده نکرده

گاه خود را نه در  باوجود این، او هیچ. اسالم بمثابه بیان استقالل و آزادی
لی، در محدوده محیط و باور های رایج، زندانی او های خود و نه، بطریق یافته
ها،  های ملت با کنجکاوی در پی یافتن نکات مثبت در تجربه. است نکرده

ابائی نداشت و ندارد که، از آنها، آنچه را . ها و افکار دیگر بود و هست فرهنگ
در مبارزه برای استقالل چین  در مورد استقامت مائو. یابد، بیان کند ستودنی می
دانی که من کمونیست نیستم اما مقاومت، ایمان،  می»: نویسد چنین می

و مبارزه مائو سرشار از ایمان و شجاعت . شجاعت، قدرت اراده را دوست دارم
از ادبیات : دهد وسعت دیدش را گستره مطالعات او بدست می. «و اراده است

و از ادبیات شمالی و جنوبی  یایران تا ادبیات هند، روسیه، اروپا، امریکا
روش، او توانست   بدین. سیاسی تا رمانها در باره حدیث زندگی-اجتماعی
 .های فرهنگ استقالل و آزادی را بیابد ویژگی

ای متمول مانع نشد که نسبت به قشرهای استثمار شده  بارآمدن در خانواده -5
چون ( گردانندگان مملکت)» :نویسد او می. جامعه احساس مسئولیت بکند
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د هر چه گوین خود در رفاهند و تمام امتیازات مملکت مال آنهاست بخود می
بینند کسی از رفاه نسبی  اینها وقتی می... ملت یعنی چه، . هست، مائیم

کند،  کنند، چرا او بخاطر دیگران و مردم مبارزه می برخوردار است، تعجب می
چگونه ممکن { پرسم و می}برای من، قابل تصور نیست ! چه آدمهای بدبختی

 «رد؟است در میان بیست میلیون بدبخت، خوشبخت زندگانی ک
صدر سخت مخالف روابط سلطه و سلسله مراتب اجتماعی بود و  بنی -4

عصر ما، عصر » :داند دانست و می آن را مغایر با کرامت انسان می. هست
ها و حقوق  کوشش و مبارزه برای انسان شدن است، برای دست یافتن به ارزش

ت آقائی بردن رسم زشت و بسیار زش ای، برای حرکت است، برای از بین تازه
سراسر وجود . ای قلیل و بندگی جامعه است، برای نجات حیات ملی است عده

اگر جز این بود، خود به خطر مرگ افکندن حماقت . ما لبریز از ایمان است
 .«بزرگی بود

صدر تصمیم به مبارزه برای استقالل و آزادی را بعنوان هدف  ابوالحسن بنی -3
طلبد و  الزامات شخصی و خانوادگی که می اش، با آگاهی کامل از اساسی زندگی

او که کرامت انسان را زیست . آورد، انتخاب کرده بود با دشواریهایی که ببار می
خاطر که متعلق به نسلی بود که مزه غرور  دانست و بدین در استقالل و آزادی می

م چشیده بود، در پی آن بود که با تما و افتخار انسانی و ملی را در دوره مصدق
زیرا آن را مساوی با مرگ . مرداد نشود 52وجود تسلیم تحقیر کودتای 

رو هم در برابر خانواده خویش و هم پیشاروی خانواده  از این. دانست می
ها  همسرش که نگران سرنوشت این زوج تازه بودند و هم در برابر همه خانواده

سی قرار که فرزندان خود را تحت فشار برای دست کشیدن از مبارزه سیا
نسل پیر، ای نسل  ای» :گوید ایستد و خطاب به آنها می دادند، استوار می می

ایم و مقاومت خواهیم کرد، مبارزه ما،  شویم، بپاخاسته ما تسلیم نمی... فرسوده
. گمان در شمار شورانگیزترین پیکارهای طول تاریخ بشر خواهد آمد جهاد ما بی

باش و پیروزی ما را ببین، باش و ببین . یمما حاضر نیستیم عار تسلیم را بپذیر
که فیروز و سرافراز از معرکه پیکار به ساختمان ایران آزاد و آباد باز خواهیم 
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خود را متعلق به نسلی می دانست که پیکار مبارزه برای سرفرازی وطن . «گشت
 !«نسل حاضر انقالب خواهد کرد»که  را بدست گرفته است و وعده می داد

در متوجه بود که عزم او بر مبارزه، با تشکیل خانواده سنتی ناسازگار ص بنی -2
است و خطر تحمیل قالب خانواده سنتی از سوی خانواده و جامعه را به 

خانه »هنریک ایبسن، ء  نمایشنامهدر تحلیلش از . داد همسرش هشدار می
را  «سارا»با الهام از آن، فیلم  0430که داریوش مهرجویی در سال « عروسک

شود تا تو را بطرف عروسک شدن  دیدم که کوشش می می» :نویسد ساخت، می
توان با یک عروسک، جز خانه  برانند و من در این غم بودم که چگونه می

عروسک ساخت؟ اما یقین داشتم و دارم که تو بیش از این متفکر و با هوشی 
کنی که من  خواهم تو به این نکته توجه من می. که تن به عروسک شدن بدهی

. خواهم تو انسان باشی و قدرت داشته باشی تا بتوانیم به هم عشق بورزیم می
دعا کنیم و از خدا بخواهیم ما را در هر حال در برابر آزمایشها پیروز کند و بما 
مدد کند تا از پیش، خود را برای پیروزی و موفقیت در آزمایش صداقت و 

هایی که  در تکرار الگوهای خانوادهخوشبختی را . «صراحت عشق آماده کنیم
بسیار »: دانست کنند، نمی خود را محدود به زناشوئی و پدر و مادر شدن می

راست است، دیگر . حرکت شویم و تنها به لولیدن اکتفا کنیم آسان است که بی
. خبری نیست، اما از زندگی و حیات هم خبری نیست... از زندان و سرنیزه و 
احساس  امیل و دوست و آشنا تو کسی را سراغ داری که واقعاًآیا بین این همه ف

خوشبختی کند؟ حاصل عمرشان چیست؟ مایه دلخوشی آنها کدام است؟ اینها 
اند و بقدری در تسلیم به  تا آنجا که من اطالع دارم آن قدر زندگانی را پوچ یافته

. ستاند که الاقل از خوش بودن هم چیزی دستگیرشان نی سکون افراط کرده
آورند و چند سال بعد همه  می دهند، پیاپی بچه بوجود  ای تشکیل می خانواده

ها که نه ادب دارند و نه  یکی بابا و یکی مامان و خیلی از بچه. شود چیز تمام می
همسر خویش را به ساختن هویت و جهانی دیگر، به نهراسیدن از . «شادابند
به مفتخر بودن از شرکت در  های مبارزه، به تقویت روحیه مقاومت و سختی

رو، خود را موظف می دانست، گزارشی از آنچه  از این. مبارزه، دعوت می کرد
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در طول مطالعات زندان اساسی یافته، را برای همسرش بنویسد، از جمله از 
زیرا او را شریک این مبارزه  ،نقش مقاومت زنان و از چهره های زنان مبارز

 .دانست می
امت بمعنای ایستادن برحق و کوشش مداوم را رمز پیروزی صدر استق بنی -0

جمله مرا بیاد عبارت » :نویسد رو می از این. داند دانست و می جنبش می
آیا نسل ما . خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی: اندازد می حضرت علی

ا این نسل که نسل گذشته و خدای خود را در کار سخت خواهد شناخت؟ آی
توانیم دنیا را حیران  شناسد؟ آیا ما نیز می شناسد، رسالت خود را می نمی راآن ،پیر

یک معجزه تازه نمائیم؟ فردا پاسخ این سئوالها را خواهد داد و آنچه اکنون ما 
و حال که . «راست، کار و کوشش مداوم و خستگی ناپذیر است، همین و بس

پیگیری و سماجت او گذرد، کار و کوشش مستمر او،  سال از آن نوشته می 20
است،  نشان از و داللت بر عمق باور او به آنچه در آن زمان استقامت میدانسته

 . دارد
او : است صدر است، این های شاخص شخصیت بنی اما آنچه یکی از ویژگی -3

کند،  کند که جامعه به انسان تحمیل می نه تنها خود را تسلیم فضا و موقعیتی نمی
انسان، با اراده، کوشنده و مقاوم، قادر به تغییر خود و است که  بلکه بر این

رو،  از این. گردد سان، معمار زندگی خویش و حماسه ساز می جهان است و بدین
ئولیت مبارزه را بر کند تا با ساختن خود، بتواند بار مس کرد و می کوشش می
یک روز که در  آن. یک نسل هستیم که به سالح ایمان مجهزیم»: دوش بگیرد

روز که من گفتم سنگ بزرگ  بستیم، بله از آن نفری پیمان مبارزه می 02جلسه 
کرد که یک نسل  کس گمان نمی کنیم، هیچ را ما عده قلیل در آِب ایستاده رها می

سراسر گیتی را صحنه پیکار برضد زور و ستم و قلدری و نوکری و خیانت و 
ش نه تنها از قدرت و انسان با اتکا به نفس و عمل خوی. «جنایت نماید

شود، بلکه به یمن رشد فضیلتهای خویش است که امید به  مراجعه به آن آزاد می
به همان میزان، اعتماد به نفس او . کند کردن و تغییر دادن را پیدا می تغییر

یابی به  میزان تغییر و افزایش تالش هر انسان را میزان دست. یابد قوت می
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برای پیروز . گردد می پیروزی را مقاومت موجب »: ددان دانست و می پیروزی می
 .«د روی مقاومت خودمان حساب کنیمما بای. شدن باید مقاومت کرد

صدر خطا و شکست در مبارزه و در زندگی، را از امرهای مستمر و  بنی -2
ز آنها درس دانست؛ نباید از آنها ترسید ولی باید ا ناپذیر مبارزه می اجتناب
از شکست، از احساس شکست، چنان ( ایران)این ملت »: ویسدن او می. گرفت

وظیفه ما است که نه . ماند شود که دیگر برایش یارای بپاخواستن نمی رنجور می
تنها نگذاریم او احساس شکست کند بلکه، باید هر روز، با نشان دادن 

وان پیروزیهای تازه چنان شور و هیجان در او بوجود آوریم که، با حرارت آن، بت
از قول نویسندٔه فرانسوی، آنتوان دو . «از سر ایرانی آباد و مرفه ساخت

ملتی بر اثر پیروزی به » :نویسد می« پرواز شبانه»اگزوپری در رومان  سنت
شکست امشب . یابد گراید و ملتی دیگر در شکست، نیروهای تازه می ضعف می

تنها چیزی . کرد ع میشاید درس عبرتی بود که فرا رسیدن پیروزی غائی را تسری
مفهوم  شکست بی»: نویسد می و از قول نهرو. «که اهمیت دارد، پیشرفت است

کوشیم، شکست  می است، شکست یعنی متوقف کردن کوششها تا وقتی 
را با گشاده رویی استقبال  دادند و آن آنها به مرگ اهمیتی نمی. خوریم نمی
دانستند که تنها راه  تند و میداش معهذا زندگی را بسیار دوست می. کردند می

باک بودن و ترس نداشتن و دلسرد  کامیاب شدن و لذت بردن از زندگی، بی
زیرا شکست و ناکامی نیز از کسانی که . ها و ناکامیهاست نشدن از شکست

 .«کند شجاع و دلیرند و از چیزی باک ندارند دوری می
دانست و  به آن، میزندگی را هدف داشتن و تالش برای رسیدن  صدر بنی -1
میان رنج هیچ بودن و رنج کوشش برای مفید بودن، رنج دوم را باید » :داند می

ام که این تنها آرزوی تو نیست که در راه  با طیب خاطر پذیرفت، قبالا نیز گفته
رود، آرزوهای بسیاری بباد خواهی داد تا الماس، الماسی بشوی  مبارزه بباد می

 .«باشدکه رمز سعادت این ملت 
صدر در یافته بود که امید و شادابی از رشد، کوشش و مقاومت در راه  بنی -01

بینی که ناچار  می»؛ «حرکتی نیست خوشبختی در بی»: آیند هدف پدید می
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کنی لذت غلبه بر  آیا فکر نمی. رسد بدنبال استقامت و پایداری موفقیت می
محبوبم که اکنون در  و تو دختر» ؛«الت از هر لذت دیگری بهتر باشد؟مشک

آستانه زندگی قرار داری، نباید با دلتنگی و مالل و افسردگی سروکار داشته 
تو باید با زندگی و تمام آنچه همراه داشته باشد، با شادمانی و گشاده . باشی

رویی و صفای خاطر مواجه شوی و از مشکالتی که در راهت فرا رسد، استقبال 
از آنجا که به آرمانهای خویش، استقالل و . «دریابیکنی تا لذت غلبه برآنها را 

آزادی ایمان داشت و در تالش خویش برای دستیابی به آنها مصمم بود، 
گیر، انسانی  به یمن کوشش پی. بخشند مطمئن بود که کوششهای مداومش اثر می

ما یقین و اطمینان داریم که پیروزی و موفقیت در »: سرشار از شادی و امید شد
اگر موانعی که باید برآنها غلبه . ار ما است و دیر یا زود به آن خواهیم رسیدانتظ

بود، زندگی چیزی کسل کننده و  یافت و مبارزاتی که باید در آنها پیروز شد، نمی
 .«شد رنگ می بی
او، با وجود اطالع . داند صدر مسئولیت پذیری را از صفات رهبری می بنی -00

ای که قرار بر  ، و طرحی خائنانه0431همن ب 0یافتن از خطر تظاهرات 
اجرایش بود، مسئولیت اداره تظاهرات دانشجویان را پذیرفت تا مانع اجرای 

وقتی زندانی شد، مسئولیت اداره تظاهرات دانشجویان . طرح شود و موفق شد
آقا تنها هدف من » :به بازپرس چنین پاسخ داد. را بطور کامل برعهده گرفت

که از گفتن آنچه حقیقت نیست، عار دارم، هر  قط بخاطر آنبیان حقیقت و ف
چه حقیقت بود، نوشتم واال در من ترس وجود ندارد و اگر خالصی همه 
دانشجویان از زندان موکول است به قبول هر مسئولیتی که دلخواه شما است از 

گیرم زیرا عقیده دارم زندان جای  طرف من، من تمام مسئولیتها را بگردن می
 .«نشجو نیستدا
شود در  اش در ارتباط با دیگران را می صدر و سادگی صفا و صمیمیت بنی -05

 روابط با دوستان و احساساتش نسبت به دوستان دانشجو و رهبران جبهه ملی
کنند، ناگهان غمی مبهم قلب  وقتی کسی را آزاد می معموالا »: مشاهده کرد

غم تنها بخاطر آن نیست که دوستی این . فشرد مانند در هم می آنهایی را که می
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اند، بیشتر به این جهت و کمی کمتر برای  و دیگران در زندان مانده! آزاد شده
مثل اینست  شود، گیرند و وقتی کسی آزاد می آنست که زندانیان زود بهم انس می

سال گذشته روزی که مرا از بند به یک اطاق بردند و » ؛«که انسان تنها بماند
تو گویی تمام ابرهای دنیا در . تانم زندانی کردند، سخت دلم گرفتدور از دوس

مدتها کوشیدم خودم را با خواندن کتاب سرگرم کنم . اند دلم شروع بگریه کرده
: و در باره دکتر صدیقی. «اما حتی حوصله بازکردن کتاب را هم پیدا نکردم

گفت پیش از  .او نیز چون ما زندانی است. بدیدن ما آمد آقای دکتر صدیقی»
. است آنکه بدیدن اعضای خانواده خود برود، بدیدن فرزندان مبارز وطن آمده

 .با هم روبوسی نمودیم. شدت هیجان چنان بود که چشمان همه پر از اشک شد
 « او در میان احساسات شدید جوانان زندانی، بند ما را ترک گفت

را با خواندن سطر  است صدر را فراگرفته عمق عشقی که تمام وجود بنی -04
عشق به وطن، . توان مشاهده کرد، احساس کرد، لمس کرد سطر این نوشته، می

صدر عشقش را با  بنی. و عشق به همسرش عشق به مردم، عشق به دکتر مصدق
داند را  کند و آنچه برای موفقیت زندگی زناشویی الزم می تمام وجود اظهار می

او . کند آموزد، به همسرش گزارش می ا، میاز طریق درسهایی که از خواندن رمانه
رمز موفقیت دو همسر را، احترام به یکدیگر، صراحت با یکدیگر و رشد هر 

شوهر آهو »محمد افغانی،  علیبرای مثال، در تحلیل رمان . داند یک از آنها می
آنها نه تنها کوششی برای مبارزه با »: نویسد ، خطاب به همسرش می«خانم
کردند، بلکه با جهات مثبت و قوت روحی یکدیگر  ر نمیهای یکدیگ ضعف

های یکدیگر بود و استفاده از  بنای کارشان بر استفاده از ضعف. جنگیدند می
سازد، عشق به  عشق نیرومند می. ها کار شیطان است، نه فرشته عشق ضعف

سازد، عشقی که  تر از پوالد می بخشد، عشق تصمیم را سخت عاشق بزرگی می
سید میران را به گرداب تردید و  ،هما. گیرد، عشق نیست ا از عاشق میاراده ر

قابل پرورش را در هما  یها تسلیم کشاند و سید میران تمام استعدادها و ارزش
کند و این هوس بود که در گنداب خود،  سازد، خراب نمی عشق می. تباه گذارد

ردید، بددلی، دشمن عشق با جدایی، کینه، ترس، حسد، ت. کرد همه چیز را تباه
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دیرین است، عشق و محبت تیری است که از ترکش خدا رسته و بر دیده 
به محمد و عشق محمد  خلد، عشق خدیجه شیطان نشسته و همچنان در آن می

یکی . به خدیجه، عشق علی به فاطمه، عشق فاطمه به علی، عشق واقعی است
عاشق . ین خالفت استپیامبر و دیگر نیمی از نبوت، یکی خلیفه و دیگری نگ

واقعی با ضعفهای محبوب خود ناگزیر باید بجنگد و آنها را نابود کند، معشوق 
 .«نیز در حق عاشق باید چنین کند

من که فرزند بزرگ پدر و مادرم هستم و حدود سه سال بعد از نگارش روزشمار 
ادرم ام و شاهد کوشش و پیگیری پدرم همراه م زندان توسط پدرم، به دنیا آمده

ام و هستم، با مطالعه این نوشته،  در مبارزه برای استقالل و آزادی وطنم بوده
بیشتر به اهمیت نقش اصول راهنما، ایمان و آرمانی که به انسان، پیشاروی تمام 

به یاد پندی افتادم . بردم بخشد، پی سختیها، توان پوالدین برای ادامه مبارزه می
: کنکور ورودی پزشکی، به من دادام از  نگرانیکه پدرم برای مقابله با ترس و 

پنداشتند و  زمانی که من قدم به میدان مبارزه گذاشتم، کسانی بودند که می»
گفتند رژیم شاه، با آن میزان از حمایت خارجی و با داشتن آن دستگاه  می

گرچه من . سرکوب و اختناق، قابل تغییر نیست و بایستی با آن ساخت
ابی به پیروزی امری فوق العاده سخت است، اما برایم مهم آن دانستم دست ی می

 ام ام، مطمئن باشم بیشترین کوشش را انجام داده بود که در موقع ارزیابی زندگی
دانستم انسان وقتی شکست را از  زیرا می. تا هیچگونه پشیمانی نداشته باشم

ری را باید شاهد ستاند و عم پذیرد، توان کوشش و مبارزه را از خود می آغاز می
این پند باعث شد که من بدون . «ناتوانی روزافزون خود شود و فرسوده گردد

کوشش کنم و آنچه در توان داشتم بکار  و نگرانی از نتیجه کنکور، دغدغه
 . موفقیت در آن برم

درسی مهم دیگر پدرم از زندگی که شاید در این نوشته به روشنی بیان نشده باشد 
انسان کار و تالش خویش را : است هد آن بودم و هستم، ایناما هر روزه شا

زیرا انسان تنها . و یا ادبار دیگران نباید بکند وابسته به عمل، فعالیت و اقبال
سان، انسان خود را از  بدین. قادر به تغییر خویش است، نه تغییر دیگران
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توانند منجر به سرخوردگی و  عملی و عدم باور دیگران که می ات منفی بیتأثیر
او همواره بر این . کند ناتوانی شوند، محفوظ و استقالل و آزادی عمل پیدا می
خاطر  بدین. گیر اواست باور است که میزان برای سنجش پیشرفت آدمی، کار پی

یأس و نا امیدی، از کار و  ام به بهانه گرفتار شدن جامعه به است که هرگز ندیده
 .  کوشش دست بکشد و خود را گرفتار احساس ناتوانی کند

این کتاب درس زندگی، درس مقاومت، درس پیروزی و درس امید و شادی 
 .برای نسل دیروز و امروز و فرداهای ایران است

را ممکن ساختند، از صمیم قلب این کتاب انتشار در آخر از کلیه کسانی که 
 .ی کنمتشکر م

 ایران زی مردمبه امید پیروزی مبارزین خط استقالل و آزادی و سرفرا
 

 فیروزه بنی صدر
 0412شهریور 



 
 0431ابوالحسن بنی صدر در اوائل دهه 

 



 
 صفحه اول دفترچه اول



 



 
 

 
 

 تگرفرا  نام زندان کمیتهبعد ها که زندان موقت شهربانی 
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 دفترچه اول - روزهای زندان
 

 :ر زندان برایت بنویسمدهر روز گزارشی از وضع خودم  کنم می دخترم، سعی
 

، تازه از کوچه وارد خیابان شده بودم که اتوموبیل سازمان روز اول اسفند ماه
ممکن بود . طرف بیاید طرف خیابان به این زد تا از آن امنیت را دیدم دور می

بالتکلیفی عجیبی  در یک. توانستم از زندان بگریزم فرار کرد اما من دیگر نمی
دوستانم و . کرد میبه همدان بیایم اما وجدانم قبول ن خواستم می  . گیر کرده بودم

و باالخره شخصی که بعد معلوم شد سرهنگ است، . یارانم همه در زندان بودند
از ماشین پیاده شد و بعجله خودش را به من رساند و مثل آرتیست، هفت تیرش 

گفتم آقا جان، آرتیست بازی الزم . برویم، برویم را از جیب خارج کرد و گفت
در شهربانی، من را به . گوئید برویم و خونسرد سوار ماشین شدم نیست، کجا می

دربان از ورود جناب سرهنگ جلوگیری کرد و . طرف اطاق رئیس آگاهی بردند
و ( ام کردهنامش را فراموش ) او با عصبانیت گفت، من سرهنگ سعیدی

که افراد ساده تا کجا  دهد میو این خود نشان )باید اجازه بگیرم : پاسبان گفت
بعد از انجام تشریفات، (. کنند مینسبت به این گونه اشخاص احساس نفرت 

!! خواهم، انجام وظیفه بود جناب سرهنگ با من دست داد و گفت معذرت می
ای گرفته  می بمن نگریست، با قیافهستوان یک، پس از اینکه با نگاه پر از احترا

است تا سر  پس از مدتی پیش من آمد و گفت وساطت کرده. از اطاق خارج شد
از من انگشت نگاری کردند و یک . من را نتراشند و من نیز از او تشکر کردم

پالک نمره دار بگردنم انداختند و عکس گرفتند و سپس لباسهایم را تحویل 
دانشجویان با . من دادند و روانه بند دانشجویانم کردندگرفتند و لباس زندان ب

ی از یک قهرمان استقبال گفت مینظیر مرا قرق بوسه کردند و  شور و شوقی بی
شب اول، یک بازپرسی از من نمودند و بعد از افطار، دانشجویان . کنند می
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د بافتخار من، یک برنامه تفریحی ترتیب دادند که تا ساعت ده و نیم طول کشی
 .و جای تو خالی، بسیار، بسیار خندیدیم

 
جناب  کنم می، نیز در دو نوبت از من بازجوئی کردند و گمان و روز دوم اسفند

نام این )تحت تاثیر صداقت من قرار گرفت  کرد میسرهنگ ترکی که بازپرسی 
 (. است 0لیقوانی گویند میسرهنگ، بقراری که 

 
نویسم که چه کردیم و بر من چه  ، آخر شب برایت میسوم اسفنداما امروز 
از صبح تا نزدیک ظهر در بازپرسی بودم و در این بازپرسی اصول . گذشت

بازپرس بیش از بیست سئوال کرد تا مگر من . نظرهای خود را شرح دادم
بخاطر نجات خودم، شرافت را زیر پا بگذارم و مسئولیت را بگردن دکتر 

اما من شرافتمندانه آنچه را حقیقت بود، گفتم تا بازپرس . بیاندازم 5سنجابی

                                                             
در حال ». است صدر گفتگوی خود را با این سرهنگ چنین بازگو کرده بعدها ابوالحسن بنی 0

راستش را : را دوست دارید؟ گفتم حضرت رضا شاهآیا شما اعلی: بازجوئی از من پرسید
اشتباه بزرگ اعلیحضرت رضاه شاه این بود که : گفت. نه: گفتم. بله: خواهید؟ گفت می

شما سرهنگ : گفتم. کرد اگر دانشگاه نبود، بدون معارض حکومت می! دانشگاه را ایجاد کرد
پس اگر دانشگاه نبود، شما نیز سرهنگی که : گفتم. ام دانشکده دیده: هستید؟ گفت« بیلمز»

داند بلژیک یک کشور است و یک  ناصرالدین شاه نیز وقتی دید خود نمی. هستید نبودید
آیند،  فردا، آنها که از اینجا بیرون می: داند، خطاب به درباریانش گفت دانشجوی دارالفنون می

دون دارالفنون نیز او را کشتند و سلطنت قاجار اما ب. دیگر از من و شما اطاعت نخواهند کرد
 315سرمقاله شماره . )«تواند از پس علم برآید پس زور نمی. علم هست و زور نیست. برافتاد

 (0431روزنامه انقالب اسالمی تیر 
استاد دانشگاه در رشته حقوق، از رهبران  ،(0433تیرماه  04 -0524)کریم سنجابی  5

و قاضی ایران در دیوان  ایران، وزیر فرهنگ در حکومت دکتر مصدقحزب ایران و جبهه ملی 
در اول . المللی الهه هنگام رسیدگی به شکایت انگلستان از ایران بخاطر ملی کردن نفت بین

او  .انقالب، برای مدت کوتاهی وزیر امور خارجه ایران در حکومت موقت مهدی بازرگان بود
مرداد، از سوی هیئت اجرائی جبهه ملی، مسئول سازمانهای جبهه ملی در  52کودتای بعد از 

 .دانشگاه بود



 
کریم سنجابی در جریان بازگشت از هلند و یکی از جلسات رسیدگی به کتر د

 0440ایران در سال  موضوع ملی شدن نفت

 
 اللهیار صالحدکتر مصدق و 



 

جمعی از شورای جبهه ملی دوم
 .

درمیان جمع
 :

دکتر 
کریم سن

جابی، 
دکتر 

صدیقی، 
غالمحسین 

دکتر 
مهدی آذر، 

دکتر 
شاپور 

صدر، ابراهیم کریم
بختیار، محمدعلی کشاورز 

 
ش فروهر، 

آبادی، قاسم غنی، حسن شمشیری، داریو
دکتر 

ب برومند
عبدالعلی ادی
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تهدید کرد که اگر جوابهای به اصطالح مبهم بدهم، تمام مسئولیت را بگردن 
جواب دادم بیخود تهدید نکنید، اگر آزاد شدن تمام . من خواهد انداخت

ز طرف من است، من با نهایت میل و دانشجویان موکول بپذیرفتن مسئولیت ا
گیرم ولی شما باید بدانید که این  کمال عالقمندی، همه مسئولیتها را بعهده می

آقای محترم، زندان جای دانشجو نیست و بجای . شما هستید که متهمید
منطق، چترباز نباید بمقابله دانشجویان فرستاد و من هم حاضر نیستم اصول 

م و بخاطر خوش آمد شما، تسلیم ترس شوم و به پستی شرافت را زیر پا بگذار
با آنکه مطابق دستور، من باید از خود سلب . تن در دهم و دروغ بگویم

نمایم اما وجدان و  مسئولیت نمایم و مسئولیتها را متوجه آقای دکتر سنجابی
که آنچه  کند میمن حکم ماندن ب ایمان به راستی و تصمیم براستگوئی و صادق

 . راست است، بگویم
ساعت یازده و نیم در حمام زندان، حمام گرفتم و مدتی با دانشجویان و آقایان 

 ...راجع به بازپرسی صحبت کردیم 3و حجازی 4خنجی
. خواندم که بسیار گیرا و جالب بود  « مترح شهر بی»بعد از ظهر، داستانی بنام 

در این داستان، چند نکته اساسی بود که چگونه جامعه وقتی نسبت به کسی 
رحم  بغض پیدا کرد، نسبت به آن و اشیائی که به آن شخص تعلق دارد، بی

دختر شانزده ساله شهردار  دانند میکه همه با آنکه  رسد میو کار بجائی  شود می

                                                             
در دوران تحصیالت متوسطه، عضو حزب  ،(2104 - 0413) دکتر محمد علی خنجی 4

ای، جالل آل احمد  ، انور خامه، در انشعاب از حزب با خلیل ملکی0450در سال . بود توده
حزب »در  0431مرداد تا سال  52در سالهای بعد از کودتای  .همراهی نمود... و

 .بود او عضو شورای جبهه ملی. که دبیرکل آن نیز بود، فعالیت داشت« سوسیالیست
حزب »م رضا تختی و غال محمد علی خنجیبه همراه  ،(0424- 0412)مسعود حجازی  3

 .، عضو شورای جبهه ملی شدرا بنیاد نهاد و بعد از کنگره جبهه ملی« سوسیالیست
-Manfred Gregor - (0413 - نویسنده آلمانی، مانفرد گریگورترحم رمانی از  شهر بی  

 ، موضوع فیلمی با همان عنوان شد که در آن0100است که در سال ( 0410بهمن  02
او که . کریستین کافمن، هنرپیشه اتریشی با کرک داگالس، هنرپیشه امریکائی، همبازی بود

 .دست آورد را به« گلدن گلوب»سالگی جایزه  03کرد، در سن  نقش دختر آلمانی را بازی می



 
 رمان شهر بی ترحم  -0431بهمن  22کتاب هفته 

 زاده اصغر خبره علی: مترجم مانفرد گریگو، نوشتٔه
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ه است و مورد تجاوز به عنف چهار سرباز امریکائی مقیم آلمان گنا کامال بی
گناه خود  دهند تا جائیکه دختر بی است، به دختر عنوان هرجائی می قرار گرفته

نکته دیگری که از لحاظ تو جالب است، اینست . کند میرا در رودخانه غرق 
س شنا مغازله که دختر قبل از آنکه مورد تجاوز قرار گیرد، با عاشق خود در لبا

 خواهد میو از جوان عاشق  دهد میو براثر گرمی هوا، اختیار را از دست  کند می
است،  پسر بفکر پدر خشن دختر و قولی که داده.... که او را در آغوش بگیرد و 

آنکه توضیحی بدهد، از این کار سرفنظر  و بی کشد می  د و خود را کنار افت می
، با شنا رودخانه از کند میتحقیر شده احساس  دختر که سخت خود را. کند می

همین . کند میو به درختی تکیه  رود میو به ساحل دیگر  کند میعرض طی 
گاه به انتقام از عاشق  شود میموضوع باعث  که در ضمیر مخفی میل ناخودآ

. مانع از آن شود که دختر در موقع لزوم، فریاد کند و کسی را به کمک بخواند
افتاد که کار از کار گذشته بود و با همه مقاومتی که کرد،  ه این فکر تنها وقتی ب

همه نسبت به صراحت اصرار  دخترم، به همین علت است که این. ای نبرد فایده
تا مصیبت  شود میوقتی ما با هم صریح باشیم، دیگر عقده ایجاد ن. کنم می

 .بوجود آورد
دهم و برای مالقات آقایان  دانشجویان اصرار کردند که خودم را مریض جلوه

به طبقه سوم زندان، بروم اما ... و  ، دکتر سنجابی3، دکتر آذر6دکتر صدیقی
 .به دروغ خودم را مریض جلوه دهم و بنابر این، نرفتم توانم میدیدم ن

 
این کتاب تاثیر گرسنگی . تمام کردم امروز کتابی را بنام گرسنه .دچهارم اسفن

، داد می را در رفتار و روحیه و طرز فکر و تخیالت یک انسان به خوبی نشان 
                                                             

هران، وزیر استاد جامعه شناسی دانشگاه ت، (0430-0523)نوری  غالمحسین صدیقی 6
پست، تلگراف و تلفن در حکومت اول و وزیر کشور و نایب نخست وزیر در حکومت دوم 

شناسی در ایران و   او پایه گذار دانش جامعه. بود و عضو هیئت اجرائی جبهه ملی دکتر مصدق
 .بسته به دانشگاه تهران استاز مؤسسان مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی وا

گذار رشتٔه طب داخلی در  استاد دانشکده پزشکی و پایه ،(0434-0521)دکتر مهدی آذر  3
 ایران، وزیر فرهنگ حکومت دکتر مصدق و عضو شورای جبهه ملی
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برد، بخوبی  و او را تا حد جنون می کند میحقارتی که یک انسان گرسنه حس 
که از نویسندگان بنام  سوئدی 2هامسون نویسنده کتاب کنوت. است نمایانده شده

دنیا است، خود نیز ایام جوانی را در فقر و حرمان و گرسنگی بسر برده اما 
 . است مقاومت کرده و موفق شده

با دانشجویان مقداری بحث و شوخی و خنده داشتیم و روز را مثل روزهای 
بنویسم دو شب اول ورودم، هر شب  یادم رفت. پیش، با خوشی تمام بسر بردم

. دو ساعت تمام برنامهِ خنده و نمایش بود و تا بخواهی از صمیم قلب خندیدم
اگر . فشرد تنها تصور اینکه تو ممکن است ناراحت شوی، قلبم را در هم می

م که تو ناراحت نمی شوی، در زندان بر من بیشتر از بیرون خوش شد میمطمئن 
ام و گونه هایم  ند حال آمدهگفت میند که امروز دانشجویان ناگفته نما. گذشت می

ام و این خود با وجود روزه، نشان  است و کمی چاق شده دوباره سرخ شده
 .کنم میگونه ناراحتی ن که من از لحاظ زندانی بودن، احساس هیچ دهد می
 

 پنجم اسفند
ای پیش  بیست دقیقه. به مالقاتم آمد 1الله امروز صبح، برادر بزرگم، آقا فتح

اصوال وقتی در جائی . ایشان بودم و اطمینان دادم که حالم کامال خوب است

                                                             
نویسنده اهل نروژ و برنده جایزه  ،Knut Hamsun- (02 1- 01 5)-کنوت هامسون  2

رمان که هر  0111)گرسنگی در لیست روزنامه گاردین رمان  .0151ادبیات در سال نوبل 
 .قرار دارد( شخص باید بخواند

 -0451در دهه . فرزند ارشد خانواده ،(0430مهر ماه  51-0411آبان ) صدر فتح الله بنی 1
که جنبش ملی کردن صنعت نفت آغاز گیرد، در  پیش از آن. ، دانشجوی حقوق بود0453

دانشجویان این . بود مار دانشجویان مبارز جانبدار استقالل و آزادی به رهبری دکتر مصدقش
یک بار که مصدق از مجلس قهر . کردند سالها بودند که به جانبداری از مصدق اجتماع برپا می
 .ی کرداش تا مجلس همراه کرد، اجتماع بزرگ دانشجویان بود که او را از خانه

در حکومت دکتر مصدق، رضا لطفی وزیر دادگستری، او را به عضویت کمیسیون تصفیه 
مرداد، در نهضت مقاومت  52پس از کودتای . قضات و تجدید سازمان دادگستری برگزید

وزیر دادگستری . بود و آیةالله سید رضا زنجانی ملی، از همکاران نزدیک دکتر عبدالله معظمی



 
 

 
گرسنگیرمان  ،کنوت هامسون  
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در . که زندانی هستیم کنیم میهستیم که سراسر شور و هیجان است، احساس ن
واقع اگر بخواهیم زندان را با خارج از آن بسنجیم، در زندان احساس آزادی 

چه در اینجا، شور و ( لبته در صورتی که با هم باشیم، نه تنهاا)بیشتر است 
اندازه  هیجان زیاد و شادمانی بیمن از صبح تا عصر، در . هیجان استایمان و 

ها گرفته و  در خانه و در شهری، که بر اثر وضع اجتماعی، قیافه. آورم می بسر 
براثر وجود روح هستند و شخص، با احساس مسئولیت،  غمگین و انسانها بی

اعتنائی به حقوق مردم، قادر به هیچ کار نیست، کی  دیکتاتوری و قلدری و بی
تواند احساس کند که آزاد است؟ مگر آنکه کاری کنیم و برای فراموش کردن  می

 .دردها باز هم بیشتر بکوشیم
جنگ، جنون جنگ، . خواندم« خنده خونین»بعد از ظهر امروز داستانی به نام 

خنده حسرت و خونین به لب دارند و آرزوها را با خود به گور  انسانهائی

                                                                                                                                     
در دفتر . ترین قاضیان بود، منتظر خدمت کرد ، او را که، در شمار پاکرژیم کودتا، گلشائیان

مفتخرم که وزیری چون گلشائیان مرا منتظر خدمت کرده : رسید حکم انتظار خدمت نوشت
پس از انقالب، مدتی معاون وزارت . در انتظار خدمت ماندسال  01به مدت . است 

بخاطر مخالفتش با اعدامها و با چنگ . دادگستری و سپس دادستان کل دیوان کشور شد
خاطر که باوجود ناصر کاتوزیان در مقام  انداختن حزب جمهوری اسالمی بر دادگستری و بدین

مامی کارکنان قضائی و اداری، این دو را، که ت -ریاست دیوان کشور و او در مقام دادستان کل 
، ممکن نبود قوه قضائی را وسیله سرکوب و -دانستند و بودند نماد پاکی و قانونمداری می

، دبیر حزب جمهوری برخالف قانون اساسی، محمد حسین بهشتی فسادگستری کرد، خمینی
. را دادستان کل کشور گرداند دیوان کشور و عبدالکریم موسوی اردبیلی اسالمی را رئیس

 .دو، جانشین شدند سان، بدون شور با اعضای دیوان کشور، آن دو با این بدین
بخاطر خارج  -صدر متن مصوبه هیأت وزیران در باره انحالل مجلس خبرگان را  فتح الله بنی

در . نوشته بود -محدوده قانون و پایان یافتن مدت بررسی پیش نویس قانون اساسی  شدن از
صدر، مشاور حقوقی او شد و در این مقام، اعالم جرم  زمان ریاست جمهوری ابوالحسن بنی

، را نوشت و تسلیم برضد محمد علی رجائی و بهزاد نبوی بخاطر امضای قرارداد الجزایر
ماه در زندان رژیم، در  1، به مدت 0401این شد که پس از کودتای خرداد . دادگستری کرد

 – گر دوران شاه شکنجه –حد سخت که او زندانبان را تهرانی  بدان. شرائط سخت زندانی شد
 .خواند



 
 

  بنی صدر سنبرادر ابوالحو فرزند ارشد خانواده  ،صدر فتح الله بنی
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این داستان از برند، دیوانگی و جنون جنگ طلبی، مصیبتها، اینست آنچه در  می
 .آن سخن بمیان است

امشب من این جمله را گفتم و . انقالب هدیه نسل جوان به ایران کهن است
چه مردم وقتی . بمیان نیارمیکی از دانشجویان گفت که دیگر سخنی از انقالب 

و از این امید  شوند می، از این لفظ زده کنیم میو کاری ن گوئیم مید انقالب نببین
؟ سعی کرد از جواب فهمد میاز ایشان پرسیدم، از انقالب چه . برند نیز، دل می

یکی دیگر گفت چه فایده دارد ما انقالبی باشیم و . بگریزد و بعد هم خارج شد
 را مسخره کنند، کتک خوردن ما را ببینند و از ته دل بخندند؟دیگران ما 

زد و خورد توأم  آیا واقعاً. ناچار شدم برای چندمین بار انقالب را تعریف کنم
با خون ریزی انقالب است؟ آیا انقالب مفهومی دیگری ندارد؟ چرا، اما گمان 

ما تا لفظ و کلمه است،  از آنجا که غالب انقالبها توأم با خونریزی بوده کنم می
شنویم، فورا به یاد خون و جنگ انقالبیون با نیروهای قهریه  انقالب را می

. زنیم حرف می... المثل از انقالب فرانسه، روسیه، مصر، چین و  فی. یمیافت می
اما از آنچه در هند روی داد و انقالب به مفهوم واقعی کلمه بود، بعنوان انقالب 

هیچ، استعمار را برداشتند و یک . هند، چه کردنددر . کنیم میهند، یاد ن
حکومت کامال مجهز ملی را بجای آن، نهادند و این حکومت، تمام روابط کهنه 

زند و بجای آن، روابط  حرکت نموده بود، بر هم زده و می را که جامعه را بی
 .و اینست انقالب، انقالب واقعی کند مینوئی برقرار 

اما نسل بعد این کار را  شود میفت که انقالب یکی دیگر از دانشجویان گ
معترض اولی . گوید میهم همین را  صدر بنیو دیگری گفت، آقای  کند می
نسل حاضر انقالب خواهد کرد و از من  گوید می صدر بنیخیر، آقای  گوید می

انقالب هدیه نسل جوان به ایران کهن »: تصدیق خواست و من تکرار کردم
تند تا برایشان توضیح بدهم و این توضیح سه ساعتی طول و آنها خواس. «است
نخست الزم بود که توضیح دهم و تعریف کنم نسل جوان یعنی چه و . کشید

ایم، در یک امتیاز  بیان کنم چگونه ما براثر معلومات تازه که دریافت داشته
 این وجه امتیاز است که ما را در یک گروه. شریکیم و از جامعه کهنه ممتازیم
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گفتم که اگر . کند میو این گروه است که انقالب را تحمیل  سازد می متشکل 
، شکسته و می (خانواده)سلطه استبدادی پدر و مادر در سلول سازنده جامعه 

آیا انقالب . کند میشکند، این انقالب بسیار مهمی است که نسل جوان تحمیل 
زیم و خونمان را بریزند؟ خون بری خواهیم میدگرگونی روابط نیست؟ آیا ما تنها 

انقالب یعنی ایجاد . خیر گمان که انجام دهیم؟ بی ماند میو دیگر، کاری ن
ها، در خانواده، در گروه، در طایفه، در طبقه، در  حرکت در جامعه اسیر سلطه

حکومت سلطه از باال وجود دارد و نسل جوان، یکی پس از دیگری این 
نست انقالب برد و ای دارد از میان می های تاریخی و بسیار قدیمی را سلطه
 .واقعی

بعد به عامل دمگرافیک اشاره کردم و گفتم ظرف چند سال آینده، تعداد 
این . جوانان منتظر خدمت ما به پنج میلیون و متجاوز از این رقم خواهد رسید

پنج میلیون جوانی که براثر عدم توسعه و ترقی، بیکار خواهند بود، نیروی 
د که بندهای گران را از هم خواهند گسست و انقالب را تحقق عظیمی هستن

خواهند بخشید و روابط را به شکلی در خواهند آورد که حیات آنها را تضمین 
اگر دستگاه حاکمه در . هم اکنون همه چیز دست خوش تغییر است. کند

ت حاکمه از آن عاجز است، به بدلیل ترکیب هیئ تدارک کارهائی است که قطعاً
ای  های تازه دلیل است که یک فشار اجتماعی که مستقیمآ ناشی از نیازمندی آن

 .کند میاست، او را به این کار مجبور  است که نسل جوان بوجود آورده
تواند به حیات خود ادامه دهد، که  توضیح دادم که دیکتاتوری در صورتی می

کاری به کار نیاز  های اقتصادی نسل ما پاسخ گوید و دیگر، حداقل به نیازمندی
اما تازه این . به آزادی که خود امری چشم نپوشیدنی است، نداشته باشد

بعد . تواند برای همیشه بماند دیکتاتوری، کمی دوامش بیشتر است و نمی
صحبت از نواقص کار پیش آمد و توضیح دادم که روش تبلیغات ما درست 

سی که مدعی مبارزه با بجای هیئت حاکمه خائن گفتن و نوشتن، از ک. نیست
را بردند  فساد است، ده بار، بیست بار، صد بار بپرسند، آنهائی که جنگل ساعی

و تقسیم کردند و خوردند و قرار بود اسامی آنها را اعالم کنید و به زندان 
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اندازید، چه کسانی هستند؟ آیا بهتر نبود فاسدها را با ذکر دلیل، معرفی 
آقای . ؟ چرا بهتر بودآنها را مجازات کند یمخواست می    و از ایشان میکرد می

و ترکیب کابینه او، در شرایط محیطش، به او امکان مبارزه با فساد را  01امینی
توانیم او را خلع سالح کنیم که او دیگر نتواند  و ما با این کار، می دهد مین

و صبح تا عصر، نطق و خطابه راه بیاندازد یا . ساد براندسخن از مبارزه با ف
علل اجتماعی ناتوانی دولت ایشان و  شود می .طور در باب تقسیم اراضی همین

نواقص قانون برخالف قانون ایشان را در معرض قضاوت عمومی قرار داد و 
 عالوه بر اینها، وظیفه ماست که با ارائه. جامعه را از حال شک، خارج نمود

داکاری را در های خود، جامعه را وادار به اتخاذ تصمیم کنیم و حس ف برنامه
 .آنها، بیدار نمائیم

ا  امعه سخن بمیان آمد که تو البد آنربعد مدتی از نقش دانشجویان در ج
 .مورد است تکرار آن در اینجا بی ای و خوانده

                                                             
فخرالدوله دختر فرزند  ،(0430آذر  50-0523شهریور  50) مجدی دکتر علی امینی 01

او نؤه علی . الدوله، داماد مظفرالدین شاه و مالک معروف محسن امینمظفرالدین شاه و 
الدوله، صدراعظم مظفرالدین شاه و نتیجٔه میرزا محمد خان مجدالملک سینکی،وزیر و  امین

در کابینه علی  0451سال ر د. دکترا در رشته اقتصاد از فرانسه داشت .بود منشی عصر ناصری
به وزارت اقتصاد و  سپس در کابینه دکتر محمد مصدق .منصور به وزارت اقتصاد منصوب شد

 .دارایی منصوب شد
زاهدى، امینى به سمت وزیر دارایى  -مرداد و روى کار آمدن دولت شاه  52با کودتاى 
یا همان « پیج -امینى »امضاى قرارداد معروف  مهمترین مأموریت امینى،. منصوب شد
هر چند این امر، لکه ننگى بر دامن زندگى سیاسى او شد، اما از این رهگذر . کنسرسیوم شد

امینى در کابینه عالء که بعد از . ها سازد توانست بیش از پیش خود را محبوب آمریکایى
به سمت سفیر کبیر ایران در  4430زاهدى بر سر کار آمد، وزیر دادگسترى شد و در دى ماه 

در دوران تصدى سفارت ایران در آمریکا، بیش از پیش به محافل قدرت . آمریکا منصوب شد
وی . در آمریکا نزدیک شد و با جان اف کندى که در آن زمان سناتور بود طرح دوستى ریخت

ا حمایت وزیری ب به دنبال استعفای شریف امامی از سمت نخست 0431اردیبهشت  06در 
تا تیر وزیر شد و  ، رئیس جمهور وقت امریکا و با شعار اصالحات، نخستجان اف کندی

 .علت اصلى استعفای او اختالف با شاه بر سر تقلیل بودجه ارتش بود. در این مقام ماند0430



 
 

 شاه و دکتر علی امینی
 

 
 

 مینیعلی ادکتر  ر کنار آیت الله کاشانی وحسین عالء د
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ح دادم که ما نباید عجله کنیم شد، توضی وقتی سخن از نواقص کار جبهه ملی
بلکه ما باید نخست بشدت بکوشیم جامعه را با خود یار کنیم و در همه جا 
نفوذ کنیم و سپس وقتی مطمئن شدیم کامال مجهزیم، حمله را آغاز کنیم و 

البته بحث بسیار مفصل بود اما مطلب از حدود آنچه نوشتم، . پیروز شویم
 .کند میتجاوز ن

 
 هششم اسفند ما

را خواندم و بعد از ظهر، بحث  امروز مقداری از کتاب روانشناسی برای همه
، دانشجوی دانشکده پزشکی 00آقای برلیان. جالبی در باره ناسیونالیزم نمودیم

مدعی بود که ناسیونالیزم یعنی مکتب اصالت ملت و سرانجام و پس از دو 
ساعت بحث، به اینجا رسیدیم که ناسیونالیزم در جهان امروز دارای مفهوم 

ناسیونالیزم، یعنی مبارزه با تجاوزهای اقتصادی و سیاسی و . برتری طلبی نیست
. از لحاظ سیاست جهانی، ناسیونالیزم طالب برابری همهء ملت ها باید باشد

باشد، آن وقت، همه را اگر ناسیونالیزم دارای یک مفهوم روشن و انسان پسند 
توان تعمیم داد و  ناسیونالیزم را در مفهوم مبارزه با تجاوز می. گیرد میدر بر 

شامل مبارزه با تجاوز طبقه یا یک گروه نیز نمود و گفت ناسیونالیزم مبارزه با 
هرگونه روحیه تجاوز طلبی اعم از خارجی یا داخلی است و در این معنی، مورد 

در ( را)اما اگر ناسیونالیزم، اصالت ملت . خواهد گرفتموافقت همه مردم 
این مفهوم بدانیم که ملت اصل اول است و هرگاه الزم شد، ملت برای بقای 
خود، حق تجاوز را دارد، اگر ناسیونالیزم را قبول نوعی انتخاب اصلح بدانیم، 

واهد کس این مفهوم را قبول نخ جز آنها که افکار ناپخته و نارسی دارند، هیچ
و اگر این اصل را در روابط . جهان ما و عصر ما، عصر تجاوز نیست. کرد

ها، حق  در جهان غول. ملتها بپذیریم، حیات ملی ما دائم در خطر نیستی است
تازه برفرض که ما قویتر . قوی در حمله به ضعیف را باید محکوم کرد نه تشویق

                                                             
 سیاگزار برلیان، دانشجوی پزشکی و در آن زمان عضو حزب ملت ایران 00
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المثل،  فی ئیم اگر الزم شد، باید طرفدار تجاوز باشیم و بگو بودیم، نمی هم می
چه روحیه تجاوز، روحیه سخیفی است . را تصرف نمائیم... باید روسیه و عراق

برای همه امکان زندگی هست، چرا ما به دنبال تجاوز برویم  دانیم میو وقتی ما 
 ....و این کار غیر انسانی را تشویق و یا بعنوان اصل قبول کنیم

یکی از . و شنیع و باورنکردنی پلیس سخنها گفتند دوستان از اعمال بسیار قبیح
جوانان غیور که بخاطر اعتراض به این اعمال اکنون سی و پنچ یا سی و شش 

پاسبانها را دیده بود که از گیسوان دختری  روز است اینجاست، آقای جریری
اند این  و گفتهایشان اعتراض کرده . اند هکشید میگرفته و او را به داخل کامیون 

پاسبانها او را . این چه رفتاری است. دختر، خواهر، دختر و ناموس شما است
در داخل کامیون، یکی از پاسبانها . هم کتک زدند و به داخل کامیون انداختند

است و این  و دیگری پیراهن دختر را باال زده... است،  کرده به دیگران پیشنهاد 
ا یک مشت او از کامیون به سبان حمله کرده و ببالدرنگ به پا جوان غیرتمند
اند و وقتی او را به زندان  تا پای مرگ، کتک زدهرا بعد او . است خیابان انداخته

 .، هیچ جای سالم نداشتگویند میآورده اند، دانشجویان 
باالخره دوستان راهی یافتند و برای آنکه من بتوانم به مالقات آقایان دکتر 

بروم، یکی از دانشجویان طب آمپول .... و  ، دکتر آذر، دکتر سنجابیصدیقی
ویتامین ب کمپلکس تجویز نمود و بعنوان تزریق آمپول دیشب به بند آقایان 

 .قرار گرفتم د استقبال و قدردانیرفتم و با هیجان و عالقه تمام مور
و دیگری بعنوان  ، یکی بنام واسکا سرخه05شب، دو داستان از مکسیم گورکی

 کنند میالحال آنهائی است که سعی  داستان اولی وصف. خواندم مادر یک خائن

                                                             
مارس  52)شود  شناخته می کسی ماکسیموویچ پِشکوف که بیشتر با نام ماکسیم گورکیآل 05

نویس انقالبی روس و از  نویس و مقاله نامه نویس، نمایش ، داستان(0140ژوئن  02 –0202
ای در  توان نمایشنامٔه چهار پرده از آثار او می. گذاران سبک رئالیسم سوسیالیستی بود بنیان

که در  ها ، ارباب، آرتامانوف آدم بیکاره،(ترین اثر او نیز هست که معروف)ر اعماق، رمان ماد
از رهبران جنبش . ایران به نام تجارت آرتامانوف معروف است و استادان زندگی را ذکر کرد

 .آید انقالبی روسیه نیز بشمار می



 
 
 034صفحه  21کتاب هفته شماره 
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اما . نیستند و چیز دیگری هستندوالنند که آنچه هستند، ببه زور به خود بق
و  رسد میزمانی که هر کس خودش را بشناسد و قیافه واقعی خود را بشناسد، 

که انسان  رسد میو وقتی . رسد میافسوس و صد افسوس که این زمان خیلی دیر 
 .یابد پشیمان، هیچ راه حلی برای خروج از بن بست نمی

که دو  دهم میت و من ترجیح را داش «نمادر یک خائ»داستان دوم، عنوان 
این داستان کوتاه چنین است که شهری . جمله از خود داستان را برایت بنویسم

در محاصره دشمن است و مادر خود اهل این شهر و پسر او، فرمانده قوای 
دشمن است و بقول خود برای او، آنچه اهمیت دارد نام آوری و شهرت طلبی و 

یا من را بکشید یا بگذارید نزد  گوید میافع مادر به سربازان مد. فتح است
 .رود میدش نفررندم بروم و پیش فرز
مادر ناگهان خنجری را که . رود میو به خواب  نهد میفرزند سر بر دامن مادر 

چه . مادر اشتباه نکرده بود. کند میدر دست داشت، در قلب فرزند خائن فرو 
 .تپد جا میانست قلب فرزندش در ک د کسی غیر از مادر می

 
 هفتم اسفند

م و روز خواند میرا  کتاب روانشناسی برای همه. امروز مقداری مطالعه کردم
شب دانشجویان دعوت کردند تا . تقریبا بدون هیچ واقعه قابل ذکری سپری شد

ز چه ساعتی شروع به صحبت ا دانم میبدرستی ن. سخن بگویم( ع) علی درباره
بود، چنان در علی و فضائل او غرق شدم که نه  1یا  2کردم، بگمانم ساعت 

کس دیگر متوجه گذشت زمان نشدیم و وقتی بخود آمدم، ساعت  من، نه هیچ
 .یک ربع به نیمه شب مانده بود

لم و بعنوان یک انسان بعنوان رئیس حکومت، بعنوان مع در این شب، از علی
انقالبی، بعنوان پدر و بعنوان عضو جامعه سخن گفتم و مخصوصا براین نکته 
تکیه کردم که او نخستین کسی است در جهان که نمایندگی طبقه محروم را در 

این . مبارزه با طبقه مرفه پذیرفت و برسر دفاع از منافع اکثریت، جان باخت
برد علی با معاویه، نبرد طبقاتی بود، دعوا بین نکته بسیار قابل توجه است که ن
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علی و شخص معاویه نبود، دعوا بین علی و طبقه صاحب امتیاز بود، حتی اگر 
و  ساخت می، طبقه صاحب امتیاز یکی را داشت میشخصی مثل معاویه وجود ن

هنوز طبقه محروم آن قدرت را که با طبقه مرفه در . فرستاد به جنگ علی می
شناخت و مخصوصا بقدرت خود شعور  ت، منافع خود را خوب نمیافتد، نداش

منافع طبقاتی اشراف را تهدید  خطری که از ناحیه علی. و معرفت نداشت
، موجب شد که همه دین و ایمان را فراموش کنند و از کوفه راه دمشق را کرد می

ود، رخ داد و علی در محراب در پیش گیرند و سرانجام آنچه امری محتوم ب
البته علی هرگز برآن نبود که از راه زور طبقه مرفه را از . عبادت، ضربت خورد

جامعه مرفهی بوجود آورد که بتدریج  خواست می بین ببرد، بعکس او تنها 
 .امتیازات و ثروت میان عموم ملت تقسیم و تعدیل گردد

یک جوان و یک انقالبی واقعی بود و  و بعد به این نکته پرداختم که علی
 .بحث مفصلی در این قسمت آغاز کردم و بپایان بردم

با دلهای مردم و محبت  پیوند علیمسئله آن پرداختم و نکته جالب دیگری که ب
ین پیوند بود که از برکت ا. متقابل که او به انسانها و انسانها به او داشتند، بود

علی بدست طوفان زمان از میان نرفت و بر زمان، بر امواج آن، بر طوفان آن 
 .غلبه کرد و خود چون موجی عظیم شد که سراسر حیات را فرا گرفت

 
 اسفند 2

من مقداری از کتاب . امروز نیز مدتی با دوستان دانشجو گفتگو و خنده داشتیم
شاید اگر . مطالب جالبی از لحاظ من ندارد. را خواندم روانشناسی برای همه
ها نداشته باشد، برای او، کتاب بسیار  ای در این زمینه کسی که هیچ مطالعه

. آورد می اما برای من نیز بسی مفید است و چیزهائی بیادم . بسیار مفید باشد
تنها به یک غریزه  که من برایت نوشته بودم اگر یک سره آید میالبد یادت 

و این امر موجب ناکامی و  مانند میهای دیگر غیر فعال  میدان بدهیم، غریزه
مخصوصآ مثال زدم که ستاره سینمائی که از شدت . شود میحتی بیماری روحی 

، برای آنست که او فعالیت خود را تقسیم گیرد میناراحتی تصمیم به خودکشی 
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است و اینگونه  میدان عمل داده« جنسی غریزه»نکرده و تنها به یک غریزه، 
صحیح اینست که . توانند احساس آسایش روحی کنند وقت نمی اشخاص هیچ

ها  ها رعایت بشود و همه غریزه ها را طوری تقسیم کنیم که تمام جنبه فعالیت
با خواندن قسمتی از این کتاب این نکته دوباره به ذهنم آمد و مرا . راضی گردند

مدتی راجع به این موضوع بیاندیشم و برای یادآوری مجدد  برآن داشت که
 .برایت بنویسم

 
 اسفند 1

بازار گفتگو و خنده با دوستان . هیچ پیش آمد قابل ذکر رخ نداد امروز تقریباً
شب هنگام درباره روان انسانی، عشق، ازدواج، تعدد زوجات، . رواج داشت

دو ساعت بعد از نیم شب  کمپلکس و غریزه مفصال بحث کردیم و تقریبا تا
آخر سر بحثی راجع به انتخاب . خندیدیم مشغول گفتگو بودیم و بسیار می
 .زه و رهبری بحث جالبی بمیان آمدشخص و تاثیر آن در موفقیت مبار

ای هستند  دخترم، باید برای تو توضیح دهم که اشخاص چند تیپ هستند، عده
ه کسی به آنها بگوید تو این که تاب تحمل تحقیر را ندارند و بخصوص اینک

قدر  و آن شوند میکار را قادر به انجام نیستی، فورا و با تمام قوا مشغول کار 
تا کار را انجام دهند و ثابت کنند کامال قادرند و این اشتباه  کنند میمقاومت 

گروه دیگر را اشخاصی . است اگر تصور شود کاری از آنها ساخته نیست
 رود میای هستی، به قهقرا  تی به او بگویند تو آدم بیچارهدهند که وق تشکیل می

جربزه  آنها آدمهای بی. بخود بقبوالند که راست است کند میو خود او نیز سعی 
اشخاص گروه اول در مبارزه سرسخت و شکست ناپذیرند . و بدبختی هستند

ها اگر آن. زیرا شکست تحقیر بزرگی است و آنها حاضر به تحمل تحقیر نیستند
و رهبری وقتی  کنند میرا مأمور پستی کنند، به این آسانی پست خود را رها ن

بندی  ستخوانصحیح است که اشخاص را از لحاظ روانی دسته بندی کند و ا
 .را افراد گروه اول بوجود آورندسازمان و تشکیالت آن
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 ده اسفند
و در امروز هم بگو مگو خنده بود و بعد از افطار حلقه بحث تشکیل شد 

هائی که   دخترم، بازپرسی واقعاً. اطراف بازپرسیها، هرکس نکته جالبی گفت
یک پرونده که . ، بسی عجیب و غریب استدنکن میسرهنگهای سازمان امنیت 

و سئوال  گذارند می اند، جلو  زده هر ورق آن، یک مهر محرمانه مستقیم 
خدای دانا برای آنها  نویسند، توگوئی بر سر و غیب دست دارند و پرونده را، می

که مثال، دوستان صمیمی شما کیانند؟ و  کنند میآن وقت سئوال ! است فرستاده
 .اطالعی آنهاست حاکی از کمال بی سئوالهای عجیب و غریبی که

و از آنچه خود  گویند میهای خود  دخترم، از آنچه دانشجویان از جریان بازپرسی
آنها که از . مان امنیت بر دو گونه اندکه مامورین ساز آید میام چنین بر دیده

، از خود و از همه چیز و همه کشد می  جاسوسی متنفرند و این عقده دارد آنها را 
و دسته  کنند میکس متنفرند و میل و عطش شدیدی در آزار دیگران احساس 

خواهند ولی تردید نیست که هیچیک از کسانی که در  دیگری که فقط پول می
 دانند میاند، در کار خود مؤمن نیستند و خوب هم  جمع شدهسازمان امنیت 

بله گزارشهائی که . پرونده سازی برای فرزندان با شرف وطن، کاری زشت است
تنها کسی که هیچ قدرت تحلیل نداشته باشد و مغزش  ، واقعاًشود میبه آنها داده 

، یک مثال بازپرس من. این چرند پرندها را باور کند تواند میخشک باشد 
های دانشگاه آجر چیده بودند تا  از روز پیش، پشت نرده: گفت میسرهنگ بود 

گفتم جناب سرهنگ، این . که روز اول بهمن ماه، برای زد و خورد آماده باشند
همه فراش و پاسدار و شما  دانشگاه این. حرفها از یک عقل سلیم بعید است

کس ندید؟  آجر چیدند و هیچ ها، چطور پشت نرده. این همه در آن، مامور دارید
متوجه شد که چرند بهم بافته  جناب سرهنگ، ظاهراً . مگر آجرها نامرئی بودند

 .و حرفی نزد
که بیشتر ) گویند میکه نامربوط  دانند میاز دو حال خارج نیست، یا حضرات 

گزارشهائی تا این حد ابلهانه به آنها  یا واقعاً ( این فرض به صحت نزدیک است
در فرض اول، باید گفت، یکی از بزرگترین شانسهای مبارزه ملی . شود میداده 
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و این  شوند میما اینست که حضرات به این قبیل دروغهای سفیهانه متشبث 
خود، روز به روز جامعه ما را بیشتر متوجه حقانیت مبارزه خواهد کرد و بالخره 

 .لت از صمیم دل تصمیم خواهد گرفتروزی فرا خواهد رسید که م
، باز کند میو اگر فرض کنیم که آنها معلوماتشان از حدود این گزارشها تجاوز ن

پندارند و، در حق ما در  بینی آقایان که خود را دشمن ما می چه سعادتی؟ می
، تا کجا افکاری منجمدی کنند میحدود قدرت، از هیچ فشاری مضایقه ن

بنگرند؟ و کمی متوجه تری  آیا بهتر نیست آنها به امور از دید تازه. دارند
چیزهائی که از لحاظ انسان ارزنده است، بشوند؟ میهن نیاز به فرزندانی دارد 

دهند و به مسئولیتهای خویش در قبال او، آگاهند و با  که به خود ارزش می
 .پذیرند قدرت آنها را می

 
 اسفند 00

را  همه مقداری از روانشناسی برای. امروز هم مثل هر روز، خنده و گفتگو بود
کتابی دیگری که حاوی دو . خواندم که بعد، از آن، با تو حرف خواهم زد

خانه عروسک . بود، خواندم 04«اشباح»و « خانه عروسک»نمایشنامه بنامهای 
 .ایده نیستف را خواندم و نکات جالبی در آن بود، که بحث از آن بی

اینست که زنی بخاطر نجات شوهرش که سخت مریض است   موضوع نمایشنامه
و با جعل امضای پدرش که  دهد می، تن به فداکاری رود میو احتمال مرگ او 

برد و  و شوهرش را به ایتالیا می کند میمریض و در بستر مرگ است، پول قرض 
دارد، بکلی بهبود  میبا تغییر آب و هوا، حال شوهرش که بسیار دوستش 

 .یابد می
یکی از اعضای  گیرد میو تصمیم  شود میرئیس بانک ( هلمر)شوهر ... 

. بانک، بنام کروگشتاد را که معروف به فساد است، از بانک بیرون کند
و  کند میاست، به او مراجعه  وام داده بوده( نورا)کروگشتاد که به این زن 

                                                             
ریک هن است ازای  نمایشنامه –Et dukkehjem-عروسکخانه،  یا کتاب خانٔه عروسک 04

 .نگاشته شد 0231 که در سال نروژی شاعر و نمایشنامه نویس( 0110-0252)ایبسن 
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 است اثر هنریک ایبسن الهام گرفته «خانه عروسک» کتاب
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ش را وادار نکند که شغل او را به او پس دهد، او نماید که اگر شوهر می تهدید 
 .ناچار موضوع جعل امضاء را در دادگستری مطرح خواهد کرد

و شوهر  بخشد میای ن ولی فایده کند میزن به شوهر بیش از اندازه اصرار ... 
و . فرستد برای آنکه بحث خاتمه پیدا کند، حکم اخراج را برای آن شخص می

. فرستد ای برای شوهر، آقای هلمر می م اخراج، نامهاو به محض دریافت حک
نورا که سخت . اندازد میها، که کلید آن با هلمر است،  این نامه را در جعبه نامه

شوهرش از  خواهد میاو ن. شود میعاشق هلمر است، به سختی ناراحت 
نورا به خانم لیند که دوست ایام کودکی اوست، مراجعه . فداکاری او مطلع شود

 خواهد میاست، از کروگشتاد  معشوق کروگشتاد بوده اًو این زن که سابق کند یم
و در جواب کروگشتاد که . که نامه دیگری بنویسد و سند وام را پس بفرستد

این زن و شوهر نه بهتر است که »: گوید میچرا نامه را پس نگیرم؟  گوید می
ین عین جمله است که ا) «یکدیگر را بشناسند و با هم با صراحت روبرو شوند

 (.من از کتاب نقل کردم
که کار  دهد میپرسد که خوب، چه کردی؟ پاسخ  خانم لیند به نورا که از او می

: گوید میاز کار گذشته و شوهر تو ناچار این نامه را خواهد خواند و نورا 
هلمر  .، لحظه آزمایش بزرگ نزدیک استدهد میهرچه باید روی انستم، د می

 ...و  خواند یمنامه را 
 :از کتاب نقل کنم اًبینم تا عین یبقیه را بهتر م

 !نورا: هلمر
 !آه(: کشد می  جیغ )نورا 
 است؟ ی در این نامه چه نوشته شدهدان این یعنی چه؟ می: هلمر
 ، بگذار بروم بیروندانم میبله : نورا
 کجا بروی؟(: دارد او را نگه می)هلمر 
تو کسی نیستی که بتوانی مرا (: ست او برهاندخودش را از د کند میسعی )نورا 

 .نجات بدهی
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است، حقیقت  پس این مطلب که اینجا نوشته شده(: گردد می به دور خود )هلمر 
 .نه، نه، محال است راست باشد! ستدارد؟ وحشتناک ا

 .من تو را بیش از هر چیزی در دنیا دوست داشتم. چرا، راست است: نورا
 .معنی را نیاور های بی عذر و بهانه این کنم میحاال خواهش : هلمر
 ! هلمر(:  رود مییک قدم بسمت او )نورا 
 ای؟ دانی چه کرده می... بیچاره: هلمر
سئولیت م. تو الزم نیست بخاطر من، بخودت رنج بدهی... بگذار بروم: نورا

 .این کار به عهده تو نیست
تو باید اینجا (. نددب در خانه را می)تظاهر را بگذار کنار  کنم میخواهش : هلمر

 ای؟ دانی چه کرده می. ای؟ جواب بده دانی چه کرده می. بمانی و توضیح بدهی
بله، حاال تازه دارم (: گوید میو با لحن سرد به او  کند میخیره او را نگاه )نورا 
 .فهمم می

! چه بیدار شدن وحشتناکی(:  رود میبا اضطراب در اطراف اطاق راه )هلمر 
دروغگو، متقلب،  -کسی که مایه خوشی و افتخار من بود  -ال س 2تمام این 

نورا ساکت است و ! )شرم آور است... شرم آور است... بدتر، بدتر، جانی
احتمال چنین (. ایستد هلمر روبروی او می( )کند میهمچنان خیره به او نگاه 

اخالقی های پدرت به اصول  اعتنائی بی. باید پیش بینی کرده باشم اتفاقی را می
نه  .ای پدرت به ارث بردهاعتنائی به اصول اخالقی را از  بی... ساکت باش... 

. دهم میمذهب، نه اخالق، نه حس وظیفه شناسی، حاال من دارم عقوبت پس 
برای تو این کار را کردم و حاال تو . پوشی کردم برای اینکه از اعمال او چشم

 .طور حق من را کف دستم گذاشتی این
 .له همینطور استب: نورا
ولی بهر حال ما باید موضوع را . توانم بفهمم من نمی. باور کردنی نیست: هلمر

باز  گویم میبه تو . این شال را از دور گردنت باز کن. بین خودمان حل کنیم
بهر قیمتی شده . من باید سعی کنم هرطوری است دلش را بدست بیاورم. کن

من باید طوری . راجع به رابطه من و شما باید این موضوع مسکوت بماند و اما
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. وانمود کنم که مردم در ظاهر خیال کنند رابطه بین من و شما مثل سابق است
ولی من . البته شما مثل سابق در خانه من خواهید بود. ولی فقط در نظر مردم
آنها را  کنم میمن جرأت ن. ها دخالت کنید در تربیت بچهاجازه نخواهم داد که 

ام این حرفها را به کسی بزنم که  چطور مجبور شده! اوه. ما بسپارمبدست ش
از  .طور از جان و دل او را دوست داشتم و هنوز هم، ولی نه دیگر، تمام شد این

این دقیقه ببعد، فکر ما دیگر تأمین خوشبختی و سعادت نباید باشد، فقط باید 
. ظاهر را حفظ کنیمباید . وضع موجود را حفظ کنیم توانیم میببینیم چطور 

 (.رسد میصدائی در خانه بگوش )
 کیست؟ باین دیری؟(: شود میش متوح)هلمر 
 اند برای خانم نامه آورده: کلفت
بتو . بله از خودش است( و در را می بندد گیرد مینامه را )بمن بده : هلمر

 خوانم می، خودم دهم مین
 بله بخوان: نورا

ترسم هر دوی ما را  می. بخوانم کنم مین جرأت :(ایستد نزدیک چراغ می)هلمر 
نورا، (. خواند می، چند سطر نامه را کند مینامه را باز )نابود کند، نه باید بدانم 

من نجات پیدا کردم نورا، من . بله حقیقت دارد... نه باید یکبار دیگر بخوانم
 نجات پیدا کردم

 من چطور؟ : نورا
: است ها را پس فرستاده و نوشته ، سفتهنگاه کن. هر دو نجات پیدا کردیم: هلمر

فرستد و از تهدید خود صرف نظر  ها را پس می بخاطر یک اتفاق خوب، سفته
 .من تو را عفو کردم. بهم عشق بورزیم توانیم میهمه چیز تمام شد و ما . کند می
از در سمت راست بداخل اطاق خود . )خیلی متشکرم که مرا عفو کردی: نورا
 ( رود می

 کنی؟ چکار می( کند میبداخل اطاق نگاه )نه نرو : هلمر
 آورم می ام را در دارم لباسهای بال ماسکه :(از داخل اطاق)نورا 
 ...سعی کن آرام شوی. بله دربیاور :(ایستد در میان چهارچوب در می)هلمر 
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فقط با من صریح و صمیمی . از هیچ چیز نگران مضطرب و نگران نباش نورا
من با تمام ایمان و اراده بتو خدمت . ا از من مخفی نکنباش و هیچ چیز ر

 این یعنی چه؟ نرفتی توی رختخواب؟ لباست را عوض کردی؟. کنم می
 .بله هلمر، لباسهایم را عوض کردم :(شود میدر لباس معمولی روز داخل )نورا 
 برای چه؟ این وقت شب؟: رمله

 .امشب خیال خوابیدن ندارم: نورا
 چرا عزیزم؟: رمله

ر، من ملبنشین اینجا ه. درها هم دیر نیستق این :(کند میبه ساعتش نگاه )نورا 
 (نشیند نورا در یک سمت میز می)و تو خیلی حرف داریم با هم بزنیم 

حرکت  قدر سرد و بی ات این هچرا قیاف... این دیگر یعنی چه؟ ... نورا: رمله
 است؟
باید راجع به آن چیزهاست که خیلی . من وقت زیادی الزم دارم... بنشین: نورا

 .با تو صحبت کنم
ترسانی، نورا، و من حرفهای تو را درست  تو مرا می :(نشیند مقابل او می)ر مله

 .شوم ملتفت نمی
و من هرگز تو را تا پیش از  فهمی میگوئی، تو احساسات مرا ن راست می: نورا

آنچه من نه، حرف مرا قطع نکن، تو فقط باید به . امشب نشناخته بودم
 .ر این یعنی تصفیه حسابمله. ، گوش بدهیگویم می
 مقصودت چیست؟: رمله

بنظر تو عجیب نیست . ایم ما حاال هشت سال است که با هم ازدواج کرده: نورا
با هم جدی صحبت  خواهیم میمن و تو، زن و شوهر، اولین بار است که که 
 .کنیم
 جدی؟ مقصودت از کلمه جدی چیست؟: رمله

نه، حتی از مدتها پیش از ازدواج یعنی از همان . ر تمام این هشت سالد: نورا
 .ایم مان، هرگز راجع به مسائل مهم، جدی صحبت نکرده ابتدای آشنائی

 توانست داشته باشد؟ ای می آخر نورا جان، این کار برای تو فایده: رمله
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م بمن ظل. ای نشناخته مقصود من هم همین است، تو هرگز مرا خوب: نورا
 بمن ظلم کرد و بعد تو ر، اول پدرمملاست، ه شده
چه؟ ما دو نفر؟ ما دو نفر که بیش از هرکس در دنیا تو را دوست : رمله

 ایم؟ داشته
ای، تو فقط از اینکه  تو هرگز مرا دوست نداشته :(دهد میسرش را تکان )نورا 

 بردی، همین بمن اظهار عشق بکنی، لذت می
 شنوم؟ ت که از تو مینورا این حرفها چیس: رمله

بودم، پدرم راجع به  ر وقتی پیش پدرمملاین عین حقیقت است، ه: نورا
. و من همان افکار و عقاید او را می پذیرفتم کرد میعقایدش با من صحبت 
چون خوشش . مکرد میای با او داشتم، از او پنهان  اگر اتفاقا اختالف عقیده

که من با عروسکهای خود بازی  طورهمانو  کرد میمرا عروسک صدا . آمد مین
 یکرد میکار را  و تو هم همین کرد میم، او هم با من بازی و تفریح کرد می
 ای؟ ای؟ تو در پیش من سعادتمند نبوده نبوده: رمله

ای ولی  البته تو همیشه با من مهربانی کرده. نه فقط دلم را خوش کرده بودم: نورا
. ام من عروسک تو بوده. را داشته استخانه ما همیشه حالت یک اطاق بازی 

های من  در اینجا، بچه. م، عروسک او بودمکرد میموقعی هم که با پدرم زندگی 
من . یکرد میوقتی تو با من مثل عروسک بازی . اند هم عروسک من بوده

ت م، آنها خیلی لذکرد میوقتی هم من با بچه هایم بازی . آمد میخیلی خوشم 
 .رملاست، ه طور بوده اشوئی ما اینزندگی زن. بردند می
 روم من اآلن از اینجا می: نورا
 این دیگر چه نوع جنونی است: رمله

 :یابد تا آنجا که مکالمه ادامه می
 تو دیگر مرا دوست نداری؟: رمله

 گوئی بله همین است که می: نورا
 ام که دیگر مرا دوست نداری؟ توانی توضیح بدهی که چه کرده می: رمله
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وقتی آن انتظار بزرگ من برآورده . همین امشب بود. توانم میبله، البته : نورا
من ملتفت شدم که تو آن مردی که . نشد، لحظه آزمایش رسید و تو موفق نشدی

 .خواهم نیستی من می
 .شوم تر بگو، درست ملتفت نمی واضح: رمله

خیلی  خدا گواه است که من. هشت سال با صبر و حوصله با تو سرکردم: نورا
آن وقت این . دافت میانستم که این تصادفهای مهم هر روز اتفاق ن د خوب می

در این موقع مطمئن شدم که باالخره این . بدبختی بزرگ برای من پیش آمد
در تمام مدتی که نامه کروگشتاد . اتفاق بیافتد خواهد میتصادف بسیار مهم 

شوی  که تو حاضر میآنجا در آن جعبه بود، حتی یک لحظه هم فکر نکردم 
برو »: کامآل مطمئن بودم که تو به او خواهی گفت. شرایط این مرد را بپذیری

، آن وقت، وقتی این کار را «این خبر را به اطالع همه مردم دنیا برسان
 ...کرد می

وقتی زنم را در معرض سرزنش و توبیخ مردم . شد میبله، آن وقت چه : هلمر
 ؟دش میگذاشتم، آن وقت چه  می
، آن وقت من کامال مطمئن بودم که تو تمام کشید میوقتی کار به اینجا : نورا

 .ی که مقصر منمگفت میی و کرد میمالمتها را خودت قبول 
نورا غم و غصه و فقر و نیستی . من حاضرم شبانه روز برای تو کار کنم: هلمر

ای آبروئی خود را فد ولی هیچ مردی حاضر نیست شرف و بیرا تحمل کنم 
 .عشق کند

 .اند این کاری است که صدها و هزارها زن کرده: نورا
و نورا اصرار دارد که از خانه شوهر برود و او و سه  کند میمکالمه ادامه پیدا 

 :را ترک کند و اما مکالمات آخرینفرزندش 
 بگذار اگر احتیاج پیدا کردی بتو کمک کنم: هلمر
 .مگیر من از آدم غریبه هیچ چیز نمی: نورا
 نورا، من دیگر برای تو بجز یک آدم غریبه چیز دیگری نیستم؟: هلمر
 قت معجزه بزرگ اتفاق خواهد افتادآه هلمر، آن و(: دارد کیفش را برمی)نورا 
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 به من بگو معجزه بزرگ چیست؟: لمره
هلمر، من دیگر اعتقادی به . ما هر دو باید طوری تغییر کنیم که اوه: نورا

 معجزه ندارم
 ؟... قدر تغییر کنیم که بگو ببینم نورا، ما باید این. ولی من دارم: هلمر
از در سرسرا )خداحافظ . که زندگی ما با هم یک ازدواج حقیقی باشد: ... نورا

 (شود میخارج 
 

ای زیرا چنانکه  دخترم، تو با خواندن این چند صفحه تمام نمایشنامه را خوانده
برایت نقل کردم و حاال  اًنتیجه بود که من عین یندانی همه نمایشنامه برای ا می

 :قرار است نکات اساسی این نمایشنامه از این: پردازم به تحلیل آن می
باید هم از روز  زن و شوهر برای اینکه همیشه یکدیگر را دوست بدارند، می -0

 .بودند زدند و بویژه با هم صریح می نخست با هم جدی حرف می
آنکه بداند، خطر  ، بیداشت میوهر که او را بسیار دوست زن برای نجات ش -5
 .آبروئی را برای خود پذیرفته بود بی
 برد شوهر عاشق نبود، تنها از اظهار عشق به زنش لذت می -4
 لحظه آزمایش فرا رسیده بود و شوهر از عهده آزمایش برنیامده بود -3
، (بزرگ دنیا است که یکی از نمایشنامه نویسان هنریک ایبسن)نویسنده  -2

زن و مرد تا وقتی چنانکه : ندک میدر پایان نمایشنامه بیک نکته اساسی توجه 
نیاندازند، تا زن ارزش خود را باید خود را نسازند و استعدادهای خود را بکار 

. آید میننبرد که عروسک نیست، هرگز عشق بوجود  نشناسد و به این نکته پی
عاشق بشود، و از قول زن  تواند میعیف نانسان ضو  خواهد میعشق قدرت 

 .زوج حقیقی باشد که زندگی ما با هم یک: گوید می
ته است که هیچ مردی حاضر نیست شرافت را به عشق بفروشد و فشوهر گ -6

و اکنون به ترتیب . اند کار را کرده که بسیار، هزارها زن این دهد میزن جواب 
 :دهم میت، برایت توضیح هر شش قسمت را که واجد اهمیت بسیار اس
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جان شوهر در خطر بود، پزشکان این مطلب را به زن گفته بودند و او  -5و  0
این را . بود بود و امضای پدرش را جعل نموده پنهانی از شوهر، پول قرض کرده

بزرگترین : تا اینجای داستان، نورا بازنده است. دانست مییک فداکاری بزرگ 
نهانی نجات دادن او از مرگ، با جعل فداکاری یک زن نسبت به یک مرد پ

 .فداکاری بزرگ با صراحت مطلب را بشوهر گفتن است. امضاء، نیست
ه است وقتی پیر شد و خواست می نورا  دهد میاما چنانکه نویسنده بعد توضیح 

ای داشته باشد و خانواده را، این  برای روزهائی که دیگر جوان نیست، ذخیره
است و  اما دختری که پدر با او بازی عروسک نموده .پندار غلط، از هم پاشید

زند و هشت سال نیز  تنها پس از هشت سال با شوهرش بنحو جدی حرف می
؟ ببرد ای از فداکاری پی فهوم تازهتواند به م است، کی می عروسک شوهرش بوده

وقتی یک زن و مرد عاشق : خواهم این نکته را بیشتر برایت توضیح بدهم می
اگر یکی از دو طرف . باید مسئولیتها را مشترکا برعهده بگیرند یکدیگرند

بخواهد بدون اطالع طرف دیگر فقط برای اینکه لذت فداکاری را بچشد، 
گاه اقرار کرده است که عاشق نیست، چه  کاری را انجام دهد، در واقع ناخودآ

 هیچ لذتی از لذت عشق بیشتر نیست و عاشق احتیاج به لذت دیگری ندارد و
فهمید . ای بود که نورا بعد از هشت سال فهمید و این نکته. کند میاصال درک ن

روشنتر، دو موجود که به هم عشق میورزند، در . است که عاشق نیست و نبوده
واقع باید با هم چنان باشند که گوئی یک تن بیش نیستند و البد تصدیق 

احت اصل مقدس یک صر. کرد تواند میکنی، کسی از خود چیزی را پنهان ن می
همه راجع به صراحت  بینی که اگر این زندگانی توأم با خوشبختی است و تو می

که فقط برای آن، ام  دیدهها  ، بیهوده نیست و بسیاری ناکامیکنم میاصرار 
 .اند زن و مرد با هم صریح نبوده است که ها شده گریبانگیر خانواده

گز فکر نکرد عشق چیزی نیست که نورا، چنان شیفته فداکاری بود که هر ،زن
حامی و نجات دهنده  تواند میضعف ن. را با جعل امضا نجات داد بتوان آن

زن و : کند میخود این موضوع همه آنچه را بعدها رخ داد توجیه . قدرت باشد
 .و نه حتی با هم زن و شوهر بودندمرد با هم صریح نبودند بنابر این نه عاشق 
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نش نبوده و نورا خوب تشخیص داده، او عاشق شوهر، هلمر عاشق ز -4
است و بهمین جهت وقتی نامه کروگشتاد را خواند، گفت همه چیز  خودش بوده

برده است،  که اظهار عشق کند لذت می او تنها از این. تمام شد، عشق تمام شد
است،  که عروسک قشنگی داشته که نورا مرغک خوشخوانش بوده، از این از این

است که هیچ مردی حاضر نیست آبرو  بعد نیز گفته ،ه و بهمین جهتبرد لذت می
که عشق و  دهم میبعد توضیح . )و شرفش را بخاطر عشق از دست بدهد

نیستند که در مقابل هم قرار گیرند و هرگز موردی پیش  آبروئی دو چیزی بی
 (.آبروئی ببار آرد که عشق بی آید مین

تو را دعوت کردم که در نبردبان قدرت دخترم، درست بهمین دلیل است که من 
بهم  توانند مینوا کجا  قدم گذاری و با سرعت باال بروی، دو انسان ضعیف بی

 عشق بورزند؟
الف عشق زد و  شود میآسان . هائی است ها، مهک برای آزمودن عشق عشق -3

توان ساخت و گفت، اما  ادای عاشق را درآورد، عبارات عاشقانه زیبا بسیار می
و  رسد میلحظه بزرگ دیر یا زود فرا . رسد میالخره روزی، زمان آزمایش فرا با

ر خوب درمیابی که دو ملو تو با خواندن مکالمه نورا و ه دافت میپرده از راز بر
اند که یکدیگر را  برده اند، باور داشته موجود چکونه هشت سال گمان می

این دو موجود که عاشق آیا ممکن بود کسی جرأت کند و به . دارند دوست می
اما . ، بگوید شما یکدیگر را دوست ندارید؟ خیر، ممکن نبوداند هکرد میبازی 

دختر هیچ فرصت نیافته بود که به این نکته . آنها سرانجام حقیقت را بهم گفتند
اما برای انسان بودن، . بیاندیشد که پیش از آنچه عروسک باشد، انسان است

باید همواره در آینه، نگران  چشمان او نمی. شناسدالزم بود که او خود را ب
گری و دلربائی ه باید دائم در فکر جلو او نمی. اش باشد زیبائی اندام و چهره

، به روح خود و هم از روز فهمید میاو باید حقیقت زندگی و عشق را . باشد
اما او . ندرفت میو باهم بسوی فردوس عشق  گرفت مینخست، دست شوهرش را 

دانی چرا؟ برای آنکه پدرش نیز او را عروسک بار آورده  می. کار را نکرد این
خوب دخترم، بیاد داری آنشب که بمنزل آمدی، بمن گفتی که چرا ناراحتم . بود
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و بعد هم بگمان آنکه ناراحتیم از تو است، اشک بچشم آوردی؟ دختر جان، 
 شود میکه کوشش  دیدم می  من درست مشغول فکر کردن به همین مطلب بودم، 

توان  تا تو را بطرف عروسک شدن برانند و من در این غم بودم که چگونه می
ساخت؟ اما یقین داشتم و دارم که تو بیش  با یک عروسک، جز خانه عروسک

خواهم تو به این  من می. از این متفکر و با هوشی که تن به عروسک شدن بدهی
خواهم تو انسان باشی و قدرت داشته باشی تا بتوانیم  می نکته توجه کنی که من
دعا کنیم و از خدا بخواهیم ما را در هر حال در برابر . به هم عشق بورزیم

آزمایشها پیروز کند و بما مدد کند تا از پیش، خود را برای پیروزی و موفقیت 
 .در آزمایش صداقت و صراحت عشق آماده کنیم

یک ازدواج  باید به امید روزی بود که ازدواج ما دگوی میر ملنورا به ه -2
که در  گفته بود که او قبل از هر وظیفه دیگری، قبل از آن حقیقی باشد، نورا قبالا

. ه خود را بشناسدای داشته باشد، وظیفه دارد ک برابر شوهر و فرزندانش وظیفه
آینده نجات تر بشود و تنها در این صورت ممکن بود،  ر نیز نیاز داشت قویمله

ام، دیگر در اینجا  چون در این باره بارها و به تفصیل برای تو توضیح داده. یابد
عشق تنها برپایه قدرت حقیقت  کنم میپردازم و تکرار  به توضیح بیشتری نمی

دارد و عشقی که براساس قدرت بوجود نیامده، همچنان که در آن داستان که 
 .ستبرایت فرستادم، آمده، دروغ بزرگی ا

ر مدعی است هیچ مردی حاضر نیست شرف و آبرو را فدای عشق کند مله -0
 .اند ه هزارها زن اینکار را کردهاست ک و نورا جواب داده

اگر او در . کند میکه آبرویش را دارد فدای عشق  کرد میر، بیهوده گمان مله
 راست است که نورا. گرفت میباید مسئولیت بعهده  بود، می عشق خود صادق

و به  نهد میاشتباه کرده بود، ولی یک مرد که عاشق است، با قدرت قدم پیش 
در . گیرم آقا برو شکایت کن، من همه مسئولیتها را بعهده می گوید می کروگشتاد

است، این   آنچه مایه اختالف عقیده بین من و نویسنده. این قسمت بحثی نیست
مجبور شویم بخاطر  تا شود میجا جمع ن است که عشق هرگز با ضعف یک

دوست داشتن، یک امر مقدس . نجات آبرو، عشق را فدا کنیم یا بالعکس
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اگر دو نفر بخواهند یکدیگر را دوست داشته باشند، باید هر دو شرافتمند . است
که بداند چه به شرط آن)آبروئی شد  کی تسلیم بیباشند، پاک باشند، اگر ی

، گوید میآیا مردی که بزنی دروغ . است  شیده، در واقع از عشق چشم پو(کند می
ورزد؟ آیا وقتی زنی به مردی دروغ  به آن معنا نیست که بزنش عشق نمی

آبروئی داد، عاشق است؟  ، باز هم عاشق است؟ آیا اگر مردی تن به بیگوید می
. شود میعشق براساس شرافت و صداقت استوار است و با گناه جمع ن. خیر

اند  اند، در واقع بخاطر هوس پذیرفته ئی را بخاطر عشق پذیرفتهآبرو زنانی که بی
شوید، آنهم از  اند، وگر نه عاشق، خطاها را می یا تسلیم ضعف های خود شده

البته چیزهای دیگری در کتاب برای . آبروئی طریق قدرت نه از راه تسلیم و بی
 .پوشم چشم میو من از تحلیل آنها تحلیل وجود دارد که تا این حد مهم نیست 

شب بعد از افطار مدتی به بحث در اطراف بیماریهای ارثی پرداختیم و از هر 
 .دری سخن بمیان آوردیم و مباحثات ما تا نیمی بعد از نیمه شب بطول انجامید

 
 دوازدهم اسفند

نیمساعتی با هم . تازه از خواب برخاسته بودم که مرا به مالقات برادرم خواندند
د از مدتها تمرین خونسردی، معهذا مطلبی که ایشان گفتند بع. صحبت کردیم

سرگرم  تواند میزندان وقتی شخص با دوستان خود . برای تمام روز ناراحتم کرد
بشود، چندان غیر قابل تحمل نیست، اما این اثر بسیار ناگوار را دارد که 

اگر موضوع تنها سرزنشی از من بود، . کند میشخص را حساس و زودرنج 
است،  ، گفته03گرامی که خانم والده گفت میم اما برادرم شد میدان ناراحت نچن

ام و  داده ای و من در واقع تو را فریب  بوده در چند مجلس، که تو دختر یتیمی 
من امیدوارم که این حرف صحت نداشته . ای آمده تو به ازدواج یک دیوانه در

که هرگز ایشان چنین توهین آشکاری به تو و من  نمک میباشد و صمیمانه آرزو 
نخواهند کرد و اصوال و قاعدتا ایشان باید با پایان یافتن مراسم عقد وظیفه 

                                                             
 ، مادر عذرا حسینی(0400-0510)شهیدی  ملوک 03



 
و مرسده حسینی،  یه حسینی، عمهق، رشهیدی، مادر ملوک: از راست به چپ

 عذرا حسینی زادهبرادر 
 

 
، (زن برادر امیر صدوقی،) ، مهدخت(برادر) اسماعیل: خانواده عذرا حسینی

و ( مادر)شهیدی  ملوک، (خواهر)ت ف، ع(خواهر)، منصوره (خواهر) توران
 (خواهر)پروین 
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خود را پایان یافته تلقی کنند و بخود اجازه ندهند در اموری که بمن و تو مربوط 
ا باید در امور زندگانی م کنند میاما اگر ایشان هنوز گمان . است، دخالت کنند

با ادب و  کند میدخالت کنند، قطع دارم که سعادت و آینده من و تو حکم 
 .نزاکت تمام، ایشان را از این کار منع کنیم

نیز مرا دیوانه  بینم، پدرم در باره دیوانه خواندنم هیچ ایرادی به ایشان وارد نمی
بینیم، آنها  جوان تعلق داریم و آنچه ما می ما به دو نسل پیر و. خواند می
. برای آنها، مسئله سی سال بعد مطرح نیست، برای ما مطرح است. بینند نمی

اما آنچه برایم . آنها نسبت به موقعیت میهن ما در این جهان آشفته بکلی جاهلند
آوری که من هم  می آیا تو بخاطر . غیرقابل تحمل است، نسبت فریب دادن است

 .جلسه اول و نخستین برخورد گفتم سربازی در خدمت میهنمدر 
تنها داماد باقی  توانم میام، من ن دخترم، من برای حیات ملی ناچار از مبارزه

ایم که ناچار از انجام آنها  گرفته تو و من در خدمت ملت وظایفی برعهده . بمانم
و پیرزن،  بخاطر قلب نازک نارنجی چند پیرمرد توانم میچطور من . هستیم

فکر کن دختر . وطن را در کام غول مرگ ببینم و دست روی دست بگذارم
جان، ببین چقدر دردناک است وقتی شرافت و مبارزه مقدس، دیوانگی و 

یابد؟ پریروز بود که نوشتم، در تحلیل یک کتاب نوشتم که  جنون عنوان می
ای که من بنای  دهش آیا تو نیز معتقد . سرانجام لحظه آزمایش فرا خواهد رسید

طور در حق  در این چند مجلس که ایشان این ام؟ قاعدتا زده سعادت تو را برهم 
ای یا  بوده اند، تو حاضر  من، شرافت من، مبارزه من، ایمان من، سخن گفته

ای، باید بمن توضیح  بوده اگر حاضر . اند زده ای که ایشان این حرف را  شنیده 
است؟ در هر حال، باز هم از صمیم قلب  بودهبدهی که عکس العمل تو چه 

که ایشان چنین حرفی نزده باشند و بدانند زندگی اگر مراد از آن  کنم میآرزو 
زندگانی کردن بمفهوم واقعی کلمه باشد که هست، زحمت دارد، زندان دارد، 

آینده . شود مینابرده رنج گنج میسر ن. سرنیزه دارد، شکنجه دارد، پیروزی دارد
شور در این زندان بسر جوی جوان پردانش 40ت آمیز است، هم اکنون عادس
شکنجه : است کرده ها محکوم  ت حاکمه آنها را به بدترین شکنجهئیه. برند می



 5 

 

جلوگیری . ت. د. از آوردن گرد د ،است که مکرر تقاضا شده با شپش، با آن
هم . کند میقدر قوی و عالی است که انسان حیرت  ها آن اما روحیه. شود می

را  خوانند، سرود جبهه ملی نویسم آنها سرود می اکنون که این سطور را می
رتمند و شجاع را آیا بی انصافی نیست که این جوانان ارزنده و غی. خوانند می

 دیوانه بخوانیم؟
انی و سپس قطعه ، شاعر پاکست 0نخست دو بیت از اقبال دانم میدر اینجا الزم 

 را بعنوان وصف حال خودم و آنگاه شعری که در باره جمیله،« مرگ عقاب»
تو دختر خوب من، این قطعه . است، برایت بنویسم دختر الجزایری سروده شده

اگر بتوانی حفظ خواهی نمود و برایم دکلمه خواهی . را تمرین خواهی کرد
 .کرد

   ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم
 نه معلوم شد آه که من کیستم هیچ 

 ز خود رفته ای تیز خرامید و گفتموج 
 روم گر نروم نیستم هستم اگر می 
 «پاکستانی اقبال»
 

 06ل خانلریتمرگ عقاب از پرویز نا

 چو ازو دور شد ايام شباب گشت غمناک دل و جان عقاب

                                                             
شاعر، فیلسوف،  ،(الهور 0403سیالکوت  0520)الهوری یا عالمه اقبال  محمد اقبال  0

اردو اشعار زیادی نیز به زبانهای فارسی و مدار و متفکر مسلمان پاکستانی بود که  سیاست
اقبال نخستین کسی بود که ایدٔه یک کشور مستقل را برای مسلمانان هند مطرح . است سروده

شاعر »اقبال در این کشور بطور رسمی . کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد
 .شود خوانده می« ملی
امتیاز و مدیر  بستاد ادبیات دانشگاه تهران و صاحا ،(0401-0515)پرویز ناتل خانلری  06

 مجله سخن بود
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 آفتابش به لب بام رسيد م رسيدديد کش دور به انجا
 ره سوي کشور ديگر گيرد  بايد از هستي دل بر گيرد

 دارويي جويد و در کار کند خواست تا چاره ناچار کند
 گشت بر باد سبک سير سوار  صبحگاهي ز پي چاره کار
 ناگه از وحشت پر ولوله گشت دشت گله که آهنگ چرا داشت به

 نوزاد دوان  پي بره شد و آن شبان بيم زده، دل نگران
 پيچيد و به سوراخ گريختمار  کبک در دامن خاري آويخت
 دشت را خط غباري بکشيد آهو استاد و نگه کرد و رميد

 صيد را فارغ و آزاد گذاشت داشت ليک صياد سر ديگر
 نشود از جان سير زنده را دل چاره مرگ نه کاريست خطير

 ه صياد نبودمگر آن روز ک صيد هر روزه به چنگ آمد زود
 زاغکي زشت و بد اندام و پلشت آشيان داشت در آن دامن دشت
 جان ز صد گونه بال در برده سنگها از کف طفالن خورده

 شکم آکنده ز گند و مردار  ها زيسته افزون زشمار سال
 ز آسمان سوي زمين شد به شتاب  بر سر شاخ و را ديد عقاب

 افتاد روز مرا کاربا تو ام گفت که اي ديده ز ما بس بيداد
 فرمائي بکنم آنچه تو مي  مشکلي دارم اگر بگشايی

 تا که هستيم هوا خواه توايم  ما بنده درگاه توایم: گفت
 جان نسار تو کنم من، جان چيست؟ چيست؟ بنده آماده بگو فرمان

 ننگم آيد که زجان ياد کنم دل چو از خدمت تو شاد کنم
 يي دگر آورد به پيشگفتگو در دل خويش اين همه گفت ولي

  از نيازست چنين زار و زبون کاين ستمکار قوي پنجه کنون
 زو حساب من و جان پاک شود ليک ناگه چو غضبناک شود

 حزم را بايد از دست نداد  دوستي را چو نباشد بنياد
 دور ترک جاي گزيد پر زد و در دل خويش چو اين رأي گزيد
 مر حبابیست بر آبکه مرا ع زار و افسرده چنين گفت عقاب
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 به شتاب از من ايام گذشت من گذشتم به شتاب از در و دشت
 آيد و تدبيري نيست مرگ مي گرچه از عمر دل سيري نيست
 عمرم از چيست بدين حد کوتاه؟ جاه من و اين هیبت اين شوکت و

 اي عمر دراز؟ به چه فن يافته  تو اين قامت و بال ناساز
 يکي زاغ سيه روی پليدکه   پدرم از پدر خويش شنيد

 صد ره از چنگش کردست فرار به دو صد حيله به هنگام شکار
 تا به منزلگه جاويد شتافت  نيز به تو دست نيافت پدرم

 چون تو بر شاخ شدي جايگزين  ليک هنگام دم باز پسين
 اين همان زاغ پليدست که بودک  از سر حسرت با من فرمود

 است گل از صد گل تو نشکفته کی عمر من نيز به يغما رفته است
 راز اينجاست تو بگشا اين راز چيست سرمايه اين عمر دراز؟

 عهد کن تا سخنم بپذيري گر تو بدين تدبيری: زاغ گفت
 گنه کس نه، که تقصیر شماست عمرتان گر که پذيرد کم و کاست

 سود؟ آخر از اين همه پرواز چه  زآسمان هيچ نياييد فرود
 اندرز بود و دانش و پند کان صد و اندپدر من که پس از سي

 بادها راست فراوان تاثير  بارها گفت که بر چرخ اثير
 دل و جان را نرسانند گزند  بادها کز زبر خاک وزند

 باد را بيش گزندست و ضرر هر چه از خاک شوي باالتر
 عمر بسيارش از آن گشته نصيب زاغ را ميل کند دل به نشيب

 که از بلندی رخ برتافته ایم  ه ایمما از آن عمر بسی یافت
 است عمر مردار خوران بسيار دگر اين خاصيت مردار است

 طعمه خويش بر افالک مجوي خيز و زين بيش ره چرخ مپوی
 آسمان جايگهي سخت نکوست
 به از آن کنج حياط و لب جوست

 راه هر برزن و هر کو دانم  من که صد نکته نيکو دانم
 وندر آن گوشه سراغي دارم  خانه در پس باغي دارم
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 های فراوانی هست خوردني  خوان گسترده الواني هست
 گند زاري بود اندر پس باغ آنچه زان داد چنین زاغ سراغ
 معدن پشّه، مقام زنبور بوي بد رفته از او تا ره دور

 سوزش و کوري دو ديده از آن  نفرتش گشته بالي دل و جان
 بر سفره خود کرد نگاهزاغ   آن دو همراه رسيدند ز راه

 درخور محضر اين مهمانست خواني که چنين الوانست :گفت
 و مهمان پنداتا بياموزد از  گفت و بنشست و بخورد از آن گند

 دم زده در نفس باد سحر عمر در اوج فلک برده به سر
 يوان را همه فرمانبر خويشح ابر را ديده به زير پر خويش

 رهش بسته فلک طاق ظفردر   بارها آمده شادان ز سفر
 بايد از زاغ بياموزد پند؟ اينک افتاده بر اين الشه و گند
 حال بيماري دق يافته بود بوي گندش دل و جان تافته بود

 بست دمي ديده خويش گيج شد اري ريشدلش از نفرت و بيم
 هست پيروزي و زيبايي و مهر  يادش آمد بر آن اوج سپهر

 فس خرّم باد سحرستن فرّ و آزادي و فتح و ظفرست
 ديد اینجا اثري ز آنها نيست ديده بگشود و به هر سو نگريست

 و وحشت و بيزاري بودنفرت   آنچه می دید همه خواري بود
 اي يار ببخشاي مرا: گفت بال بر هم زد و برجست ز جا

 تو و مردار تو و عمر دراز ها باش و بدين عيش بساز سال
 و مردار ترا ارزانيگند  من نيم در خور اين مهمانی
 03عمر در گند به سر نتوان برد  گر بر اوج فلکم بايد مرد

 دیده زاغ بر او مانده شگفت  هوا اوج گرفت شهپر شاه
 راست بر مهر فلک همسر شد  سوی باال شد و باالتر شد

 اي بود و سپس هيچ نبود نقطه اي چند بر اين لوح کبود  لحظه

                                                             
 در متن، این بیت از قلم افتاده است 03
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 :از زبان جمیله سروده است حمیده قادرلاما شعری که عبدا

 بنام نامی مردم
 بنام آرزوهای طالئی رنگ و نورانی

 به تو
 شرم استعمار ای عامل بی

 به تو
 ای دشمن خونخوار آزادی

 ...سالم بدون احترام و بی
 ...از من

 ...ای از الجزایر که هستم دختر آزاده
 در حصار محبسی تاریک در بندم

 ضربه شالقتان چون آسمان نیلی است تنم از
 بروی صورتم آثار داغ و زخمها پیدا است
 بجای آب جانم از شرنگ مرگ لبریز است

 
 شما جالدها، شب را بزندانم کشاندید

 ...تا در تیرگیهایش
 گوهر تابان عفت را -ربائید از کف من 

 وحشیانه حمله آوردید و دامنم -هاچو سگ
 ی ملوس شدبدست احمقان پست و هر جائ

 !ای قصابها! ولیکن ای تبهکاران
 ...همه وحشت زندان شما با آن

 ...برای مردمی چون من حصار و سنگری باشد
 روید های سرخ می که در آن الله

 فریاد خشم ما -و از دیوار پوالدین آن
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 بخشد می به سربازان آزادی، توان و روح 
 در گوش شما -و این فریاد 
 دتردی ست بیاآهنگ مرگ 

 !ای فرمانروای رهزن و ترسو
 در زیر ساطور گیوتینم اندازد -بجالدت بگو
 جسم مرا بر دار آویزد -بجالدت بگو
 بیکباره جانم را فدای ملتم سازد -بجالدت بگو

 که بعد از مرگ باشم قدرتی در قلب انسانها
 که بعد از مرگ باشم سمبلی از قهرمانیها

 تر گردد که بعد از مرگ نامم زنده
 ال آرمانم بارور گرددنه
 

 لرزد؟ چرا چون بید می
 چرا؟ ای سرکشان بزدل و ترسو

 که زندانهایتان از مردم آزاده لبریز است
 کوشید می شما بیهوده 

 تالش و عزم ما باالتر از هر کوششی باشد
 گردد می  سپاه عدل بر اقلیم ظالم چیره 

 گردد می روز چون شام سیاهی تیره  -شما را
 !لت دژخیمو تو ای دو

 قبل از اینکه کاخ آرزوهایت فرو ریزد
 بجالدت بگو در زیر ساطور گیوتینم اندازد
 طناب دار را بر گردن یک دختر اندازد

  *** 
 !و اما ملت من

 را بدست گر مدال افتخارم رشته دار است، من آن
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 خود بدور گردن اندازم
 که حق خویش را در پیشگاه تو ادا سازم

 
، دختر های جمیله شرح شکنجه. کنم میدان کار دیگری هم دخترم، من در زن

را بخوانی و ببینی  دارم تا تو آن برم و نگه می را برای تو از روزنامه می 02الجزایر
همه فداکاری و گذشت بخاطر وطن، من و امثال من باید از شرم  که در برابر این

، ما کجائیم در این بهر تفکر، او کند یمو او چه  کنیم میما چه . آب شویم
توانیم در قبال فداکاری او، مبارزه او، خود را فداکار و  آیا ما می .کجاست

مبارز بدانیم؟ به حق نه، نه، نه، ما باید جدآ از شرم بمیریم اگر او، اگر 
ها، انسانند نام این موجودات زبون که عنوان مبارزه، از ترس  جمیله

 یست؟شان، چکشد می  
نسل پیر، ای نسل فرسوده، ای نسل آلوده به ننگ تسلیم، ای بدبختها، ما  ای

ایم و مقاومت خواهیم کرد، مبارزه ما، جهاد ما  شویم، بپاخاسته تسلیم نمی
ما . گمان  در شمار شورانگیزترین پیکارهای طول تاریخ بشر خواهد آمد بی

ما را ببین، باش و ببین که  باش و پیروزی. حاضر نیستیم عار تسلیم را بپذیریم
 .فیروز و سرافراز از معرکه پیکار به ساختمان ایران آزاد و آباد باز خواهیم گشت

نکند تو بخاطر . دختر جان، حاال دیگر ناراحت نیستم، هرچه بود تمام شد
ناراحتی من مقام منیع و بزرگ مادری را فراموش کنی و حرفی بزنی یا حرکتی 

که چون شیشه است بشکنی، بهوش باش که شیشه وقتی  بکنی که دل مادر را
 .را بهم چسباند توان آن شکست دیگر نمی

و سربلند، مفتخر به آغوش تو باز  شود میدختر جان، سرباز دلیر تو فیروز 
 :گردد، بیاد بیار که می  

                                                             
یکی از مبارزین نهضت استقالل الجزایر بود که سخت شکنجه و  ،(0403)جمیله بوحیرد  02

با بسیج افکار عمومی توسط دو وکیل فرانسوی، او شهرت جهانی پیدا . محکوم به اعدام شد
 د و از اعدام نجات یافتکر



 
 

 جمیله بوحیرد
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کس عیار زر خالص نشناسد چو  نجربه کدر خلوص منت ار هست شکی ت
 مهک

 من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک ر مرادم گرددچرخ برهم زنم ار غی
 

 سیزده اسفند
 اًداستان تقریب. امروز نمایشنامه دیگری بنام اشباح از همان نویسنده خواندم

در اینجا وقتی زن که عاشق : با این تفاوت همان است که در خانه عروسک
، کشیش زن را بخانه کند میو اظهار عشق  رود مییک کشیش است نزد او 

شوهر مردی بتمام معنی عیاش و در اینکار مفرط است و . گرداند می شوهر باز 
دیشب . های پدر، مرض غیرقابل عالج و جنون در فرزند است نتیجه افراط

بحث همین بود که تقصیر فرزند چیست که پدر به انواع مرضها خود را آلوده 
است که فرزند باید آنچه را پدر کشته، درو کند  ؟ در هرحال این امر مسلمکند می

و ثمره  کند میرحمی است وقتی پدر برای لذت، مست  بی و تو خود ببین چه 
 .شود میهوش، کم عقل با نقص عضوی  کارش فرزندی بی این

ام، به این کار، در  پرداخته در هر حال چون به توضیح و تحلیل خانه عروسک
اگر چه . پردازم می، نرسد میاشباح که نمایش با جنون فرزند بپایان مورد 

گو اینکه . تفاوتهائی بین این دو نمایش نامه وجود دارد، اما تحلیل همان است
در این نمایشنامه نباید از تذکار یک نکته غافل ماند و آن اینکه در این داستان 

ودند و دختری را به مردی با آنکه پدر و مادر فرزندشان را به پول فروخته ب
که پول بود و شهوت، لیاقت خود زن هم در آنچه روی نمود  شوهر داده بودند
توانست دست شوهرش را بگیرد و از مرداب بیرون  زن می. نقشی اساسی دارد

و  داد می باید خود را نجات  ، میدید می کشد یا وقتی زندگی را با او غیر ممکن 
او این کار را کرد و  گوید مینویسنده . ند دیوانه شودمادر یک فرز شد میراضی ن

خانه شوهر را ترک گفت اما مقررات و رسوم خشک جامعه او را مجبور کرد 
به جامعه و رسوم جامعه، به قانون،  اًنویسنده شدید. انه شوهر بازگردددوباره بخ

. اد گردندتازد، قالبها باید بشکند و انسانها باید آز می به عرف و عادت جامعه 



61 

 

هم از روزهای نخست باید نسبت بمسائل زندگانی مشترک جدی بود، عشق 
جامعه کهن همواره سدهائی . را بپذیرد شوخی نیست، تا انسان بدون آمادگی آن
های  وظیفه اساسی ما اینست که قالب. برای جلوگیری از حرکت نسل تازه دارد

این . آوریم و متحرک بوجودای با شکل تازه، رونده  کهنه را بشکنیم و جامعه
 .«انقالب زنده باد»پس . وظیفه مقدس نسل ماست

 
بعد از افطار، دانشجویان بگرد هم آمدند تا بمناسبت چهلمین  -01چهلم کلهر

از من دعوت . روز درگذشت و شهادت فرزند فدائی میهن، مجلسی برگذار کنند
از اصالت مبارزه، از شخصیت  شد که به این مناسبت صحبت کنم و من

و  کنند میمبارزین که بر پایه واقعیت استوار است، از آنها که حکومت 
اصالحاتشان عبارت است از تربیت چترباز و حمله وحشیانه به دانشگاه و 
زندانی کردن دانشجویان و کشتن آنها به تفصیل صحبت کردم و در آخر تاکید 

و معصوم که در دل جز عشق، عشق به  کردم، که کلهرها، این جوانان پاک
با شهادت خود وطن و در سر، شوری مگر شور آزادی و استقالل وطن ندارند، 

و ما  کنند میاین فرمان را با خون پاک خود امضا . دهند بما فرمان زندگی می
سر از این  تواند میچه کسی . نمایند می سربازان وطن را مأمور اجرای فرمان 

پیچد و روی از مبارزه بتابد؟ چه کس جرأت دارد، کدام  فرمان مقدس باز
اند و  گرفته سرباز است که از فرمان این سرداران بزرگ که در قلب ما جای 

 سرپیچی نماید؟« زنده بمان»دهند  فرمان می
های آینده نگویند،  مبارزه در سلول زندان بخاطر نجات میهن ادامه دارد تا نسل

 .یم، تو چه منفوریای نسل آلوده به ننگ تسل
 

 :این شعر را دکلمه کرد یانرلبعد آقای ب
 با تمام خشم خویش

                                                             
توسط نیروهای سرکوب  0431دانش آموز دبیرستان که در تظاهرات سه بهمن مهدی کلهر،  01

 .رژیم شاه شهید شد
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 با تمام نفرت دیوانه وار خویش
 زنم فریاد می

 ای جالد ننگت باد
* 

 بشنو ای جالد
 آخر رسد می

 روز دیگرگون
 روز کیفر

 روز بارآوردن این شورزار خون
 زیر این باران خونین

 خواهد گشت بذر کینسبز 
 و ین کویر سرخ

 بارور خواهد شد از
 گلهای نفرین  
* 

 آه هنگامی که خون از خشم سرکش
 آتش گیرد میها  در تنور قلب

 برق سرنیزه چه ناچیز است
 و خروش مرد
 پیچید هنگامی که می

 از کران آفاق تا آفاق  
 چه دالویز است  
* 

 بشنو ای جالد
 خروشد خشم در شیپور می
 وبد غضب بر طبلک می
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 عصیان کشد می  هر طرف سر 
 و درون بستر خونین خشم مرد

 طوفان شود میزادگاه   
* 

 بشنو ای جالد
 و مپوشان چهره باد بستان خون آلود

 ت به صد نقش و نشان مردمشناسند می
 های خون دامنگیر هایت لکه درخشد زیر برق چکمه می

 یچیدستپدشت و و بکوه 
 مرده باد مرد کیفرها نام ننگین تو، با هر

 و بجا ماندست
 بر سواد سنگفرش راه

 نقش یک فریاد  
 ای جالد، ننگت باد  
 

و بعد شعر دیگری را که شاعر ملی الجزایر از زبان بن خداء رهبر انقالب 
این شعر فرمان مقدس یک مرد انقالبی : )الجزایر سروده بود، دکلمه کرد

 (:است
 دیافت میهر مرد که از پای   
 خیزد صد مرد بجای او برمی  
 و هر بار که خورشید طلوع کند  
 شود میصد سرود خوانده   
 زیرا خورشید یکی است  
 و سرود صدها ست  
  *** 

 من در آستانه در خواهم ایستاد  
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 و خواهم نگریست  
 به پدرم  
 روند و برادر بزرگم که می  
 تا بجنگند  
 اندیشم به روزیکه  می و   
 من برآستانه در خواهد ایستادکودک    
 و بمن خواهد نگریست   
 و به برادر بزرگش که با من   
 راه خواهد پیمود   

*** 
 هر مرد که بر شن صحرا به خون بنشیند  
 خواهد روئید  
 صدها مرد  
 با صدها آرزو  
 به آنگاه خورشید دوباره طالع خواهد کرد  
 و صدها سرود که  
 آزادی... آزادی  

*** 
 ام و من که خون صدها مرد دیده  
 و من که به نگاه صدها کودک در آستانه در  
 اندیشیده ام   
 هرگز از یاد نخواهم برد  
 یک سرود را  
 و صدها سرود را  
 آزادی... آزادی  
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 ( ...این دو شعر را ایشان بخط خود نوشتند)
ار نهضت ملی ایران ای به سرد بار دیگر در تائید بیانم، درود دوباره     

مردی بود بزرگ، نخست پیکرش با : فرستادند و جمله مرا تکرار کردند
سوراخ  سپس در بستر بیماری با گلوله ها چاقوی چاقوکشان پاره پاره و

است   امضا شده 51سوراخش کردند، فرمان رستاخیز ملت با خون پاک فاطمی
                                                             

 0440از  ،(0444آبان  01-0510) سید حسین فاطمی هدایتی، معروف به دکتر فاطمی 51
به گفتٔه دکتر مصدق، فکر ملی شدن نفت . دبو مصدق ، وزیر امور خارجه دکتر0445تا 

 کودتا، امریکا، انگلیس و شاه س، سه رامرداد 52پس از کودتای . پیشنهاد حسین فاطمی بود
اصرار بر اعدام فاطمی داشتند زیرا می دانستند فاطمی دارای چنان شخصیتی قوی است که می 

 :تواند آلترناتیو رژیم شاه شود
، هندرسن، سفیر وقت امریکا در ایران به وزارت امور خارجه 4 اوت  50در گزارش  -0

عامل دیگر کمک کننده به اضطراب و ناراحتی، آن است که خطرناکترین »: تاکید میکند که
مصدق، فاطمی، شایگان، حسیبی و دیگران، به آسانی ممکن است با . رهبران ملی هنوز آزادند

این حقیقت که فاطمی هنوز زنده است، علی . در صدد طرح توطئه باشند رهبران حزب توده
اوت در باره مرگ وی، بویژه دلسرد کننده است، زیرا که وی حیله  01رغم شایعات روز 

این باور وجود داشت . گرترین و بدون مالحظه ترین فرد از اطرافیان مصدق محسوب می شود
تردید در کمک به پیوند اتحاد و همکاری میان ملیون و توده  ،جوییکه وی با روحیه انتقام 

 .«.ای ها، علیه غرب را به خود راه نمی دهد
، فرمانده عملیات، در اول شهریور پس از کودتا به ایران می رود و می کرمیت روزولت -5

به من اشاره کرد و اولین عبارتی که با لحن رسمی ادا  پس از برگزاری تشریفات، شاه»: گوید
و روزولت موضوع ... « من تختم را مدیون خدا و ملتم و ارتشم و شما هستم » : کرد این بود

ارم بدانم میل د»: را عنوان میکند و از شاه می پرسد و دیگر رهبران جبهه ملی سرنوشت مصدق
شاه . «در مورد مصدق، ریاحی و دیگران، که علیه شما توطئه کرده اند، چه فکری کرده اید؟

در این موقع لبهای شاه . )مصدق محاکمه می شود. در این مورد زیاد فکر کرده ام» : می گوید
ولی یک . ریاحی نیز مجازات مشابهی دارد... و به سه سال محکوم خواهد گشت ( می لرزید

او هنوز دستگیر نشده ولی به زودی او را پیدا می . است ستثنا وجود دارد و آن، حسین فاطمیا
هم او بود که توده ایها را واداشت مجسمه های من . فاطمی، بیش از همه ناسزاگویی کرد. کنند

 .عدام خواهد شداو، پس از دستگیری، ا. و پدرم را سرنگون و خرد کنند
 41به تاریخ  FO/430/ 23 013در سند . ، از لندن صادر شددستور اعدام فاطمی -4

که در آن زمان ستاد مشترک عملیات ایتنلیجنت  -سفارت بریتانیا در بیروت 4 01سپتامبر 



 
 22حسین فاطمی و تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک پس از کودتای دکتر 
 مرداد

 
 از طرف امریکا،سرنوشت دکتر فاطمی در همان روزهای نخست پس از کودتا، 

کرمیت روزولت، فرمانده عملیات، در اول شهریور پس . بود انگلیس و شاه معین شده
رهبران جبهه ی ملی را از کودتا به ایران می رود و موضوع سرنوشت مصدق و دیگر 

ولی به زودی او را  هنوز دستگیر نشده حسین فاطمی »:شاه می گوید .عنوان میکند
دستور اعدام فاطمی، از لندن  .«از دستگیری، اعدام خواهد شداو، پس . پیدا می کنند

 0144سپتامبر  41به تاریخ  FO/4۳0/ 013423در سند . صادر شده بودنیز 
که در آن زمان ستاد مشترک عملیات ایتنلیجنت سرویس  -سفارت بریتانیا در بیروت

مصدق مشکل ایجاد ...  »:است آمده، چنین وزارت امور خارجه انگلیس به -ودب
خواهد کرد، با توجه به اینکه در حمام خون کشته نشد، به نظرمن، بهترین راه حل 

شود بهترین راه حل اعدام  دستگیر اما در مورد فاطمی، اگر... برای او تبعید است
 «...است
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. ین دلیل است که مبارزه ما و رستاخیز ملت ما پیروز خواهد شدو درست بهم
 .شود مینسل جوان ایران پیروز 

 
 اسفند 03

هنوز در بستر خواب بودم که اسمم را صدا زدند و معلوم شد که برادرم و پسر 
ها صحبت کردیم  کمی با پسر عمو از پشت میله. اند عمویم به مالقات من آمده
ساعت پنج اعضا شورای . واقعه قابل ذکری رخ ندادو دیگر تا ساعت پنج 

بمالقات رهبران زندانی جبهه ملی آمده بودند و از من نیز  مرکزی جبهه ملی
آقای . سه ربعی را با آنها گذراندم. خواسته شد که در جلسه مالقات حاضر شوم

اند و  حضرات از زندانی کردن ما طرفی نبسته اًکه ظاهر گفت می 50کشاورز صدر
                                                                                                                                     

تا آنجا که از مطالب » : شده استبه وزارت امور خارجه انگلیس، چنین گفته  –سرویس بود 
مشکل ایجاد  مصدق... روزنامه ها استنباط کرده ام، اوضاع آن قدرها هم بد پیش نمی رود

خواهد کرد، با توجه به اینکه در حمام خون کشته نشد، به نظر من، بهترین راه حل برای او 
 «...دستگیر شود بهترین راه حل اعدام استاما در مورد فاطمی، اگر ... تبعید است

برای اجرای حکم اعدام با برانکارد و در حال تب  در حالی که بیمار بود،حسین فاطمی را 
 .با شلیک سه گلوله، او را از بین بردندبختیار بردند و نصیری و تیمور 

درسه از م ،(0424-محالت  0520)ملقب به بهادرالملک ، سید محمدعلی کشاورز صدر 50
. عالی حقوق مدرک لیسانس حقوق را دریافت نموده و سپس در دادگستری مشغول به کار شد

های دادستان و رئیس دادگستری در  وی پس از طی مراحل گوناگون قضایی و تصدی سمت
کشاورز صدر در  .به سمت مدیر کل بازرسی وزارت دادگستری انتخاب گردید 0452سال 
شود؛ و با تشکیل جبهه ملی به این  باد به وکالت مجلس انتخاب میآ از خرم 00و  02های  دوره

او جزء نمایندگانی بود که به رهبری مصدق در کمسیون نفت ماده واحده . پیوندد سازمان می
نخست به سمت  ،پس از تشکیل دولت ملی دکتر مصدق. ملی شدن نفت را امضا کرد

و سپس به استانداری اصفهان ( تبرای اجرای قانون ملی شدن شیال)استانداری گیالن 
با تشکیل . پس از کودتا هم دستگیر و زندانی شد. مرداد آنجا بود 52انتخاب شد و تا کودتای 

جبهه ملی دوم، او که جزء هیئت مؤسس این سازمان بود به سمت سخنگوی جبهه ملی منصوب 
عضویت در از سوی اعضای شرکت کننده در کنگره به سمت  0430و سپس در کنگره  شد

شورای مرکزی انتخاب شد و از سوی شورای مرکزی مجدداً به سمت سخنگویی جبهه ملی 
 .سخنگوی جبهه ملی ایران بود 0435تا  0441او از سال . ایران برگزیده شد



 
 

 کشاورز صدرمحمد علی دق و مصدکتر 
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اند که دیگر قضیه را کش ندهند  گرفته تصمیم !! برای حفظ مصالح عالیه میهن
 .و ما را آزاد کنند

دهند دانشگاه را به تل و  دستور می. اند گرفته سرسام !! بینی دخترم، بزرگان می
شم بدرند و چند صد نفر را تیر تبدیل کنند و دانشجویان را با سرنیزه، شکم و چ

بینند که خالف انتظار از آب در آمد و امور چنانکه  بخون بیاالیند و وقتی می
و  گذارند می و بر همه منت  کنند میباید بدلخواه انجام نگرفت، اظهار لطف 

المثل  فی و  کنند میو البته در این اظهار لطف هم عجله ن کنند میزندانیان را آزاد 
دانشجویان ( یا شاید بیشتر)ا اتخاذ تصمیم یک ماه دیگر نیز و ممکن است ت

یک از این تمهیدات روح مبارزه را از میان  اما هیچ. هم آغوش شپش باشند
شور و شوق و هیجان مبارزه نسلی را در خودگرفته و این نسل پیروز . برد نمی

قول یک  ند ازکرد میرا برایت بنویسم دانشجویان نقل  راستی این. خواهد شد
ند که وقتی چتربازان وارد شدند و شروع به فتح دانشگاه گفت میاستاد دانشگاه 
ای وارد کالس درس شدند و دانشجویان را از دم سرنیزه و ته  نمودند، عده

تفنگ و باطون گذراندند و وقتی که دیگر همه از پای درآمدند، چتربازان شروع 
آنها پرسید، خوب میز و صندلی را کردند به شکستن میز و صندلی و استاد از 

شکنید، اینها که دانشجو نیستند؟ و یکی از جتربازان به زبان فارسی و  چرا می
 .«اند سخت بگیرید گوفته»لهجه ترکی جواب داد، 

وقتی وارد اطاق مالقات شدم، همه با شوق سر و رویم را بوسیدند و وقتی 
بار دیگر مرا سر و رو خداحافظی کردم بیرون آمدند و در حضور افسرها 
یم که مبارزه را تا دانست میبوسیدند و وقتی وارد زندان شدم، هم من، هم آنها 

 .پیروزی دنبال خواهیم کرد
کتابها به کتابخانه زندان تعلق داشت و . امروز متاسفانه مجال مطالعه دست نداد

ابها را بردند و لذا آمدند و کت. اند از زندان بازدید کنند هخواست می ای  گویا عده
 .کتاب ماندیم ما بی

بعد از افطار تا نیمه شب در موضوعات مختلفی با دانشجویان بگفتگو و بحث 
در باب خدا، دین، فلسفه، عادث، قدیم، حرکت جوهری و حرکت . پرداختیم
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عرضی و فلسفه سوفسطائی، فلسفه الهی در مذاهب یهود و مسحیت و اسالم 
با ابو بکر بمقابله  ن سئوال کرد چرا علییکی از دانشجویا. گفتگو شد
او بتمام معنا مرد . توضیح دادم که این یکی از افتخارات اوست. برنخاست
، نه هدف را خواست می او خودش را برای ایمان و هدفش . ای بود وارسته

. نخشکد دم فروبست تا اسالم این نهال هنوز به ثمر ننشسته،. بخاطر خودش
های دیگری هم بمیان آمد و ما تا دیرگاه شاید دو ساعت پس از نیمه  بحث

 .شب، مشغول گفتگو بودیم
 

 31پانزدهم اسفند ماه 
هم در  دانی که در روزهای ماه رمضان، با بیداری شب تا دیرگاهان آن البد می

در حدود ساعت ده صبح بود که . خوابد زندان، شخص تا ساعت ده صبح می
برای تحقیق  55دند و معلوم شد از جانب کمیسیون تحقیقم را صدا زاسم
متجاوز از بیست  اً چند سئوال از من نمودند، ظاهر دانم میبدرستی ن. اند آمده

سئوال نمودند و چهارده صفحه و نیم از آنچه در روز حمله چتربازان بدانشگاه 
بد نیست تو هم بدانی آن روز چگونه . مخود شاهد بودم، در چهار ساعت نوشت

دانشجوی دانشکده فنی در منزل  54عصر جمعه بود که آقای خارقانی. پیش آمد
و گفت ( یا شاید مشغول ناهار بودیم، درست بخاطر ندارم)بدیدنم آمد 

از  اند، تظاهراتی خوبست روز یکشنبه به پشتیبانی دانش آموزانی که اخراج شده
نیز موافقت  53طرف دانشجویان صورت گیرد و گفت که اکثریت اعضاء کمیته

تماس گرفتم و ایشان را نزد آقای  من تلفنی با آقای دکتر سنجابی. اند کرده
عصر بود که برگشت و گفت ایشان هم موافقت کردند حتی با . دکتر فرستادم

                                                             
و  ، احمد معاون راد مهرابیمرکب از آقایان صادق احمدی کمیسیون تحقیق دکتر علی امینی 55

، مامور 0431بهمن  0را برای رسیدگی به یورش نظامیان به دانشگاه در  سپهبد غالمحسین وفا
 . کرد
 .دانشکده فنی و عضو حزب مردم ایران یکمال خارقانی، دانشجو 54
ابوالحسن بنی صدر، : ایران از جمله اعضای کمیته ی دانشجویان وابسته به جبهه ملی 53

 .بودند ، جفرودی و حسن پارسا، کمال خارقانیمرتضی زرکشوری



  
0431بهمن  2کیهان   
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تظاهرات خیابانی نیز موافق بودند و رفتند تا ترتیب بیرون رفتن از دانشگاه و 
ساعت پنج بعد از ظهر تلفن کردند . چاپ تراکت دعوت دانشجویان را بدهند

. اند و اینجانب بعهده گرفتم که ترتیب پلی کپی را خودم بدهم که موفق نشده
 رای جبهه ملیعضو شو  5آقای فروهر. صبح ساعت هشت از منزل خارج شدم

الله متین  با آقای هدایت. را در اول خیابان بهار که وعده گاه بود، دیدم
در منزل ایشان وعده مالقات داشتم و ایشان کمی به تایپ آشنا بود،  56دفتری

را در دفتر  د و من آندو سطر دعوت نامه را ایشان روی کاغذ مومی ماشین کردن
معلوم شد ماشین . دادم در بانک ایرانیان به آقای فروهر 53کار آقای کریم آبادی

پلی کپی مرکب ندارد، مرکب هم خریدم و ساعت یازده و بیست دقیقه یا یازده، 
شب در منزل آقای دکتر  .ها پخش شد ها حاضر و در دانشگاه دعوت نامه

جلسه کمیته تشکیل شد و بار دیگر کمیته تصمیم گرفت که از دانشگاه  سنجابی
پرسیدم خوب نقشه چیست؟ و برنامه  از آقای دکتر سنجابی. خارج شویم

تظاهرات از چه قرار است؟ ایشان گفتند بحث این امور را در حضور اینجانب 
خواهید در پرونده مدرکی علیه شما  من به شوخی گفتم آقای دکتر مینکنید، 

 .نباشد؟ و مدتی خندیدیم

                                                             
ایران، عضو شورای جبهه ملی و  دبیر کل حزب ملت ،(0433 –0413)داریوش فروهر   5
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نام « ای های زنجیره قتل»های سیاسی که رژیم برآنها  قتل، بنابر دستور بر انجام 0433اول آذر 

جمهوری « رهبر»رمان سازمان ترور تحت ف نهاد، با ضربات متعدد دشنه، بدست مأمورین
 .به قتل رسیداسالمی 

منصوره مصدق، دومین دختر )نوه دختری دکتر مصدق  ،(0405)هدایت الله متین دفتری  56
دفتری، پسر میرزا محمود خان اعتضاد لشکر  احمد متینو فرزند ( دکتر مصدق
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های تهران و عضو شورای  رئیس صنف قهوه چی ،(4010–0510)کریم آبادی ابراهیم  53
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 ، نماینده دانشکده علوم در کمیته دانشگاه52در این حین آقای زرکشوری
هم گفت  دکتر سنجابی. پیشنهاد کرد رهبری و اداره تظاهرات فردا با من باشد

گفت خیر، رهبری با کسانی باشد که  51آقای پارسا. بسیار، بسیار خوبست
کار را  این 41یا آقای جفرودی آقای خارقانی مثالا. اند یشنهاد تظاهرات را دادهپ

کار نیستند و آقای دکتر  بور گفتند که قادر به اینبر عهده بگیرند و آقایان مز
و من گفتم در این صورت باید . مدیر باشند صدر بنیهم گفتند نه، آقای  سنجابی

سخت نگران شد  آقای پارسا. صف اول را تشکیل دهند اعضای کمیته دانشگاه
جواب . ام چندین بار در جلسه و خارج از جلسه بمن گفت بیخود پذیرفته و

دادم در مواقع عادی همه مردند، تنها در اینگونه مواقع است که ارزش اشخاص 
برنامه تظاهرات از چه قرار است بنابراین  دانم میمن بدرستی ن. شود میمعلوم 

نم که اگر پای زد و وظیفه منست که دانشگاه را حفظ کنم و ترتیبی فراهم ک
خورد پیش آمد، دانشجویان مفت از دست نروند و الاقل پس از ختم مجادله از 

 .های ملی و میهنی، دست ما پر باشد لحاظ تبلیغاتی و پیش برد نظریه
دختر جان بسیار مایل بودم که در باب روز اول بهمن ماه هم از آنچه دیده و 

در این  خواهیم میما . باید کمی صبر کرداما . ام مقداری برایت بنویسم شنیده 
 .را منتشر نمائیم باره تحقیق کنیم و بعد گزارش جامعی

بازپرسی تا ساعت دو بعد از ظهر بطول انجامید و بعد با دوستان دانشجو 
. مخواند میهای جمیله را  امشب جریان شکنجه. مشغول گفتگو و تفریح شدیم

تو خواهی خواند . ای هستند ند، انسانهای زندهاین مردم به تمام معنا انسان اًواقع
 .و از پایداری و فداکاری این دختر قطعآ غرق شگفتی خواهی شد

شب باز هم مباحثه داشتیم و در اطراف موضوعهای گوناگون بگفتگو 
اما دخترم تو حق داری باور . گذرد میروزهای زندان هیچ سخت ن. پرداختیم

                                                             
 دانشکده علوم یمرتضی زرکشوری، دانشجو 52
حسن پارسا، عضو حزب ملت ایران و پس از انقالب، معاون وزارت کار در دوره وزارت  51

 شهید داریوش فروهر
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گاهی در حین . ام خواندهای از تو ن ه من نامهنکنی امروز شانزده روز است ک
اگر مطمئن بودم که . اندیشم می برد و بتو  گفتگو یا مطالعه ناگهان بهتم می

. مطمئن هستم که ناراحتی اًتقریب... بودم، اما سیار راحت میناراحت نیستی، ب
در مبارزه نخود و . دختر جان، زندان جای بدی برای یک مرد انقالبی نیست

اما تردید نیست که ما هم . ، زد و خورد و زندان استکنند میش تقسیم نکشم
و تردید نیست که پیروز  کنیم میدر زندان و هم در خارج از زندان، مبارزه 

ما بپاخاسته ایم که وطن را نجات دهیم و تو باید بخود ببالی که بیک . شویم می
نسل جوان، نسل . اریباک و فداکار تعلق د نسل مصمم و غیور و قهرمان و بی

و یقین دارم که . شود میپیروز . انقالبی که تصمیم دارد تسلیم ننگ تسلیم نشود
 .ما بزودی بروی هم لبخند پیروزی خواهیم زد

 
 31اسفند  00

چهار بود که مرا به بازپرسی دعوت  اًساعت ظاهر. امروز تا عصر خبری نبود
. رستاده بود، داخل اطاق شدمباز هم سازمان امنیت یکی را بسراغم ف. کردند

ابتدا مدتی با هم بحث کردیم و بد نیست برایت . بازپرس خوش برخوردی بود
هنوز درست ننشسته بودم که : یمکرد میبنویسم راجع به چه مسائلی با هم مذاکره 

سر و تهی کرد و بعد مباحثه شروع  بازپرس سازمان امنیت شروع به سئوالهای بی
، نسل ما گذرد می اید، هر روز که  د خودتان را معطل کردهخو گفتم شما بی. شد

کمیت روزافزون و کیفیت درک او از زندگی و امور . یابد بیشتر تشکل می
شما دیگر . جهان، سطح معلوماتش او را یک نسل انقالبی ساخته است

شما با یک نسل نگران با آینده . نخواهید توانست این نسل را به زنجیر بکشید
های امروز، چه خواهید کرد؟ پولهائی که باید صرف تامین  با بدبختیمبهم، 

کشند، وقتی در هر حال باید مرد و هیچ  می آینده آنها شود، اربابان شما باال 
امکانی برای زندگانی نیست، آیا بنظر شما بهتر نیست عاملین نگون بختی و 

ترم، شما جامعه بار را کشت و کشته شد؟ آقای مح مسببان نابودی و مرگ خفت
نیز گفتم که  داد می بدوست شما که او نیز وظیفه شما را انجام . شناسید را نمی
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تنها به امور علمی بپردازم و وقتی علت را خواست،  کنم میمن از این پس سعی 
بینم که نسل جوان بخوبی موقعیت خویش را  توضیح دادم که بسیار الزم می

تنها در این صورت است که . مبارزه گذارددریابد و با علم و بینش قدم در راه 
دوست شما . توان امید داشت این مبارزه حیات ملی را نجات خواهد بخشید می

تهدید کرد که مرا تنها عامل و عامل مستقیم واقعه روز اول بهمن خواهد 
در جواب نوشتم که آقا تنها هدف من بیان حقیقت و فقط بخاطر . شناخت

یقت نیست، عار دارم، هر چه حقیقت بود، نوشتم واال که از گفتن آنچه حق آن
در من ترس وجود ندارد و اگر خالصی همه دانشجویان از زندان موکول است 
به قبول هر مسئولیتی که دلخواه شما است از طرف من، من تمام مسئولیتها را 

آقا این شما هستید . گیرم زیرا عقیده دارم زندان جای دانشجو نیست بگردن می
. گونه دارید ه باید محاکمه و بازپرسی شوید که با فرزندانتان رفتاری اینک

کنید، بسیار  جناب بازپرس گفت فرض کنیم شما رئیس دولت، بفرمائید چه می
این سئوال عقده . بودم و از طرز حرف زدنش عصبانی شده بودم بهیجان آمده

م، انحالل نخستین کار( گفتم)دلم را گشود، مشت بروی میز زدم و گفت 
سازمان امنیت است، این النه فساد را که هر گونه امنیت را از جامعه 

ریزید و هر طور شده برای  شما زمین و آسمان را بهم می. بندم است، می ربوده
سازید، ناموس مردم،  می ای  باقی ماندن و ربودن امنیت و آسایش از مردم، توده

این . از دست شما در امان نیستوقت  مال مردم، جان مردم، شرف مردم، هیچ
شما بودید که چتربازان را بجان دختران مردم انداختید و آن حرکات ناگفتنی و 

و این  گویم میبسیار شنیع از آنها سر زد، شما کامال یقین کنید که من راست 
توانید از این انتقام فرار  نسل انتقام خواهد گرفت و گمان نکنید که شما می

 .کنید
ید و کرد میزپرس گفت فرض کنید شما سازمان امنیت را هم منحل آقای با

گفتم آقا شما . دوش میپنجاه، شصت نفر هم بعده بیکارها میافزودید، بعد چه 
کنید، برای پول است که بخدمت  همه جنایت می فقط برای پول است که این

قدر در  نآیا میهن و مردم این مملکت ای!! اید، احسنت صد آفرین آمده خیانت در
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نظر شما بی قیمت و کم ارزشند که شما آنها را به مختصری پول فروخته اید؟ 
نانی که شما میخورید، نان شرف شما نیست و یقین کنید که فرزندان شما 

ش از دیگران، شما یرت و خفت خواهند کرد و هم آنها پهمواره احساس حقا
 .را نفرین خواهند نمود

مقرون بصالح ندید و سئوال و جواب کتبی  اًا ظاهرر آقای بازپرس ادامه مباحثه
نیمساعتی مشغول سئوال و جواب بودیم که آمدند و گفتند بمالقاتم . شروع شد

بار دیگر با شور و  .بدیدارم آمده بودند و سران جبهه ملی 40، دکتر نراقیاند آمده
خبر بسیار  دکتر نراقی. و رویم را غرق بوسه ساختندهیجان زائدالوصفی سر 

جالبی بمن داد و گفت در اروپا جوانان غیرتمند میهن، دانشجویان ایرانی روز 
اند و او از پاریس یک ساعت و نیم  را شب تار نموده روشن آقای دکتر امینی

ت دولت غیرقانونیش ئیشجویان ایرانی خارج از کشور با هنراجع بمسئله دا
که از لحاظ ایشان باید  ای است مهمترین مسئله مشغول تبادل نظر بوده و گفته

طور  بینی دخترم آن می. حل شود، مسئله دانشجویان ایرانی خارج از کشور است
ح یک نسل هستیم که بسال. هم که پیرها مدعی هستند، ما دست خالی نیستیم

نفری پیمان مبارزه می بستیم، بله  02روز که در یک جلسه  آن. ایمان مجهزیم
، کنیم میایستاده رها  روز که من گفتم سنگ بزرگ را ما عده قلیل در آبِ  از آن
که یک نسل سراسر گیتی را صحنه پیکار برضد زور و  کرد میکس گمان ن هیچ

ز اول مهر که من مسئول هم ا .ستم و قلدری و نوکری و خیانت و جنایت نماید
ام تا امروز که  آهنگ ساختن مبارزه دانشجویان در داخل و خارج از کشور شده

                                                             
. شناسی بود پژوهشگر ایرانی درحوزه مردم ،(0410- در کاشان 0412)الله نراقی  احسان 40

 .شناسی را از دانشگاه ژنو و دکترا را از دانشگاه سوربن فرانسه دریافت نمود او لیسانس جامعه
، اکبر سیاسی و با موافقت دکتر علی المحسین صدیقیدکتر غ ، تحت ریاست0443در سال 

سال مدیریت آن را بر  05او مدت . مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی بنیانگذاری شد
علوم  خصوص در زمینٔه  های متعدد به این مؤسسه عالوه بر انتشار کتاب. عهده داشت

. شهرهایی همچون تهران و شیراز نقش داشت اجتماعی، در تهیه و تدوین طرح جامع کالن 
در مؤسسه مشغول کار شد و در جریان کار، سرپرست بخش  0441ابوالحسن بنی صدر از سال 

 . ، در این بخش به تحقیق مشغول بود0435او تا . مطالعات شهری شد



 
 

 

 
، در کنار مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، مدیر احسان نراقیدکتر 

 علینقی عالیخانی
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یش از پنج ب، اند کرده، دانشجویان وطنخواه تنگ عرصه را به آقای دکتر امینی
را به  نسل ما، تنها نسلی در جهان است که دامنه مبارزه. گذرد میماه و نیم 

 .هر جا ایرانی هست، مبارزه هم هستاست و هم اکنون  سراسر جهان کشانده
اند و  زده تمام ایرانیان شرافتمند بیک مبارزه قهرمانی در سراسر جهان دست 

 .یقین است که در این مبارزه پیروز خواهند شد
 

 31اسفند  03
. ره خبری نبوداز بازپرسی و غی. دختر جان امروز جریان غیر عادی پیش نیامد

گفته بودیم که در صحن حیاط زندان نماز عید بخوانیم اما . روز عید فطر بود
 .مکرد میپس از یکماه روزه داری غرور عجیبی در خود احساس  .موافقت نشد

، چنان شعفی در شود میو پیروز  ماند میو  کند میوقتی انسان پایداری  معموالا
، 45کنرفااندیشه کن دخترم باین جمله  .که مگو و مپرس کند میخود احساس 
« ، جاودان خواهد زیستکند میانسان بدان سبب که پایداری » :نیک بیاندیش

آموزد که با پایداری  میانسان . عبادت روزه درس بزرگی است کنم میمن گمان 
 .توان پایداری کرد می آموزد میمخصوصآ  .خواهد ماند
هی  از خانم والده. را بخواب دیدم، آزاد شده بودم، بهمدان آمده بودم دیشب تو

 م عذرا کجاست؟پرسید می
 کند میدر اطاقش دارد گریه  -
 ؟کند میگریه  -

ی، خودت را در آغوشم کرد میتو گریه . دویدم میبطرف اطاق تو آمده، 
خود را در آغوش پدر  ترکیبی از قیافه یک دختر کوچولو که: انداختی

بیند و احساس  و یک معشوق وفادار وقتی خود را در آغوش عاشق می اندازد می

                                                             
رمان نویس  ،(William Cuthbert Faulkner) ()0213-0165ویلیام کاتبرت فاکنر 45

 چپاولگرانو رمان آخر او  حکایت. بود0131آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 
، مؤسسه کتابخانه نوین رمان خشم و هیاهوی 0112در سال . برندٔه جایزه پولیتزر داستان شدند

 .بیستم قرار داداو را ششمین کتاب در فهرست صد رمان برتر انگلیسی قرن 
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حالم را برای تو  توانم میبله ترکیب قیافه تو چنین بود، هیچ ن .کند میاطمینان 
دخترم در خواب است که انسان فرصت . تشریح کنم و بگویم چه حال داشتم

ای که پیش از  د، من قیافه ایده عالی تو را قیافهدارد قیافه واقعی خود را ببین
ام،  را در ذهن داشته آنچه در تصور گنجد، برایم محبوب است و همواره من آن

من و تو . است شودهخوشبختی درهای خود را بروی من گ .در خواب دیدم
اما تمام . دخترم امروز از کتاب خبری نبود. مسلمآ زندگی موفقی خواهیم داشت

امروز هفده روز است که . ا وقت خواب یاد تو، تمام ذهنم را پرکرده بودروز، ت
تو تنها مایه . و این رنجی کشنده برای منست ام خواندههای تو را ن دیگر نامه

گرچه . های تو محروم هیجان و شور و خوشبختی منی و من از خواندن نامه
ه بر محرومیتهای گرچ. ام دختر جان، من راه صبر کردن و استقامت را آموخته

دعا . اما هیچکدام تا این حد، رنج آور نیست. کنم میو  ام کردهبسیاری صبر 
 .خواهم که تحمل این محرومیت را بر من آسان فرماید ، از خدا میکنم می
 

 31اسفند  02
، با دیدم می  صبح، پیش از آنکه برای اقامه نماز بیدار شوم، باز تو را در خواب 

دخترم تو چه خوب، تو چه معصومی، بسیار مشکل است . میکرد میهم بازی 
مشکل است دخترم، . همه معصومیت را دید و از هیجان قالب تهی نکرد که این

باز هم بتو . دختر جان، سخت مشکل است فهمی میبسیار مشکل است، 
اندیشم، هم از روز اول که تو را بعنوان خواستگار دیدم تا امروز تو بزرگترین  می 

تو خوب . ای بوده ه هیجان و فعالیت و نیرومندی و شجاعت برای من مای
در زندانم . بسیار هم دوستت دارم. دوستت دارم. دانی که دوستت دارم می

!! محترم دولت که اندیشه اصالح مملکت ءهر روز براثر مراقبت اولیا. دخترم
به، صحیکی دو نفری به فرصتهای از قبیل !! گذارد میآرمشان نیک لحظه 

و هنوز  شوند میپاراتیفوئید، اسهال خونی، گریپ سخت، اسهال و آنژین، مبتال 
از غذای زندان که چه عرض . شود میاین خوب نشده، دیگری رهسپار بهداری 

کنم، سوسک، چرم، پالستیک انگشتی در آش که بوی بسیار مطبوعش همه را 
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بهداشت غذائی است  و براثر همین رعایت شود مینماید، پیدا  می دچار تهوع 
که زندانیان یعنی دانشجویان دانشگاه که گناهشان باطون و سرنیزه و ته تفنگ و 

خوردن و از هوش رفتن و بیمار شدن است، هر روز مسمومیت ... بالکجک و 
دانشجویان دانشگاه برای رهائی از این وضع غیرقابل . کنند میغذائی پیدا 
نوشتند که زندانی سیاسی . وقت نوشتندای به رئیس بازداشگاه م تحمل نامه

هستند و باید برای آنها شرایط مساعدتری در نظر گرفته شود، نوشتند 
دانشجویان سخت تحت شکنجه شپش هستند، نوشتند که براثر غذای بد و 

. و دوا و دکتر برای معالجه آنان نیست شوند میوضع نامطلوب زندان بیمار 
قرار شد دانشجویان برای  ،و بعد ضمن مذاکرهکتاب دارند ه نوشتند که عادت ب

مرا به دفتر دعوت کردند و پرسیدند . اما خبری نشد. مطالعه به کتابخانه بروند
گفتند مثل (. توانستم بگویم زیرا دروغ نمی)که آیا سردم نیست، گفتم خیر 
. م کردن غذا احتیاج زیاد استرگفتم بله برای گ. اینکه به بخاری احتیاج دارید

اما خبری نشد و بعد اظهار کردند که . خواهید، گفتم بله فتند عالءالدین میگ
البته من از شرایط بهتری . ت هم موافقت نشد. د. با گرد د. موافقت نشد
غذا . شویند سه پتو دارم، لباسهایم را به منزل میفرستم، زود بزود می. برخوردارم
ام  شرمساری) خوریم میاطاقیها آورند که با نهایت شرمساری با هم  می از منزل 

خوبی اینجا رسم (. ی ده نفر کافی باشدقدر نیست که برا از این است که غذا آن
و یکنفر مسئول شیرینی  شود میدر یکجا جمع  آید میبرای هر کس میوه  .است

ظرفها را هر . دهد میو آجیل و میوه است و بدون امتیاز و بطور مساوی بهمه 
هر وقت نوبت بمن . پس از مدتها، فردا نوبت منست. دشوی روز، یکنفر می

فردا  کنم میاما سعی  کنند میپذیرند و خود اینکار را  ، دانشجویان نمیرسد می
آنها را قانع کنم که مرا از درک این لذت محروم نکنند و بگذارند منهم مثل 

 .حال بتو بیاندیشم دیگران کار کنم، ظرف بشویم و در آن
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 31اسفند  01
چه . بینم غالبآ نزدیک نماز صبح تو را بخواب می. تو را باز بخواب دیدم

تو را بخواب در کنار خود  .حاال دیگر هیچ ناراحتی ندارم! لحظات شیرینی
حاالت معصومانه تو و ه زنم و بهنگام بیداری نیز ب ، با تو حرف مییابم می

که من تو را  شود میموجب  اًها ظاهر همین اندیشه. اندیشم می ام  دیدهبخوابی که 
تر و زندان هر روز بر من  تو هر شب زیباتر، فرشته. همه شب بخواب ببینم

 اً واقع. ه کمترین ناراحتی هم ندارمحاال دیگر بهیچوج .شود میتر  تحملش آسان
این زندانها برای  کنند میچه احمقند آنها که گمان ! زندان چه جای خوبی است
 !مبارزه بیرون راندن کافی استترساندن و ما را از صف 

برای من بسیار ارزنده است و گمان  که در زندان میگذرانم، بی دخترم، لحظاتی
، کنم میهم استراحت . حداکثر استفاده را از این فرصت بنمایم کنم میمن سعی 

، هم کنم میهم کتاب حقوق مدنی را که امروز در اختیارم قرار گرفت، مطالعه 
شوم، یاد تو  ، وقتی غرق مطالعه میپردازم میم، وقتی بکاری اندیش می به تو 

و چهره معصوم تو برآینه ذهنم نمایان  کند میپر  را اندک، اندک خاطرم
اند، زندانی بودن خود  ، بزندانم آوردهام کردهو چه خوشبختم، مبارزه . گردد می 

اما وجود آنها  ندمان میگرچه از فعالیت باز  شوند میمبارزه است، آنها که زندانی 
و آنها را خواهی نخواهی  دهد میدر زندان بفرزندان میهن شور و هیجان مبارزه 

که در عین  اند دادهو بمن فرصت  اند کرده، بله زندانیم کشاند میبسوی مبارزه 
بخند، دختر جان، چهره جوان باید خندان . مبارزه، بتو بیاندیشم و خوش باشم

 .شود مینسل ما پیروز . ای در خود گیرد ، چون هالهباشد و آن را غرور مبارزه
هفتمین بار از من بازجوئی نمودند، بازپرس  اًعصر امروز، بار دیگر برای ظاهر

. مدتی با هم بحث کردیم. نمود میدب ؤسازمان امنیت همدانی بود و بسیار م
، او ، شدمشد میوقتی من وارد اطاق کتابخانه زندان که بازپرسی در آنجا انجام 

 .بود های نهرو مشغول مطالعه اندیشه
ضمن بحث، من برای او روشن کردم که آینده نسل جوان ما مبهم است و هیچ 

ین سخن موافق نبود و مدعی ا با ااو قاعدت. خورد مینشانه امید بخشی بچشم ن
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ه یابد، روشن است و آینده بشرط آنکه این وضع ادام بود که بیکاری کمتر شده
گفتم برای آنکه شما بدانید آینده چقدر تاریک است، داستان دستگیری . است

در خیابان، سرهنگی از اتومبیل لندرور پیاده شد، : گویم میخودم را برای شما 
در کنارم قرار گرفت، از جیبش هفت تیری خارج کرد و من باخونسردی تمام 

 آیم میمن با شما . بفرمائید برویمدوست من آرتیست بازی الزم نیست،  :گفتم
بیند که یک سرهنگ که مثل او دانشگاه  و توضیح دادم وقتی یک جوان می

و بیست سال هم خدمت کرده، تازه کارش اینست که در خیابانها  است دیده
برای خود  تواند میبدنبال دانشجویان بیفتد که آنها را دستگیر کند، آیا 

شما برای . ند؟ این نشانه بیکاری نهان استسرنوشت بهتری را پیش بینی ک
. ها و سرلشکرها و سپهبدهایتان کار ندارید سرهنگها که هیچ برای سرتیپ

بازپرس سکوت کرد و من از او خواستم جواب بدهد و بگوید آیا در مملکتی 
که کار یک سرهنگ تا این اندازه کوچک و تحقیرآمیز باشد، جوانان دانشجو 

 .باشند که آینده باین ترتیب روشن است؟ و من جوابی نشنیدم امیدوار توانند می
و باز  است از من پرسید که بنظر من سبب اصلی واقعه روز اول بهمن چه بوده

و ما با . اند ای بوده توضیح دادم که نیروهای نظامی مامور اجرای نقشه مستدالا
تها اجرا کردند و مهارت تمام کاری کردیم که آنها نقشه خود را در بدترین موقعی

نسل  ،اجتماعی و ضرورت مبارزهِ ینوشتم دوست من، واقعیتها. بازی را باختند
پرسیده بود مسئول اتفاقات و فعالیتها پیش چه . ما را بسی هوشمند ساخته است

است؟ پاسخ دادم اگر منظور شما مبارزه ملت ماست، رهبری این  کس بوده
ایران است و باید بسیار راضی بود که مبارزه را جبهه ملی  مبارزه با جبهه ملی

 کند میو  کرد میوگرنه وضع جامعه که ضرورت مبارزه را مطرح  کند میرهبری 
بازپرس خواست برای . ممکن بود که مبارزه به چپ یا راست منحرف شود

: که تفسیری نشود توضیحی اضافه کنم و من بر این چند جمله را اضافه کردم آن
 ود را ندهیم، اگر توجه نکنیم کهسرنوشت خباره اگر به ملت حق اظهار نظر در 

مملکت را از حال رکود اقتصادی و  که در عمل بایدنه در حرف،  ،به سرعت
که در ادارات دولتی اطاقها پر از نیرو پشت هر میز یک  ،اجتماعی نجات داد
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ای کوچه و خیابان ستخدام بیکارهاکارمند بیکار است و دیگر جائی برای 
نیست، اگر ارزش دانشجویان دانشگاه را بعنوان گزیده نسل جوان انکار کنیم، 
اگر توجه نکنیم که کور کردن و دشنه به دهان و چشم دانشجویان فرو بردن و 

خواهی ... آنها را بضرب گلوله از پای درآوردن، راه حل مشکل نیست، اگر
از هم . فراطی مبارزه وادار خواهد شدهای ا نخواهی نسل جوان به قبول جنبه

توان جهت این انحراف را معلوم کرد، ممکن است یک دیکتاتوری  اکنون نمی
در این . راست یا یک نسل متمایل بچپ وارث این اوضاع نابسامان شود
سرنوشت به صورت دیکتاتوری راست در جامعه تکیه گاهی نخواهد یافت و 

این احتمال هم هست که  .ار خواهد شدمرداد گرفت 52دیکتاتوری بعد از 
چیزی نیست که دولت و جامعه به چپ منحرف شود و هر دو این انحرافها 

 .مورد پسند ما باشد
دختر جان، بازپرسی مفصل بود و من تنها قسمتهائی که الزم بود برای تو 

شب با یاد تو بخواب . یادداشت کردم، امیوارم که از خواندن آن خسته نشوی
 .روم می
 

 31اسفند  51
 رود میراستی یادم . مطابق هر روز، روز گذراندم. بوسیدم و بیدار شدم تو را می

، البته در زندان وسائل ام کردهبنویسم که از روز عید فطر ورزش را شروع 
اگر . با ورزش، شکم را تا ممکن است کوچک کنم کنم میسعی . ورزشی نیست
های خود را از دست خواهد  چربی ورزش ادامه دهم، شکم بکلیه یک ماه ب

را تصویب  که تو از ورزش کردن بسیار راضی هستی و آن دانم میمن . داد
 طور نیست، دختر زیبا؟ ، اینیکن می

خالصه . بود« زن فروشی»امروز چند داستان کوتاه خواندم، عنوان یکی از آنها 
یک روز عاشق و . و شوهر هم دارد داستان اینست که زنی عاشق مردی است

این وضع قابل دوام  گوید میو عاشق  شوند میمعشوق با هم مشغول گفتگو 
عشق  .بیا با شوهرت حرف بزن. ادامه داداین نحوه رابطه را  شود مین .نیست
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کمی بعد زنک  .خواهی با او زندگی کنی گناه نیست، باو بگو که دیگر نمی
 ...آغوشش داشت که شوهر وارد شدشروع بگریه کرد و عاشق در 

سال گذشته فاسق دیگری داشتی و  گفت میو شوهر سرزنش،  کرد میزن گریه 
 ...ای امسال هم با این مردک روی هم ریخته

برو از نظرم گمشو که مرد عاشق وارد اطاق شد، گفت که مرد  گفت میشوهر 
حاضر شد در  این فریب و نیرنگ ادامه یابد و خواهد میشرافتمندی است و ن

هزار روبل بپردازد  21. برابر رضایت شوی که عاشق و معشوق از آن هم باشند
هزار روبل فروخت و معامله  21و باالخره شوهر بسیار شرافتمند زنش را به 

 !انجام شد
روز، عاشق و معشوق آماده سفر بودند که شوهر با لباس فاخری که  فردای آن

و با زنش  دهم میام را ن شد و گفت من بچهتازه خریده و پوشیده بود وارد 
توافق کردند که بچه پیش پدر بماند و مادر حق داشته باشد، گاه بگاه بچه را 

 ...ببیند
عاشق و معشوق در یک مزرعه، در یک آپارتمان زیبا سکنی گزیدند و روبروی 

مند باید به یک آدم بسیار ثروت اً تنها، آپارتمان مجللی بود که قاعدآپارتمان آ
روزی زن با کمال تعجب دید که این خانه مجلل از آن ... تعلق داشته باشد
اش را دید که روی زانوهای پدر نشسته و از دست او صبحانه  شوهر است، بچه

احساسات مادری در او  اً، ظاهرکرد میتمام روز را بخانه روبرو نگاه . خورد می
 ...بیدار شد

ا در کنار زنش و فاسق زنش می نشست و باب مراوده گشوده شد و شوهر ساعته
 ...تا... گفت میاز هر دری سخن 

. تا روزی که زن اندک اندک از زندگی با مردی که جز ثروت نداشت خسته شد
عاشق بینوا همینکه آثار فراق را دید، بمعامله دیگری حاضر شد، خانه و اثاثیه 

هر را از سر باز خانه را از شوهر خرید و مقداری هم پول اضافی داد و شو
 ...کرد

 ...شوهر پولها را تمام کرد و دوباره سر وکله اش پیدا شد تا
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تا روزیکه عاشق بینوا دید که زن و شوی در آغوش یکدیگرند و مرد ... 
ما تو را دوست دارم، من آدم پستی هستم ا. بد کردم که تو را فروختم :گوید می

دانی که  مگر نمی دهد میمرد جواب  بیا فرار کنیم و :گوید میزن  .چه باید کرد
. گذارند می روز  و بعد با هم قرار فرار را برای بعد ظهر آن. ام من تو را فروخته

از در باغ خارج شود، عاشق بدبخت را دم در، در انتظار  خواهد میوقتی شوهر 
 ...بیند می
ر بار دیگر شوهر زنش را فروخت، عاشق نگون بخت دهی را بخشید تا شوه... 

 ...دیگر پیدایش نشود
زن به انتظار شوهر در باغ . لحظه فرار رسیده بود. بعد از ظهر بود 4ساعت 

 آیم میتو برو منهم  داد می بیا باطاق برویم و زن پاسخ  :گفت میاو ه بود، عاشق ب
و سرانجام عاشق بدبخت باو اطمینان داد که شوهرش نخواهد آمد و جریان 

 .معامله را برایش شرح داد
صبح روز بعد، عاشق فاسق در خواب بود که زنک فرار کرد و در نامه ... 

کمی نزد فرزندش  خواهد میو  رود میکوتاهی که بجای گذارد نوشته بود که 
 .بماند
عاشق از خواب بیدار شد و دیوانه گشت، در مدت کوتاهی الکلی شد و بقیه ... 

از راه ترحم در خانه خود  ثروتش را بباد داد و سرانجام، زن و شوهر، او را
 .اش روا داشتند پذیرفتند و انواع تحقیرها را درباره

من شبی مهمان این خانواده شدم و شاهد تحقیر مردک از  :گوید مینویسنده 
اگر من کلمه )، مردک عاشق مگشت میفردا وقتی باز . طرف زن و شوی بودم

م در واقع رب چنین موجود نگون بختی بکار می مقدس عاشق را در حق
مرا تا ایستگاه ( ای را بکار برده باشم که در داستان آمده است خواهم کلمه می

شخصیت  تو را تا این حد بی :بدرقه کرد و با هم حرف زدیم و من باو گفتم
شما  :دهید و عاشق گفت پنداشتم، شما پیش از حد پستی از خود نشان می نمی

شت، او را سخت کتک زد و مورد نوکری دا از من چه انتظاری دارید، پدرم
بود و از راه دلسوزی عشق نوکر را  ای سادهمادرم آدم  .انواع تحقیرها قرار داد
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نتظار داشت نباید از من اپذیرفت و من ثمره این عشقم، من زاده پستی هستم و 
 .شخصیت داشته باشم

نجا که توان تجزیه و تحلیل کرد اما از آ البته این داستان را از هر لحاظ می
آخرین جمله پیش از اندازه بنظرم مهم آمد، برای آنکه توجه تو فقط باین نکته 

که  ای جامعهبله دخترم در . کنم میاز تجزیه و تحلیل صرف نظر  ،جلب شود
که حرکت  ای جامعهنظم جامعه بنحوی است که زن، مرد، زاده پستی هستند، در 

و  شود می، گنداب ام گفتهرایت نیست، فساد است، آب ایستاده چنانکه بارها ب
روید و زندگی کرم در لجنزار از لحاظ انسان تا بخواهی تهوع  در گنداب کرم می

ترین وظیفه انسان قرن ما، بزرگترین کوشش فرد فرد جوانان،  مهم. آور است
باید تربیت شخصیت باشد، واال ما محکوم خواهیم شد در لجنزار خفه شویم و 

 .نده ماندن مرداب را بخشکانیمبیا بخاطر ز. بمیریم
 

 31اسفندماه  50
حالم بسیار بد بود، سخت کج خلق شده بودم، . برای نماز از خواب بیدار شدم

آنکه در خواب با عذرای  صبح شده بود بی. مکرد میاحساس ناراحتی شدیدی 
روز را چه  قشنگم حرف زده باشم، چهره زیبا و محبوبش را دیده باشم، آن

بردم؟ بعد از نماز دوباره خوابیدم و تو را هزار بار  گونه بپایان میم؟ چکرد می
دانی کسی که عاشق است  تو نمی! زیباتر و شادابتر دیدم، چقدر زیبا بودی دختر

و زندانی است و حتی یک نامه هم از محبوبش برای خواندن ندارد چه حالی 
بینم،  تو را بخواب میشبی که . کند میو همین خوابها چه کمکی باو  کند میپیدا 

داشتی برایم ! تمام روز خوشحالم، بسیار خوشحال چه لبخند غمگینی داشتی
اگر آزاد بشوم، تو برای من الالئی خواهی گفت  دانم میهنوز ن. یگفت میالالئی 

کنی؟ بله، آه، بسیار  یا نه، امیدوارم که این کار را خواهی کرد، نه دخترم؟ می
 .متاست و من او را دوست دارمه بیعذرای قشنگ من . متشکرم

خوب وقتی اینبار از خواب بیدار شدم، دیگر اثری از ناراحتی نبود، کامآل 
تا یکی دو ساعت . بشاش و شاداب بودم و هیچ اثری از بدخلقی در من نبود
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یکی دو داستان . بعد از نیمه شب، بحث، خنده، گفتگو و مطالعه ادامه داشت
زندان بهترین جا برای مطالعه است و متاسفانه . بودخواندم که چندان جالب ن

 کنیم میدر هر حال، ما وقت خود را تلف ن. کتاب چندانی در اختیار ما نیست
 .ناراحت نشو دخترم
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برم تا وقتی در زندانم و بعد  حاال دیگر بسیار بشاش و سخت شادانم، گمان می
ظات و ساعات بس لذت دیشب لح .تو را بخواب خواهم دید هم، همه شب

بخشی را با تو گذراندم، با هم حرفها زدیم و تو دختر زیبای من، هزار بار 
تر از نگاه کودک در چشمانم خیره شده  تر از فرشته با نگاهی معصوم گناه بی

برای یک زندانی که بر خالف قانون و بصرف زور، زندانی است، . بودی
ا من چرا باید عصبانی باشم یا بشوم، با تو ام. عصبانیت یک امر طبیعی است

بینم، بخاطر ملتم و نسلم و وطنم زندانیم، چه بهتر از این  زنم، تو را می حرف می
؟ رسد میین افتخار برابر است؟ چه غروری بپای غرور من ا و کدام افتخار با

و خوشحالم . ایران باید بماند و ایرانی باید حیات را مقهور اراده خویش سازد
 .بسیار هم خوشحالم و عذرای خودم را دوست دارم

از آلمان نامه کوتاهی  44صبح امروز برادرم و پسر عمویم بدیدنم آمدند، صادق
جوانان وطن ما، سربازان ارجمند نهضت ملی ایران  گفت میفرستاده بود که 

. اند کرده، نخست وزیر غیر قانونی تنگ بکلی مجال و عرصه را بر دکتر امینی
در . اند پرداخته و همه جا به تعقیب دکتر امینی اند کردههائی دست و پا  اتومبیل

را به میزبانان  ضیافت شهرداری بن، سی دانشجو داخل سالن شده و دکتر امینی
 .به دالور فرزندان غیرتمند میهن درود فراوان باد. اند کردهآلمانی معرفی 

                                                             
صدر  ، پزشک رادیولوژیست و برادر کوچک ابوالحسن بنی(0403متولد )صدر  صادق بنی 44

 .رشته پزشکی بود یآن زمان در آلمان، دانشجو. است



 
 

ن زندان برادرش ابوالحسن صادق بنی صدر، فرزند چهارم خانواده که در دورا
 ول بودغشکی م، در آلمان به تحصیل در رشته پزشبنی صدر
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که  43آقای گونیلی گفت می. خبر دیگری هم به من داد که کم اهمیت نیست
 بقراریکه شایع است، در استخدام سازمان امنیت است، به آقای دکتر امینی

اند و  انداخته که دانشجویان طناب بگردن مجسمه شاهاست  تلفن کرده و گفته
قای دکتر آآنچه ه این ترتیب و با توجه به ب!! خواهند آنرا سرنگون کنند می

اند و  ، رئیس دانشگاه در باب نقشه سازمان امنیت در باره دانشگاه گفته 4فرهاد
ای، آمده است،  را خوانده رئیس دانشگاه که تو آنه ب کمیته دانشگاهدر نامه 

که نقشه اشغال چنگیزگون دانشگاه، نقشه از پیش  ماند میجای کمتر تردیدی ن
دانشجویان دانشگاه درود فرستاد و آفرین گفت ه باید ب. است ای بوده شده تهیه 

را وادار کرد تا برای اجرای نقشه خود بدترین  که نیروهای قوای قهریه استبداد
 .نماید حمواقع را انتخاب و این دستگاه را در سراسر جهان مفتض

آمده است تا  وارد که فشار گفت مینیز  46از قول آقای دکتر غالمحسین مصدق
دستگاه  نمک میگمان ن. دندانشجو از دانشگاه اخراج شو 041سی استاد و 

این امور کار مبارزه را تعطیل  ،در هر حال .حاکمه باین عمل ننگین توفیق یابد
مبارزه تا نجات مردم میهن ما از فقر و فالکت و استبداد ادامه  .نخواهد کرد
. امروز یک داستان پلیسی بنام در ظلمت بیدار شد، خواندم. خواهد داشت

ط اشخاص داستان با هم معلوم شد، داستان زیاد قوی نبود و بمحض آنکه رواب
 .ولی در زندان برایم سرگرم کننده بود. گفت قاتل کیست شد می

ساعت شش و نیم یا هفت، چراغهای زندان خاموش شد، شب چهارشنبه سوری 
یکی از  .دند و به آواز و شادی پرداختندبود و دانشجویان پاکتی را آتش ز

در راهرو صداهای بلند  ،اد دارددانشجویان که در برابر قلقلک حساسیت زی
افسر نگهبان در را . مکرد میمن در جایم نشسته بودم و مطالعه . کرد و جیغ زد

                                                             
 .گونیلی، دبیر کل اداری دانشگاه تهران آن روزحسین  43
 -هشتمین رئیس دانشگاه تهران پزشک،  ،(0421 مهر 51 - 0520) معتمد احمد فرهاد  4
 .0435اردیبهشت  02تا  0440اردیبهشت  4از 
، پزشک متخصص فرزند دکتر مصدق ،(1040مرداد  2 - 0522)غالم حسین مصدق  46

 .دانشگاه زنان و استاد



 
 

 0432تا  044۱از تهران  احمد فرهاد معتمد، رئیس دانشگاهدکتر 
 

  
 0444تا  0420رئیس دانشگاه تهران از علی اکبر سیاسی، دکتر 
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او تذکر داده بودند ه دانشجویان ب. و گفته بود این صدای حیوان بودباز کرده 
دانشگاه دیده و تحصیل  اًاست توهین کند و اگر او واقع که او حق نداشته

که با چنین لحنی دانشجویان را مورد  دهد میبخود اجازه  است، چگونه کرده 
 .عتاب و خطاب قرار دهد

ای خطاب به دادستان تهران تهیه کردند و در آن از رفتار  شب دانشجویان نامه
شکایت کردند و خواستند که افسر نگهبان ستوان  شود میبدی که با دانشجویان 

گونه مساعدت در حق من رعایت ه آنکه در اینجا هما ب .تنبیه گردد اشرفی
، به تقاضای دانشجویان و برای دفاع از شئون و حیثیات آنان، امضای شود می

 .اول را من کردم
دخترم، آنها که وظیفه اصلی و اساسیشان تربیت نسل جوان است و باید تا 

ین چنین با در باال بردن شخصیت مردم مملکت بکوشند، رفتاری ا توانند می
و در  کنند میو آنها را برخالف قانون زندانی  کنند میبهترین فرزندان کشور 

م، قیافه کرد میوقتی من نامه را امضاء . نمایند می طور رفتار  آنها اینا زندان هم ب
 م که ازآورد می ، رئیس بازداشگاه موقت و زندانبان خود را بنظر سروان محرری

و از  شود میدیگر چرا امضاء کرده با او که همه گونه همراهی  وپرسد ا خود می
سال گذشته هم که زندانی بودم، سرگرد . آسایش بیشتری برخوردار است

روز و سرهنگ جناب امروز وقتی به شالق زدن دانشجویان  آن 43جناب
. ، شما مگر وکیل دیگرانیدشود میبا شما که بدرفتاری ن گفت میاعتراض کردم، 

این نحوه تفکر گردانندگان مملکت است که رئیس زندان هم تحت تاثیر آن و 
 اینها چون خود در رفاهند و تمام امتیازات مملکت. کند میطوطی وار تکرار 

ملت یعنی چه، ما بندگان . ست، مائیمهر چه ه گویند میمال آنهاست بخود 
اینها . از آن دیگران باشد ها بدبختیها مال ما و  برگزیده خدائیم و باید خوشی

، چرا او بخاطر کنند میبینند کسی از رفاه نسبی برخوردار است، تعجب  وقتی می

                                                             
، (0416بان آ -0411)، همسر پروین بنی صدر (0426-0414)سرلشکر رضا جناب  43

 در آن زمان رئیس زندان قزل قلعه
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برای من، قابل تصور نیست ! ، چه آدمهای بدبختیکند میدیگران و مردم مبارزه 
که چگونه ممکن است در میان بیست میلیون بدبخت، خوشبخت زندگانی 

 کنم میاما امضاء  شود میدر هر حال، تذکر دادم که با من بدرفتاری نکرد؟ 
اما این را . است حرمتی روا رفته چون بحق شما تجاوز و به مقام ازجمند شما بی

، تصویب کشید میوجه عمل دانشجوئی را که جیغ  هم باید بگویم که بهیچ
است، اما  هگرچه رفتار افسر نگهبان، بیش از اندازه موهن بود. کنم مین

دانشجویان هم باید توجه داشته باشند که بیک نسل انقالبی تعلق دارند و باید 
دارای روحیه و اخالق انقالبی باشند، نباید کاری کنند که برای کسی مجال 

. آنها حرف بزندا نکه افسر نگهبان با آن لحن به آخورده گیری بماند، چه رسد ب
 .یمکرد میهر دری سخنی بمیان بود و بحث  شب را تا دیرگاه بیدار بودیم و از
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مطابق معمول، هنوز نگاهم در نگاه تو خیره بود که از خواب بیدار شدم، در 
خواب . ین خوشبختی همسان نیستا این ایام که زندانیم، هیچ خوشبختی با

صورتت را ام و سر و  گرفته ام، در آغوشت  ام و پیش تو آمده آزاد شده دیدم می  
 !یای زیبائیؤ، چه خواب خوشی و چه رکنم میغرق بوسه 

 زهرگ .ایام عید را در زندان خواهم بود یا آزاد خواهم شد دانم میهنوز ن
که  رسد میتصور کنم که این ایام دیدار تو را از من دریغ کنند و بنظرم  توانم مین

بار جز این هم ین ظلم برابر نیست، اما از دستگاه حاکمه جا هیچ ظلمی با
اند و برای آنها  گناه زندانی شده کسان دیگری هم هستند که بی. رود میانتظار ن

اما مردمی که . است کنندههم ایام عید را در محبس گذراندن، بسیار ناراحت 
. محرومیتی باشند باید آماده برای قبول هر زجر و خشونت و کنند میمبارزه 

، غرق شرمندگی خوانم میرا  میله الجزایریوقتی سرگذشت ج دخترم، من واقعاً
هزاران دختر و پسر چون او چگونه و چه خوب راه فدا شدن را  و او .شوم می

دختر الجزایری را خواهی  جمیله، یها گرچه تو داستان شکنجه .اند آموخته
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مذاکره بین وکیل : آورم می سرگذشت او از من قسمتی، چند جمله را . خواند
 :استمدافع و جمیله 

 ...تصمیم دارم برای استقالل وطنم نبرد کنم: جمیله
 چرا؟: وکیل مدافع

چرا؟ برای اینکه هدف ما روشن و درست است و ما سرانجام پیروز : جمیله
 .خواهیم شد

پرسد  وکیل مدافع از آغاز همکاری جمیله با نهضت نجاتبخش ملی الجزایر می
ی که بعنوان کارآموز در موقع: گوید میو این دختر قهرمان، چنین پاسخ 

م، داروهائی دزدیدم و آنها را به برادران کرد میکار « بنی سو»بیمارستان 
از لیست دوشیزگانی زیرا اطالع یافته بودم که نام دختران مسلمان . چریکم دادم

طور  جمیله سپس با غرور این .باید دیپلم دریافت کنند، خط زده شده بود که می
 :تشریح کرد
ها را بدست آورده بودم، من از جمله بهترین کارآموزان محسوب  مرهبهترین ن

 .توانید شخصآ در باره این موضوع بررسی کنید م، شما میشد می
من نسبت به  .در این سرزمین که مال ماست، همه چیز برای فرانسویان است

اما ... همدردی و تمایل داشتم( نجاتبخش ملی الجزایر جبهه. )ان. ال. اف
ترسیدم که اگر با برادران  به تحصیالت خود ادامه دهم و از این می خواستم می  

. که باید و شاید درس بخوانم و وقتم تلف شود طور همکاری کنم، نتوانم آن
خیلی کار کردم، خیلی زحمت کشیدم و به پیروزی خودم در امتحانات اطمینان 

 .داشتم
که کار  کرد میکم داشت درک  او تازه کم. تر شد تر و سیاه چشمان جمیله سیاه

در این شرایط ضد و نقیض و غیر طبیعی « آدم شدن»قول خودش ه کردن و ب
 :جمیله سپس چنین ادامه داد. داردامکان ن

از او سئوال کردم چرا دختران مسلمان  .را دیدم« بنی سو»رئیس بیمارستان  -
اشک از چشمم  اند؟ او جوابی نداد، وقتی از دفتر بیرون آمدم پذیرفته نشده
 :کرد و گفت( وکیل مدافع)سپس جمیله رو بمن . سرازیر بود
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 عدالتی است؟ کنی که این بی تو فکر نمی -
 :عصبانی شد و بتندی گفت آنگاه جمیله واقعاً« نه»: گفتم
 !پس همه چیز برای آنها و مرگ برای ما -
گفتی طبیعی ، آنچه در این شرایطبگویم که  خواستم می  من  :او جواب دادمه ب

 :هایش را باال انداخت و گفت جمیله شانه. است
وکیل )من ه ، بکرد میو بعد مثل اینکه تمنی . آنچه طبیعی است، آزادی ماست -

 :گفت( مدافع
فرانسویان را  توانیم میرا درک کنی، اگر ما آزاد باشیم  سعی کن این: جمیله

 :داد چنین ادامه... خیلی بیشتر دوست داشته باشیم و بعد 
. دزدیدم و در حقیقت کار کردن، هم همین بود داروها را برای مجاهدین می -

استقالل و ه قبل از رسیدن ب توانیم میبرده بودم که ما ن این نکته پیه من ب
 .میهن خود، کار اساسی انجام دهیماز مواظبت کردن 

وان در قرار است، نسل ج دخترم، در تمامی کشورهای توسعه نیافته وضع از این
که پیش از آزادی و استقالل میهن، هیچ کار  است رسیدهاین نتیجه ه همه جا ب

اساسی میسر نیست و هیچ اصالحی تا وقتی که مردم گلو زیر چکمه دارند، 
قبل از هر کار باید به تحصیل آزادی پرداخت و نسل جوان . عملی نخواهد بود

 .ایم برده باین نکته پیکه ما نیز  گوید میبا نهایت مباهات و غرور  ،ما
ق که دانشجوی علوم اجتماعی دوره فو شکایت دیشب را آقای اسکوئی

لیسانس است به افسر نگهبان زندان داد تا از طریق دفتر زندان تسلیم دادستان 
کمی بعد آمدند و . رفت میدانی چه شد، درست آنچه انتظار  اما می. تهران شود
دفتر زندان احضار کردند و بالفاصله معلوم شد دادگاه بلخ ه ی را بآقای اسکوئ

ر سیاه چال محکوم دشاکی را به زندانی شدن ( تصمیم رئیس زندان)
ای تهیه کردند که  نامه .العمل فوری نشان دادند دانشجویان عکس. است کرده 

یان بعد از ظهر دوستشان را ببند بازداشتیهای سیاسی دانشجو 5اگر تا ساعت 
دانشگاه باز نگردانند، اعتصاب غذا خواهند کرد، در این نامه همچنین خواسته 
شده بود که افسر توهین کننده توبیخ شود و مقامات مسئول زندان عذرخواهی 
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من نامه را گرفتم و مدتی با افسر نگهبان مذاکره کردم و او که ستوان . کنند
و جوان خوبی هم هست، قول داد که دوست دانشجوی ما را به بند است  زمانی

کمی . ظهر ناهار آوردند و دانشجویان از پذیرفتن غذا امتناع کردند. بازگرداند
کنید و دوباره قول داد هم آقای  بعد افسر نگهبان آمد که چرا غذا قبول نمی

 .اهی بشودبه بند بازگردد و هم معضرت خو اسکوئی
یم که افسر نگهبان آمد و مرا کرد میتازه نهار خورده بودیم و داشتیم استراحت 

من . اتفاق دو دانشجوی دیگر، دعوت کرد تا با رئیس زندان صحبت کنیمه ب
تازه . برای تو تشریح کنم را تا صحبتهائی که بین من و او شد کنم میسعی 

، سخنرانی خود بود که رئیس زنداننشسته بودیم و تعارفات معمول مبادله شده 
اند و همه را  اصالح مهمی بعمل آورده آقای دکتر امینی اً ظاهر. را شروع کرد

 .ما دو ساعت برای هیچ صحبت کردیم. اند کردهمثل خودشان پرحرف 
مفصل گفت و گفت که  شود مینخست ایشان از رفتار خوبی که با دانشجویان 

است، توهین نموده است و ما ناچاریم  کرده به افسری که اخطار  ی اسکوئیآقا
است  ای تشکیل دهیم که نظم زندان را مختل نموده و برآن بوده برای او پرونده

ه انقالب در زندان به رهبری دانشجویان و ب!! که در زندان انقالب بپا کند
حضرات پرونده  بسی شگفتی است و واقعاًجای !! وکشانکمک دزدان و چاق
بینی، دخترم، جناب افسر خود توهین کرده و با هم  می. سازهای خوبی هستند

تنها با جابجا کردن افسر نگهبان و دانشجو، ساخته و  اًاند و قضیه را عین نشسته
. داشت شد میبسیار عصبانی شده بودم، اما انتظار بیشتری هم ن .اند پرداخته

 که تار و پودش از دروغ است، جز دروغ و نیرنگ چه در چنته دارد؟ دستگاهی
که به شرح جریان بپردازم، باید  من شروع به صحبت کردم و گفتم پیش از آن

شما باید بدانید که نسل ما، که گزیده های آن . ای برای شما بگویم مقدمه
، شوند میشته ، کخورند می، سرنیزه خورند میدانشجویان دانشگاه هستند، باطون 

ند، اما حاضر نیستند توهین را تحمل کنند، اگر بنا بود ما یافت میدر سیاه چال 
اینجا ه پذیرفتیم و دیگر ب توهین بپذیریم، توهین بزرگترهای شما را می

غالم باشیم،  خواهیم میایم برای آنست که دیگر ن یم، اگر ما زندانی شدهآمد مین
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میم دارد از ننگ بردگی خود را راست است که نسل ما، غالمزاده است، اما تص
و )ایم  برهد، تصمیم دارد آزاد بماند، ما مبارزه را در سراسر جهان گسترش داده

تو دختر من، بد نیست بدانی که بر سقف اطاقی که ما در آن زندانی هستیم و 
 پیروز است، آزادی را دوده بخاری برآن نشسته، دانشجویان شعار، جبهه ملی

دب باشند وگرنه ؤزیردستانتان تذکر بدهید مه بنابراین خوبست که ب(. نوشته اند
ار رفع توهین بنحو دیگر خواهد بود و مسلمآ ما دهان توهین کننده را بهر ب این

 .قیمت که تمام شود، خورد خواهیم کرد
شما را در بندهای دیگر، با دزدان  توانیم میاینکه ما ه رئیس زندان شروع کرد ب

آب هم از آب تکان نخواهد خورد و  .و آدمکشان و قاچاقچیان هم بند کنیم
 .شما هم اعتراضی نخواهید داشت

اینکار را بکنید، حکومتی که محصول کار آن، دزد و  اًشما حتم :پاسخ دادم
چاقوکش و آدمکش است، با دانشجویان رفتاری بهتر از این هم نباید داشته 

ید دید می کاش رئیس کل شما اینجا بود تا شما  افسوس که شما جوانید، .باشد
در هر حال ما برای هرگونه سختی  .مداد می  او چه ه جواب همین حرف را ب

کار را بکنید، ما بهتر  و تصمیم داریم تسلیم نشویم، اگر شما این ایم آماده
قیافه واقعی حاکمان تبهکار را بجامعه بنمایانیم و در عین حال  توانیم می

صالح این مردم محروم نگون بخت که محصول ا درخواهیم داشت که فرصت 
و زندان و بدبختی برای  رود میو کارکرد و روزی آنها بجیب شهربانی چی ها 

 . ، بکوشیمماند میآنها 
آقای رئیس زندان از حرارت افتادند و دوباره شروع کردند، که وضع زندان 

ان قصر شدم، زندانیها حاضر من وقتی رئیس زنده ب. قصر چنین و چنان بود
شدند ماهی پنجاه هزار تومن بدهند که کسی کاری به کارشان نداشته باشد و 
روزی هم که به آنجا رفتم، یک بسته بزرگ چک تضمین شده برایم آوردند و 

 . من نپذیرفتم
که جناب رئیس کاری  ها برای آن زندانی .مادخترم، اینست پوسیدگی نظ

به عبارتی . ، حاضرند ماهانه پنجاه هزار تومن رشوه بدهندبکارشان نداشته باشد
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دیگر، حتی زندان هم در این مملکت مانع ادامه کار قاچاقجیان مواد مخدر 
تا در شهر دزدی کنند و روزها به  شوند مینیست و چه بسا دزدان شبها آزاد 

 ...گردند می زندان قصر باز 
آقای رئیس، چند تقدیرنامه را وقتی از عدم نظافت و وجود شپش شکایت شد، 

ما نشان داد که وزیر دادگستری، دادستان تهران از نظافت زندان اظهار ه ب
بینیم که هر  بسیار تعجب آور است، ما هر روز می اًواقع. رضایت کرده بودند

وزیر دادگستری از نظافت  گویند میو آقا  گیرد میدانشجو چند شپش از لباسش 
دخترم بسیار الزم است بدانی که در همین . است دهکر زندان اظهار رضایت 

. د. از ورود گرد د!! زندان که برای جلوگیری از خودکشی دانشجویان زندانی
تومان بفروش  311و هر گرم  شود می، هروئین وارد کنند میت جلوگیری 

زندانیان ه ب. رسد میتومان بفروش  21و هر تیغه  شود میتریاک وارد . رسد می
مذاکرات بدرازا . فروشند خودشان میه دهند و غذای خودشان را ب میغذا کم 
جوابدادم آنچه قانون . دفاع از پلیس نموده رئیس زندان شروع ب یآقا. کشید
ها در  اینست که تربیت پلیس برای آنست که از عواقب عصبانیت گوید می

ف جامعه جلوگیری کند و حاال از برکت وجود دولت اصالح طلبی که بر خال
نظم را  گویند میوقتی . شود میقانون اساسی مصدر کار است، پلیس عصبانی 

 ،که باید سرنیزه را بشکم مردم فرو کند، اما نه فهمد میطور  برقرار کن، او این
و باو  شود می، این ارباب است که عصبانی شود میاین او نیست که عصبانی 

ساعت بیائید جای من بعد ایشان گفتند شما یک . شکم پاره کن گوید می
. است کنندهبنشینید و تنها بکار زندانیان سیاسی بپردازید، خواهید دید که گیج 

برند  دادم این جوانها که در حضور شما هستند و در این زندان بسر می جواب
اینها پنج قاره روی زمین را صحنه پیکار  .اند مملکتی را اداره کنند آماده کامال

این مائیم که با  .شوند میاند و از اداره زندان گیج ن تهو ستم ساخبرضد ظلم 
 .مبارزه خود در سراسر جهان حاکمان ستمکار را گیج ساخته ایم
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دو دانشجوی دیگری هم که با من  .ور پادرمیانی شد بالخره از این ور و آن
احترام دانشجویان، رفیق ما ه آمده بودند، توضیحاتی دادند و آقای رئیس هم ب

 .ما داد و پیروز به بند بازگشتیمه را ب
 42که نهرو رسد میبحث شد، من گفتم بنظر  ها شخصیتشب هنگام در اطراف 

معمار  اًاو واقع .که یک سیاستمدار باشد، یک معلم بزرگ است پیش از آن
هستند کسانی که حکومت . شخصیت ملت هند و شخصیت جامعه انسانی است

اما این پیشرفت  سازند میو کارخانه و راه و ساختمان  کنند میبرقرار استبدادی 
 ای جامعهدر  .شکفند میتا وقتی محیط آزادی فراهم نیاید، استعدادها ن. نیست
توان منتظر اصالح بود و توقع پیشرفت  عدادها مجال پرورش ندارند نمیتکه اس
زون و دائمی در ملت برای پیشرفت و برای بدست آوردن سرعت روزاف. داشت

 شوند میآنها که شخصیتی برای ملت قائل ن. پیشرفت، نیازمند شخصیت است
که هیچ اصالحی از قبیل برپا کردن چند  شوند میدر واقع چنان جنایتی مرتکب 
این نهرو که چون . با آن برابری کند تواند میکارخانه و ساختن چند راه ن

های مذهبی، آداب و سنن  لحاظ جدائیتوانا بکار تربیت ملتی است که از  معلمی
است و این مرد توانا  نظیر بیگوناگون و زبانهای مختلف و تعصبات، در دنیا 

را بهانه قرار ... سوادی ملت، وجود تعصبات و  آنکه بی در چنین محیطی بی
اندیشه کن که  .ه از لحاظ آزاد بودن کم نظیر بوددهد، انتخاباتی انجام داد ک

آنکه خون از دماغی جاری شود، در  ی دهنده هندی بیأردویست میلیون 
ه نهرو، ب. انتخابات شرکت کرد و در نهایت آزادی، نمایندگان خود را برگزید

او ثابت کرد که در همه جا، در  .است این ترتیب خدمت بزرگی بانسانیت نموده
توان انتخابات  صورتیکه وجدان بیداری در اداره کنندگان مملکت باشد، می

، افسانه دروغی است خورد میآزاد را انجام داد و افسانه دمکراسی بدرد شرق ن
یکی نیست از  .ساخته است ،که استعمار برای ادامه تسلط خود براین کشورها

                                                             
از رهبران جنبش استقالل هند و  ،(0103مه  53 - 0221نوامبر  03)جواهر لعل نهرو  42

اوت  02او به عنوان اولین نخست وزیر هند، پس از اعالم استقالل، در . کنگره ملی هند بود
 .انتخاب شد( 0450مرداد  54) 0133



 
 

عکسهای نهرو و  مزین به ابوالحسن بنی صدر در تهران اطاق کار کوچک میز
 آنیشتن
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آزادی هنوز برای شرق زود است، هنوز فالن درصد از  گویند میاین آقایان که 
شورها آزادی وجود سوادند، بپرسد چه وقت در این ک مردم این مملکت بی

را تحمل نمایند؟ این بحث  آن توانند میداشته است که معلوم شود مردم ن
اخالق نیز کشیده شد و مقداری راجع به علم و ه تادیرگاه ادامه داشت و ب

 .اندیشیدم که خوابم برد بتو می. اخالق صحبت کردیم
 

 31اسفند ماه  53
بار دوم، هر دو در قم . بخواب دیدمترم، دو بار تو را  امروز از هر روز خوشحال

ای از آزادی نیست و  تو عید را بقم خواهی رفت؟ هیچ نشانه دانم میبودیم، ن
چه سعادتی باالتر از این که بخاطر مبارزه  .من از جهت خودم بسیار هم راضیم

هم در آغاز زندگانی  آن ،جهت که تو در راه نجات وطنم، زندانیم؟ اما از این
حتم  .ین وضعی هستی تا بخواهی، ناراحتمناچار از تحمل چن ،نمشترکت با م

پاید و ما بزودی شاهد موفقیت را در آغوش خواهیم  دارم که این وضع دیر نمی
 .گرفت و من پیروز و موفق بسوی تو باز خواهم آمد

وقتی  معموالا. دو تن از دانشجویان را آزاد کردند .ای رخ نداد امروز اتفاق تازه
در هم  مانند میرا که  ، ناگهان غمی مبهم قلب آنهائیکنند میزاد کسی را آ

و دیگران در زندان  !این غم تنها بخاطر آن نیست که دوستی آزاد شده .فشرد می
این جهت و کمی کمتر برای آنست که زندانیان زود بهم انس ه ، بیشتر بندا مانده
سال گذشته من  .ها بماندو وقتی کسی آزاد شد، مثل اینست که انسان تن گیرند می
اما، امسال هرگز چنین . مکرد می، احساس شد میحال را هر بار که کسی آزاد  این

بیشتر  .از این لحاظ بسیار راضی و خوشحالم. است احساسی بمن دست نداده
آنها که در  ال در این قبیل موارد،معمو .اندیشم گونه امور می اینه تو و کمتر به ب

یکی  .سازند می، ظاهر را هر یک بترتیبی غمی که در دل دارند، مانند میزندان 
و آخری سکوت  کند میزند، دیگری شوخی  ، یکی قهقهه میخواند میآواز 

سال گذشته روزی که مرا از بند به یک اطاق . کند میشروع براه رفتن  و نماید می 
م ابرهای تو گوئی تما. بردند و دور از دوستانم زندانی کردند، سخت دلم گرفت
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مدتها کوشیدم خودم را با خواندن کتاب  .اند کردهدنیا در دلم شروع بگریه 
بعد بلند شدم و  .نکردمپیدا سرگرم کنم اما حتی حوصله باز کردن کتاب را هم 

آلوده به  رسید میذهنم ه هرچه ب .رفتن نمودم راهه در اطاق کوچک زندان شروع ب
ناگهان از خود . است رسیدهآخر ه دنیا ب ی همه چیز تمام شده وگفت می .غم بود

اما  .کند میرا حل ن ای مسئلهخواهی بکنی؟ ناراحت شدن، هیچ  پرسیدم، چه می
، شروع بایراد یک مرفت میکه راه  طور همانناراحت نشدن، اختیاری نبود و 

زندان را فراموش کرده . شد میتر  نطق مهیج کردم، نطقم لحظه بلحظه پرهیجان
ملت پیروز شده بود و هزاران نفر از مردم به نطقم گوش . زدم می و حرف بودم

که از  ساعتی بعد از این... مشد میداغ  .مشد میتر  کم گرم و گرم کم .ندداد می  
ام، عرق سردی از شرم بر پیشانیم  زندان مجرد تا این حد ناراحت شده

این شعر را  دیگر حال طبیعی را باز یافته بودم و با غروری تمام،... نشست
 :مخواند می

 نبرد بند و غالده شرف شیر ژیان بود زنجیره شیر هم شیر بود گرچه ب
دلگرم و امیدوار، لبخند برلب وضو گرفتم، ساعت قریب به پنج بعد از ظهر بود 

گروهی را زندانی کرده بودند و این یکی هم سهم  .که تازه واردی از در رسید
آمد و سه نفری  شب بود که یکی دیگر هم .من شده بود!( چه اطاقی)اطاق 

 .گفتیم و خندیدیم
آن امید که تو را ه اندیشم و با این اندیشه بخواب خواهم رفت ب می شب بتو 

 ...شب رسانمبه بخواب ببینم و فردا را با تکرار آن 
 

  31اسفند  52
این ارتباط قوی که میان ! مطابق معمول تو را بخواب دیدم، چه روزهای خوشی

و هم بسیار بسیار، شادمانم  آورد می را سخت بشگفتی م و روح وجود دارد، همد
ایم  توان گفت، آینده را نجات بخشیده با اطمینان تمام می ،آینده را .سازد می 

تفاوت بمانیم از هر حیث  اگر ما بتوانیم در برابر حرفهای این و آن نیز بی
بگویم  توانم میکنم، اما به یقین  و یقین اظهاری عبطور قط توانم مین .کامیابیم



13 

 

در هر حال من کامآل از وضعم  .بینی ها مرا به خواب می تو نیز غالب شب
شور و هیجان ناشی از مبارزه بزرگی که دست در آن داریم، قیام و اقدام . راضیم

زندانی شدن، بخاطر میهن که ما دین بسیار نسبت باو داریم  ،برای نجات میهن
آینده، از آن ما و از آن نسل ! چه سعادتی... بخواب دیدن وه و تو را هر شب 

امروز جمعه بود، دخترم، اتفاق . شود میجوان ماست، نسل جوان پیروز 
جا مقداری مطالعه نمودم و با دوستان  جا و آن ای رخ نداد، از این عمده

چنانکه معمول است، مسائل مختلف و متنوع را . دانشجویم، به بحث نشستم
 .بحث قرار دادیم مورد

 . م که بخواب رفتمکرد میدیر هنگام بتو فکر 
 

 31اسفند ماه  50
خاستم اما تو را بر خوابصبح از  .رود میهای روزها بشمار  امروز بدترین

نماز خواندم و سعی کردم دوباره بخوابم شاید تو را بخواب . بخواب ندیده بودم
یکباره همان حال که سال گذشته یک  .خوابم نبرد اصال. بودفایده  ببینم، اما بی

گوشه خلوتی را گیر آوردم و شروع به  .روز بمن دست داده بود دوباره دست داد
سعی نمودم نطقی را آغاز کنم اما زود بزود رشته افکارم  .قدم زدن کردم

تو ، از صبح تا هنگام خواب. راند گسیخت و فکر تو همه چیز را از ذهنم می می
حال  تو را در آن. م و بسیار غمگین بودمکرد میمجسم در نظر ا را و حاالت تو ر

ای، چشمان معصومت را  کنی، تو را که نشسته که خوابیده و بعکسم نگاه می
خوری، تو را که چون کبوتر در آغوشم پناه  ای، تو را که غذا می بمن دوخته

ین بخود ریزی، تو را که قیافه خشمگ تو را که از چشم اشک شوق می! ای گرفته
خندی، تو را که کتاب  ای، تو را که لبخند بلب داری، تو را که می گرفته
روی، تو را که بحرفهایم  خوانی، تو را که در کنار من دست در دست راه می می

ای، بله  پرواز در پیش گرفته را به فرشته وش راه آسمانهاکه کنی، تو را  گوش می
 ...مکرد میمجسم  تو دختر ناز، محبوب دلبندم را در نظر
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شب هنگام دانشجویان بگمان آنکه دیگر در زندان نخواهند ماند و فردا آزاد 
شادی و خنده تا بخواهی رواج داشت اما من  .خواهند شد، دور هم جمع شدند

 .بهتم برده بود، تصویر تو همچنان در برابر چشمانم بود و فکرم پیش تو بود
آیا این . هم در خواب محروم شوم آنباید من از حرف زدن با تو،  چرا می

اند؟ که دیگر حتی در  گرفته ستمکاران بد سرشت حتی این امکان را هم از ما 
خواب هم آزاد نیستیم با کسی که دوستش داریم حرف بزنیم؟ این دیگر ظلمی 

را نادیده گرفت، تا وقتی بخواب رفتم این غم لعنتی رهایم  نیست که بشود آن
تاثیر بود و این  ی خواندم، اما کامال بیئوی داستانی جنایک کتاب حا. نکرد

ه سرانجام راه را یافتم و شروع نمودم ب .غم لعنتی یک لحظه رهایم نکرد
ها که  ها که با هم خواهیم داشت، به نگاه به بازی .آینده مشترکه اندیشیدن ب

چنگ ها که به  بهم خواهیم انداخت، به قهقهه که سرخواهیم داد، به پیروزی
 ...کرد دکه زندگانی ما را نورباران خواهخواهیم آورد، به سعادتی 

 ...کم کم آرام گرفتم و وجد و سرور جای غم و اندوه را گرفت
 .این امید که تو را در خواب ببینم، بخواب رفتمه ب
 

 31اسفند ماه  53
دیدم، امروز دوباره نشاطم را بازیافتم، دیگر جای گله نبود، تو را دوبار بخواب 

خندم، هیچ فرصتی را  نویسم، می یکدنیا خوشحالم، از صبح تا این هنگام که می
 ...دهم میبرای ابراز شادی از دست ن

و امروز عصر  آید میدخترم امروز پیغام دادند که برادرم عصر بدیدنم 
رز آقای کشاو .هم گرد هم آمده بودیم اعضاء شورای جبهه ملی و دانشجویان

 : خواند میبمن شیر دانشگاه لقب داده، و این شعر را بصدای بلند  صدر
 نبرد بند و غالده شرف شیر ژیان شیر هم شیر بود گرچه بزنجیر بود

را هم در آلمان توقیف کرده  برادرم خبرهای جالبی داشت، بقرار معلوم صادق
البته آنجا با کشور ما تفاوت زیاد دارد، در آنجا کسی را یک ماه، دو ، 41بودند

                                                             
 ه استاین اطالع نادرست بود 41
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او یک روز یا شاید . دارند بالتکلیف در زندان نگه نمی... ماه، یکسال، ده سال
 .است کمتر توقیف بوده
تلفن کرده و  30با آقای شریف العلما 31، آقای کوشانپورگفت میبرادرم همچنین 

آقا نیز ه ب است نه آقا ایشان بسیار تندند و حتی در حضور دکتر امینی ایشان گفته
بینی دختر جان، چه اشخاص رذل و نانجیبی حاکم بر  می. است بد گفته

البته من !! ام گفتهبد  به پدرم مقدرات کشورند، من در حضور آقای دکتر امینی
اظهار نارضائی کردم که برای آزادی من باید بچنین آدم بدبخت و  اًشدید

 .دروغگوئی مراجعه شود
تلفن  به آقای امینی 35، آقای حاج سید فخرالدین جزایریگفت میبرادرم 

اند حساب پدر از حساب  ایشان گفته. است که دستور آزادی مرا بدهد کرده 
بسیار تند است و دانشگاه را ( منظور ابوالحسن است)فرزند جدا است، ایشان 

خواهند فرزندشان آزاد شود، تعهد کتبی  اگر حضرت آقا می. کند میاو اداره 
د که ایشان فعالیت نخواهند کرد تا دستور آزادی بدهم و طبیعی است که بسپرن
 .این امر را نپذیرفته است پدرم

روشن شد که اشخاصی از  بر پدرم این جریان بسیار خوشحال شدم، اوالامن از 
و  شود میهمه چیزند، اینها دوستی و غیره سرشان ن بی اًواقع ینیقبیل دکتر ام

بد نیست بدانی که آقای )زنند  بخاطر موقعیت و مقام بهر جنایتی دست می
ن در وزارت را م ، که دکتر امینیکرد میروزی برای من تعریف  34الهیار صالح

تازه از : گفت میدارائی استخدام کردم و تمام ترقیاتش را من باعث بودم و 
بدیدنم آمد و گفت چرا استعفا  وزارت دارائی استعفا داده بودم، که امینی

                                                             
 کوشانپور، تاجر ثروتمند و دوست آیت الله بنی صدر حاج عبدالحسین 31
مشاور مذهبی ابوالحسن شریف العلمای خراسانی، محضر دار، رئیس کانون سردفتران و  30

 دکتر علی امینی
 روحانی در تهران  35
ز کاشان، عضو هیات نمایندگی نماینده دوره شانزدهم ا، (0461 -0536)الهیار صالح  34

و در  0441وزیر کشور در آذر  المللی الهه، ایران در شورای امنیت و دیوان دادگستری بین
 .ایران و از رهبران جبهه ملی در دوران مصدقسفیر ایران در آمریکا  0440شهریور 



 
 

 آیت الله نصرالله بنی صدر، پدر ابوالحسن بنی صدر



 
 

 دست خط آیت الله بنی صدربه  نوشته پشت عکس
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 .و برای من دیگر امکان خدمت نبود دادید، گفتم وزارت برای خدمت است
ای بابا این حرفها چیست؟ من حاضرم امروز وزیر بشوم و در  :گفت امینی

در مالقاتی که تنی چند دانشجو که از !(. عوض فردا بمیرم، چه انسان بدبختی
 نموده بودند، ایشان گفته هستند با این آقای امینی 33اعضاء حزب خلیل ملکی

تر از همه  تر و عاقل تر و منطقی صدر را با هوش بود بین جوانها، من آقای بنی
یافتم و جوان بسیار خوبی است و ضمن یکی از هزاران نطقهایش که در 

ه بود که با من کدام انجمن محلی علیه دانشگاه ایراد کرده بود، گفت دانم مین
ز را فراموش کرده و برای خوب حاال این آقا یکباره همه چی .است کرده مذاکره 

برای  تازه این خود سند ننگی. خواهد می آزاد کردن من تعهد کتبی از پدرم
ست که ا بر من نیز روشن شد که دوام این بساط کوتاهتر از آن اوست، و ثانیاً

ن به سر رسیده و برای که عمرشا کنند میقبیل کارها را کسانی  این. اندیشیدم می
چگونه ممکن است دولتی که  .شوند میادامه تسلط خود به هر حشیشی متشبث 

قصد اصالح دارد، دانشجویان را بر خالف قانون زندانی کند و دانشگاه را 
رزویش تحقق آ که ظاهراً بیچاره امینی! تعطیل نماید و بدنبال تعهد نامه برود؟

ته، امروز وزیر شده و فردا باید بمیرد، مسلم است که بمحض سقوط دولتش یاف
چقدر بدبختند . برفرض آنکه فرصت فرار پیدا کند، حیات سیاسیش خواهد مرد

اما این دیگرانند که . عنوان وزارت دلخوشند، وزیرند و نام وزیر دارند بهآنها 
یمه شب بازی های خ و اینها نقششان همان نقش عروسک کنند میوزارت 
 . است

بر هنر و ادبیات  ،ثیر نظم حاکم برجامعهأامروز مدتی راجع به هنر و ادبیات و ت
شدیم که در محیطی که جز  وافقبحث کردیم و ضمن بحث، همه در این نکته م

                                                             
بود که بعدها از  نفر از رهبران حزب توده 24روه از گ (0432 -0521)خلیل ملکی  33

از رهبران حزب زحمتکشان ملت ایران بود و در ملی شدن نفت . حزب توده منشعب شد
سپس حزب زحمتکشان ملت ایران جدا شده و رهبری حزب نیروی سوم را بر . فعالیت داشت
 .م و زندگی را منتشر می کردمرداد، مجله عل 52او پس از کودتای . عهده داشت
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خفقان نیست، هنر و ادبیات مجال تجلی و رشد ندارند و هنر و ادبیات رژیم 
 .تهای دیکتاتوری غرق در ابتذال اس

اند، من مشغول نوشتن  دقیقه از نیمه شب گذشته، همه خوابیده 52 ،دخترم
راستی خبر دیگری هم امروز از  .است چیزی برای نوشتن نمانده اً ظاهر .هستم

رئیس . ودمالقات کرده ب داشتم که با آقای دکتر فرهاد آقای کشاورز صدر
تا یک دانشجو در زندان است،  ام گفته امینیه است ب ایشان گفتهه دانشگاه ب

ما مدت درازی در زندان  رود میبنابراین گمان ن .دانشگاه را افتتاح نخواهم کرد
 .بمانیم و همین روزها آزاد خواهیم شد

زهای عید داشتی که زندانی شدن اندیشیدم که تو چه آرزوها برای رو امروز می
من، همه را برهم زد و در واقع این برای تو امری است که تحملش مشکل 

تو  .ن وطن دینی داری که باید ادا کنیایه اما از طرف دیگر، دیدم تو ب .است
پیش از هر چیز فرزند میهن و باید فرزند خلقی باشی و من یقین دارم تو از 

شوی که سهل است،  ناراحت نمی، محرومیت نمائیاینکه بخاطر میهن احساس 
 .از چشمانت امواج غرور برهم خواهد ریخت

 .شب بخیر. تا خواب مرا درگیرد کنم میبتو فکر  
 

همدان آمده ه دنیا بکام است، تو را بخواب دیدم، ب ،دخترم. 31اسفند ماه  52
 دانم می غصه نخور گرچه. تو در همدان بودی و من پیش تو آمده بودم .ودمب

 .غصه نخواهی خورد و من بزودی پیش تو خواهم آمد
مناسبت پیروزی ملت الجزایر و شب یازدهمین سال ملی شدن ه امروز، شب ب

از من خواستند که صحبت کنم  .فت، دوستان دانشجو بگرد هم آمدندصنعت ن
عوت کردم که ایشان صحبت د حرفی بزنم و از آقای برلیان خواستم مین  اما من 
 :ردو با این شعرها شروع کا .کند

 که پلها در غفای ما شکسته است امید من نمی خواهی بدانی
 زیرا ره برگشت ما دیری است بسته است رهی گر هست پیش رو است
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پیشوای نهضت ملی ایران ادامه مبارزه را برعهده یک نسل  و گفت که مصدق
ست، نسلی است که مبارزه را به ا است و نسل جوان ما، نسل سازنده ای نهاده

 .را ادامه خواهیم داد راه را نموده و ما آن پیروزی خواهد برد، مصدق
دوست مبارز من، بیانات خود را با شعری که بمناسبت ملی شدن صنعت نفت و 

 .بردخلع ید سروده شده بود، بپایان 
دانشجویان از من دعوت کردند که من نیز حرف بزنم، سعی کردم آنها را قانع 
کنم که دیگری بجای من حرف بزند، نپذیرفتند و ناچار دعوتشان را قبول 

 .کردم
اسفند ماه یازده سال پیش و از چگونگی تصویب شدن طرح جبهه  51از روز 

شروع کردم، سخن را بمبارزه ملت قهرمان راجع به ملی شدن صنعت نفت  ملی
این فرمان تقدیر است که  مکشاندم و گفت( اسفند 52)الجزایر که امروز 

 روز باشد، این مصدق پیروزی انقالب الجزایر و ملی شدن صنعت نفت هم
 گسستن زنجیرهای اسارت برانگیخت وه سردار پیر بود که تمام ملتها را ب

است چه او به همه انسانهای مبارز با  پیروزی ملت الجزایر، پیروزی مصدق
م، سخنانم لحن حماسی یافت و گفتم این تو در پایان بیانا .تعمار تعلق دارداس

م، ما را در برابر تاریخ روی سفید کنی وظیفه ما، وظیفه مقدس ماست که مصدق
توانیم و نباید در حالی که شاگردان ما، استاد پیکار برضد استبداد و اسارت  نمی
اند، تسلیم ننگ و زبونی و اسارت شویم، وظیفه ما، وظیفه مقدس ماست  شده

قدر ادامه دهیم، تا بار دیگر اشک شوق از  نبرد را آن. که تا پیروزی بجنگیم
اطمینان دادم که مبارزه ادامه خواهد  به همه .دیدگان پیشوای ملت سرازیر شود

ها و    3زاهدی ، وقتی شکنجه و اعدام کشتارِکنم میگفتم من تعجب  .یافت
های  است، چگونه پرحرفی ها کاری از پیش نبرده 33ها و آزموده 36 تیمور بختیار

                                                             
، سناتور همدان، متصدی کودتای (ژنو 0435 -همدان  0530)الله زاهدی  سرلشکر فضل  3
 .مرداد 52پس از کودتای  0444و  0445های  وزیر شاه در سال مرداد و نخست 52
. در زمان دکتر مصدق، فرماندار تیپ کرمانشاه بود ،(0514-0431)تیمور بختیار  سپهبد 36
به  بود همکاران نزدیک فضل الله زاهدیمرداد شرکت داشت؛ وی که از  52در کودتای  او



 
 

الله زاهدی  ، سرلشکر فضل0442مرداد  22محمدرضا پهلوی پس از کودتای 
 :وزیر و برخی از اعضای کابینه وی نخست

کر علی امینی، احمدحسین عدل، سرلشدکتر علی هیات،  :به چپ از راست
 و شاه زاهدی

 
 

 
 

مصدقدکتر سرتیپ امیرحسین آزموده در دادگاه نظامی 
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و آئین نامه انضباطی و از این قبیل اباطیل خواهد توانست مبارزه را  ی امینیآقا
بزرگ نگران پیکار شماست، نطق  نابود کند و گفتم چشمان پرفروغ مصدق

 . توان و الزم هم نیست که از سر بنویسم را نمی آن مفصل بود و همهِ
یان سخنانم خواستم که دانشجویان به رهبران، به شهیدان، به فرزندان در پا

غیرتمند میهن که در راه وطن و بخاطر در هم کوفتن دشمن از همه چیز 
وقتی  .همه به شور و هیجان آمده بودند. ، دست جمعی درود فرستندددرگذشتن

جمع زدند و یکی از میان  سخنانم به پایان رفت، مدتها همه بشدت کف می
 . و همه از سر گرفتند، درود، درود صدر بنی رفریاد زد، درود ب

دختر جان، اینهاست دلیل مبارزه، در زندان حکومت، در شب ملی شدن صنعت 
، این جوانان کنند مینفت در وقتی که همه در بیرون خود را برای عید آماده 

ایام عید را در است که  کرده غیرتمند که استبداد و خیره سری آنها را محکوم 
و تصمیم خود را به ادامه  کنند می عهدتجدید  محبس بگذرانند، با مصدق

 . دارند مبارزه با قدرت و قوت اعالم می
همه به مبارزه  .فروغ مبارزه روشن نموده است را سیماهای این فرزندان شجاع
را مشغول  های خاطر آناندیشند، هیچ چیز دیگر و سرنوشت نهضت ملی می

                                                                                                                                     
مرداد ارتقاء درجه یافت و به درجه سرتیپی و انتصاب به فرماندهی  52سرعت پس از کودتای 

، تشکیالت زیرزمینی 0444او در سال . زرهی مرکز، فرماندار نظامی تهران گشت 5لشکر 
شدت   ای را به را در ارتش، شهربانی و ژاندارمری کشف و شبکه افسران توده حزب توده
در اسفند  .، وزیر امور خارجه دکتر مصدق را نیز دستگیر کردحسین فاطمی. سرکوب کرد

اموران سپس توسط شاه تبعید شد و در عراق توسط م. رئیس ساواک گشت، نخستین 0442
 .ساواک که خود تاسیس کرده بود، به قتل رسید

پس از تحصیالت . از نظامیان ارشد دوره شاه بود ،(0433-0523)امیرحسین آزموده  33
به  مرداد 52بالفاصله پس از کودتای . نظامی، در رشته حقوق دانشگاه تهران تحصیل کرد

را به سه سال  محمد مصدق جلسه دادگاه، 42پس از برگزاری . دادستانی ارتش منصوب شد
 0443در سال . را صادر کرد ، حکم اعدام حسین فاطمی0444در سال . حبس محکوم کرد

 . به درجه سپهبدی ارتقا یافت 0441به درجه سرلشکری و در سال 
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مبارزه . اندیشیم ملت تصمیم گرفته است زنده بماند و ما به زندگی می. دارد نمی
 .شویم ادامه دارد و ما پیروز می

 
ترا بخواب دیدم، چه خواب شیرینی، اما حیف که تصور  -31اسفند ما  51

می اندوهی که ممکن است از زندانی بودن من در دل داشته باشی، من را در غ
تلخی  به آن شیرینی را این غم. که بکلی مجال مقابله را سلب نموده بودفرو برد 
صبح امروز تازه از خواب برخاسته بودیم که رئیس زندان آمد و گفت . بدل کرد
خواهید بروید؟ و بعد همه را به راهرو دعوت کرد و نام نه  اید، نمی خوابیده

ه آنها را به راه انداخته بودیم و در تاثر تاز .دانشجو را خواند که آزاد شده بودند
نام ده نفر دیگر را هم  ،گشتبودیم که رئیس زندان باز هشدید از هم جدا شد

با رفتن نوزده نفر، اطاقها خلوت شد و همه را همان . خواند که آزاد شده بودند
 .آمد میناگهان زندان نا آشنا شد، از همه جا بوی غم . زنجیر کشیده غم لعنتی ب

بس گران بهائی را گم کرده باشند، دائم راه  ءآنها که مانده بودند مثل آنکه شی
م که به امید کرد میمن پیش خود حالت تو را مجسم . باریدند ند و غم میرفت می

تا شب تصور . ای و اکنون یار تو، غم است آمده گذراندن عید با من به تهران 
فته است، سخت اندوه گینم ساخته ظلمی که به تو، دختر زیبا و فرشته خوب ر

اما من وظیفه دیگری  .چنین غمگین نبودم وقت این در سالهای اخیر هیچ .بود
بایستی دیگران را هم دلداری بدهم، شب هم گرد هم جمع شدیم و  هم داشتم می

دوباره خنده و تفریح را از سر گرفتیم . من سرانجام توانستم بر غم مسلط شوم
من دیگر آسوده خاطر شده . ها از ته قلب نیست د که خندهاما بخوبی پیدا بو

ام و همسرم باید بخود ببالد که  خودم را قانع کردم که فرمان شرف را برده .بودم
او باید بخاطر  .و میهن، جوانی فداکار و شجاع استشوهرش بخاطر ملت 

 .بدهدقبول محرومیتهای سختتری نیز میهن فداکاریهائی بزرگتر بنماید و تن به 
توانیم سر از  است و ما نباید و نمی مادر میهن فرزندانش را به یاری فرا خوانده

ما چاره ای جز مقاومت نداریم و درست به همان دلیل که  .فرمان میهن بازتابیم
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تبریک من را بمناسبت عید ملی شدن . ، زنده خواهیم ماندکنیم میمقاومت 
 .صنعت نفت و عید سعید نوروز بپذیر

 
دخترم، عید تو مبارک، ده دقیقه به پنج صبح از خواب . 30فروردین ماه  0

بیدارم کردند، بهنگام تحویل، من مشغول نماز و نیایش بودم، در آغاز سال با 
 :استعانت از روح پاک دختر بزرگ پیامبر از خدا مسئلت نمودم

 پیروزی نهضت ملی ایران، مبارزه دلیرانه نسل جوان را
 را خوشبختی خودمان

 را خوشبختی ملت ایران
 .دیدن تو را، هرچه زودتر که ممکن باشد

 :بعد از همه خواستم که با من این دعا را تکرار کنند
 ایران پیروز بگردان خداوندا مبارزه نسل جوان ما را تحت رهبری جبهه ملی

سرود گاه بدور سفره هفت سین گرد آمدیم و نخست سرود ایران و سپس  آن
مانند یکدیگر را بوسیدیم و این  بعد با هیجان بی. ایران را خواندیم جبهه ملی

شویم و با شوری هزار بار بیشتر یکدیگر را  جمله را تکرار کردیم، پیروز می
 .ببوسیم

گفت . زندانی است او نیز چون ما .بدیدن ما آمد کمی بعد، آقای دکتر صدیقی
پیش از آنکه بدیدن اعضای خانواده خود برود، بدیدن فرزندان مبارز وطن 

با هم . شدت هیجان چنان بود که چشمان همه پر از اشک شد. است آمده
در میان احساسات شدید جوانان زندانی، بند ما را ترک  وروبوسی نمودیم ا

 .گفت
 او گفت که امینی .نائل آمدم الله یک ساعت بعد بدیدار برادر گرامیم آقا فتح

است که روز دوم  گفته 32است و سرتیپ علوی کیا دستور آزادی مرا داده

                                                             
گذاران  سرتیپ دوران پهلوی و بنیان ،(5104 -در همدان 0105) کیا  حسن علوی 32

ریاست شعبه تجسس رکن  وی دارای لیسانس حقوق بود و در اوایل دولت مصدق .ساواک
به ظن ارتباط با دربار از این سمت برکنار شده و سرهنگ . دار بود دوم ستاد ارتش را عهده
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ابراز  ایران برایم دانشجویان، رهبران جبهه ملی. فروردین ما را آزاد خواهند کرد
سخنگوی جبهه ملی ایران  آقای کشاورز صدر. احساسات شورانگیزی نمودند

تلفنی  ایشان گفتند آقای دکتر فرهاد. اطاق آمد و از اوضاع دانشگاه پرسیدمه ب
یوس أ، معترض و مبا من صحبت کرد و گفت از نزد آقای دکتر امینی

که این حالت اعتراض عکس العمل فوری  کند میگمان  واست و ا بازگشته
د آمد به نزد شما خواه گفتند که کمیته دانشگاه قای کشاورز صدرآ. داشته باشد

دانشجویان دانشگاه دستور داده است که  به صدر بنی .و شما با آنها مالقات کنید
 .نسبت به شما نیز مرعی دارند کنند می همان احترامی را که از دکتر صدیقی

ها نوشته و  نامه رجال کهنه و پوسیده نیز بقرار گفته آقای کشاورز صدر به شاه
و باز بگفته آقای  .اند کردهتادان و دانشجویان اعتراض زندانی کردن اسه نسبت ب

یکسره شده و جناب ایشان رفتنی شده، چه  کار دولت امینی کشاورز صدر
است  حاال که مفتضح شده. قدر تسلیم شد تا مفتضح شد آن! انسان بدبختی

با فساد مبارزه کرد، نتوانست و تسلیم  .دیگری بدهده ب اجبارآ باید جای خود را
تیمساران زندانی  .است های خود توفیق اجرا نیافته او در هیچ یک از برنامه .شد

 .پایان رفته نیز یکی پس از دیگری آزاد شدند و داستان مبارزه با فساد نیز ب
بمن  دقصبح امروز دانشجویانی که بدیدنم آمده بودند، عکسی از دکتر مص

آنهائی که در ه آقایان هموطنان عزیزم و به ب»: دادند که زیر آن چنین نوشته بود
راه آزادی و استقالل ایران از هر گونه فداکاری دریغ نکرده و پای مرگ 

و  کنم میتقدیم  0430این عکس ناقابل خود را برای روز اول سال  ،اند رفته
آرزوی ه همگی توفیق کرامت کند و به دای بزرگ در این راه بآرزومندم که خ

 . خود برسند

                                                                                                                                     
در شماری از منابع نام علوی کیا جزو افسران مرتبط با . شد حسینقلی سررشته جانشین وی

 تیمور بختیاراخلی ساواک در دوره کیا معاون امنیت د علوی .نیز آمده است مرداد 52کودتای 
رین مسئولیت وی ریاست ساواک اروپا آخ. بود مقام ساواک در دوره سرلشکر پاکروان و قائم

و تظاهرات دانشجویان، از این سمت  0430بود که بعد از سفر شاه به آلمان در بهار سال 
 .برکنار شد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
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 احمد آباد دکتر محمد مصدق   
دانشجوی  31آقای دستغیب ،بر قوطی شیرینی: ما نیز دو شرح تهیه کردیم

را تهیه کرده بودم،  نویس آن دانشکده حقوق این جمالت را که من پیش
 :نوشت

 زنده باد دکتر مصدق  
 شود میایران پیروز  نسل جوان ایران تحت رهبری جبهه ملی 

ایران، دو عید مقدس ملی را  زنجیری با رهبران گرامی جبهه ملی با غرور از هم
 .نمائیم دید پیمان میو از نو با آنها تج گوئیم میآنان تبریک ه ب

نوشتم که همه زندانیان سیاسی امضا  و شرح دیگری برای آقای دکتر مصدق
برادر گرامی، بدیدن آمده  1 آقا و آقای علی نمودند و عصر که سرکار خانم والده
 :و متن نامه. مد آباد بفرستدبودند برای برادرم فرستادم تا باح

 پیشوای نهضت ملی ایران، جناب آقای دکتر محمد مصدق 
ای سردار، فرزندان تو، سربازان نهضت تو، به تو، تهنیت، درود و  

عید مقدس ملی شدن صنعت نفت، عید سعید نوروز را  .گویند میتبریک 
هستند که دیروز زیر فرمان تو به میدان پیکار این سربازان تو . گویند میتبریک 

ای که از حریم مقدس علم و سنگر تسخیر  دنبال دفاع دلیرانهه شتافتند و امروز ب
دنبال دفاعی که تا آخرین رمق ادامه یافت و با ه دانشگاه تهران، ب ،ناپذیر آزادی
ریه ند که قوای قهکرد میهنوز دانشجویان مقاومت )پایان یافت ه پیروزی ب

 .اند چو تو، زندانی شده( استبداد دانشگاه را تخلیه نمودند
فرمان شرف بپاخاسته اند تا تو را در پیشگاه ه ای پیشوای بزرگ، فرزندان تو ب

جنگند، در برابر انسانیت،  و در برابر همه ملتهائی که با استعمار و استبداد می
ه آنها که با زور و ستم روی سپید کنند، آخر تو تنها بملت ما تعلق نداری، هم

 .دانند میتو را رهبر و پدر خود  ،کنند میمبارزه 

                                                             
 اسماعیل دستغیب، دانشجوی دانشکده حقوق و عضو حزب مردم ایران 31
 برادر بزرگ عذرا حسینی، (0411فروردین  4 - 0411دی  4)علی حسینی  1 
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ای مظهر توانای مقاومت و دلیری قوم ایرانی، ای پدر، فرزندان تو، مبارزه 
شویم و بار دیگر، با  ما پیروز می: ، این فرمان تقدیر استشوند می، پیروز کنند می

را در آغوش  چهره های پرغرور و چشمانی که اشکی از شوق دارند، یکدیگر
 .خواهیم فشرد

 ایران، زندان موقت شهربانی زندانیان سیاسی اعضای جبهه ملی 
 0430فروردینماه  0     

خانم شرحی . احضارم کردند آقا و آقای علی عصر برای مالقات خانم والده
گفت که سخت منقلبم نمود، بسیار کوشیدم و راجع به غمها و ناراحتیهای تو 

ام  کمی چاق شده. خونسرد ماندم و اطمینان دادم که حالم از هر لحاظ خوبست
ای عزیزتر از جانم،  شده گفتند یکبار بیمار . اما شکم براثر ورزش کوچکتر شده

دهی که همسر تو بجای یک موجود  دختر محبوب من، قطعآ تو ترجیح می
آنچه شرافت و منطق  دهم میمتحرکی باشد و من بتو اطمینان  حرکت، انسان بی

ام و من و تو باید بسیار شادمان باشیم که روزهای عید را  داده حکم کرده، انجام 
دور از هم، من در زندان و تو در انتظار بسر  ،بخاطر وطن و بخاطر هموطنان

ی ما بسیار گرچه جای هیچ تردید نیست که این جدائی برای هر دو. بریم می
دردناک است اما این درد دیر نمی پاید و تو بزودی چشمان پرفروغ مرا که 
اشکی از شوق برآن پرده کشیده خواهی دید و یقین دارم که لذت این دیدار 

 .جبران همهء این دردها را خواهد کرد
 .شاد و موفق باش

تماس  لیبا رهبران جبهه م شود میام که هر وقت الزم  شاید تابحال ننوشته
و به زندان آنها که در بهداری  گیرد میحاصل شود، یکی از دانشجویان دل درد 

دیشب نیز بهمین ترتیب، یکی از دانشجویان دل درد . رود میزندان است، 
 قاند که آقای دکتر مصد گفته در مراجعت گفت که آقای دکتر صدیقی! گرفت

این عکس  دانم میهنوز ن. عکسی را امضا کرده و برای من بزندان فرستاده است
را بعنوان سند  شخص من است یا برای همه زندانیان، اگر برای من بود آن یبرا

 .افتخار و شرف بتو هدیه خواهم کرد
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 م باشی و کامیابکه تو شاد و خر کنم میباز هم از درگاه قادر متعال مسئلت 
 
خانم  .ه مالقات خواندندمشغول ورزش بودم که مرا ب .0430فروردینماه  5

بمالقتم آمده بودند، گفتند  0 آقا محترم، خواهر بزرگوار و آقای محمود والده
وبرو بودم، ند، با وضع عجیبی رکرد میای و خانم گریه  تو داخل اتومبیل نشسته

چگونه ممکن بود از دیدار تو چشم پوشید؟ اما با وجود گریه خانم، چگونه 
در . بتوانی مقاومت کنی و گریه نکنی؟ دندان برجگر فشردم ممکن بود که تو

م که کوهی بردوش گرفته باشد و ناچار از نگهداری آن ماند میکسی ه این حال ب
پسندیدم که همسرم، عذرای  هیچ نمی .باشد، اما هیچ کاری از دستم ساخته نبود

ست که حرفی ا محبوب و مشعوق نازنین من، زیر چشم زندانبانان گریه کند، این
شرح حالم تا شب بیهوده . نزدم و براین محرومیت تسلیم شدم و مقاومت کردم

سعی  .برابر چشم برانم آلود تو را از هیچ نتوانستم یک لحظه قیافه حزن. است
 ،تو را .ن ببینم، به چهره تو تبسمی شیرین بدهم اما ممکن نشدکردم تو را خندا
توانستم قبول کنم که تو  شناختم و نمی ، احساس لطیف تو را میرا قلب پاک تو

ام در  غم من از این نبود که در زندانم، من کامآل آماده. لبخند بر لب داری
م من از غم عذرا شرایطی هزار بار بدتر از این مقاومت کنم و خونسرد بمانم، غ

زودی ه ما ب .ها زودگذر است و دیر نمی پاید اما اطمینان دارم که این غم. بود
پیروزی . توانی لذت عمیق و بزرگ پیروزی را بچشی شویم و تو می پیروز می

چیزی نیست که آسان بدست آید، سختیها باید تحمل کرد، زندانها باید دید، 
ها باید  دیربارهای گلوله، ایستادگیها و پایمسرنیزه ها باید خورد، در برابر رگ

مفهوم لذتی را که از  تواند میتا وقتی انسان تحمل رنج زندان را نکند، ن .کرد
 .، درک کندآید میرهگذر پیروزی بدست 

توان  می. در این نوع زندگی هر چه هست شور و هیجان، مقاومت و دلیری است
نار هم بود و از مصاحبت یکدیگر لذت ها در ک ها و سال ها، ماه روزها و هفته

                                                             
 ، برادر بزرگ عذار حسینی(0401دی  55د متول)محمود حسینی  0 
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اما یقین دارم تو با من  .توان یکدیگر را در آغوش گرفت و خوش بود برد، می
جنگد، مقاومت  صحبتی با مردی که می  ای که لذت یک ساعت هم عقیده هم
، به ساعتها در آغوش مردی آید مین و بزانو در  شود می، تسلیم نکند می
کنی، این نگاه نگاه  وقتی تو بمن نگاه می. ارزد دن میاومت و خنثی گذرانقم بی

م، زندانی شد میدانی که اگر من تسلیم ابتذال  ستایشگری است، چه خوب می
ام یعنی تسلیم ننگ و ضعف و ابتذال و ترس  م و اگر زندانی شدهشد مین

ایم و دیگر حاضر  نهضت ما درست بهمین دلیل که ما ترس را کشته. ام نشده
 .از مرگ اندیشه کنیم، پیروز خواهد شد، مطمئن باش دخترمنیستیم 

نزدیکیهای ظهر بود که با موافقت مقامات زندان از اعضای زندانی شورای 
وضع بد . ساعتی مشغول گفتگو با آنها بودم دیدن کردم و نیم مرکزی جبهه ملی
 .ضی ذکر نیستتوان انتظار داشت که مقت تازه تری می ینیست و امیدها

گفتگو مشغول بودیم، ه امشب تا یک ساعت بعد از نیمه شب با دانشجویان ب
اما هیچ فایده نداشت و دست آخر یکی از دانشجویان متوجه حالم شد و گفت 
شما امروز همه را در فکرید، مشغول صحبتید که ناگهان هواستان پرت 

کرم که من چه حق ست، در فکرم، در این فا گفتم حق بجانب شما. شود می
وم را در زندگانی خود که آمیخته با سختی و خطر است ام دختری معص داشته

اگر تو کامال آماده . دانم میکرد؟ خودم هم ن توانم میشریک کنم؟ و حاال چه 
مندی خواهیم تشوی که این نوع زندگانی را بپذیری، به یقین زندگانی سعاد

 .دست یابیداشت و تو خواهی توانست به منبع لذت 
ای از دانشجویان بدیدنم آمدند و یک ربع ساعت با آنها گفتگو  عصر امروز عده

کردم و بعد به بندی که در آن زندانیم بازگشتم، حال و دماغ حرف زدن 
م که تو غمگین و ناراحت نیستی که روزهای شد میمطمئن  شد مینداشتم، اگر 

اما افسوس . شد میهای عمرم ترین و دلپذیرترین روز زندان از بهترین و خوش
 .که این اطمینان را ندارم



012 

 

 .بود، جوان با غیرتی است امروز نوبت شستن ظروف غذا با من و آقای جریری
ام یا خیر؟ در هر حال اگر هم  نوشته جریان دستگیری او را قبالا تبرای دانم مین

 : ام بسیار بجاست که دوباره بنویسم نوشته قبالا
دو . است ن جوان ناظر رفتار وقیحانه و وحشیانه پلیس با دختر زیبائی بودهای

ه اند، او جلو کشید میپاسبان از گیسوان این دختر گرفته و او را بداخل کامیونی 
داخل کامیون ه اند و او را نیز ب زده کتک مفصلی باو  .است کرده رفته و اعتراض 

قرار عملی بسیار شنیعی را با دختر بینوا  اندر داخل کامیون، پاسبان .اند کشانیده
 .است تا شرت او را درآورد اند و یکی از آنها، پیراهن دختر را باال زده گذاشته

در این کامیون به غیر از این جوان غیور، شش، هفت نفر جوان قوی هیکل 
تاب  ،دالور جریری. اند زده  و دم نمی اند هکرد میاند که نظاره  دیگر هم بوده

دیدن این منظره را نیاورده و با مشت چنان به سینه پاسبان کوفته که او از 
 ...وقت است و آن کامیون به داخل خیابان افتاده

اند، شناخته  قدر او را زده بودند که به قرار معلوم وقتی او را به زندان آورده آن
 .بوده و سرش را سوراخ سوراخ ه و تمام بدنش زخمیشد مین

حفظ ناموس و عفت و مال و  ربینی دخترم رفتار پلیس که قانون آنها را ب می
جان مردم گمارده، با جان و مال و ناموس مردم چه رفتاری دارد، آیا باز هم 

این وضع را تحمل کند؟ انسان باشد و  ،است کسی که شرف داشته باشدممکن 
حال اگر انسانیم و زنده،  در هر .کنم میقدم به میدان مبارزه نگذارد؟ من گمان ن

شب بخیر دختر . باید مبارزه کنیم تا استقرار یک نظم انقالبی مبارزه کنیم
 .بوسم و امیدوارم خوابهای خوشی ببینیم نازنینم، روی ماهت را می

 
باالخره تو بدیدنم آمدی، کامال غافلگیر شدم، گمان  .30فروردینماه  4

را برای مالقات دعوت کردند، فکر همه  بردم تو به دیدنم بیائی، وقتی من نمی
 .یبیافتم مگر عذرای قشنگم و تو بودی که به دیدنم آمده بود بود کس ممکن

باید از خود  ما نمی. دیروز برایت نوشتم چرا با آمدن تو به زندان موافق نبودم
ضعف نشان دهیم، اگر تو از زندانی بودن من متاثر بشوی، اینها این را بپای 
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خواهند بیل ق عدم مقاومت ما در برابر زندان و سختی هائی از این ضعف ما و
م چه دانست میای، از خوشحالی ن آمده وقتی فهمیدم توئی که به دیدنم . نوشت
تو یک لحظه متاثر شدی، چیزی نمانده بود که گریه کنی، و من داشتم از . کنم

را غیر از این انتظار از عذ. ثر خود غلبه کردیأم و تو سرانجام بر تآمد میپا در 
 .و تو آنچه را که باید کردی و من از این حیث بسیار متشکرم رفت مین

تو برای دیدن من  دهم میدانی بسیار مایلم تو را ببینم اما ترجیح  با آنکه تو می
در هر حال امروز را بسیار خوش گذراندم، بسیار شاد بودم، از هر . بزندان نیائی
تو را دیده بودم و این دیدار پس از یکماه . خندیدیم یم و میگفت میدری سخن 

ای که کویر را  قدر گرانقدر بود که جرعه ای آب برای تشنه بی خبری، برایم همان
 ...پشت سرگذارده باشد

را بپایان  5 امروز کتاب الجزایر و مردان مجاهد نوشته آقای حسن صدر
ر این کتاب نویسنده پس از تشریح د .کتاب بسیار جالبی است. رساندم

موقعیت الجزایر و فرانسه و پس از آنکه از استعمار قدیم و جدید بحث کرده و 
است  تر خطرناک( استعمار جدید)نیالیسم واست که نئوکل کرده اظهار عقیده 

کار را به  م اما اینکرد میحق این بود که این دو نوع استعمار را برایت تشریح )
به مقایسه میان ملت ما و نظم مملکت ما و ملت الجزایر دست زده  (نهم بعد می

است، بعدها برایت خواهم نوشت که من همیشه وجود  و نکات جالبی را آورده
م و اکنون راجع دانست میحال مبارزه ه صورت مضر ب اینه ها و احزاب را ب دسته

ن آمده وجود دستجات و احزاب و تحلیل آنها در جبهه نجات بخش ملی چنی
 :است

                                                             
در  به درخواست دکتر مصدقاو . ، وکیل دادگستری، نویسنده و عضو جبهه ملیحسن صدر 5 

پس از . المللى الهه را تهيه کرد ، پاسخ دادخواست دولت انگليس به ديوان بين0441خرداد 
نیز، دكتر مصدق او را براى دفاع از خويش در ديوان كشور انتخاب  0445مرداد  52كودتاى 

 . «مرد نامتناهی»نویسنده کتابهای متعددی است از جمله علی، او  .نمود
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را معرفی  4 مصطفی االشرف ای، بسیار مطلع مقاله نویسنده ،کتاب نویسنده
نه تنها تمام احزاب سیاسی ملی که  :است نوشته 0120در سال  او. کند می

 1بلکه تمام ملت  ،ندکرد میهدفهای مختلف و برنامه های متنوعی را دنبال 
شکل و یک جهت شده،  متحد و هم ،ساله 041لجزایر در نتیجه زجر میلیونی ا

 -ل -ساله به یکدیگر پیوسته و در ف 041تمام جریانات سیاسی و مقاومتهای 
اند و این  شده متحددر جبهه آزادی ملی یکدیگر را جسته و در آن  -ن

: دهد مینویسنده ادامه . مجاهدات یکپارچه قطعآ به توفیق کامل خواهد انجامید
اصابت نظر و صحت و دقت  گذرد میامروز که پنج سال از تاریخ این نوشته 
 .اند من را حوادث به ثبوت رساندهؤپیش بینی این نویسنده مطلع و مقتدر و م

بله دخترم، برای مبارزه کردن ایمان الزم است و ایمان تنها در سایه اتحاد و 
ن بجنگ رفت و تا وقتی توا با چند دستگی نمی. آید مییکپارچگی بوجود 

رقابت های داخلی پایان نپذیرد، ما هرگز قدرت کافی برای درهم کوبیدن یک 
 .یافتگروه فاسد مجهزی که پشت به اجانب دارند، را نحواهیم 

است و  های مردم الجزایر آمده هائی از فداکاری در این کتاب همچنین نمونه
 :سدنوی میچنین  اًنویسنده کتاب عین ،برای نمونه

ترین قربانیان استعمار  در پایان این مبحث چند کلمه از رشیدترین و مظلوم»
 :دی گفتگو کنیممیفرانسه، عربی بن مه

با اراده آهنین و اعصابی پوالدین و قلبی آتشین تحت تاثیر عشق به آزادی وطن 
و هموطنان از بند بندگی بیگانگان، در خدمت جبهه آزادی ملی و در راه 

ه و ب رفت میاستقبال خطر ه آزادی بخش در بدایت جوانی ب تشکیل ارتش
 .زد کارهای خطیر دست می

. چنگ پلیس افتاده پس از سالها جنگ و گریز، ب 0123عاقبت در سال 
چندین ماه پلیس بخاطر دست یافتن بر اسرار گرانبهائی که محمد عربی از 

دستان و می و نام و نشان هو تجهیزات پنهان تشکیالت سری جبهه ملی
                                                             

نویسنده، تاریخدان و جامعه شناس الجزایری، عضو  ،(5113-0103)مصطفى األشرف  4 
 ملی انقالب الجزایر و سردبیر روزنامه مجاهدشورای 
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آخر کار بناچار دست  .با او دست بگریبان بود ،همکاران خود در سینه داشت
درنده آدمخوار را از آنها شرم  اً و واقع اًای زد که حق به شکنجه های وحشیانه

گاه  تمام پوست سر این شجاع مظلوم را برآوردند، باز سخن نگفت، آن. آید می
شد، میله را در دهان و حلق او فرو  در آتش گداختند که سفیدای آهنین  میله

 .این کیفیت شهید کردنده بردند و او را ب
 : دهد مینویسنده کتاب ادامه 

مرگ فجیع این شهید پر افتخار جالدان استعمار را شرمنده کرد زیرا با همه این 
 .نتوانستند یک کلمه از دهان او بشنوندفجایع و جنایات 

 :گفت 3 بیژار بود که سرهنگ ت این جوان تا آنجاشهامت و لیاق
م سراسر داشت میان مرکب از امثال عربی بن مهمیدی زیر فرمان اگر یک گروه»

 . «مکرد میعالم را فتح 
ما  .که من از پیشانی عرق شرم پاک کنماین ترتیب حق نیست ه دخترم، آیا ب

ان را مردم، دل ندارند؟ فرزندانش، پدر و مادرهای این مانیم میباین مردم چه 
دهند فرزندانشان در  آن پدر و مادرها ترجیح می اً اما ظاهر. خواهند؟ چرا نمی

 ...میدان شرف بمیرند نه در بستر ذلت، پس درود به آنها
 .روم و یقین دارم تو را بخواب خواهم دید شب بخیر، بیاد تو بخواب می

 
دخترم، شب تو را بخواب دیدم، در . امروز روز خوبی بود -30فروردینماه  3

خواب بعد از ظهر هم بار دیگر تو را دیدم، در این خواب عشق تو، بر نیرنگ 
و این به . و فریب قلبه کرد، و من همچنان به عشق پاک تو وفادار ماندم

ست که در آتش مقدس عشق، همه زشتیها و غل و غشها خواهد ا عالمت آن
 .زدیک خواهیم شد انشاللهمرز فداکاری نه سوخت و ما ب

اوقاتی ه داستان جالبی بود، مربوط ب. خواندم   امروز داستانی بنام پرواز شبانه
 یاست که خطوط هواپیمائی هنوز در شب پرواز نداشتند و سرانجام پروازها

                                                             
ژنرال معروف فرانسوی، از فرماندهان  ،(0421خرداد  52 -0513)رسل بیژار ژنرال ما 3 

 . در جنگ الجزایر، به کاربرد شکنجه متهم شد. ارتش فرانسه در جنگ ویتنام و الجزایر
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و این داستان شرح مقاومت مردی سخت گیر و سخت  شود میشبانه شروع 
در یکی از پروازهای شبانه،  .کند میبا قدرت عجیبی پایداری  او. کوش است

 .شود میو بعد هواپیما گم  کند میراه را گم  ،یکی از هواپیماها براثر طوفان
وضع طوری است که اگر پیش از آنکه افکار عامه علیه پروازهای شبانه 

م ببوته کار برای مدتی نامعلو تحریک شود، این پروازها از سرگرفته نشود، این
اما قهرمان سرسخت ما پیش از آنکه خبر گم شدن  .فراموشی سپرده خواهد شد

و در آنحال  کند میهواپیما پخش شود، دستور حرکت شبانه دیگری را صادر 
که دردی سخت از گم شدن هواپیما و خلبان جوان و نوداماد در دل دارد و 

، زیر لب اندازند می اوه های پر نفرت ب همه کارکنان شرکت هواپیمائی نگاه
باید پیش رفت و . پیشرفت قانون خود را دارد، نباید در جا زد». کند میزمزمه 

پیش رفت، بدون فداکاری و دادن قربانی میسر نیست و ترس از قربانی مخالف 
  «...قانون پیشرفت است

 ،کند میموجود زنده راه خود را به زور باز چیزی از همه اینها باالتر است، ... 
در مقابل او مقاومت  تواند میو هیچ چیز ن آورد می برای زندگی از خودش قانون 

 ...ورزد
فقط . به شما گفتم که در زندگی راه حلی نیست( یکی از کارمندان)روبینو ... 

در آن . نیروهای محرک موجودند و کار ما آنست که آن نیروها را بکار اندازیم
 .شود میصورت راه حل خودش پیدا 

زندگی در پس این رمزها قرار . این الفاظ فاقد معنی بودند -فتح، شکست. ..
ملتی براثر پیروزی به ضعف . آورد می دارد و زندگی هر روز رمزهای نو بوجود 

شکست امشب شاید . یابد می گراید و ملتی دیگر در شکست، نیروهای تازه می
تنها چیزی که . کرد میدرس عبرتی بود که فرا رسیدن پیروزی غائی را تسریح 

 .اهمیت دارد، پیشرفت است

                                                                                                                                     
. اگزوپری است ترمانی از نویسندٔه فرانسوی، آنتوان دو سن ،(Vol de nuit) پرواز شبانه   

 .منتشر و تبدیل به یک کتاب پرفروش در سطح جهانی شد 0140این اثر اولین بار در 



 
 

 
 

 اگزوپری پرواز شبانه، اثر نویسندٔه فرانسوی، آنتوان دو سنت
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این عبارات که من از قول ریویر، قهرمان داستان آوردم لب مطلب و همه 
بله دخترم همچنانکه بسیار زودتر برایت نوشتم، تنها چیزی که . داستان است

برای من اهمیت دارد، پیشرفت است و تا وقتی کوشش و استقامت هست، 
شکست یعنی متوقف کردن کوششها تا وقتی شکست بی مفهوم است، 

البته پیروزی بدون رنج و مرارت و سختی و . خوریم می، شکست نکوشیم می 
، 6 و بگفته رومن روالن آید مینفداکاری و قربانی شدن و قربانی دادن بدست 

رمان بله قه« قهرمان کسی است که قلبی بزرگ دارد» :نویسنده نامدار فرانسوی
انبوه ناکامیها او را و فراوانی مشکالت و  کند میکسی است که از بد حادثه بیم ن

خواهم که  از خدا می. دختر جان بکوش تا قلبی بزرگ بیابی. آورد میاز پا در ن
روی ماهت را . شب بخیر، همسر محبوبم. تو در این کوشش موفق شوی

 .بوسم می
 
اما هر چه بیشتر ام  دیدهبخواب مسلم است که تو را  -30فروردینماه  2

 .کوشیدم موضوع خواب را بیاد نیاوردم، در هر حال بهمین دلخوشم
، باید برای تو توضیح شود میچندی پیش معلوم شد که بعضی اشیاء و پول گم 

بدهم که غالب زندانیان بازداشتگاه موقت دزد و جیب بر و قاچاقچی و راه زن 
کار از طرف زندان مامور بودند که کارهای ما را سه نفر از دزدهای تازه . هستند

انجام دهند و کار آنها شستن کاشیها و جارو کردن اطاقها و آوردن چائی و چون 
کول نیست، زندانیان سیاسی، دوستان من غذای مأدهند  غذائی که بزندانیان می

به  شود مییگری را که بغذای بهداری معروف است و برای بیماران پخت د
حال چطور غذا میفروشند و پولش به )ند خر هر ظرف پانزده ریال میقیمت 

صحبت از کسی بود که پولها و (. بماند برای بعد ،رود میکیسه چه شخصی 
اشیاء را دزدیده و سرانجام دوستان من تصمیم گرفتند یکی از این سه نفر را که 

                                                             
نویسنده مشهور فرانسوی که در  ،(0133دسامبر  41 -0200ویه ژان 50)رومن روالن  6 

 .موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد 0100سال 



 
 

در سال ، برنده جایزه نوبل ادبیات شهور فرانسویمن روالن، نویسنده مرو
010۶  

 
 

 
 

اشتباه کنی، همیشه می جرات ن وقتی ؛کنیاشتباه می اغلب، ی کنیموقتی جرات 
 یکنمی 
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ه ای این جوان دزدی د بودند که بقیافنامش عباس بود احضار کنند و معتق
، موضوع را با عباس در میان نهادند و وقتی او رفت، همه گفتند که آید مین

کار این شخص نیست و من بعکس گفتم فریب قیافه را نباید خورد،  حتماً
خائن همیشه قیافه حق بجانب و ظاهری فریبنده دارد، قیافه محجوب بخود 

این گذشت تا امروز روشن شد که . کند میگرفتن کار خیانت و فریب را آسان 
بله دخترم . کار، کار جناب ایشان است و همه آنچه را دزدیده بود، اقرار کرد

شوم این قضیه را فراموش نکنی و همواره بخاطر داشته  مخصوصآ بتو یادآور می
بنیاد سعادت دیگران، تو را بر هم زنند  گیرند میباشی آنها که بهر دلیل تصمیم 

قیافه ای حق بجانب و دلسوز بخود  کنند میمکن است سعی تا آنجا که م
البته تردید نیست که تو با هوش سرشاری که داری هرگز در معرض . بگیرند

 .فریب قرار نخواهی گرفت انشالله
، سخنگوی آقای کشاورز صدر. عصر امروز، مرا برای مالقات دعوت کردند

بدیدنم آمده بود، مدتی از مبارزه و مشکالت آن صحبت کردیم و من  جبهه ملی
بعد صحبت به دانشگاه کشید و . پیشنهاداتی بایشان دادم تا امور به نظم آید

ید آزاد کنند چه با اًاست مرا حتم گفته به امینی ایشان گفتند آقای دکتر فرهاد
و این حدس مرا که تاخیر در دستگیری . بدودن من، او قادر بهیچ کاری نیست

. کنند میانستم که آنها بمن برای مذاکره احتیاج دارند، تائید  می درا بخاطر آن 
یم و تا وقتی بزندان آمدم کرد میهر روز مذاکره  اًتا وقتی بیرون بودم تقریب

همین روزها  اًحال ظاهر در هر. شینی نکرده بودمباندازه سرسوزنی هم عقب ن
 . آزادم خواهند کرد
برایم خواندند، که در آن ایشان  ای از آقای دکتر مصدق نامه آقای کشاورز صدر

قرار از اینکه ما را بخاطر آنکه اجرای قانون را خواستاریم مورد ضرب و شتم 
، اظهار تاسف نموده و نوشته بود که ما عید نداریم و بعد اند کردهداده و زندانی 

اظهار امیدواری کرده بود که مبارزه ما پیروز شود و کشور ایران در عداد 
 .انشالله. کشورهای آزاد و مستقل درآید
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تو  یآمد و بعد از نیمه شب چهره زیبا تا وقتی بخواهیم از هر دری سخن بمیان
 .بوسم میروی قشگنت را . شب بخیر. اشتم که برختخواب رفتمرا در ذهن د

 
مطمئن بودم که  اًپایان ناپذیری است امروز، تقریب چه روز. 30فروردینماه  0

صبح . آزاد خواهم شد، یکسره بنزد تو خواهم آمد و در آغوشت خواهم گرفت
یا  وقتی از خواب بیدار شدم سعی کردم از حس ششم بپرسم که آزاد خواهم شد

تا ده امیدبخش از ساعت ده ببعد یاس  1هر دقیقه میگذشت از ساعت . خیر
از  گفت میآور بود، تا وقتی ساعت دو بعد از ظهر شد حس ششم پی در پی 

هیچگاه تا امروز تلخی انتظار را نچشیده بودم، تو دختر . آزادی خبری نیست
ه نقشه های تو، همه م، همکرد میقیافه ناراحت و گریان تو را مجسم  ،معصوم را

و من در خشمی دردآلود  شد میی نابود داد می آرزوهای تو، وعده هائی که بخود 
شاهد نابودی آرزوهای دختر زیبا و پاکدلی چون تو که از صمیم قلب دوستش 

ند روزهای دوشنبه گفت میدوستان . دارم بودم، بی آنکه قادر بکاری باشم می
آزادی باید منتظر سه شنبه شد، باز هم باید  سازمان امنیت تعطیل است و برای

انتظار کشید، انتظار فردا را، تو باید خوب بدانی که من هرگز از سختی نمی 
دانی که در زندگانی بهمه چیز ممکن است بیاندیشم جز  هراسم و اینرا خوب می

و از فدا کردن خوشیها امروز و فردا هم  ام کردهتسلیم، لذت های بسیاری را فدا 
جای ناراحتی ندارد، در واقع زندان، زندانی از اینقبیل بهیچوجه . باکی ندارم

بخود ببالی که همسر و عاشقت، روحی سرسخت و اراده ای  تو باید کامالا
ند که امروز آزاد خواهم شد، اگر گفت میاستوار و قلبی بزرگ دارد، اگر بمن ن

فراهم نخواهند آورد،  م که موجب تزلزل روحی و ناراحتی تو راداشت مییقین 
م که پیرها دست در کار خراب کردن روحیه تو نیستند، بتو کرد میاگر باور 
م شد می، به شرافتم سوگند، که نه تنها از اینکه زندانیم ناراحت ندهم میاطمینان 

 .مگفت میبلکه برای هر روز بیشتر در زندان ماندن، هزار شکر 
این . ن ناراحتی علل و اسباب خارجی داردشوم، ای اگر در اینجا گاه ناراحت می

ناراحتی بعلت ناراحتی عذرا است و عذرا اگر مرا دوست دارد، نباید ناراحت 
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اگر ما بخواهیم برای آزاد شدن از زندان  .شود، مسائل را باید با قدرت حل کرد
به پستی استدعا تن دردهیم، سر از فرمان شرف بازپیچیده ایم و تو خوب 

بنابر این چاره جز مقاومت نیست و باید . کار را نخواهم کرد من ایندانی که  می
میان رنج هیچ بودن و رنج . ناراحتیها، دوریها، را تحمل کرد و تسلیم نشد

نیز  را باید با طیب خاطر پذیرفت، قبالاکوشش برای مفید بودن، رنج دوم 
، آرزوهای رود میکه این تنها آرزوی تو نیست که در راه مبارزه بباد  ام گفته

بسیاری بباد خواهی داد تا الماس، الماسی بشوی که رمز سعادت این ملت 
تمدن و نیمه متمدن امروز و ملتهای دیروز،  ای که قبائل بی البد خوانده .باشد

را از دست بدهند، نگون  و معتقد بودند که اگر آن داشتند میچیزی را مقدس 
ن ملت الماسی خواهی شد که برای بخت خواهند شد، تو برای من و برای ای

حفظ تو بجان خواهیم کوشید و در صورت لزوم از دادن جان نیز امساک 
 .نخواهیم کرد

 را خواندم و چند جمله را عیناً 3 داستایوسکی امروز فصلی از کتاب جن زدگان
ای پا بعرصهء وجود گذاشته، او مستقیم  نسل تازه... »: کنم میبرای تو نقل  عیناً

توانید خدا را در کار دشوار و  شناسید، شما می از ملت برخاسته و شما او را نمی
داستایوسکی . «...گاه خدا را بازیابید طاقت فرسا بازیابید، کار کنید و آن

( شرافیا)زند و بیک نجیب زاده  نویسنده شهیر روس، از نسل تازه حرف می
این نسل یک رسالت تاریخی دارد، جانا سخن  .شناسید شما او را نمی گوید می

نسل جوان روس یک رسالت تاریخی داشت و امروز با  .گوئی از زبان ما می
تاریخ در  نظیر بیبینیم که این نسل دست بیک معجزه  نهایت اعجاب می

ترین  ا پیشرفتهظرف چهل سال این ملت، از یک ملت عقب افتاده ت: است زده
و این خود در هیچ عصری و در . است کرده کشور روی زمین راهیست که طی 

ژی کمونیسم است که گمان مبر که این ایدئول. قه نداردزندگانی هیچ ملتی ساب

                                                             
 ، نویسندٔه مشهور و تأثیرگذار اهل(0220 - 0250)فیودور میخایالویچ دوستایِوسکی  3 

 .بود روسیه



 
 

 
 

 یش سنجیدوضع زندانها را می شود ازای جامعه  هر تمدنسطح  میزان
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این معجزه نسل سخت کوشی است که در راه هدف از هیچ  ،معجزه کرده، نه
توانید خدا  شما می»: ستایوسکی از این جملهو منظور دا .است ردهنکچیز دریغ 

جز این نیست که تنها در سایه کار « را در کار دشوار و طاقت فرسا بازیابید
توانید، خود را بشناسید، قدرت خود را،  دشوار و طاقت فرسا است که شما می

... فکر خود را، هوش خود را، غرور خود را، عظمت خود، دانش خود را
نهایت خود را بازشناسید و  ا با کار طاقت فرسا امکانات تا حد بیتوانید، تنه می

خود را بشناس تا خدای خود : اندازد می این جمله مرا بیاد عبارت حضرت علی
آیا نسل ما خدای خود را در کار سخت خواهد شناخت؟ آیا این . را بشناسی

آیا ما نیز ؟ شناسد می، رسالت خود را ناسدش مینرا  نسل که نسل گذشته و پیر آن
دنیا را حیران یک معجزه تازه نمائیم؟ فردا پاسخ این سوالها را  توانیم می

خواهد داد و آنچه اکنون ما راست، کار و کوشش مداوم و خستگی ناپذیر 
 .بوسم شب بخیر دختر قشنگ، روی ماه تو را می. است، همین و بس

 
هم تا ساعت دوازده همان حال دیروز را داشتم، امروز  -30فروردینماه  3

چند نفر زندانی هستیم و  است رسیدهپ گفت که پدرم آورد می ماموری که نهار را 
 است اما دستور آزادی ما را داده من گفتم پانزده نفر و او افزود که آقای امینی

گردن آقای دکتر ه باید ب اًواقع!! اند موافقت نفرموده آقای سرتیپ علوی کیا
( که از لحاظ قانون اساسی، سمت او قانونی نیست)، رئیس قوه مجریه امینی

و معاون معاون او از  دهد میدعا بست که چشمش نکنند، رئیس دولت دستور 
ه اصالحات و باز هم ایشان قادر ب. نماید می رفتن و اجرای دستور امتناع پذی

 !نمایند، زهی پرروئی می مبارزه با فساد هستند و 
امشب دوستان از من خواستند که راجع به سیاست اقتصادی و برنامه اقتصادی 

نیمساعت راجع باین مسئله حرف زدم و وقتی  از صحبت کنم و من بیش
لت را بعنوان اصالحات ارضی تشریح نمودم، گوئی همه تازه چگونگی عمل دو

. ای خوردند و انگشت تعجب بدندان گزیدند از خواب بیدار شده باشند، یکه
هم  تردید ندارم که سرنوشت اصالحات ارضی دولت دکتر امینی اًتقریب ،دخترم
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ن دولت مانع از ناتوانی ذاتی ای. دچار سرنوشت مبارزه با فساد او خواهد شد
کار باشد، آینده بسیار نزدیک این حقیقت را روشن  اینه ست که او قادر با آن

 .خواهیم بود و خواهیم دید. خواهد کرد
کس نیست که بتواند تو را  من همچنان از ناراحتی تو نگرانم، متاسفانه هیچ

یبائی ست که دعا کنم خدا تو را شکا آنچه از من ساخته است این. دلداری بدهد
 .بوسم میروی چو ماهت را . شب بخیر دختر زیبا. عنایت فرماید انشالله

 
وقتی مرا برای مالقات  .تاب شدی و امروز بدیدنم آمدی بی -30فروردینماه  2

تو بودی که بیاد  اما این .است بردم برادرم بدیدنم آمده دعوت کردند، گمان می
، خود من نیز دانم میرا خوب  این من .تو همیشه بیاد من هستی .من افتاده بودی
از اندیشیدن به تو و غمی که تو براثر زندانی شدن من  توانم میچنینم و هیچ ن

در هفته دو بار، روز مالقات است و تا امروز جز . اسیر آنی، خودداری کنم
که به  رسندت می اً کسی بدیدن من نیامده است، ظاهر برادرم و دکتر نراقی

که آنها را  ترسند میدادستانی ارتش مراجعه کنند و اجازه مالقات بگیرند، 
 ...توقیف کنند

دی و ناگهان تو نیز دخترم، مادرمان گریه کرد، تو در عین اندوه سعی کردی بخن
ترسیدم رخ نموده  در وضع عجیبی بودم، سرانجام آنچه از آن می. بگریه افتادی

ی و این غرور مرا بعنوان یک کرد میای زندانبانان گریه بود و تو زیر نگاه ه
در کار یک تصمیم  .برد انسان مبارز، ارزش مرا بعنوان یک جوان از بین می

حال که خنده بر لب داشتم، طوفانی در درونم قوام  سخت بودم، در آن
 مرفت می -که باید با تو صریح باشم  کنم میمرا ببخش اما احساس . گرفت می

او ه اما تو دختر با هوش، تو دختری که من امیدها ب .بتو خشمگین شومنسبت 
ی و گریه را فرو خوردی و من از تو تشکر شد بسته ام، زود بر خود مسلط 

 ...کردم، دلم ماالمال از تشکر بود و عشق، دلم ماالمال از تشکر است و عشق
ا را سر من ه خوب دخترم، ناراحت بودی که اغلب دانشجویان همه کاسه کوزه

دخترم این افتخاری است برای من، چه بهتر از این که سهم مهم  .اند شکسته
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گفتم ایمان دارم، ایمان خلل که مبارزه را جوانان بمن داده باشند، همچنان 
روز این  در آن. ستا ما دستکه ما پیروز خواهیم شد و آینده ب ،ناپذیر

سازمان . شوند میبازشناخته  های اشخاص بازپرسیها منتشر خواهد شد و قیافه
های واقعی را  که قیافه دهد میما فرصت ه ، بکند میما ه امنیت خدمت بزرگی ب

نبرد نهائی ما با شارالتانیسم است و این فرصتی است برای شناختن  .بشناسیم
، آید میزنند و وقتی پای زندان و بازپرسی بمیان  آنها که الف از سخن چه در می

 .شوند میوم هزند و تسلیم ترس، این کلمه موبا قیافه را می
پا نباید بکنی که مشکالت را باید با قدرت حل کرد و از پیش  شفرامو

ایام عید را با  خواستم می  که آزادم کنند،  دآم میبرداشت، تا امروز بسیار خوشم 
هم امروز درباره . لرزد از خشم می معذرا باشم، اما حاال دیگر سراسر وجود

غذا تصمیم گرفتم، تصمیم گرفتم در صورتی هم که دیگران موافق  اعتصاب
دوستان من در اینجا همگی موافقت . نباشند، خود یک تنه اعتصاب غذا کنم

... و  ، دکتر سنجابییقیکردند و شب یکی از آقایان را به نزد آقایان دکتر صد
تاکید کردم که ما در هر صورت  امخصوص .تا تصمیم ما را اطالع دهد رستادمف

تصمیم خودمان را اجرا خواهیم کرد و بنابراین از روز پانزدهم فروردینماه که 
 .دعا کن پیروز بشویم. روز افتتاح دانشگاه است، ما اعتصاب غذا خواهیم کرد

تا چند روز پیش  0123، رهبر الجزایری که از 2 بال ای راجع به بن امروز مقاله
نوشته بود که زندان برای یک مرد سیاست . مخواند میدر زندان فرانسویها بود 

از این حیث  .برم لزوم پی میبسیار الزم است و من اکنون کمی به مفهوم این 
ر و د شود میدر زندان است که مقاومتها اندازه گیری . هیچ جای نگرانی نیست

 .شوند میتسلیم  ترسند میآنها که . کند میاینجا است که ارزش اشخاص تجلی 
تسلیم  ترسند میآنها که . ای چون قیافه غول دارد زندان مثل سرنوشت قیافه

                                                             
رهبر تاریخی جبهه آزادی  هیکی از ن ،(0410فروردین  54 -0512دی  3)احمد بن بال  2 

 0102بخش الجزایر و نخستین رئیس جمهور الجزایر بود که توسط کودتا برکنار شد و از سال 
 .در حبس خانگی بود 0121زندانی و تا سال  0131تا 
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 .شوند میو آبدیده و پوالدین  کنند میو آنها که نمی ترسند، مقاومت  شوند می
 .زندانی شدن شانسی است برای من

تو بر باد  یکه آرزوها ام که از فکر این روزهای پیش نوشتهدر یادداشتهای 
، نوشته بودی که ام خواندهای که ن و دیروز در نامه. برم خواهد رفت چه رنجی می

ای، افسوس و صد افسوس که ما نتوانستیم ایام عید  آمده با هزار آرزو به تهران 
این مقدار  آید میسف من از این است که شرمم أاما ت. را با هم بگذرانیم

ولی از تو  .ی در راه و بخاطر میهن بحساب آرممحرومیت را یک فداکار
ها  پرسم آیا قرار نگذاشته بودیم که حماسه شورانگیز، شورانگیزترین حماسه می

کنی آفریدن حماسه آسان است، سختیهای هزار بار  را بیآفرینیم؟ آیا تو فکر می
شد که فصولی از این حماسه را با روزی الزم خواهد . بیشتری در پیش است
زندان فایده ... این کار را خواهیم کرد ، ما باید و مسلماخون خودمان انشا کنیم

یابد خودش را، ضعف ها و  دیگری هم دارد و آن اینست که انسان فرصت می
من بار دیگر بر زندگانی روزمره خود نظم  .های خودش را بشناسد قدرت
راستی امشب . بینم ین من غالب شبها تو را بخواب میام و عالوه بر ا بخشیده

برایت نوشته بودم که در خواب، شخص  مقاله ای راجع بخواب خواندم، قبالا
این ه در این مقاله ب« رویا یک ندای درونی است» کند میچنانکه هست جلوه 

اشد، یک معنی و نکته برخوردم، نوشته شده که هر خواب هر قدر که ساده ب
خوابهای اواخر شب و نزدیکیهای صبح که بسیار مفید  اًرد، مخصوصدلیل دا
در یادداشتهای روزهای پیش . وقت صبح خوابها صریح و روشن است. است
باید برایت بنویسم که . بینم بهنگام صبح بخواب می اًام که من تو را غالب نوشته

ابها دختر در یکی از خو .ایم در تمام خوابها عشق پاکی را بهم اظهار داشته
و در پایان  کرد میزیبائی را دیدم که تمام روز دنبالم افتاده بود و اظهار عشق 

خود خودترا ناراحت  در سه راه، حیران ایستادم و به دخترک گفتم بی ،روز
 ...دهی، قلب من مال عذرا است و عاشق اویم کنی و زحمت می می

. دارم طور که باید دوست می و آن اًخودم بیش از پیش یقین کردم که تو را واقع
ام  ابراز داشته به توکه  یاین نکته بسیار مهم است که در تمام خوابها عشق
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 دارم و از جهت محرومیتهائی از این من تو را دوست می. است بوده« پاک»
شب بخیر . ها قابل جبران است این محرومیت. قبیل هم زیاد ناراحت مباش
 .سمبو میدختر قشنگم، روی ماهت را 

 
نخست تصویری که بذهنم دخترم، صبح که بیدار شدم . 30فروردینماه  1

، که استتو در اندیشه فکرم در قدر  در این روزها آن. ذرا بودعرسید، این 
ها،  یاهای خوابؤچهار روز است هیچ نتوانسته ام بین افکار زمان بیداری و ر

یا در ام  دیدهبخواب ام تشخیص دهم فالن صحنه را  هیچ نتوانسته .تمیز بنهم
به ده  ام کردهاگر تصور ناراحتی تو نبود، این حال که من پیدا . ام بیداری ساخته

این مرحله از عشق ه بردم که ب خودم هرگز گمان نمی .ارزید سال زندانی شدن می
م که آیا آنچه پیش آمده پرسید میامروز از خود . به عشق از بند رسته رسیده باشم

که ایام عید بر تو چنین بگذرد؟ و  بود ان است؟ آیا این حقاست، قابل جبر
ام و عذرا  است که من به فرمان شرف قدم بمیدان نهاده پاسخم همواره این بوده

یک لحظه مصاحبت با مرد با هزار سال زندگانی با  .نه نامرد خواهد میمرد 
 ...نه نه اصال این دو نوع زندگانی قابل مقایسه نیست ،نامرد، برابری

ای رخ نداد جز اینکه شعری را که یک شاعر ایرانی برای  امروز اتفاق تازه
درست بر من )تخلص کامو است خواندم، شاعری بنام ما سروده جمیله الجزایری
زمانیکه . خطاب به کارمن، همسرش این شعر را سروده است( روشن نیست

و از هم اکنون از تصور چهره خندان و  را را هم سرایند زیاد دور نیستذع
 :م و اینک شعررفیروز و شادان تو غرق سرو
 بخاطر جمیله قهرمان الجزایر

 !صحرای خونین...   
 گوش کن کارمن، همسر نازنینم

 دانی که من تو خوب می
 جز بخاطر تجلی حقیقت بالفصل
 ...آفرینم برای هیچ چیز دیگر، هیچ نمی
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 !امشب، من کارمن
 رای یکی از فرزندان خلف زمینمحماسه س

 تصادفی نیست که چنین چینی عمیق
 است بر چین های جبینم اضافه شده

 جمیله صحراهاست، قهرمان حماسه عشق آفرینم
*** 

 گوش کن کارمن من، 
 دانی که من شاعر زمانم تو خوب می

 ها مافوق زمین، مافوق فسانه: زمان
 ها ترین همه ترانه شاعرانه: زمان
 ...ها ترین همه ترانه اعرانهش: زمان

 ! من اگر شاعر زمانم، کارمن
 جمیله صحراها، فرزند زمان است

 و این حماسه من،
 تبادل یک سالم از شاعر انسانها

 ...با یک انسان است
*** 

 گوش کن کارمن
 درد طلبکاران را برای یک لحظه، فراموش کن

 دوران ما، دوران ادای دین است
 انیت دارندکه همه انسانها به انس
 در دوران ما، کارمن

 تنها انسانهای فردا آفرینند
 که از شوره زار دیروز گرسنگی سیاه
 چینند خوشه های گندم فردای سپید را می

*** 
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 دانی، کارمن، می
 که مربوط به مادر تست جائی تا آن

 مادر منسته تا آنجا که مربوط ب
 فرزند عیسی هستیم هر دو، تصادفا

 ه داری، نه مننه تو از خود خان
 ...من و تو، هر دو

 اجاره نشینان خانه بدوش کلیسا هستیم
 کلیسائی که طنین شبانه ناقوسش،

 های زندان است شیون جمیله
 :کلیسائی که مسیحش

 گدای دعای گرسنه انسانست
 ،کشد می  و ناقوس همین کلیسا است که فریاد 

 ای در زندان الجزایر شعر نسروده
 ت، چوبه داری برپا استآنجا که بجای هر درخ

 ...در انتظار همدردی بیدریغ تو است
 ...در انتظار همدردی بیدریغ ما است

 بیا امشب، کارمن
 های پنهانی را در و دیوار همه کینه
 ...در هم فرو ریزیم
 ...های انسانی را در هم آمیزیم آهنگ همه نغمه

 تا بجای جمیله مسلمان
 حکومت محکوم ببندگی را

 ر آزادی بدار آویزیمبر چوبه دا
 ...دانی، کارمن می... آخر

 در الجزایر خونین، فرزندان مسیح
 انسان آزاد را پای پینه بستهِ
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 ...اند ها بسته به ستون سست سرمایه
 تا بسازند صلیبی بزرگتر برای مسیح

 ستون فقرات هزاران انسان را
 ..در هزاران تابوت سراپا ایستاده

 یعنی سلول زندانها
 ...اند کستهدر هم ش

 در الجزایر خونین
 آنجا که خون انسانها پشتوانه طال است

 ها برپاست وز جمجمه سر آنها، مناره
 آنجا که تا سر حد یک غیر ممکن،

 ...ناکس و نامردند
 تب آلود جمیله صحراها را سینهِ

 ها کردند توپ چکمه
 ها کردند، سینه تب آلودش را توپ چکمه

 اوج بیشتر گیرد، «1 ب .ب»تا موج پستانهای 
 ها کردند اش را، خوراک دخمه روح گرسنه

 تا سرباز فرانسوی، در خاک غربت
 !سیرتر بمیرد

 !آه، کارمن عزیز
 اگر نه نفرین مادر جمیله،

 نفرین مادران جوان هزاران فرانسوی
 میرند چطور می دانند میکه هیچ ن

 !توشه آخرت شوم این جالدان باد
 چه کسانی هستند؟دانی  مقصودم از جالدان، می

                                                             
 بازیگر مشهور، پاریس، در 0143سپتامبر  52 متولد ،(Brigitte Bardot) یت باردوبریژ 1 

 .فرانسوی است که به لقب ب ب معروف است و خوانندٔه پیشین مُدل
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 خداوندان فرانک فرانسه
 دانند میکه هیچ ن

 سرنوشت سرگذشت مغروری که دارند
 تا چه پایه سیاه
 ...تا چه پایه ننگین

 تا چه پایه با خون حقیقت رنگین
 تا چه پایه آشفته است

 تک افتاده صحراها در تنگ هر بوتهِ
 فانوس انتظار یورش شبانه، بدست 

 !یک جمیله خفته است
 ...مستند! ریغاد

 !سیاه مستند این جالدان
 مست، همان قدر که پستند این جالدان

 !دانی کارمن می
 سکرآور است شراب سرخ الجزایر

 ...ستا ها پشتوانه آن تا خون جمیله
 ستا معبد شهوت عور نیمه شبها

 ...کاخ کور ورسای
 !زندان است  ها، تیول ناکامی تا آرزوی جمیله

 ...کارمن جان و این؛
 تا طلوع مسیح آزادی ملتها

 در این دوران تقاطع اجتناب ناپذیر انسان با
 ضد انسان،

 ...سرنوشت انسان است
*** 

 همراه شیون نیمه شب ناقوسها
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 !فریاد بکش کارمن
 های صحرای که فریاد بکشید ای تک ماسه

 ...لخت زندگی
 !با شما هستم

 !ها ای تپشهای قلب یتیم این قرن حماسه
 ..فریاد بکشید! ها ای ماسه! آه

 ای جمیله صحراها، زنجیر زندانت
 ...ها تاریکی... بگذار پاسداران حکومت شبها

 بدانند که این فریاد
 انعکاس ناله شبانه یک زن نیست

 ه قلب شاعران نیست،طنین شکو
 !طنین چکیدنهای میلیونها قطرهء خون است

 ...طنین تپیدنهای قلب قرون است
 ! کارمن. دیگر هیچ

*** 
و  گذرد می. شب را آسوده بخواب دخترم، محبوب من این گرفتاریها مهم نیست

روی زیبای تو را . بعد خاطر این زندانها نمک زندگی من و تو خواهد شد
 ، شب بخیربوسم می
 
در ذهنم تصویر عذرا در خواب و بیداری بهم پیوسته، یاد  .30فروردینماه  01

، دائم باو فکر ماند میرند، در خاطر من گذ او با آنکه دقیقه ها و ساعتها می
او اکنون ناراحت است، غمی سنگین بر دل دارد، مدتها بخود وعده . کنم می

دارد خواهد گذراند،  بود که ایام عید را با همسرش، با کسی که دوست می کرده
های دل  های شورانگیز که در صفحه خیال بپا نکرده بود، چه الالئی چه صحنه

د را برای زمزمه کردن آنها در گوش ابوالحسن حاضر نکرده بود، انگیز که خو
تر  های عاشقانه که شرط نبسته بود که از زمزمه جویبار خوش آهنگ چه زمزمه



117 

 

عشق که خود را برای آن حاضر ه چه اعترافهای غرورآمیز، اعتراف ب. است
 ...نکرده بود، چه 

ام که دائم در اندیشه لج همه برباد رفت، مشتی مردم نگون بخت بی! افسوس
طرح نقشه تیره بختی این ملتند، فاجعه اول بهمن دانشگاه را بوجود آوردند، 

 ...ابوالحسن را بزندان انداختند و آرزوها برباد رفت
اما عذرا حق ندارد ناراحت باشد، راست است که با آرزوهای بیشمار به تهران 

در زمانی که همه دارند : گردد می است اما با یکدنیا غرور و سربلندی باز  آمده
گاه آماده مرگ، مرگی خفت ، همسر او برای زندگی شوند میبار  ناخودآ

حال که گروه زیادی در اندیشه تسلیمند، او به نسلی تعلق دارد  در آن. جنگد می
ه وقتی او ب. که همچنان تسلیم ناپذیر مصمم است به نبرد تا پیروزی ادامه دهد

، گیرد میوقتی عذرا با یکدنیا غرور راه همدان را در پیش  گردد و می همدان باز 
ای به صحبت  آنکه توانسته باشد با من حتی یک دقیقه فارغ از هر اندیشه بی

پرسند،  نشیند، ممکن است غمگین باشد، اما وقتی همساالنش از او می
 :که دهد میبا چه غروری پاسخ ! همسرت کجاست، اوه

 در زندان است -
 نشده ؟ هنوز آزاد

 خیر -
 ؟اند کردهچرا رهایش ن -
 .است کرده برای آنکه او مردانه ایستاده و مبارزه  -
 !کار بکشد با او حرف زدی، حاضر نیست دست از این -
 .قدر که بخدا که به پیروزی ایمان و یقین دارد، همان گوید میاو خیر،  -

مهرش را بدل  او خواهند دوخت وه وقت همه چشمان ستایشگر خود را ب و آن
دارند، شیرین  زندگی وقتی انسان دوست دارد و دوستش می .خواهند گرفت

تو همسر یک مرد مبارزی و . بیش از آنچه در تصور گنجد شیرین است. است
که مهرت را بدل گیرند و همه با تو رفتاری پر از احترام و  همین برای آن

 .ستایش داشته باشند، کافی است
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شویم و بر قله افتخار دست  تیم و میجنگیم و پیروز میهس بخند دختر جان،
 یابیم می

 .بوسم میروی ماهت را .  شب بخیر دخترم
 

دخترم، صبح امروز تازه از خواب بیدار شده بودم که مرا  .30فروردینماه  00
مالقاتم ه روز پیش خواسته بودم که ایشان ب. مالقات برادرم نمودنده دعوت ب
گونه اقدامی  عرض کنید هیچ حضرت آقاه ض کردم که بایشان عره ب .بیایند

این نحو ه توان ب کید کردم که با مشکالت نمیأبرای آزادی اینجانب نفرمایند، ت
روبرو شد، ما تصمیم داریم با قدرت در برابر زور و قلدری و تجاوز بایستیم و 

ینماه که مصادف با روز افتتاح دانشگاه است، فرورد 02از روز چهارشنبه 
 02ایشان عقیده داشتند بهتر است تا شنبه  .ه اعتصاب غذا خواهیم زددست ب
من این . ماه صبر کنیم تا دانشگاه حالت عادی خود را باز یافته باشد فروردین

بخواهند بدیدن من  ی را پسندیدم و از ایشان خواستم از آقای کشاورز صدرأر
 .بیایند تا ترتیب صدور اعالمیه راجع با عتصاب غذا را بدهیم

. عتصاب غذا گرفتیم، مدتی برای آنها صحبت کردمه اوقتی با دوستان تصمیم ب
ایران خاطر نشان کردم که دولت فرانسه  به رهبران و اعضاء زندانی جبهه ملی

ر نفری در الجزایر داشت و دارد، یک ملیون هزا 211یک ارتش مجهز 
رحم و شقی و آدمکش ساکن الجزایر هستند، با این وجود در برابر  اروپائی بی

وقت  اعتصاب غذای زندانیان الجزایری بزانو در آمدند و تسلیم شدند، آن
بپردازد، خواهد  تواند میچگونه دولت متجاوزی که حقوق زندانبانان ما را ن

رابر اعتصاب غذای ما مقاومت کند؟ همه تصدیق نمودند که در توانست در ب
 .صورت استقامت، پیروزی با ماست

ای را امضاء کنیم، با خون امضاء کنیم و تعهد  پیشنهاد کردم که سوگند نامه
نیک . اعتصاب غذا ادامه دهیمه مین نشده، بأهای ما ت نمائیم تا وقتی هدف

اعتصاب، مرگ ما را تهدید نماید، ما پیداست که ممکن است در صورت ادامه 
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دوستان من با نهایت شجاعت، . باید مرگ افتخارآمیز را بپذیریم و تسلیم نشویم
 .پذیرفتند

اطالع دهد که ایشان نیز بدیدن  آقای دکتر نراقی هچنین خواستم ب از برادرم هم
این . ادامه فعالیت برای آزادیم باز دارممن بیایند، الزم بود که ایشان را نیز از 

شویم،  ما تسلیم نمی .تصمیم را همان روز که تو بدیدنم آمدی گرفته بودم
 .بنای ستم را از هم می پاشیم. میریم جنگیم یا می و می مانیم می

آزاد شوم ولی  است که غذا آورده بود، پیغام نمود که امروز بنا بوده ظهر فتح الله
بهتر، یقین دارم که با افتتاح دانشگاه آزاد خواهم شد، و این آزادی . خبری نشد

 . خواستم می  یعنی تسلیم دولت به قدرت دانشگاه و من همین را 
 

موضوع  .بدیدنم آمد عصر امروز آقای کشاورز صدر -30فروردینماه  05
یشان در میان نهادم و از ایشان خواستم که ترتیبی برای اعتصاب غذا را با ا

بعد چند تن از دانشجویان آمدند و با آنها . ای در این باب بدهند صدور اعالمیه
یکی از  .و گفتم باید با قدرت مقابله کرد نیز در این زمینه مشغول گفتگو شدم

مردن دانشجویان پرسید به چه نحو، جواب دادم با مرگ، کسی که آماده 
 ...گردد می پیروز  اً، حتمشود می

شب خواب شیرینی دیدم،  .امروز کمی سرماخوردگی داشتم و حالم خوب نبود
اندیشم  می در خواب به بهجت و سرور تو : خوابم بسیار راحتترم راستی وقتی می

اگر تو را . و در بیداری به غم های تو، در خواب شادمانم و در بیداری غمزده
، کامآل داشتند میگذاشتند و امور را به تدبیر جوان تو محول  بحال خود می

، چه هیچ دلیلی بر ناراحتی نبود اما افسوس که شد میخیالم از حیث تو راحت 
 ...شنوی که غم آور است چنین نیست و تو دائم حرفهائی می

 
ظهر امروز یکی از دانشجویان که بیمار است و در بهداری  -30فروردینماه  04
و خبر آورد ا .بودیم« هوا خوری»ما در حیاط زندان مشغول  .یده پائین آمدخواب

عصر امروز یکی از زندانیان سیاسی که از . که فردا همه آزاد خواهیم شد
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 دکتر فرهاد یدوستان ماست به بهانه تزریق آمپول باال رفت و خبر آورد که آقا
ایشان اطالع داده است که فردا ه صحبت نموده و ب ر صدیقیتلفنی با آقای دکت
 .آزاد خواهیم شد

است و در روحم و  از لحاظ من دیکر مسئله آزادی اهمیت خود را از دست داده
این ترتیب ه وقتی ایام تعطیل عید را ب. ذهنم و فکرم جز انتقام هیچ چیز نیست

دیگر باز در زندان ... اند، چه اهمیت دارد که یکماه، دو ماه هگرفت از دست ما 
اما یک خوشوقتی در صورتیکه فردا آزادمان کنند، هست و آن اینکه . بمانم

نه وساطت این و نه  .شود میقدرت دانشگاه تسلیم ه سرانجام دستگاه حاکمه ب
قدرت، یک تاثیری ندارد، این مردم ظالم ستمگر جز به  پادرمیانی آن، هیچ

 .شوند میبهیچ چیز دیگر تسلیم ن
برای  زندانی جبهه ملی را رهبران و اعضای گرامی عکسی از آقای دکتر مصدق

 .کنم میرا بعنوان سند افتخار به تو اهدا  اند که آن من امضاء نموده
 .بوسم میشب بخیر دختر، روی ماهت را  
 

چه خواب پر از عشق و محبت، شور و هیجان، امروز ! به -30دینماه فرور 03
بقرار گفته . را دیدیم 61صبح بحمام رفتیم و در آنجا آقای دکتر امیر عالئی

او  .هم اکنون یکی از دانشجویان مریض شد. ایشان باید ما امروز آزاد شویم

                                                             
حقوقدان دارای دکترا از دانشگاه فرانسه  ،(0434 -0531)الدین امیرعالئی  دکتر شمس 61

و با  ا وزیر اقتصاد ملیابتد دکتر مصدق او در حکومت. بود رانحزب ای و از اعضای مؤسس
 سرلشگر زاهدی فت و پس ازر سپس به وزارت کشور. دبو استاندار خوزستان حفظ سمت،

ین دوران نشر یکی از کارهای مهم او در ا. مسئولیت این وزارت خانه را بر عهده گرفت
دادگاه الهه  بود که در های رضاشاه های مربوط به انتخابات دوره نهم مجلس و دخالت تلگراف

 مسئولیت دکتر مصدق پس از آن،. به عنوان اسناد حقانیت ایران مورد استفاده قرار گرفت
ال در س. پس از انقالب، اولین سفیر ایران در فرانسه شد. وزارت دادگستری را به او سپرد

 .شد و به قتل رسید« کامیونی»، توسط رژیم والیت فقیه 0434
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آقایان بگویند ه اند، ب ایشان گفتهه ب ه آقای دکتر صدیقیباال رفت و خبر آورد ک
 ...مشغولند

، دوست ارجمندم، دانشجوی دانشکده فنی الالئی رزمی قشنگی را آقای ضیائی
 :نویسند از حفظ دارند که بخواهش من، برایم می

 دلم خونهبابات رفته   الالی، الالی گل پونه  
 گرفتند بردنش شاید   آید مینبابات امشب  
 که خورشید بجنبونه  بابات رفته شب از خونه 
 
 بابات داره بپاش زنجیر  الالی الی الی گل انجیر 
 چشاش خواب و دلش بیدار  بپاش زنجیر صد خروار 
 گل شب بوی باغ من  بخواب آروم چراغ من 
 
 تو را پرسید بابات حال الالی الی الی گل خورشید 
 گیری تو پی او را می  بهش گفتم که شیری تو 
 بچش صد تا عمو داره  دلی مانند کوه داره 

 30فروردین  3     
 

ساعت یازده و نیم هفت نفر و ساعت ده دقیقه به ظهر چهار نفر دیگر آزاد 
شدند، همه انتظار داشتند من زودتر از همه آزاد بشوم چه هم از منزل پیغام آمده 

مخبر ه ام و هم ب داده است دستور آزادیش را خواهم داد یا  گفته بود که امینی
است که  ه است، گفتهرفت می روزی که برای استقبال همسر کندی ،مجله فردوسی

 ...و مشغول است تا من را آزاد کنند داند میمرا آدمی شجاع 
علت مبارزه ما را  تواند میخوبی است دختر جان، خود این مسئله  و این تجربه

که نخست وزیر مملکت مسئول باشد و رئیس قوه  کنیم میما مبارزه  .بیان کند
در هر حال . که او دستور بدهد و دیگران باو دهن کجی نمایند مجریه نه آن
و قبول انواع ثر سالها مقاومت من برا. است ضروری بوده من کامالازندان برای 
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ام و اکنون الزم است  یر ساختهرابر پول و شهوت خودمرا تاثیرناپذها در ب سختی
آینده نشان خواهد . عمآل راه استقامت در برابر زندان و شکنجه را نیر بیاموزم

 .داد که برد با کیست
این مرد نیز  .رئیس جمهور آندونزی خواندم 60امروز مقاله در باره سوکارنو

است و در زندان و تبعید  مدتها از بهترین سالهای عمرش را در زندان گذرانده
این بیان . است های گرانبهای خود را تحصیل نموده است که او تجربه بوده

 :اوست
 .تا وقتی انسانی بزنجیر است، مبارزه علیه تجاوز ادامه خواهد داشت    

ایران آزاد شدند و ما اکنون  ضای جبهه ملینفر از رهبران و اع 01 اامروز جمع
من ه ب بهنگام خداحافظی، آقای دکتر صدیقی. ایم بیش از چهار نفر نمانده

و ظرف فردا و پس فردا . است ند که ترتیب آزادی ما داده شدهداد می  اطمینان 
، تی است، گرچه از اینکه در کنار تو نیستمآزاد خواهم شد، گرچه آزادی نعم

چند  کهاند چه بهتر  گرفته اما حاال که تعطیالت عید ما را از دستمان ناراحتم، 
 .روزی هم بمانیم و با فشار و قدرت و قوت دانشجویان از زندان خارج شویم

 .بوسم میشب بخیر دخترم، روی ماهت را 
 

آرام و غمزده از خواب  وز در محیطیدختر نازم، صبح امر -30فروردینماه  02
دیگر از سر و صدا و هیجان روزهای پیش خبری نبود، همه آزاد  .بیدار شدم

سعی کردیم بهم قوت قلب و نشاط  .شده بودند و چهار نفر بیشتر نمانده بودیم
ناگهان من بیاد تو افتادم، اگر تو  .یم و تا حدود زیادی هم موفق شدیمبده

اند و من هنوز زندانیم، سخت اندوهگین خواهی  آزاد شده شنیده باشی که همه
. در این تصور دردآلود و غم آور بودم که مرا برای مالقات دعوت کردند. شد

گمان بردم برادرم است و با همان وضع که پیش تو آمدم، براه افتادم و چقدر 

                                                             
های استقالل طلبی  جنبشرهبر ، (0131ژوئن  50–0110ژوئن  0) سوکارنواحمد  60

به روی کار  0103تا  0132جمهور کشور اندونزی که از سال  اندونزی از هلند و اولین رئیس
 .بود
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و . تعجب کردم و بهیجان آمدم وقتی دیدم تو برای سومین بار بدیدنم آمدی
بار قیافه تو کمتر غم آلود و تا حدی  چقدر بیشتر لذت بردم و شاد شدم که این

 .شد میات گرفته  ریخت و چهره دلت میه گاه بیگاه موج غم ب .با نشاط بود
حرف  تو مثل همیشه کم حرف زدی یا اصالا خوب مدتی با هم حرف زدیم،

مرا مغز متفکر  در تلفن و بهنگام مذاکره با پدرم گفتی که کشاورز صدر. نزدی
مرا یک  دهم میست که من ترجیح ا راست و حقیقت این. دانشگاه خوانده است

 طور هماندخترم . همین و بس. من بنامند، یک سرباز فداکار بخوانندؤمبارز م
. رانی باشمای جامعهکرم لجن زار  توانم میمن ن .که گفتم و بارها نیز برایت نوشتم

و باز  ام گفتهبارها . وظیفه ما، وظیفه مقدس ماست که مبارزه کنیم و انسان باشیم
 :خواهد میزندگی شجاعت که  کنم میهم تکرار 

 شو خطر کن زکام شیر بجوی است رد بزرگی گر بکام شیر 
بود، شعر خود را چنین  ما می اما اگر من بجای شاعر بودم یا اگر شاعر در عصر

 :سرود می
 شو خطر کن زکام شیر بجوی زندگی گر بکام شیر در است 

. جوید است و زندگی را از کام شیر می نسل ما این شعر را شعار خود قرار داده
اند  ، فرار کنیم؟ آیا آنها که ترسیدهکند میآیا ما حق داریم، در حالیکه شیر حمله 

و تسلیم  اند دادهاند؟ یا آنها که تن بمرگ در  رد نشدهزیر چنگالهای شیر خو
بینی که برای ما  اند حس ترحم شیر را برانگیزند؟ بنابر این می اند، توانسته شده

جز یک راه وجود ندارد، مبارزه، زد و خورد، پیروزی و ما برغم همه صدمات 
ردی و و رنجها و خطراتی که وجود دارد، بپاخاسته ایم و این منتهای نام

نامردمی است که حیات را در کام شیر رها کنیم و تسلیم شویم و بقول پیرها 
اما دردسر نه چنان . دستمال نبندیم و دیوانه بازی نکنیم کند میسری را که درد ن

و یقین دارم که پیروز  کنیم میما باز هم مبارزه . شدید است که بتوان تحمل کرد
 .شویم می

 :ختر جان، بگفته حافظاما درباره رنج زندان، د
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غم  خار مغیالن کند رگ  سرزنشها در بیابان گر بشوق کعبه خواهی زد قدم
 مخور

یکسان نماند حال دوران غم  اًدائم دور گردون گر دو روزی برمراد ما نگشت
 مخور
چنانکه به تو گفتم، مدتها دندان بر جگر فشردن و مقاومت مرا در برابر  هم

ست که در برابر زور، ا است و اکنون هنگام آن تهشهوت و پول پوالدین ساخ
سرنوشت وقتی . نیز آبدیده و پوالدین شوم... شالق و زندان، شکنجه و 

، خود وسائل انجام ماموریت را فراهم کند میموریتی را بر کسی مقدر أم
ام و خوب رنج توده های کثیر  من زاده دردم، با درد و رنج بزرگ شده. آورد می 

تو باید بدانی اگر ما بعدها با . فهمم میو  کنم میمملکت را حس مردم این 
یم و نداده ایم، یاد داد می  افسوس از گذشته یاد کنیم و از وظایفی که باید انجام 

اکنون که . کنیم، هرگز نخواهیم توانست احساس آسایش و خوشبختی نمائیم
 صددبا قدرت در  است، باید ای برما مقدر نموده اوضاع پریشان جامعه وظیفه

عالوه برآنکه زندانی شدن بخاطر شرف . انجام آن برآئیم تا بعدها شرمنده نباشیم
ست که ما از انجام وظیفه ا و افتخار نمک زندگی است و این خود نشانه آن

 ،برون کشیدن حیات از کام شیر: ایم، به میهن و به آرمان بزرگ نتافتهبرروی 
 ...وفادار مانده ایم

مکالمه  .مدتی با هم صحبت کردیم .بدیدنم آمد ز آقای کشاورز صدرعصر امرو
، علوی کیابه نقل کرد و گفت که ایشان سخت نسبت  تلفنی خود را با پدرم

 چنین گفت که آقای دکتر فرهادو هما .اند معاون سازمان امنیت خشمگین شده
صبح که . است که ما را تا روز شنبه از زندان آزاد خواهند کرد کرده وعده 

و  دانشجویان بدیدنم آمده بودند نیز چنین گفتند، گفتند که آقای دکتر صدیقی
اند  زده ساعت از من حرف  یک در خانه آقای دکتر صدیقی 65آقای دکتر سیاسی

                                                             
ناس، مؤلف، سیاستمدار، موسس و رئیس روانش ،(0401–0533)اکبر سیاسی  دکتر علی 65

قلی  ی، و چند بار وزیر در کابینه های احمد قوام، مرتض0444تا  0450دانشگاه تهران از 
با تصویب الیحه قرارداد کنسرسیوم دوازده نفر از  .خان بیات و محمد ساعد مراغه ای بود
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ایشان گفتم که ه ب. است که روزشنبه آزادم خواهند کرد کرده وعده  و دکتر فرهاد
م وقتی ایام کرد مین فکر در پیش خود چنی. این مسئله دیگر اهمیتی ندارد
ام، دیگر حاال که او در راه  دوری از عذرا شدهه تعطیل نوروز را من محکوم ب

 همدان است، زندان و خارج از زندان برای من چه تفاوتی خواهد داشت؟ 
گفتم که ما از روز یکشنبه اعتصاب غذا خواهیم کرد و  آقای کشاورز صدره ب
 یشان قرار شد ساعت چهار بعد از ظهر روز شنبه با آقای سرتیپ علوی کیاا

آقای  ،در اواخر مالقات. مالقات کند و قرار این مالقات تلفنی داده شد
در این اعالمیه ضمن ابراز  .من داده را ب کشاورز صدر اعالمیه کمیته دانشگاه

 :است فاجعه اول بهمن ماه خواسته شدهز انزجار ا
ایران در تهران و  جمع رهبران و دانشجویان و سایر زندانیان جبهه ملی -0

 دنشهرستانها آزاد شو
معرفی و به سختی  اٌعامالن و مسببان فاجعه اول بهمن دانشگاه تهران رسم -5

 .مجازات شوند
 .معرفی و مجازات شوند شهید مهدی کلهرقاتل و عامالن قتل دانش آموز  -4

مناسبت آنچه تا کنون انجام داده است، ه در این اعالمیه از رئیس دانشگاه نیز ب
 .است تشکر شده

                                                                                                                                     
ای را بر ضد این  یران اعالمیهای دیگر از فعاالن سیاسی ا استادان دانشگاه تهران به همراه عده

شاه از دکتر سیاسی خواست که این استادان . مرداد امضا و منتشر کردند 52قرارداد و کودتای 
پس از این  .دکتر سیاسی در برابر این درخواست مقاومت کرد. را از دانشگاه اخراج کند

س دانشگاه تهران ها، مجلس قانونی را تصویب کرد که طبق آن برای انتخاب رئی ایستادگی
کند و وزارت فرهنگ  بجای اینکه شورای دانشگاه رئیس را انتخاب کند، سه نفر را پیشنهاد می

بجای  در جلسه شورای دانشگاه سه نفر معرفی شدند و دکتر منوچهر اقبال. گزیند یکی را برمی
بنی صدر تعریف سیاسی به ابوالحسن  دکتر .دکتر سیاسی به ریاست دانشگاه تهران برگزیده شد

دستور  اگر اعلیحضرت»دربار در باره اخراج استادان به او گفته بود که  کرده بود که واسطه
اعلیحضرت امری خالف »او پاسخ داده بود که . «این کار را داده باشند، چه کار می کنید؟

دکتر سیاسی پاسخ داده بود . «اگر دستور دادند چی؟»: واسطه می گوید. «قانون صادر نمی کند
 .«در این صورت من کار خالف قانون نمی کنم»
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برای تو شرح خواهم  بعد در فرصت دیگری من جریان اول بهمن را مفصالٌ
 .بوسم میشب بخیر، محبوب نازم، روی ماهت را . داد
 

چه حسرت زده تهران را  وت .دخترم، هنوز در فکر توام -30فروردینماه  00
اگر بترسیم و تسلیم . ها است زندگانی بشر سراسر پر از این حادثه .ترک گفتی

 .شویم، بدبخت خواهیم شد، باید مقاومت کنیم، هیچ چاره دیگری نیست
ای، امیدوارم  رفته مدانه اگر به. ای یا هنوز در تهرانی مدان رفتهه به دانم مین

ای و با سرعت  ای و با جدیت تمام، مشغول مطالعه شده بسالمت وارد 
 .کنی های ناشی از اندوه را جبران می کاهلی

!! امروز با دوستان فکر کردیم گران شدن قیمت آب را که دولت اصالح طلب
بارزه توان و باید دست آویز م است، می داده!! مردم تهران عیدیه در آغاز سال ب

علف ه مجبور برا و آنها  اند کردهدر این مملکت نان را از مردم دریغ  .قرار داد
و آب را  اند کردهرا هم سفید  صاند و اکنون روی شمر و عمروعا خواری نموده

به  اٌتها غالبادارند و بدبختانه این گونه مالی ریغ میدهم از این مردم نگون بخت 
ای  در هر حال، یکی از دوستان، متن اعالمیه .شود میطبقه فقیر کشور تحمیل 

سازمان آب خودداری کنند، ه مردم باید از پرداختن قیمت آب ب شد میکه گفته 
 تبا مالیات نمک و امریکا با مالیا 64مبارزه گاندیه تهیه نمود و در آن ب

 .شد اشاره ...و شیراز با گرانی قیمت برق و  63چای

                                                             
رهبر سیاسی و معنوی ملت هند در راه آزادی از استعمار  ،(0132-0261)ماهتما گاندی  64

برای تحریم مالیاتیِ  0141رژٔه نمک را در ماه مارس گاندی، رهبری . امپراتوری بریتانیا
ای از  برای تولید نمک در هند، را به عهده داشت که جنبش گستردهبریتانیا ارطلبیِ انحص

او این رژه را از پایگاهش در نزدیکی روستای احمدآباد . های مدنی را به دنبال داشت نافرمانی
 411روز با پیمودن  54شروع کرد و تا ساحل دریا در نزدیکی دندی ادامه داد تا بعد از 

 . ن پرداخت مالیات، بتواند به تولید نمک بپردازدکیلومتر، بدو
چای . را صادر کردteaact”“ انگلیس برای مالیات گرفتن از مستعمره نشینان، قانون 63

در انبارهای انگلیس مانده بود برای رفع این ضرر مالیات چند « هند شرقی»تولیدی کمپانی 
ند؛ اما آمریکایی ها به هیچ وجه این چای برابری بر قیمت چای افزوده و به آمریکا فرستاد
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، نخست وزیر  6خدهبرای یوسف بن یم بد نیست تلگراف تبریکی فکر کرد
 .را تهیه کنیم جمهوری الجزایر مخابره نمائیم و قرار شد فردا متن آن

یک کار اساسی است و البته پشتکار و  رسد میکار تحریم پرداخت آب بها بنظر 
جدی دنبال کنیم، دولت کار را بنحو  که این و در صورتی خواهد میصمیمیت 

کار را بنحو جدی  این جبهه ملی کنم میاما من گمان ن. را بزانو در خواهیم آورد
 ...دنبال نماید

 .بوسم میشب بخیر دختر نازم، روی ماهت را 
 

صبح بخیر دخترم، چطوری؟ دیگر غصه نمیخوری؟ نه؟  -30فروردینماه  03
 اً در گرامیم بدیدنم آمده بود، ظاهربح امروز براص. بسیار خوب متشکرم دخترم
فردا سرهنگی از دادستانی ارتش برای  گفت میاز آزادی ما خبری نیست، 
اند بسیار مایلند من  گفته آقای علوی کیا گفت میبازجوئی از من خواهد آمد و 

اند و خود نیز در  ولی غالب تقصیرات را بعهده من انداخته .زورتر آزاد شوم
معلوم نیست . ام گرفته ام و تقصیرات را بعهده  باک بوده بازپرسی سخت بی

زنند و ما چه تقصیری مرتکب  جناب ایشان از کدام تقصیرات حرف می
 ام؟ گرفته را من بعهده  ایم که تمام آن شده

ه بفروردینماه دست  51ایشان اطالع دادم که ما از روز دوشنبه ه در هر حال ب
شیوه  .اعتصاب غذا خواهیم زد و این اعتصاب تا مرگ ادامه خواهد یافت

 .مرگ با شرافت از زندگانی با مرگ بهتر است: آزادمردی این است

                                                                                                                                     
انگلیس را نخریدند و حاضر نبودند یک فنجان چای بنوشند و چای را نوشیدنی افراد خائن می 

در . جان آدامز که بعداً دومین رئیس جمهور آمریکا شد، عالقه بسیاری به چای داشت .دانستند
ا ترک کنند چون ما آمریکاییها باید از تمام مردم دنیا باید چای ر»: نامه ای به همسرش نوشت

 .«استعمار و استثمار انگلیس خارج شویم
و دومین جبهه نجات بخش ملی الجزایر ، از رهبران (5114 -0151) بن يوسف بن خدة  6

در دوران جنگ الجزایر تا استقالل کشور در سال )رئیس حکومت موقت جمهوری الجزایر 
0165.) 
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  مفاد نامه. است به نامه تبریک ما پاسخ شورانگیزی داده آقای دکتر مصدق
ل اخیر که یا در زندان دو زرهی یا در اند ظرف ده سا ست که ایشان نوشتها این

اند اما رعایت مصلحت  اند، بارها قصد انتهار نموده احمدآباد زندانی بوده
من صفحه را سفید . است همه رنج صبور نموده بر تحمل این را کشور، ایشان

مینهم تا بعد عین نامه را برای تو در صورتیکه زنده بمانیم و آزاد شویم، 
 :بنویسم
، نخست وزیر دولت موقت جمهوری خده  لگرامی برای آقای یوسف بنامروز ت

 : الجزایر به شرح زیر مخابره نمودیم
 تونس مقر دولت موقت جمهوری الجزایر 
خده، نخست وزیر دولت موقت جمهوری  جناب آقای یوسف بن 

 الجزایر
صیل استقالل الجزایر با نهایت مسرت پیروزی جبهه نجات بخش ملی را در تح

به شما، به همه مسلمانان و به همه آنان که در پنج قاره روی زمین علیه استعمار 
ما که خود بگناه مبارزه بخاطر آزادی . گوئیم میتبریک  کنند میو استبداد جهاد 
شناسیم و  جزایر را خوب میلملت ا نظیر بیبریم، ارج فداکاری  در زندان بسر می
های انقالبی حیات بشر را با خون  مسلمان شورانگیزترین حماسهاز اینکه ملتی 

یقین است که ملت . کنیم میدلیرترین فرزندانش سروده است، احساس غرور 
شما بزودی از آزادی برخوردار خواهد شد و ما و شما استقالل الجزایر مسلمان 

 .را جشن خواهیم گرفت
 ایران زندانیان سیاسی عضو جبهه ملی 
 30فروردینماه  03زندان موقت شهربانی  

مقداری از کتاب حقوق مدنی را مطالعه  .دیگر تا وقتی بخوابیم خبری نبود
 .کردم و با دوستان بگفتگو و خنده پرداختیم

 .بوسم میشب بخیر دختر زیبا، روی ماهت را 
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ت، دخترم مردن چیزی نیست، زندگی نکردن هولناک اس -30فروردینماه  02
ای و اکنون همسرت برآن  خوانده 66تو البد این جمله را در کتاب بینوایان هوگو

ایم که  دادستان دیوان کشور اطالع دادهه ای ب ما ضمن نامه. است که زندگی کند
این وسیله ه ب. اعتصاب غذا خواهیم کرد 0430فروردینماه  51از صبح دوشنبه 

تیکه اعتصاب غذا تا مرگ ادامه یافت، حلقه نامزدی را در صور کنم میوصیت 
بتو همسر باوفایم باز گردانند و بگویند که همسرت مرگ افتخارآمیر را ترجیح 
داد و تو در عین حال وارث همه دارائی من اعم از منقول و غیر منقول خواهی 

ه ه بایک بود و افتخارات یک سرباز وطن را نیز خواهی داشت و اینک متن نامه
 :ام دادستان دیوان کشور نوشته

استاد محترم دانشکده حقوق و دادستان دیوان  آبادی جناب آقای دکتر علی
 کشور

 رئیس محترم دانشگاه، رونوشت جناب آقای دکتر فرهاد
رونوشت بازرسی کل  -یفررونوشت دادستان تهران، رونوشت دادستان دیوان ک

 رونوشت روزنامه کیهان، رونوشت روزنامه پیغام امروز -کشور
دولتی که بر  0431دنبال فاجعه اول بهمن ماه ه ب. رساند بعرض عالی می    

طبق قانون اساسی کشور از لحاظ ایجاد فترت و اصرار در ادامه آن غیر قانونی 
از دانشجویان و استادان و سایر  توقیف غیر قانونی گروه کثیریه است، دست ب

مردم زده و بدون هیچگونه دلیل منطقی و قانونی این توقیف را مستمر ساخته 
اینک که دانشگاه با سعی و کوشش استادان و رئیس محترم دانشگاه و . است

است، ادامه توقیف غیر قانونی ما را  اصرار عموم مردم کار خود را از سر گرفته
 .است تفاده از کالس درس محروم نمودهاز امکان اس عمالٌ

ای که بر اجراء قوانین بر حسب این  مقام دادستانی و نظارت عالیهه با توجه ب
وظایف دادستانی دیوان کشور در ه مقام برعهده دارید و مخصوصآ با توجه ب

ه اعمال حق نظارت نیست و با توجه به گزاری قادر ب دوره فترت که قوه قانون

                                                             
شاعر، داستان نویس و نمایشنامه نویس فرانسوی که  ،(022  -0215)ویکتور هوگو  66

 .ترین آثار او هستند بینوایان و گوژپشت نتردام برجسته. شهرت جهانی دارد
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انشکده حقوق که خودبخود موجب مزید مراقبت بر اجراء سمت استادی د
داریم که  این نکته معطوف میه جناب را ب صحیح قوانین باید باشد، نظر آن

، !(ای چه ادعای مسخره)علت توقیف ما برفرض محال که اخالل در نظم باشد 
در صالحیت سازمان امنیت یا دادستانی ارتش نیست و عمل توقیف، جرم 

 .مشهود است
 ،اند کسانی که در توقیف ما، آمر و مامور بودهه و بدینوسیله ضمن اعالم جرم ب

مقام محترم صورت نگیرد، از  داریم چنانکه اقدام فوری از طرف آن اعالم می
اعتصاب غذا خواهیم نمود و این  0430فروردینماه  51صبح دو شنبه 

حیت قانونی صال یزمانی که بکار ما از طریق مراجع ذاعتصاب غذا را تا 
 .باشد که مرگ ما نظم قانونی را اعاده دهد. رسیدگی شود ادامه خواهیم داد

 ازداشگاه موقت شهربانیب
سید اسماعیل  62هوشنگ کردستانی 63عبدالحسین ظریفی صدر بنیابوالحسن 
 دستغیب
 0430فروردینماه  02به تاریخ 

 
!! اعتصاب غذا، یکی از دوستان پادرده دنبال تصمیم به دخترم، پریروز ب

دوستانمان داد تا از ه گرفت و به بهداری رفت و سه نسخه از متن فوق را ب
از آنجا که . یکی از این سه نسخه برای رئیس دانشگاه بود. زندان خارج نمایند
ما در آن زندانی هستیم مورد  ه فعالاب غذا، بند یک کاممکن بود با اعتص

بازدید قرار گیرد و هم برای آنکه در صورت اعتصاب غذا و بروز خطر مرگ، 
سپس با دوستان خود قرار . دست تو برسد، دفتر را نیز باال فرستادمه دفتر ب

دنبال اعتصاب غذا ما را از هم جدا کردند، شرط شکستن ه گذاشتیم اگر ب
هر یک از . که یکدیگر را خارج از زندان مالقات کنیماعتصاب غذا این است 

کاری نداشتم انجام بدهم، آنچه باید، نوشته بودم  امن تقریب. ما بخود پرداختیم
                                                             

 عبدالحسین ظریفی، دانشجوی چپ دانشسرای عالی 63
 ، دانشجوی پلی تکنیک، عضو حزب ملت ایران(0403مهر  4) هوشنگ کردستانی 62



 
 

و هم بند  دانشجوی پلی تکنیک، عضو حزب ملت ایران، هوشنگ کردستانی
 با ابوالحسن بنی صدر
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گفتگو و خنده ه شب را ب. و به دوستانمان که در بهداری زندانیند، رسانیده بودم
 .ای رخ نداد و تفریح پرداختیم و دیگر اتفاق تازه

 
دقیقه پنج نسخه از نامه  32و  3صبح دیروز، به ساعت  -30اه فروردینم 01

اعتراضیه را برای دادستان کل دیوان کشور، دادستان تهران، دادستان دیوان 
ساعت . کیفر، بازرسی کل کشور، دادستانی ارتش، به دفتر زندان تسلیم کردیم

نها پیغام وسیله آ .پسر عموهایم بودند. صبح بود که مرا به مالقات خواندند 1
دادم که غذا از فردا که امروز باشد دیگر برای من نیاورند چه ما اعتصاب غذا 

، پسر عمو که بتازگی به مقام بازپرسی 61صدر بنیالله  آقای حبیب. خواهیم کرد
است، گفت رئیس زندان قبل از آمدن شما بمن گفت که  در کرمانشاه ارتقاء یافته

 دانم میاست و من از لحاظ ایشان صالح ن نامه تندی نوشته صدر بنی آقای
ند خداحافظی کنند، رئیس زندان خواست می  وقتی پسر عموها . فرستاده شود

من جواب دادم خودم صالح . دانم میگفت من صالح شما را در نفرستادن نامه 
ما تصمیم کید کردم که قصد مبارزه است، أو ت دانم میرا در فرستادن نامه 

از ترس آنکه بهنگام کندن  توانیم میبکنیم و نرا داریم گور حاکمان ستمکار 
هدف آزاد . گور، ممکن است ماری سر به در آورد، از گور کنی دست برداریم

آنها رفتند و من . مبارزه استه شدن از زندان نیست، هدف برانگیختن ملت ب
 .به نزد دوستانم بازگشتم
، برادرم را زدم پدرم برای مالقات دعوت کردند، حدس می ساعت ده دوباره مرا

اما حدسم صحیح . است برای انصراف من از تصمیم به اعتصاب غذا فرستاده
، کشاورز ، دکتر امیر عالئی، دکتر آذرو دکتر صدیقی آقایان الهیار صالح .نبود
دکتر  31، دکتر بختیارمالقات ما آمده بودند، آقایان دکتر سنجابیه ب صدر

                                                             
 فرزند شکرالله بنی صدر، قاضی دادگستری ،(0405)صدر  لله بنی سید حبیب 61
عضو جبهه  ،معاون وزارت کار در حکومت دکتر مصدق ،(0431-0514)شاپور بختیار  31

او نیز دبیر کل حزت ایران . مسئول دانشگاه ، قبل از دکتر سنجابی31و  41 یملی و در سالها
وزیری، در جلسه  پس از پذیرش نخست .در زمان انقالب، آخرین نخست وزیر شاه شد. دبو
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کمی بعد، . جمع ما پیوستنده هم با ما زندانی بودند ب و دکتر حجازی خنجی
و  ، خواهر زاده شهید سردار نهضت ملی، دکتر حسین فاطمیدکتر سعید فاطمی
هم آمدند و ما در اطاق مالقات  ، نوه آقای دکتر مصدقدکتر متین دفتری

دادن ه شروع ب ابتدا آقای کشاورز صدر. را تشکیل دادیم زندان، جلسه جبهه ملی
مالقات آقای ه وقتی ب و دکتر سیاسی گزارش نمود و گفت آقای دکتر فرهاد

دو ساعت مذاکره و ستایش از آقای از اند، ایشان پس  رفته دکتر صدیقی
ها را  و تمام مسئولیت ندهمنتها درجه رساه که شجاعت اخالقی را ب صدر بنی

دستور ه ب اند دادهاست تمام کارهائی که دانشجویان انجام  رفته و گفتهبگردن گ
( من)است که او  کرده گیرم، اضافه  را برعهده می من بوده و مسئولیت مستقیم آن

است، سعی در جلوگیری داشته و آنچه گفته، تنها بخاطر  تا آنجا که ممکن بوده
که دانشجویان زندانی سه اند  دست آخر گفته. ش استنظیر بیشهامت و شرافت 

بار دیگر قادر به  ایم ولی این ما جلوگیری نموده .اند عتصاب غذا داشتهبار قصد ا
با آقای دکتر  بعد دو باره مالقاتی بین آقای دکتر صدیقی. ممانعت نیستیم

صورت گرفته و متعاقب مذاکره تلفنی ( ریروزپ)در دفتر دکتر سیاسی  سیاسی
 در دفتر کار آقای دکتر فرهاد و آقای دکتر صدیقی دکتر سیاسی و دکتر فرهاد

 ز ظهر آقای دکتر فرهاداند و ساعت یک بعد ا با ایشان مالقات و گفتگو نموده
. است است و قول آزادی زندانیان را گرفته مالقات نموده با آقای دکتر امینی
جلسه  در منزل آقای دکتر آذر( دیروز)افزود که صبح امروز  آقای کشاورز صدر

اطالع دادم که  هیئت اجرائی جبهه ملی بود و من از آنجا به آقای دکتر فرهاد
خواهش  ااعتصاب غذا خواهند کرد و ایشان موکد( امروز)دانشجویان از فردا 

                                                                                                                                     
شورای مرکزی جبهه ملی ایران، اخراج بختیار به دلیل عدم رعایت انضباط سازمانی، زیر پا 

مبنی بر غیرقانونی بودن سلطنت پهلوی و عدم کسب )گذاشتن مصوبات قبلی شورای مرکزی 
، به رای گذاشته شد و با رای اکثریت (بهه ملی برای ریاست دولتاجازه از شورای مرکزی ج

او یکی از سازماندهندگان کودتای نوژه در تیر ماه  .قاطع اعضا، بختیار از جبهه ملی اخراج شد
بنا بر اسناد وزارت امور خارجه انگلیس، . بود رای زمینه سازی جنگ ایران و عراق، ب1 04

توسط 0431مرداد  02در . ایران بودبه دام حسین به حمله او نیز یکی از برانگیزندگان ص
 . ماموران وزارت اطالعات حکومت هاشمی رفسنجانی در حومه پاریس به قتل رسید
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را دانشجویان ترتیب آزادی ایشان مجال داده شود تا ه کردند یکی دو روز ب
شروع به صحبت کرد و همان مطالب را تکرار  بعد آقای دکتر صدیقی. بدهند

ه برود و ب دستور دادم پیش آقای دکتر امینی کردند و گفتند به آقای دکتر نراقی
زمان امنیت در جواب شما که چرا آقای است سا ایشان بگوید شنیده شده

در . تر است است پرونده ایشان از همه سنگین اید، گفته را آزاد نکرده صدر بنی
تر  از همه سنگین صدر بنیگفتند پرونده من و آقای  اینجا آقای دکتر سنجابی

و همه . تر است گفت خیر، پرونده ایشان سنگین است و آقای کشاورز صدر
 آقای دکتر امینیه ادامه داد که ب در هر حال آقای دکتر صدیقی .خندیدند

درست خالف آنچه را گفته انجام داده است و آنچه  صدر بنیآقای  بگوئید اوالا 
او مردی است که وقتی مسئولیتی را  .است شجاعت بودهصرفآ بلحاظ شرافت و 

ثانیآ من اگر نخست . کند میرا نیز قبول  بعهده گرفت عواقب و مخاطرات آن
را بیاورند و بیک قاضی مطلع و  صدر بنیم پرونده آقای داد می  وزیر بودم دستور 

 واقعاً  یم، اگرکرد میم بیاید و پرونده را مطالعه گفت میورزیده دادگستری هم 
اش کنند واال  محاکمه اً م که فورداد می  خطائی از ایشان سرزده بود، دستور 

با ایشان مالقات ( دیروز)صبح امروز  آقای دکتر نراقی. مکرد میآزادش 
صحبت کرد و  بعد آقای دکتر بختیار .اند دادهاست و ایشان قول آزادی  کرده 

گفت ما از لحاظ خودمان اگر ده سال هم در اینجا بمانیم اعتراض نخواهیم 
کرد ولی اگر دانشجویان اعتصاب کنند، ما بعنوان همدردی ناچار اعتصاب 

اما درباره . آنها اعتصاب غذا کنند و ما ران مرغ بخوریم شود مین. خواهیم نمود
. حرفهای این شخص نیسته گفته باید بگویم هیچ اعتمادی ب آنچه آقای امینی

او بسیار آدم دروغگوئی است و شما هم گمان نبرید آزادی خود را مدیون 
ون پانزده هزار هشما آزادی خود را مر. مذاکره و دلرحمی آقایان هستید

گفتند من این نکته  آقای دکتر صدیقی. دانشجوئی هستید که در امریکا هستند
را هم متذکر شدم که اگر دانشجویان اعتصاب کنند، دوستان ما هم اعتصاب 

توانیم ساکت  غذا خواهند نمود و اگر دوستان ما اعتصاب غذا کنند، ما نمی
 .بمانیم و دانشگاه خواهی نخواهی متشنج خواهد شد
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اید ما برای آزاد شدن  ن فرمودهمن اجازه صحبت خواستم و گفتم اگر آقایان گما
در این وقت )اعتصاب غذا کنیم، تصور صحیحی نیست  خواهیم میاز زندان 

این بهانه است، ما نباید یک دقیقه خیال این (. هم آمدند آقای دکتر نراقی
قل ما همیشه باید هزار زندانی الا .مردم پست فطرت خائن را راحت بگذاریم

برای تشویق مردم به مبارزه، این  کنم میمن فکر . در زندانها داشته باشیم
م با فداکاری باشد تا حس فداکاری مردم أمبارزه باید تو. اعتصاب الزم است

یک از کسانی که زندانی  هیچ .ما در اینجا هیچ ناراحتی نداریم .تحریک شود
تفریح های شبانه و غیره بود نبند و باری نیستند که از فکر  هستند، آدمهای بی

گوشت بوقلمو چه  داند میهنوز ن 30یکی از اینها آقای ظریفی. ناراحت بشوند
اند،  مبارزه بستهه هیچ امیدی دل به قبیل مردم که ب ای دارد ما باید از این مزه

ر که زندانی ما باید از پیرمردی که بگفته خودش در این ده سال اخی. شرم کنیم
است، شرم کنیم و فداکار  است، بارها از شدت مصائب، قصد انتحار نموده

من هیچ عقیده ندارم که آشفتگی و تظاهرات علیه حکومت غیر قانونی . باشیم
البی طبقه جوان را در شما باید شرایط مبارزه و روحیه انق .بد باشد دکتر امینی
این معنا ندارد که دولت هر وقت الزم دید ما را زندانی کند و هر  .نظر بگیرید

هم توضیحاتی داد و گفت  بعد آقای دکتر نراقی. وقت اراده کرد، آزادمان نماید
، چه آورد می چطور نشده، این بالها چیست که به سر من  صدر بنیآخر این 

ذشت که جوان شجاعی است، ترتیب آزادیش را ؟ ولی از حق نباید گخواهد می
چهارشنبه یعنی پس تا بالنتیجه قرار شد که ما  .مدتی همه خندیدیم. دهم می

 یجلسه تمام شد و گفتگوها. خیر بیاندازیمأته فردا اعتصاب غذا را ب
فتند گ در این گفتگوها بود که آقای دکتر صدیقی. خصوصی شروع شد
 مامور رسیدگی بفاجعه اول بهمن ماه از دکتر نراقی کمیسیون سه نفری

دستگاه  هحقهوکما تحقیقات چهار ساعته ای بعمل آورده و آقای دکتر نراقی
ای را بنام استاد و کارمند و  است عده سازمان امنیت را مفتضح نموده و گفته

                                                             
 دانشجوی دانشسرای عالی، از قشرهای محروم جامعه 30
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 بحزبینداشت که دانشجویان را ابتدا سعی  .دانشجو وارد دانشگاه نموده است
وارد دانشگاه  را این سازمان امنیت بود که سیاست .مردم و ملیون بکشاندبین 

در واقعه . نمود و جوانان هم از فرصت استفاده کردند و حرف خودشان را زدند
ساعت نزدیک دوازده بود که . بود بعهده نیروهای نظامیاول بهمن هم تقصیر 

البته همه . خیر اعتصاب غذا را دادمأبه نزد دوستان دانشجویم آمدم و گزارش ت
را با اکراه تمام  پنداشتند اما آن ناراضی بودند و این تصمیم را صحیح نمی

 .پذیرفتند
کارتی فرستاده بودند که عمل اعتراض آمیزی  نیم بعد از ظهر بهمراه غذا، پدرم

 و دکتر امینی جواب نوشتم که براثر مذاکراتی که با دکتر فرهاد. نکنید
عصر امروز دانشجویان . ایم خیر انداختهأته اعتصاب غذا را ب است، فعالا شده
ند روحیه گفت میآنها هم گفتیم و بقراری که آنها ه یدنمان آمدند و مطالب را ببد

آنها قول ه ب. اند، خوب نیست دانشجویان بمناسبت تخلفاتی که بعضیها نموده
دادم بمحض آزادی از زندان، یک تحقیق دقیق درباره حادثه اول بهمن بعمل 

 .ف خود خواهیم راندخواهیم آورد و کسانی را که تخلف نموده اند از صفو
قرار شد برای آنکه جوانان روحیه قوی بیابند و درس فداکاری بیاموزند نامه ما 

 .و جواب ایشان چاپ شود به آقای دکتر مصدق
 .تا شب یکی دو مطلب خواندم و دیر وقت بخواب رفتم

 
ی بود و خوابهای ششب بسیار خو. تمام شب با تو بودم -30فروردینماه  51

دراز،  یدر خواب با تو بودم، مدتها. دو بار تو را بخواب دیدم .دیدم می  خوشی 
ساعتها، دنیا را، هیاهوها را، زندان را، مبارزه را فراموش کرده بودیم و با هم 

هیچ . من و تو نیز .وشبخت بودنددنیا بهشت شده بود و همه خ .خندیدیم می
تا کی ادامه داشت بیدار شدم، دوباره بخواب  ندانستم این خواب لذت بخش

رفتم و چه خوب شد که باز عذرای قشنگ خودم را یافتم و با هم در میان 
به بازی قایم با شک، صدای خنده تو محیطی پر از . درختان ببازی پرداختیم
و عشق نور می پاشید، این انوار سپیدتر از برف  آورد می وجد و سرور بوجود 
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ند که در قدرت داد می  آن ه نشستند، چنان جالئی ب بر برگهای سبز میبودند وقتی 
 .عشق پیروز بود، پیروز است، همیشه. گنجد هیچ قلمی، وصف آن نمی

از این خبرها بسیار . ظهر امروز از منزل خبر آوردند که فردا آزاد خواهیم شد
در صکسانی م .توان کرد قبیل خبرها نمی اینه بنابراین اطمینانی ب .اند آورده

آسانی نوشیدن آب، ه کارند که هنر بزرگ، بزرگتر هنرشان دوغگوئی است ب
زندان . آزادی نیسته ای ب وانگهی اکنون دیگر هیچ عالقه .گویند میدروغ 

. و در خارج از زندان عذرا را در کنار خود ندارم آموزد میچیزهای بیشتری بما 
ترسم که آزادی از  بینم و از آن می در اینجا الاقل امید بخوابهائی است که می

 .زندان این نعمت را از من بگیرد
عصر امروز برای تزریق آمپولی به بهداری رفتم و دفتر را پس گرفتم و آنچه از 

به دولت  تلگرافی را که جبهه ملی آقای کشاورز صدر. پریروز مانده بود، نوشتم
 قت جمهوری الجزایر مخابره کرده بود، آورده بود که آقای دکتر بختیارمو

 .دیگر خبری نیست. ترجمه کند
داستان شیطان پیری است . خواندم« قدرت تازه»امروز داستانی تحت عنوان 

است  خود که از جهنم آوردهای دور افتاده و پر از مرداب با سگ  رهکه در د
شبها خوابهای . گذراند در واقع دوران بازنشستگی خود را می .کند میزندگی 

بیند که قصد جان  ای را بخواب می عاشق شکست خورده .بیند عجیبی می
. است فایده بی گوید میو  شود میکار منصرف  اما از این کند میمعشوق را 

غضبناک . است کرده حیات انسانی را پر  فایدگی تمام بیند که پوچی و بی می
را  ،لشگر شیطانها ،و فرزندان و نوادگان شود میزند و از خواب بیدار  فریاد می

ها،  عرضه بی :زند آنها با خشم تمام فریاد میه و خطاب ب کند میدره احضار ه ب
ه اید؟ من با خیال راحت دنیا را ب ها، این چه دنیائی است بوجود آورده احمق

ست شما دادم اما شما با عدم لیاقت خود جال و شور و رونق را از زندگی د
کنی، امروز  پدر گمان بد مبر، تو اشتباه می :پسر بزرگ شیطان گفت. گرفتید

. یکرد میدامنه فساد چنان وسعت گرفته که تو در خواب هم تصورش را ن
ا نیست و ما هیچ محیطی خارج از کنترل م .روند انسانها دارند بطرف جنون می
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شیطان پیر که از  .کنیم میرهبری  را بر تمام اعمال نظارت مستقیم داریم و آن
ناالیق، از برکت تسلط شما بر  عرضهِ  کوره بدر رفته بود، فریاد زد خفه شو، بی

فایدگی در دل و روح  تمامی اعمال انسان، ایمان از میان رفته و پوچی و بی
پرسند برای چه خوب است این کار که  د میهمه از خو. است کرده مردم رسوخ 

در دوره من، زندگی شور . فایده است که هیچ بی گویند میو بخود پاسخ  کنم می
اما این کار  کرد میداشت، جال داشت، خواستنی بود، عاشقی به معشوق خیانت 

اما این کار را از روی  کرد میحاکمی ستم  .کرد میشیطانی « ایمان»را از روی 
خالصه جنگ میان ایمان خدائی و ایمان شیطانی ... و کرد میشیطانی ایمان 
ن خدائی و نه ایمان شیطانی وجود اید که حاال نه ایما شده اما شماها باعث  .بود

آیا . بدون ایمان زنده بود شود میچطور . است روح شده دارد و زندگی جسمی بی
آن انگشتر ایمانی که  کنید؟ شما در قبرستان است که انجام وظیفه شیطانی می

اما انگشتر . من بدهیده بشما دادم و وصیت کردم گمش نکنید کجاست، زود ب
جستجوی ه دستور داد که همگی ب ،ی خشمادر منته ،گم شده بود، شیطان پیر

 خواست می اما در درون خود او هم، صدائی بر. انگشتر ایمان شیطانی برخیزند
ها دوباره دره  شیطان زاده. ن صدا را نشنودسعی کرد ای. است بیهوده گفت میکه 

های شیطان پیر هم بجائی  حیله. از انگشتر ایمان خبری نبود .را پر کردند
جلسه کردند و پس از تبادل . انگشتر ایمان شیطانی پیدا نشد که نشد. نرسید

و قرار شد که فردا صبح،  است دیدهنظر، عقیده بر این شد که انگشتر را خدا دز
شیطان پیر . صبح از پسر بزرگ شیطان خبری نبود. نبرد با خدا شوندآماده 

او انگشتر را یافته . پسر پیدایش شد ؟که پسرش کجاست پرسید میفریاد زنان 
پسر گفت، در دست . شیطان پیر پرسید کجا بود و از کجا پیدا کردی. بود

ا پوچی مردی بود که نه به خدا ایمان دارد و نه به شیطان، سراسر وجودش ر
شیطان . ایم وقت شیطان پیر گفت، بله ما شکست خوده آن. است گرفته

برای چه؟ چه فایده دارد؟ بیهوده . است بیهودگی قدرت را از کف ما ربوده
ست  که تسلیم شیطان تازه ا چاره ما این. است کرده زندگانی انسانها را پر . است

 .اریمزاو نماز گ ربشویم و ب
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ع روحی انسان قرن ما پرداخته است وقتی ایمان نیست، تشریح وضه نویسنده ب
زندگی جال و شکوه خود را از دست . کند میمعنی جلوه  همه چیز پوچ و بی

من ایمان را، اصل اول زندگانی توام با خوشبختی همین نظر بود که ه و ب دهد می
 .دانم میدانستم و 

 .بوسم میشب بخیر دخترم، روی ماهت را 
 

باز تو را بخواب دیدم، یکبار پیش از ساعت پنج و یکبار  -30 فروردینماه 50
بعد از نماز صبح، در هر دو حال خوش و خندان بودی و این برای من سعادت 

خواهند  عذرای من باید دائم خندان باشد، اتفاقات هر چه می. بزرگی است
 . خواهم طور می باشند، او باید بخندد، من این

دروغ مثل سرطان در . از آزادی خبری نبود رفت میار که انتظ طور همانامروز 
گوئی تمام وجود آنها  .است جان و تن گردانندگان نگون بخت این مملکت رفته

و هنوز  رسد میما ه این چندمین بار است که خبر آزادی ب .اند را از دروغ ساخته
ین اه تحمل زندان برای ما هیچ مشکل نیست و اگر بما بگویند ب. خبری نیست

زودیها آزاد نخواهیم شد، خودکشی نخواهیم کرد اما بخت با ما یار است که 
چه ما یقین  .نمایند می تر  منؤتر و م و ما را در مبارزه صمیمی گویند میدروغ 

مقدمات اعتصاب  دادن برای ترتیب. جنگیم که با دروغ و نیرنگ می کنیم می
. د تماس بگیریم، ممکن نشدغذا سعی کردیم با دوستانمان که در بهداری هستن

 .بوسم میروی ماهت را . دیگر مطلبی نیست، شب بخیر
 

کس با آنکه  در تمام روز هیچ. ای بود امروز روز بیهوده -30فروردینماه  55
دانشجویان اجازه مالقات نداده بودند و از ه ب. روز مالقات بود، بدیدنم نیامد

ما اطالع بدهد که سرانجام باید اعتصاب ه هم که قرار بود ب آقای کشاورز صدر
خبر ماندم  چند بار هم پیغام دادم اما همچنان بی. غذا بکنیم یا خیر، خبری نشد

ه دوستان دانشجویم مالقات داشتند و ب. و کسی نتوانست با ما مالقات کند
امید ه ه بودند که بند دانشجویانی که بدیدنشان آمده بودند، گفتگفت میکه  قراری
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دانشگاه نباید نشست زیرا زمینه آماده تظاهر و اعتصاب و غیره نیست و این 
ناچار مدتی برایشان صحبت کردم و یاد آور شدم که . حرف همه را افسرده کرد

، پیروزی را مقاومت آورد مینتظاهرات و اعتصابات دانشجویان پیروزی 
ما باید روی مقاومت . قاومت کردبرای پیروز شدن باید م. گردد می موجب 

و مقاومت  بگذاریمخودمان حساب کنیم، مسلم است که اگر دندان بر جگر 
عالوه براین در باب دانشگاه . در برابرمان بایستد تواند میکنیم، هیچ نیروئی ن

هم این عقیده که حرکتی نخواهد کرد و با خونسردی اعتصاب غذای ما را 
جامعه یک اخالق و خوی و تصمیم . یستنظاره خواهد نمود، صحیح ن

و غالب شکستها و ناکامیها هم از این  شناسند میرا ن دیگری دارد که افراد آن
که  کند می، گمان ترسد مینکته ناشی است، وقتی کسی در سمت رهبری است و 

از آن شخص بمیان  ،حتی گاه هست که همه وقتی از این شخص .ترسند میهمه 
در واقع، در وجود افراد نیروهائی . ترسد میجمع و جامعه ن ولی ترسند میاست، 

. است ، تو گوئی کوران الکتریکی بوجود آمدهشوند میاست که وقتی با هم جمع 
که همه بمانند و مقاومت  اما برای این .با حرارت و با قدرت مانند میهمه 

بری کنند، شرایطی الزم است که مهمترین آنها، نبودن تردید در تصمیم ره
که ترس رهبری کننده  شود میوقت شروع  بدبختی از آن. کنندگان جامعه است

و همه  ترسند می، همه از هم کنند میهمه از یکدیگر فرار  .جامعه سرایت کنده ب
. دافت میرانی ای  جامعهحال و وضع ه و جامعه ب گویند میبخود و دیگران دروغ 

ود باید نمونه گذشت و برای تشویق فداکاری و گذشت، رهبری کننده خ
من یقین دارم اگر . حال باید متحرک و کارآمد هم باشد در عین. فداکاری باشد

مردم به رهبر یا رهبران اعتماد بیابند و ایمان پیدا کنند، برای همه گونه 
 (.نهم ادامه بحث را ببعد می. )فداکاری، حاضر خواهند شد

وم شود، شب یکی از دوستان در هر حال، برای آنکه تکلیف اعتصاب غذا معل
بیش از حد معمول در بهداری  مدتی گذشت،. گرفت و به بهداری رفت پا درد
با رئیس سازمان  خبر آورد که دیروز آقای کشاورز صدر در مراجعت. ماند

است اگر آقایان  و گفته، معاون سازمان امنیت مالقات نموده امنیت و علوی کیا
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اعتصاب غذا کنند، ما ناچاریم همه به دانشگاه برویم و با دانشجویان در 
دو ساعتی مالقات ما طول . خیابانها، اعتصاب غذا کنیم و هم آنجا بمانیم

 عصر سه شنبه، آقای صالح. ای را آزاد خواهند کرد تا شنبه، عده اً کشید و ظاهر
زندانی هستند، به قزل قلعه  ای منصرف نمودن دانشجویانی که در قزل قلعهنیز بر

که، شد  خیر انداختند و بالخره نتیجه آنأته رفتند و دو روز اعتصاب غذا را ب
 .یکشنبه نامه را به دادستان کل رد کنیم و از سه شنبه، اعتصاب غذا نمائیم

. شب بخیر دختر زیبا. ا هم از هر دری سخن گفتیمتا وقتی بخوابیم مدتی ب
 . بوسم میروی ماهت را 

 
حمام رفتیم و پس از استحمام پیغام کردیم ه صبح امروز ب -30فروردینماه  54

. بهانه حمام نزد ما بیاید و آمده یکی از دوستان ما که در بهداری زندانییند ب
ایشان خبرهای جالبی  راجع بتاریخ و چگونگی اعتصاب غذا صحبت کردیم و
 کرد میاست، حکایت  داشت از جمله از قول یکی از دانشجویان که آزاد شده

ه رحمی است ب بی که بدبختانه گویا همدانی هم هست و معروف به  35سیاهتگر
است مرا می شناسی، من سیاهتگرم، هزار نفر با مادرم  این دانشجو گفته

بینی دخترم چه کسانی  می. ثمره هزار همخوابگی هستماند و من  همخوابه شده
ست افتخارات کسانی که بر ما ا مقدرات مملکت را در اختیار دارند؟ این

مند، این است حاصل ااین است انسانهائی که زاده این نظ. کنند میحکومت 
چطور برای یک انسان شرافتمند تحمل این وضع میسر . حرکتی و سکون بی

 ...زنند و دم نمی کنند میها را تحمل  د آنها که این نابسامانیچه بدبختن. است
آقای کشاورز  .ه مالقات دعوت کردندعصر مرا ب .تا عصر دیگر خبری نبود

هم  آقای دکتر سنجابی. اتفاق یکی از دانشجویان بدیدنم آمده بوده بود ب صدر
آقای کشاورز صدر گزارش داد که با . و باز سه نفری تشکیل جلسه دادیمآمد 

                                                             
 گر ساواک شکنجه 35
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، رئیس و معاون سازمان امنیت، یک مالقات و آقای علوی کیا 34آقای پاکروان
ند هر دو آقایان تصدیق گفت میکه ایشان  بقراری. دو سه ساعته داشته است

دختران بی حرمتی شده، اموال و پول  به دانشگاه نسبته حمله ب که در اند کرده
است ممکن بود صد نفر  گفته آقای پاکروان... دانشجویان بغارت رفته است و 
ه مردانه ب صدر بنیجواب داده است بله آقای  کشته شوند و آقای کشاورز صدر

و آقای . فت، سرنیزه و باطون خورد اما نگذاشت کسی کشته شودمقابل مرگ ر
سفانه ما او را چون أمت. طور است است بله این علوی کیا تصدیق نموده و گفته

اند و خود او نیز تمام مسئولیت  دوستانش همه تقصیرات را بگردنش انداختنه
پیش از آنکه  در اینجا. ، توقیفش کردیماست گرفته ز اول بهمن ماه را بعهده رو

ه دنباله مطلب را بیاورم، الزم است توضیح بدهم توقیف و ادامه توقیف من ب
مانع از که جهت است  ناام بلکه بد جهت نیست که مسئولیت را پذیرفته آن

که قصد نیروهای  آید میروز بر از اوضاع و احوال آن .ام شدهکشتار دانشجویان 
ان محاصره و سپس مورد حمله قرار بود که دانشجویان را در خیاب قهریه آن

 .شد میند این نکته بخوبی استنباط نمود میاز جنگ و گریزی که  .دهند
ست که دستور دادم تمام درهای دانشگاه باز باشد و همواره تیمی از ا این

دانشجویان داخل دانشگاه بمانند تا امکان محاصره دانشجویان در خیابانها 
ه بود و کف خیابان مملو از سنگهائی بود که با سنگ اندازی که شد. نماند

دانشجویان بطرف پلیس و ژاندارم و نظامی پرتاب کرده بودند، اگر قوای 
ند دانشجویان را از دانشگاه بیرون کشند و در خیابان شد مینظامی موفق 

و  ماند میآنها حمله نمایند، دیگر از مبارزه و دانشگاه اثری نه محاصره کنند و ب
و  کرد میاز سنگهای کف خیابان فیلمبرداری  .ق هم بجانب دولت بودح اًظاهر
و از اند  دانشجویان نظم را برهم زده، به پلیس و مردم سنگ پرانده گفت می

و پلیس ناچار از استقرار اند  دانشگاه بقصد اخالل نظم و امنیت خارج شده

                                                             
و  0441های  ن سالبی ساواک دومین رئیس ،(0422 - 0511) سرلشکر حسن پاکروان 34

در پاکستان  و سفیر دولت شاه ، رئیس رکن دو ارتش، وزیر اطالعات امیر عباس هویدا0434
 .به حکم صادق خلخالی تیرباران شد 22فروردین  55وی در . و فرانسه
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اند در  ار شدهاند و ناچ این نقشه موفق نشده یاجراه حال چون ب. است نظم شده
حالیکه در برابر درهای دانشگاه جز عده محدودی نمانده بود و تظاهرات عمآل 

العمل  ند و با عکسا هآن طرز وحشیانه حمله برده ب ،دانشگاهه تمام شده بود، ب
مانع  صدر بنیاند که چرا  عصبانی شده. اند شورای دانشگاه بکلی مفتضح شده

 ...است انجام نقشه ما شده
از مالقات خود با رئیس دانشگاه صحبت کرد و گفت  قای کشاورز صدربعد آ

است که از اعتصاب غذا خودداری  که رئیس دانشگاه از شما خواهش نموده
مالقات  صدر بنیایشان گفتند شما خود بروید با . بزودی آزاد خواهید شد .کنید

نکار خودداری کند و رئیس دانشگاه کنید و از ایشان بخواهید که از ای
اند واال من بسیار هم مایلم که  و همه با من بد شده شود میاست وضع بدتر  گفته

. که بزودی آزاد خواهند شد دهم میدر زندان از زندانیها بازدید کنم اما قول 
توانیم دست روی  نمیاند اگر اینها اعتصاب کنند ما  گفته آقای کشاورز صدر

آقای . وقت دانشگاه دوباره متشنج خواهد شد دست بگذاریم و تماشا کنیم و آن
را به  بمن گفت اگر دکتر مصدق صدر بنیآقای  اند دادهرئیس دانشگاه جواب 

دیگری را  ریاست دانشگاه معین کنند، ما خواهیم گفت غیر از دکتر فرهاد
ام از  حد کسب حیثیت پیش ایشان نموده اگر من تا این. قبول نخواهیم کرد

بعد آقای . از اعتصاب غذا خودداری نمایند کنم میایشان بوسیله شما خواهش 
سنجید، شما  گفتند شما در خارج هستید و وضع را بهتر می دکتر سنجابی

و روز یک شنبه . نشینید و جوانب امر را برسید و بما بگوئید که چه باید بکنیمب
کید امن ت. قرار شد آقایان بزندان بیایند و یک تصمیم جدی تغییرناپذیر بگیریم

وجه غرض ما از اعتصاب غذا آزادی از زندان نیست بلکه ما  کردم که بهیچ
اری نمود که برای مدتی ما عقیده داریم باید عرصه را بر دشمن تنگ کرد و ک

آخر بمن بگوئید ما . همواره هزار و شاید هم بیشتر زندانی داشته باشیم
ود را خبشویم؟ حال آقایان میزان آمادگی تسلیم خودکامگی دشمن  خواهیم می

بسنجید، درجه قبول فداکاری خودتان را هم اندازه بگیرد، صالح مبارزه و سود 
بگیرد و اگر با توجه بهمه جوانب امر اعتصاب غذا و زیان اقدام را هم در نظر 
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تا مرگ ادامه بدهیم  دهیم میو قول هم  کنیم میمفید است، بما بگوئید ما اجرا 
چه یا باید ماند با شرافت یا مرد با شرافت و باالخره قرار شد صبح یکشنبه در 

 ای در زندان برای اخذ تصمیم وقت آزاد نشده باشیم، جلسه صورتی تا آن
 . تشکیل دهیم

دختر جان یکی دو شب است هیچ از تو یادی در خوابم نیست، یعنی درست 
، در خواب است یا در بیداری، سازد می هائی که مخیله  مشخص نیست که صحنه

اندیشم و در این حال است که  می شوم، بیشتر بتو  گاه که از وضع دلگیر می
ولی  .شود میری برایم دشوار خواب است یا بیداه ها که مربوط ب تشخیص صحنه

ای و با  ست که تو اکنون آرامش و خونسردی را باز یافتها در هر حال امید آن
کار آینده تو  و با این ام کردهمطابق دستور شرف رفتار  اینکه من کامالا ه توجه ب

سخت مشغول  ،خوشحال و مغرور ،ام و خودم را به پناه اعتماد کشانده
من که تمام مسئولیت را  گویند میببین دخترم، . فراگرفتن دروس هستی

من چه مربوط بود؟ اما این حرف صحیح نیست البته ه ب. ام کردهام، بد  پذیرفته
ما حق نداریم  ،اما در برابر دشمن .خبر بود کارهائی شد که روح منهم از آن بی

که  عالوه براین کسی. کار شرافتمندانه نیست این. یکدیگر را تکذیب کنیم
حرف  این. را نیز بپذیرد ی از آنشپذیرد باید عواقب نا هبری و مسئولیت را میر

شته از همه اینها اگر من ذوجه مسموع نیست، گ که من خبر نداشتم بهیچ
مدتها دراز  پناه در زندان قزل قلعه ای مردم بی پذیرفتم، عده مسئولیت را نمی

آن معنا بود ه کنار، عدم پذیرش مسئولیت از طرف من باینها همه ب. ماندند می
ابق تصمیم حق داشتم بار ینکه مطا مسئول است و من با که شورای جبهه ملی

بیندازم، اما از لحاظ اعتماد عمومی به  عهده دکتر سنجابیمسئولیت را بر
 . ام مسئولیت اول بهمن را بعهده بگیرمرهبری جبهه ملی ناچار بودم تم

ست که اگر من برای دو روز زودتر آزاد ا بگیرم این خواستم می  ای که  نتیجه
م، در این کرد میم و دیگران را مسئول معرفی کرد میشدن، همه چیز را تکذیب 

توانستی با  من بگو تو چگونه میه ب .بودم معامله شرافتم را مفت از دست داده
چنین ناتوانش ساخته زندگانی خوشبخت داشته باشی؟  که زندان اینجوانی 
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، چگونه ممکن است از دهد میآدمی که دلیری و شهامت و شرافتش را از دست 
او انتظار وفادارای داشت؟ آیا یک روز دیگر بخاطر یک زن دیگر تو را رها 

و شرف به  ، زندگانی با مردی بینواکرد میکار را هم ن ؟ تازه اگر اینکرد مین
بینی  این ترتیب میه توانست داشته باشد؟ ب هیچ فروخته، چه لذتی برای تو می

که من از لحاظ نجات آینده و خوشبختی تو و خودم و برای آنکه تو بتوانی 
و اقتضای شرافتم  گفت میآنچه وجدان ه همیشه بمن اعتماد کنی، ناچار بودم ب

صله باشی و بگوئی او آزاد شود و مهم تو نباید مثل پیرها کم حو. بود، عمل کنم
راستی یادم رفت برایت . کند مینیست که این آزادی را بچه قیمت تحصیل 

بنویسم که بقرار گزارش رادیوها دانشجویان شجاع ایرانی در امریکا با 
 :پالکاردهائی که برآنها این شعارها

 باید سلطنت کند نه حکومت شاه -
 هر چه زودتر باید آزاد شوند سیاسی عضو جبهه ملی ندانیانز -
 آنها باز گردانده شوده آزادیهای مردم باید ب -
 ...انتخابات آزاد باید هر چه زودتر انجام گیرد و -

 .رفته اند باستقبال شاه
 .بوسم میماهت را  دیگر تا وقتی بخوابیم خبری نبود، شب بخیر، روی

 
م ماند می ای عذرای محبوبم، امروز هیچ نبود، مثل ماهی -30فروردینماه  53

خوابی هم  .اما عذرا نبود خواست می که روی خاک افتاده باشد، دلم عذرا را 
روزهای جمعه از لحاظ . ندیده بودم تا با تکرار آن، روز را به شب رسانم

در این روز سایر زندانیان مالقات دارند و . زندانیان سیاسی بدترین روزهاست
، شود میعصر، صدای بلندگوی لعنتی یک لحظه قطع ن 0صبح تا  2از ساعت 

کتاب را هم از . رسد میاز هیچ جا خبری ن. خوانند دائم نام اشخاص را می
. توان مطالعه کرد و صدا چگونه می و بعالوه با این سر اند کردهدسترس ما دور 

بشدت نگران توام اگر  .اندیشم می دیشیدم و هنوز هم بتو ان تو میه بتمام روز را 
درس خواندن نداده ه تو نتوانسته باشی بر غم و اندوه پیروز شوی، اگر تو دل ب
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هم شد   گوشت خوانده باشند که اینه باشی، اگر دائم آدمهای مفلوک و بینوا ب
هم شد  بغل گیری؟ اینه زندگی، تو هنوز عقد ازدواج نبسته باید زانوی غم ب

ترین دورانها است و برای تو جز غم و غصه چه  خوشی؟ دوران نامزدی شیرین
چقدر من ... ثر افتاده باشد و اگر تو ؤاگر این سخنهای ابلهانه در تو م... دارد؟

ابرو ه ها را بدون آنکه خم ب دانی که همه سختی آیا هیچ می. رنجور خواهم شد
تنها چیزی که مایه تسلی  .گر اندوهگین دیدن عذرا راتحملم مه بیاورم حاضر ب

غم عذرا، غم آمیخته با غروری است، غمی  دانم میست که ا خاطر منست، این
نیست که ناشی از بدبختی باشد، غمی است که تنها بخاطر زندانی بودن 

اما دخترم، خوشبختی چیزی نیست که آسان . است تو دست دادهه ابوالحسن ب
با کمی توجه  .ستا است است که خوشبختی در دسترس مار .بدست آید

. ست واهی استا که سعادت در کنار ماست اما آنچه در دسترس ما فهمیم می
تمرین بسیار . آورد اما نگه داشتنش تا بخواهی مشکل است شچنگه توان ب می
، تحمل درد و رنج خواهد می، حاضر شدن برای قبول هر گونه مشقت خواهد می

اگر . خواهد می، پایمردی و استقامت خواهد می، شجاعت خواهد میمقاومت 
پایداری کنیم و بتوانیم ماهی را وقتی بچنگ آوردیم، از گریزش مانع شویم، بله 

بسیار . خوشبختی همیشه رفیق ماست و هرگز در فکر فرار هم برنخواهد آمد
ت، دیگر از راست اس. حرکت شویم و تنها بلولیدن اکتفا کنیم ست که بیا آسان

آیا . خبری نیست، اما از زندگی و حیات هم خبری نیست... زندان و سرنیزه و 
یا بین این آای؟  تو هیچ در زندگانی کسان و آشنایان نزدیک و دور دقت کرده

احساس خوشبختی  اًهمه فامیل و دوست و آشنا تو کسی را سراغ داری که واقع
ا کدام است؟ اینها تا آنجا که کند؟ حاصل عمرشان چیست؟ مایه دلخوشی آنه

اند و بقدری در تسلیم به سکون  قدر زندگانی را پوچ یافته من اطالع دارم آن
. که الاقل از خوش بودن هم چیزی دستگیرشان نیست اند کردهافراط 
آورند و چند سال بعد همه  می دهند، پیاپی بچه بوجود  ای تشکیل می خانواده

ها که نه ادب دارند و نه  و یکی مامان و خیلی از بچهیکی بابا . شود میچیز تمام 
این امور توجه کامل کنی تا بفهمی که خوشبختی در ه تو خوب است ب. شادابند
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دانی اما الزم است کمی بیشتر  که تو این را می دانم میگرچه . حرکتی نیست بی
های  های با پای بخود بپردازی و بنای گذشته را بکلی ویران کنی و بنای تازه

انقالب هدیه نسل جوان بایران کهن است، دختر انقالبی : محکم بسازی
 .بکوش، میهن نگران کوشش تو است
 .بوسم میشب بخیر دختر نازم، روی ماهت را 

 
 52دیشب تو را بخواب دیدم و امروز تا این لحظه که  -30فروردینماه  52

ز دوستم وقتی مرا در دیرو. ایم است، همه را خندیده دقیقه به نیمه شب مانده
حال نوشتن دید، پرسید این دفتر تمام نشد، تا وقتی این دفتر است، ما آزاد 

ه را فردا صبح به کسانی که ب ، آنشود مینخواهیم شد و حاال این دفتر دارد تمام 
تا از زندان بیرون ببرند، زندان جای امنی نیست و  دهم می، آیند میماالقاتم 

امروز هم با آنکه . در یک دفتر دیگر خواهم نوشت گزارش روزهای بعد را
 آقای کشاورز صدر گفت میبطوریکه پاسبان  .شنبه بود، خبری از بیرون نرسید

آمده است یا خیر و برفرض  اًبزندان آمده است اما بر ما معلوم نشد که واقع
 .است تند، چه مذاکراتی نمودهاست با دوستان ما که در بهداری هس اینکه آمده

مور نگهبانی است و أبدنیست بدانی که در زندان هر شب و هر روز، یک افسر م
. از حیث رفتار نقطه مقابل یکدیگرند شوند میدو افسری که متناوب نگهبان 

امشب نوبت آقای ستوان  .خت خوش رفتار و یکی بسیار سختگیریکی س
ه نیز داستان توهین او را ب ر بد خوی سختگیر است و قبالاافس اشرفی

رفقا نشستند و برای آنکه به بهداری بروند، نقشه . ام دانشجویان برایت نوشته
اینجا ه را ب گفت معین پزشک کشیدند، یکی از رفقا پا درد گرفت اما اشرفی

درجه  وقتی معین پزشک آمد، یکی دیگر از رفقا چای نوشید و. خواهد فرستاد
ما از خنده روده بر شده !! و نیم است 41گذارد و ناگهان معلوم شد که تب 

رفیق ما بیرون  .ام دهنزبودیم، معین پزشک گمان کرد که من درجه را پائین 
دانی چه  تو نمی!! داد می را نشان  4282بار درجه  رفت و چای نوشید و این

ند ولی معین شد میخود  یای بود، خنده، خنده، همه داشتند از خود ب صحنه



 
 

  پاسبان زندان -(0414/۳/2۱ - 0401/0/21) محمد ابراهیم خالقی
 

تنها با دانشجویان زندانی رفتاری انسانی آقای خالقی نه : ابوالحسن بنی صدر
داشت، بلکه آنها و مبارزه آنها را بر حق می دانست و تا می توانست کارهای 

اگر حافظه ام برخطا نباشد، به یاد می آورم که او و یک . آنها را انجام می داد
پاسبان دیگر، نزد دانشجویان درس می خواندند برای این که متفرقه امتحان 



خود را با نام معرفی کرد و . بعد از آزادی از زندان، روزی تلفن کرد .نندبگذرا
توضیح داد . از من خواست خود را از دسترس مأموران ساواک دور نگاه دارم

که به اطاق رئیس زندان رفته و روی میز او، فهرست اسامی کسانی را دیده 
این . اسم من است که همان روز، باید تحویل زندان می شده اند؛ از جمله

زنده یاد  .اطالع سبب شد که خود را مخفی کنم و از دستگیری مصون بمانم
اسباب . قرار بر سرکوب شدید است: دکتر سیاسی اقدام کرد و به من گفت

بدینسان، کار نیک و نام نیک برجا می مانند و . خروج مرا از ایران فراهم آورد
ه خود را مأمور می دانند و اگر خالقی سرمشق می شد برای آنها ک. همیشه

 .معذور، ایران ما سر زمین مردم حقوند و دولت حقوقمدار می بود
 

 
 

 نامه درباره آقای خالقی به دکتر احسان نراقی
توسط خانواده آقای خالقی در اختیار آقای بنی  نامهاین آقای خالقی و عکس 

  صدر قرار گرفت
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پزشک مطلب را فهمیده بود و قرار شد ترتیب رفتن مرا به بهداری برای تزریق 
اما جناب ستوان زیربار نرفت و او را برای تزریق آمپول به نزد ما  .آمپول بدهد

و ما نتوانستیم با دوستانمان تماس بگیریم، مهم نیست دخترم، فردا از . فرستاد
زندانی شدن منهم مهم نیست و باالخره بسر خواهد . اهیم شدهمه امور مطلع خو

رسید و روزی آزاد خواهم شد و بکوری چشم دشمن مبارزه را از سر خواهم 
انقالب هدیه نسل : ستا و سرانجام پیروزی از آن نسل انقالبی ما. گرفت
که این  کرد میانقالب زنده باد، دوست من پیشنهاد . ایران کهن استه جوان ب

این شعار، شعار . در دانشگاه، در مدارس، در میان مردم. ار را اشاعه دهیمشع
عقیده تو دختر زیبا، چیست؟ شب بخیر، روی ماهت را . ما، نسل انقالبی است

 .بوسم می
 

از اینجا و آنجا . صبح امروز برادرانم بدیدنم آمده بودند -30فروردینماه  50
بسیار ناراحت است و  پدرم گفت می 33یم، برادرم، آقا مهدیکرد میصحبت 
را توقیف کردند، تهران   3سید جعفر بهبهانی. ، فکرش را بکنداد می ادامه 

زلزله شد و هنوز بیست و چهار ساعت نگذشته بود که دولت مجبور شد آزادش 
گاه حس رقابت و ! ای چه مقایسه اٌواقع. هنوز زندانی هستیدکند و شما 

ای  گفتم آخر این چه مقایسه. کند میخودخواهی دید قضاوت انسان را کور 
خود سید جعفر بهبهانی ادعای نخست وزیری دارد و یکی از مهره های . است

من خود . است ار اجانب بودهزخدمتگعمری  36استعمار است، پدرش بهبهانی
هم چه  دشمن دستگاهم، یک عنصر انقالبیم و پدرم. ام مخالف هیئت حاکمه

                                                             
 ابوالحسن بنی صدر ، برادر بزرگ(0412فروردین  0متولد )مهدی بنی صدر  33
فرزند آیت الله سید محمد بهبهانی، همراه آیت الله  ،(0400 -0514)سید جعفر بهبهانی   3

مرداد،  52وی پس از کودتای . 0445مرداد  52کاشانی، در به نتیجه رساندن کودتای 
بهمن  0پس از تظاهرات  . ، و بیستم بود ، نوزدهم هجدهمدر دوره های « نماینده مجلس»

 .دستگیر شد ، به دستور علی امینی، به اتهام شرکت در توطئه براندازی دولت امینی0430
، همراه آیت الله کاشانی، از (0521-0435) آیت الله میر سید محمد بهبهانی 36

 0445مرداد  52کارگردانهای 



 
 

 ، فرزند دوم خانوادهابوالحسن بنی صدر مهدی بنی صدر، برادر
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سیا  با کودتای، دو آیت الله ای که و سید ابوالقاسم کاشانی سید محمد بهبهانی
 کردند همراهیبر علیه دکتر مصدق 
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بخواهد چه نخواهد، چه بگوید چه نگوید، مخالف این دستگاه است و 
وذ روحانی این بخاطر نف. اند حضرات حتی یک لحظه هم او را از خود ندانسته

. او زور امپراطوری را پشت سر دارد و من زور دانشگاه را. نیست بهبهانی
ها  پرونده بدیدنم آمد و گفت آقای امینی ساعت یازده بود که آقای کشاورز صدر

معلوم شد در امریکا تظاهرات . امروز تصمیم خواهند گرفترا خواسته است و 
دانشجوی ایرانی و مصری و الجزایری  34پرشوری صورت گرفته است و 

 .اند توقیف شده
و داستان دیگری از داشیل  سرگئیبابا بنام  33امروز داستانی از تولستوی

داستان بابا سرگئی داستان جوان زیباروی قوی . خواندم بنام زاغ سیاه 32هامت
در هر کار سرآمد دیگران باشد و بسیار خودخواه  خواهد میست که ا ای بنیه
این افسر جوان پس از . هدف او تنها برتر بودن و تحقیر کردن است. است

 .ه اجتماعات اشرافی راه یابدکه ب شود میامی برآن کسب معلومات عالی نظ
یابد مجالس  پذیرند اما کم کم در می اجتماعات اشرافی درجه دو او را می

که  کند میاما حس  .یابد این مجالس نیز راه میه او ب. اشرافی دیگری هم هست
 این مجالس چون یک فرده و او برای آنکه ب دانند میاین مردم او را از خود ن

که با دختر یکی از اشراف ازدواج کند و  شود میممتاز و خودی راه یابد، برآن 
روزی در باغ در کنار دختری که ... آجودان مخصوص امپراطور روس بشود

من برای . مرا ببخش گفت میپسندیده بود و قرار بود ازدواج کند، نشسته بود و 
دخترک . حاال عاشق تواموردم اما آآنکه از جمله اشراف بشمار روم، روی بتو 

پیش خود اندیشید چه فایده دارد، او روزی خواهد فهمید باید حقیقت را هم 
است، ناراحت  نجا که اقرار به عشق نمودهه او بگویم، اگر بگویم، او از آاکنون ب

و افسر . است نخواهد شد و اقرار کرد که معشوقه و همخوابه امپراطور بوده

                                                             
رمانهای . اجتماعی و نویسنده روسی بود-ل سیاسیفعا ،(0101-0252)و تولستوی لئ 33

 .های ادبیات داستانی جهان هستند جنگ و صلح و آنا کارنینا از بهترین
نویسنده  ،(Samuel Dashiell Hammett( )0213-0160(ساموئل دشیل هَمِت  32

 .مریکائیآرمان های پلیسی 
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گریزد،  از زندگانی می. گریزد می( ستا جا کالم این جان) وار خشمگین، دیوانه
 شود میو روانه دیر  بخشد می ثروتش را بخواهرش  .کند میها وداع  با همه خوشی

، دخترم؟ برای کند میکار را  دانی چرا این می. آید میو در سلک روحانیون در 
زمره در  خواست می  برای آن بود کهاینکه کوشش او در جهت کسب معلومات، 

میل و عطشش برای اجودان مخصوص امپراطور شدن نه برای  .اشراف درآید
او شیفته تحقیر کردن  .بود یک هدف بود، برای برتر شدن و تحقیر کردن

معشوقه او همخوابه  .دیگران بود و با اقرار دخترک، او سخت تحقیر شده بود
. دیر رفته کرد و باو نیز تحمل ن. است و این تحقیر قابل تحمل نبود تزار بوده

باط به فرا گرفتن مسائل دینی پرداخت و با ضدر دیر نیز با همان جدیت و ان
 ،و باالخره برای فرار از هوسها در دیری در یک غار کرد میها جدال  وسوسه
ا داشتن اشرافی ببر کردن و زنی از طبقه نجبحاال با لباس  .معتکف شد ،تنها
ر در لباس روحانیت بلند مرتبه شد که همه در قد توان تحقیر کرد، باید آن نمی

گاه)برابرم زانو بزنند  دنبال شرط ه در دیر شبی، زنی زیبا ب(. تحقیرناخودآ
بندی، او را وادار کرد که پناهش دهد و کوشید تا از او، دلربائی کند و وادارش 

طع با تبر انگشتش را ق. بابا سرگئی کار عجیبی کرد. اش گردد نماید تا همخوابه
دنبال این ه ب .تا اسیر شهوت نشود و تحقیر کند، انسانها را، هوسها راکرد 

هزاران نفر در برابرش بزانو . ماجرا کار بابا سرگئی باال گرفت و شفادهنده شد
او سراسر روسیه را شهرت آوازه  .ادند تا مگر او برایشان دعائی کندافت میدر 

با دختری مریض که برای شفا  31اما سرانجام مثل برصیصای عابد. گرفت
در واقع . پایان رفته یافتن بنزدش آورده بودند، هم آغوش شد و همه چیز ب

همه در برابرش بزانو  خواست می او . پایان رسیده بوده مقاومت این مرد ب
های  اگر روزی برای جلوگیری از وسوسه. درآیند، همه در برابرش بزانو درآمدند

، هنوز بجائی نرسیده بود، هنوز یک زن شرط کرد میانی انگشتش را قطع شیط

                                                             
 های  بادت خداوند، تسلیم وسوسهسال ع 31اسرائیلی بود که بعد از  بَرصیصا از عابدان بنی 31

گاهی از بارداری، او را به قتل رساند و شیطان سرانجام  شد و ابتدا به زنی تجاوز کرد و پس از آ
 .داستان برصیصا در گلستان سعدی آمده است .خدا را انکار کرد



 
محسن های مؤسسه کیهان بود که زیر نظر  مجموعه مجلهاز کتاب هفته 

تا  0431مهرماه  0۱و شورای نویسندگان از تاریخ  احمد شاملو، هشترودی
 .شد منتشر می 0432سال 
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اما امروز . بابا سرگئی را از راه بدر برد و تحقیرش کند تواند میبست که  می
. گذشت که ممکن است بابا سرگئی را تحقیر نمود کس نمی دیگر از مخیله هیچ

اومت برای چه؟ توانست مقاومت کند، مق دیگر نمی. او یک موجود مقدس بود
بابا سرگئی . رسد می، مرگ فرا شود میبرای تحقیر که؟ و وقتی مقاومت تمام 

دنیا آمد که دیگر به تحقیر این و آن راقب ه روحانی مرد و بجای آن مردی ب
 .و خدمت کرد مینبود، گدائی 

برای زنده ماندن باید هدف انتخاب کرد، به هدف ایمان یافت و در راه وصول 
دنبالش ه ای که اسکندر ب آن آب کوثر افسانه .ها اندیشه نکرد ز سختیبه هدف ا

ست، مقاومت است، مقاومت، ا ای از آن بود و آرزوی همه انسانها نوشیدن جرعه
 .بخشد می انسان حیات جاودانی ه مقاومت ب

 .هستیم بابا سرگئی خواهیم میچه  دانیم میدرستی نه وقتی هدف نداریم، وقتی ب
ریم، و باز عقب گرد وآ و رو به قطب دیگر می کنیم میعقب گرد از این قطب 

که دیگر  شود می، و وقتی هدف مشخص مآری میقطبی تازه روی ه و ب کنیم می
 .است رسیدهحداقل ه امکانات ما ب

، با یک کند میزن احساس بدبختی  :ی استیداستان دوم داستان زن و شو
و شوهر زن و نویسنده را  آید میهر آنها نویسنده به ش .نماید می نویسنده مکاتبه 

های نیمه سوخته نویسنده  دنبال یافتن نامهه بیند و ب در اتومبیلی در کنار هم می
بیند اگر شوهرش او  و زن می گیرد میمجادله در و زنش، بین آنها بگو و مگو ه ب

ن دلیل رابطه با یک مرد طالق گوید، فرزندش را از او خواهد گرفت و ایه را ب
که بخاطر  دهد میلذا به نویسنده اطالع  .تحمل کند تواند میامری است که او ن
بگوید وقتی  خواهد مینویسنده . با او حتی حرف بزند تواند میفرزندش دیگر ن

اما زنی که مهر از . هیجان مثبت در زندگانی نیست امکان انحراف زیاد است
ره این محبت است که جلو و گ دهد میکودک ه شوهر بریده، تمام محبتش را ب

شب بخیر ... مقداری هم حقوق مدنی مطالعه کردم. گیرد میخانواده را  پاشیدن
 .بوسم میدختر زیبا، روی ماهت را 
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 دفترچه دوم -روزهای زندان
 

 ها سه، حماروزهای زندان

 
. هیچ خبری از هیچ کجا نرسید. امروز روز تعطیل بود -0430فروردینماه  53

 .وق مدنی را مطالعه کردم همین و بسمقداری از حق
یک را  ام، هیچ خیزم از خوابهائی که دیده چرا صبح که از خواب برمی دانم مین

ام  تو گوئی بر حافظه. فایده است اما بی کنم میمدتی بیهوده تالش  .آورم میبیاد ن
خوابهای دیگر و بیاد ه ب. بینم اند و من هیچ چیز را نمی پرده سیاهی کشیده

خواهم بدانم آیا عذرا را بخواب  تنها می. دن آنها عالقه چندانی ندارمآور
است؟ اما هیچ  ام، چگونه بوده ام؟ خواب من در صورتیکه خوابی دیده دیده

 توانم میحاال  کنم میگمان . و این خود بسیار دردناک است... معلوم نیست
دردی، دردتر که از هر  دانم میو خوب  کنم میبگویم که درد تشنگی را حس 

آخر دختر . تر نیست این تشنگی تحملش از تحمل سوختن در آتش آسان. است
بینم، تو را  را میو در خوابست که ت. زیبا، تنها رابطه من با تو خواب است

شنوم، نگاه تو را  در خواب است که صدای تو را می. بویم ، تو را میبوسم می
دارم،  دوستت می گویم میابست که بتو در خو. شنوم پایم، ترانه عشق تو را می می

در خوابست که دو . ورزیم داری، که بهم عشق می گوئی دوستم می که بمن می
آرزوها ه بندند، در خوابست که ب زنند و پیمان می روح بدون قید با هم حرف می

تو را جاودانه در کنار دارم و با هم در میان ملتی خوشبخت بسر : رسیم می
بخشیم؟ این به کوشش تو، به  آرزوهایمان تحقق میه ر بیداری بآیا د. بریم می

 .سعی من، بکوشش و استقامت ابوالحسن و عذرا بستگی دارد
 

. امروز، با عجله در حمام لباس پوشیدم  زده ساعت دوا -0430فروردینماه  52
فاجعه اول ه ب مور رسیدگیأم ، محل کار کمیسیون سه نفریادبکانون ه مرا ب
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با  .کرد میکفش بپایم غریبی . پوشیدم بعد از دو ماه لباس می. بهمن بردند
نهایت خوشحالی دریافتم که با وجود چاق شدن زیاد، براثر ورزش شکمم 

ها را  ها، مغازه ، خانهآمدند میو  ندرفت میخیابانها، مردمی که . است کوچک شده
این اندیشه ه ایم همه و همه تازه بود و ببر. با میل و اشتهای عجیبی می پائیدم

گذرانند، با چه  فرو شدم که آنها، مردمی که سالهای دراز عمر را در زندان می
. حسرتی آرزوی یکبار آزاد گشتن در کوچه و خیابان، در میان مردم را دارند

، همدانی و همشهری و از کرد میافسری که مرا تا محل کار کمیسیون همراهی 
است که  کرده ای که او دارد، اشتباه  با روحیه گفت میار ناراضی بود و کارش بسی

 .است این لباس ملبس شدهه ب
از من پرسشهائی نمودند و ضمن گفتگو ظن  ت سه نفریمدت سه ساعت هیأ

یقین شد و از ه ای از طرف نظامیها و سازمان امنیت مبدل ب من بوجود نقشه
ز اول بهمن با سرسختی از پراکنده شدن دانشجویان در خیابانها اینکه در رو

مسلم است که در روز اول بهمن ماه، . ام، بسیار شادمان شدم جلوگیری نموده
که رئیس سازمان  است و همچنان نقشه زد و خورد با دانشجویان طرح شده بوده

ه من باما توجه سریع  .است ممکن بود صد نفری نیز کشته شود امنیت گفته
وضع جنگ و گریزی که نیروهای نظامی بوجود آورده بودند، موجب شد که این 
امکان از دست آنها خارج شود و درست وقتی برای انجام نقشه وارد دانشگاه 

بار دیگر مسئولیت . دانشگاه نبوده ای برای ورود ب شدند که در واقع هیچ بهانه
و گروه رهبری  به جبهه ملیروز اول بهمن ماه را جز در مواردی که موضوع 

، برعهده گرفتم و داد می را در معرض عدم قدرت رهبری قرار  و آن شد میمربوط 
این هشتمین . توانستم بکنم ام کار دیگری هم نمی داده توضیح  طور که قبالا  آن

ابیم، زبان فرانسه خواندم و دیگر تا وقتی بخوه بعد دو سه مقاله ب. بازپرسی بود
 .اتفاقی روی نداد
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و باالخره شادمان از خواب بیدار شدم، عذرای خودم را  -30فروردینماه  51
بارها این . را بفال نیک گرفتم نزدیک صبح بود و من این. بخواب دیده بودم

 ...ام حد خوشحال بوده کمتر روزی تا این. خواب را تکرار کردم
مالقات ه را تمام کرده بودم که ب 21ژنمیکالزبان فرانسه درباره ه ای ب مقاله

مانندی در آغوشم گرفتند، چنان گرم  دانشجویان با احساسات بی. دعوتم نمودند
داخل اطاق نزد ه بعد ب. اختیار اشک شوق بچشم آوردم و چنان صادقانه که بی

ه ند که بگفت می با آقای صالح آقای دکتر امیر عالئی. رفتیم رهبران جبهه ملی
آقای  گفت می که آقای کشاورز صدر بقراری. اند دادهمن عنوان ببر دانشگاه را 

، رئیس سازمان امنیت انو او با آقای پاکرو اند کردهمور أرا م 20دکتر اعتبار
تدریج ه است که از صبح فردا ب هاست و گفته شد کرده آزادی ما صحبت به راجع 

 .این حرف را نیز باور کرد شود میاند، ن از بس دروغ گفته. آزاد خواهیم شد
تا صبح شنبه  است که اگر تصمیم گرفته شده ت اجرائی جبهه ملیأدر جلسه هی

و  آزاد نشدیم، اعضای شورای جبهه ملی منهای استادان دانشگاه و آقایان صالح
من که در هر . در دادگستری متحصن شوند و اعتصاب غذا نمایند 25کاظمی

                                                             
نقاش، مجسمه ساز، معمار،  ،(Ange-Michel()033 -0 63)میکالنجلو بوناروتی  21

 .رنسانس ایتالیا است ه هایلیایی و یکی از چهرشاعر ایتا
در . های اقتصاد و مهندسی راه تحصیل کرده در رشته ،(0433-0511)عبدالحسین اعتبار  20

در  0442در سال  .دورٔه چهاردهم و پانزدهم به جای پدرش از بروجرد وکیل مجلس بود
امامی وزیر پست و تلگراف و  گانی و در کابینه جعفر شریفوزیر بازر کابینٔه دکتر منوچهر اقبال

 .تلفن بود
در کابینه دوم محمدعلی (   04 -0530) الدوله معروف به مهذب سید باقر کاظمی 25

پس از آن به سمت استانداری آذربایجان رسید که . فروغی به وزارت امور داخله منصوب گشت
او . و در این دوران اقدام به انجام تعمیرات اساسی در شاه گـُلی تبریز بودیکی از کارهای مهم ا

از جمله کارهایی که کاظمی در سمت وزارت . در کابینه جم به وزارت امور خارجه منصوب شد
پس از . خارجه انجام داد مسافرت به کابل و امضای قرارداد راجع به تقسیم آب هلمند بود

بینه فروغی به وزارت بهداری و کشور انتصاب شد و با تغییر کابینه از نو در کا 0451شهریور 
شود و پس از ترمیم کابینه  در دولت احمد قوام سمت وزارت کشور معرفی می 0450در سال 
باقر کاظمی درکابینه ساعد مسوولیت وزارت فرهنگ را بر . گردد دار وزارت دارائی می عهده
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ب ام، بخوا داده که بخود نوید  حال امروز بسیار خوشحالم و امیدوارم هچنان
 .دیدن تو دختر زیبا، فال نیک و میمون باشد

امروز در روزنامه کیهان خواندم که از روز شنبه سمیناری درباره شهر تهران 
بینند ذکر  و نام مرا در جمله کسانی که سمینار را تدارک می شود میتشکیل 
رائه اما من در زندانم و متاسفانه با آنکه قرار بود دو متن به سمینار ا .است نموده

 .کار سودمند، بازماندم دهم، براثر زندانی شدن از این
امشب کمدی تب بار دیگر تکرار شد، براثر گرمی زیاده از حد آب، درجه به 

درجه را  معین پزشک .وضع عجیب و بسیار خنده آوری پیش آمد. رسید 35
را در آب گرم  زیر بغل دوستمان نهاد و او برای آنکه درجه تب نشان دهد، آن

آب بزمین ریخت و از صدای  .لیوانی که در کنار رختخواب داشت، فرو برد
 کرد میبرخورد درجه با لیوان، معین پزشک که دوست دیگر مان سعی 

هیچ مقدمه درجه حرارت  که بی!! )سرگرمش کند، متوجه شد و بطرف مریض
 آمد و او ناچار درجه را به معین پزشک داد و درجه( رسیده بود 35بدنش به 

                                                                                                                                     
. ، وزیر مختاری ایران در کشورهای اسکاندویناوی شدپس از سقوط کابینه ساعد. عهده گرفت

، وزیر او در کابینه اول دکتر مصدق. باقر کاظمی به نهضت ملی پیوست ،با آغاز نهضت ملی
وزیر دارائی شد  0445امور خارجه و نایب نخست وزیر شد و در کابینه دوم هم تا اوایل مرداد 

ر کبیر ایران در پاریس یبعد از آن به سمت سف. ه اقتصاد بدون نفت تالش کردو در اجرای برنام
از سفارت  0445مرداد  52در آن سمت ماند و پس از کودتای  0445تعیین شد و تا شهریور 

به ایران  کاظمی پس از یک سال اقامت در اروپا به اتفاق شمس الدین امیر عالئی. استعفا داد
بازداشت و پس  0443او در فروردین . بازگشت و در نهضت مقاومت ملی به فعالیت پرداخت

دوم بود و همچنین منتخب نمایندگان  او عضو هیئت مؤسس جبهه ملی .از مدتی تبعید شد
پس از . کنگره در شورای مرکزی جبهه ملی دوم و ریاست شورای مرکزی را بر عهده داشت

، صالح الهیارجریان استعفای اعضای شورای مرکزی و اعالم سیاست صبر و انتظار از سوی 
کاظمی از سوی دکتر مصدق مأمور شد تا جبهه . های جبهه ملی دوم پایان یافت عمالا فعالیت

اسنامه و با حضور با تهیه اس. ملی سوم را با محور احزاب و بدون حضور منفردین برپا دارد
و حزب ملت  ، حزب سوسیالیست، نهضت آزادیاحزابی مانند حزب مردم ایران، گروه ملکی

جلسه برای تشکیل این جبهه برگزار گردید که سرانجام در جلسه سوم و با هجوم  4ایران، 
 .اندازی جبهه ملی سوم منتفی شد الا راهکننده در جلسه عم مأموران و دستگیری افراد شرکت
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کسی که چند لحظه پیش بنابر درجه باید از زور تب . داد می را نشان  4082
 !!درجه هم ضعف پیدا کرد مرده باشد، نیم

 .و اکنون مدت درازی است که مشغول خنده و تفریحیم
 .بوسم میشب بخیر دختر زیبا، روی ماهت را 

 
دم و این اوه چه روز زیبائی است امروز، تو را بخواب دی -30فروردینماه  41

از آزادی که وعده داده بودند . برای من بحقیقت بزرگترین مایه شادمانی است
خبری نبود، باز هم دروغ گفته بودند و درست بهمین علت ما تا نابودی آنها 

اما اگر آزاد نکردند چه باک، من تو را بخواب . بمبارزه ادامه خواهیم داد
یکی از دوستان به . د باشم کافی استو همین برای آنکه تمام روز را شاام  دیده

بهانه پانسمان پا به بهداری رفت و در مراجعت خبر آورد که از روز سه شنبه ما 
را آزاد خواهند کرد، مهمتر، بسیار مهمتر از این، دوست ما موفق شد سه جلد 

 25ا با خود بیاورد و من تا وقتی بخوابم ر نهرو کتاب نگاهی بتاریخ جهان
را خطاب به دخترش بصورت  در این کتاب که نهرو آن. صفحه خوانده بودم

است تاریخ ملتها با هم ربط داده  هائی از زندان نگاشته است، سعی شده نامه
این کتاب برای آگاهی بر . های اقوام گوناگون با هم بررسی شود شود و تمدن

را خواهی خواند معهذا تا  ر سودمند است و امیدوارم تو روزی آنتاریخ ملل بسیا
تا آنجا که ممکن است یادداشتهای سودمندی برایت  کنم میروز من سعی  آن

انجام آن دارم اینست که بزیر عقایدی که ه تهیه کنم و کار دیگری که تصمیم ب
ام  بودهتی با تو های خود و وق است و با آنچه من در نامه نهرو در این کتاب آورده

 ،ام یا با آنچه در دفتر اول این یادداشتها آمده، مشابه است در میان نهاده احضور
که تو یکسره با تردید و ترس وداع گوئی و دختری  اینکار برای آن. خط بکشم

 :انقالبی بشوی، بسیار سودمند است
ای  نامه»ای تحت عنوان  متن نامه ناز زندا نهرو 0131در بیست و ششم اکتبر 

 :است و اینک قسمتهائی از آن نامهنگاشته « برای روز تولد



 
 نهروجواهر لعل گاندی و 
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دیگر که ( است مقصود گاندی)امروز هم در هند یک رهبر بزرگ ... » 
برند، لبریز است و با کمال اشتیاق  گونه قلبش از محبت کسانی که رنج می همان

ست به مردم کشور ما برای یک کوشش عظیم و فداکاری آنهاه در صدد کمک ب
نجیبانه الهام بخشیده است تا بتوانند دوباره آزاد باشند و بار سنگین گرسنگان و 

در زندان نشسته است اما جادوی پیام  گاندی. فقیران و محرومان سبک گردد
یابد و مردان و زنان و حتی  اه میلیونها نفر مردم هند ریاو پنهانی در قلب م

ما . شوند میو سربازان آزادی هند  آیند میکودکان کوچک از صدف خود بیرون 
امروز در هند تاریخ را می سازیم، تو و من خوشبخت هستیم که این اتفاق را 
در برابر دیدگان خود داریم و حتی خودمان در این ماجرای عظیم شرکت 

 .جوئیم می
نهضت بزرگ چگونه رفتار خواهیم کرد؟ در آن چه نقشی خواهیم  آیا ما در این

اما در هر  دویم چه نقشی نصیب ما خواهد شگب توانم میداشت؟ اکنون ن
کاری نخواهیم کرد که شایسته  صورت باید بخاطر داشته باشیم که ما هرگز هیچ

ما . ندگی مردم کشورمان شودنظور بزرگمان نباشد یا موجب سرافکهدف و م
ید سرباز هند باشیم، افتخار و سربلندی هند بطرز رفتار ما بستگی دارد و این با

 .است سپرده شده به مایک ودیعه مقدس است که  ،افتخار
تصمیم گرفتن . اغلب ممکن است درباره آنچه باید بکنیم دچار تردید شویم

این ه ب. درباره اینکه چه چیز درست است و چه چیز نادرست کار آسانی نیست
خواهم خواهش کنم که هر وقت دچار تردید شدی، آزمایش کوچکی  جهت می

هرگز کاری مخفیانه »: تو کمک دهده این آزمایش ممکن است ب. را بکار بری
را پنهان سازی زیرا میل پنهان  مکن یا کاری نکن که میل داشته باشی که آن

است که ترسی و ترس هم چیز بدی  مفهومش اینست که از آن می ،کردن چیزی
 .شایسته تو نیست

اگر دلیر و با . رسد میدنبال آن فرا ه همیشه دلیر باش، سایر چیزهای دیگر ب
شهامت و نیکوکار باشی، هرگز ترس نخواهی داشت و کاری نخواهی کرد که از 

 . آن شرمسار و سرافکنده شوی
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 دختر عزیزم اگر تو چنین رفتار کنی یک فرزند روشنائی خواهی بود که هر چه
 .هم پیش آید، ترس نخواهی داشت و آشفته نخواهی شد

خداحافظ دخترم، امیدم اینست که تو بزرگ بشوی و یک سرباز دلیر برای 
 .«هند باشیه خدمت ب

ای از  دختر زیبا اگر بجای هند، ایران گذارده بودم، این نامه برای تو، نامه
وجود دارد ناشی از همسانی  تفکر مشابهی که بین من و نهرو. ابوالحسن بود

دیروز هند اسیر استعمار بود . موقعیت اجتماعی ایران امروز و هند دیروز است
 . و نهرو زندانی، امروز ایران اسیر استعمار است و ما زندانی

 خطاب بدخترش تحت عنوان هدیه برای ای نامه نهرو 0140در روز اول سال 
 :سال نو، نوشته است و اینک قسمتهائی از آن نامه

ای از فکرم جدا  امروز لحظه امن اغلب به فکر تو هستم اما مخصوص... »
که صبح بسیار زود در بستر خود  امروز روز اول سال است، موقعی. ای نبوده

در این )م کرد میهای صحبگاهی را نگاه  که ستاره چشم گشودم، در حالی
در فکر سال پر عظمتی که ( نعمت تماشای ستارگان محرومیمزندان ما از 

گذشت بودم و بتمام امیدها و اضطرابها و شادمانیهائی که در خود داشتم و تمام 
 . اندیشیدم اقدامات بزرگ و پر عظمتی که در آن انجام گرفت، می

را هم ( زن نهرو)کمی بعد در ساعات پیش از ظهر خبر رسید که مامی ... 
مسرت بخش برای سال نو  برای من این خبر یک هدیهِ. اند کردهبازداشت 

 ...بود
موضوع نامه تاریخ ) :درس تاریخ و اینک قسمتهائی از آن 0440ژانویه  2

اند و جریان پیشرفت  گرفته که در جوامع مختلف شکل  ها حیات و تمدن انسان
 (آرام تمدن است

صورت ه را ب توان آن های سانسکریت ما شعری است که میدر یکی از کتاب... »
باید فرد را در راه خانواده، خانواده را در راه فرقه، فرقه را در »: زیر ترجمه کرد

درسی که این شعر . ... راه کشور و تمامی دنیا را بخاطر روح فدا ساخت
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اکاری دیگران و فد باهمان درس تعاون و همکاری  آموزد میما ه سانسکریت ب
 .باشد میتر  در راه هدفهای بزرگتر و خیر و مصلحت عالی

از یاد  رود میدر هند، ما از مدتها پیش این راه واال را که بسوی عظمت واقعی 
که هنوز هم به  رسد میایم اما بنظر  این جهت است که سقوط کردهه ایم و ب برده

وشش و هیجان جر آن نظر داریم و از این روست که اکنون باز سراسر کشور د
 .است

بینیم اکنون مردان و زنان و پسران و دختران  چه زیبا و پر شکوه است که می
روند و به  هند به پیش میه لبخند زنان و شادمان در راه هدف بزرگ خدمت ب

 .گونه رنج و زحمتی اعتناء ندارند هیچ
ت در راه آنها حق دارند که متبسم و شادمان باشند زیرا از شادمانی عظیم خدم

که خوشبختی بیشتر دارند  و آنان. یک آرمان بزرگ و هدف عالی برخوردارند
 .شوند میاز لذت و شادمانی فداکاری نیز بهره مند 

اما . این یک هدف عالی و ارجمند است. هند را آزاد سازیم کوشیم می امروز ما 
تر تر و ارجمند هم عالی بشری، هدفیست که از آن خدمت به تمام جامعهِ 

  ...باشد می
 : و اینک قسمتهائی از آن 0140ژانویه  3انقالب زنده باد نامه 

ام را برایت آغاز کنم، صداهای ضعیف و  امروز موقعی که خواستم نامه... »
 :...غرش یک رعد دوردست شبیه بود، بگوشم رسیده مبهمی که ب

 «انقالب زنده باد! انقالب زنده باد»: ندکشید میمردمی فریاد 
و دلهای ما از شنیدن آن  آمد میندان از این فریادهای مبارزه جویانه بتکان ز

 ...شادمان شده بود
چرا باید خواستار انقالب و « انقالب زنده باد»چرا ما باید فریاد بکشیم که 

 تغییر باشیم؟
سراسر طبیعت . تواند تغییر ناپذیر باقی بماند در یک دنیای زنده، هیچ چیز نمی

ها هستند که رشد  فقط مرده. شود میز و دقیقه به دقیقه عوض روه ب روز
آب تا وقتی که جاری و در حرکت . باشند حرکت می و ساکن و بی کنند مین
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را متوقف سازیم، کم کم فاسد و گندیده  اگر آن. ماند میاست، تازه و پاک 
 ما چه بخواهیم و چه. زندگی انسان و زندگی یک ملت نیز چنین است .شود می

، کودکان شیر خوار (شویم من و عذرا هیچوقت پیر نمی)شویم  نخواهیم پیر می
، دختران کوچک به دختران بزرگ و زنان بالغ و شوند میدختران کوچکی 

 .گردند می عاقبت هم بزنانی پیر تبدیل 
ما باید خودمان را باین تغییرات همراه سازیم اما کسان بسیاری هم هستند که 

نیا در تغییر است، آنها فکر خود را بسته و مغزشان را قفل شده پذیرند که د نمی
ه هیچ چیز ب. ای در آن راه یابد دهند هیچ تصور تازه دارند و اجازه نمی نگاه می

 (نسل پیر بدبخت) سازد میناندازه فکر کردن، آنها را متوحش 
 ندک میست که دنیا برخالف میل آنها حرکت ا نتیجه آن نتیجه این وضع چیست؟

و چون آنها و کسانی مانند آنها، خودشان را با شرایط متغیر آن  رود میو پیش 
و انقالبات شدیدی  دهد می، گاه بگاه انفجارهائی رخ سازند میهمراه و منطبق 

 . آید مینظیر انقالب کبیر فرانسه و انقالب بزرگ روسیه پیش 
و بدیهی است که حتی ما امروز در کشور خودمان در جریان یک انقالب هستیم 

اما در واقع ما خواهان چیزی بیشتر از آن  خواهیم میما استقالل و آزادی 
تمام مردابهای سابق را پاکیزه و مصفا کنیم و در همه جا،  خواهیم میما : هستیم

تارهای  توانیم میما باید تا آنجا که . آبهای تازه و پاک را جاری سازیم
مردمان بسیاری که گرفتار آن هستند، پاک  عنکبوت و غبار کهنگی را از افکار

زیرا همین تارهای عنکبوت و کثافات کهنگی است که آنها را از فکر . کنیم
این . دارد کردن و همکاری کردن در راه وظیفه بزرگی که در پیش داریم باز می

اما ما . یک کار بزرگست و احتمال دارد که وقت فراوانی هم الزم داشته باشد
 .«انقالب زنده باد»پس . کنیم عرا جلو برانیم و تسری آن توانیم میدر باید هر ق

ممکن است پدران و . پسران و دختران جوان را ببین. کودکان ما را ببین... 
مادران بسیاری از این کودکان در سابق با ترس و لرز همچون غالمان زندگی 

غالمی و بندگی را  که کودکان نسل ما هم کند میاما چه کسی تصور کرده باشند 
 .بپذیرند یا از چیزی بترسند
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قرار چرخ و فلک تغییر و تحوالت در گردش است و همه چیز را زیرورو  بدین
و کسانی که باال بودند، پائین  آیند میکسانی که پائین بودند باال . سازد می 

 . روند می
هم این  در واقع بنابر اقتضای طبیعت وقت آن فرا رسیده بود که در کشور ما

ایم که دیگر  ایم و بحرکت آورده چنان بجلو رانده را اما ما آن چرخ بحرکت درآید
 .را متوقف سازد آن تواند میکس ن هیچ
 « انقالب زنده باد»

ای میان آسیا و  سهیمقا: موضوع نامه 0140ژانویه  2آسیا و اروپا نامه مورخ 
امروز اروپا خود را متمدن،  نویسد می نهرو. اروپا و بحث از قدمت تمدن آسیائی

که آسیا و تمدن آسیائی تا  دهد میتاریخ نشان ه اما نگاهی ب داند میتر  متمدن
مردمان . است روزگاران دراز و در دورانهای ممتد بر همه جا مسلط بوده

 سخرو اروپا را م اند کردهگوناگونی بسان امواج پشت سر هم از آسیا حرکت 
اروپا را متمدن  اتاخت و تاز پرداختند و ضمنه آنها در اروپا ب. اند اختهس

 : ساختند
ها، هر کدام در یک قسمت  ها، ترک ها، مغول ها، عرب آریائیها، سکاها، هون

 . اند اند و بعد در سایر قسمتهای آسیا و اروپا پراکنده شده آسیا بوده
پرورده و اروپا مدتهای دراز  میآسیا سرزمینی بوده که این اقوام را چون ملخ 

 .است مستعمره آسیا بوده
است و اروپا در کنار  آسیا در روی نقشه بشکلی عظیم و غول آسا گسترده شده

 .نماید می آن بسیار کوچک 
اما این قاره کوچک امروز بزرگ و باعظمت است و تمدن درخشانی در آن 

. عالی را انکار کرد توان وجود این تمدن نباید و نمی. بوجود آمده است
 . توان تمدن عالی آسیا را از یاد برد گونه که نمی همان

آئین هندوئی، بودائی، یهود، مسیحیت، اسالم، زرتشت همه و همه در مهد آسیا 
های مردم سراسر گیتی  اند و امروز بر اندیشه گرفته و نضج  اند آمدهبوجود 

 . حکومت دارند
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 :دهد میادامه  نهرو
اما باز هم زمانه حتی در برابر دیدگان  :راستی روزگار عجیب تغییر یافته است

 .پذیرد ما نیز تغییر می
امروز تاریخ در آسیا به سرعت در حرکت است و قاره پیر و کهنسال ما پس از 

 .شود مییک دوران رکود و سستی و خواب آلودگی بیدار 
که در آینده، آسیا  داند میت زیرا همه کس اکنون دیدگان جهان متوجه آسیاس

 . عهده خواهد داشت و اجرا خواهد کردر ای ب نقش عمده
که ما در خدمت  داند میدختر زیبا، محبوب و قشنگ من، و اکنون همه کس 

 .عهده داریم و اجرا خواهیم کردر میهن نقشی ب
پس از  مه نهرودر این نا: تمدنهای باستانی و میراث ما - 0140ژانویه  1نامه 

است به شروع تمدن در  تمدن قدیم که در کرت و مصر ریشه گرفتهه اشاره ب
پرسد این تمدنهای باستانی چه  پردازد و می النهرین و چین و هند و یونان می بین
مردمانی که . اند؟ تمدن کنوسوس که در جزیره کرت بود دیگر وجود ندارد شده

 .تر یونان را بوجود آوردند، آمدند و آن تمدن قدیمی را نابود کردند تمدن جوان
تمدن باستانی مصر هم بعد از یک دوران عظمت که چند هزار سال طول کشید، 

های پهناور و متعدد  در عراق و ایران هم، امپراطوریها و سلطنت. محو گشت
 !اند یان رفتهنس و آغوش فراموشیه بوجود آمده و بعد هر یک بدنبال دیگری ب

ها در کشورهای فوق به تمدن هند و  پس از اشاره به از بین رفتن تمدن نهرو
تنها در این دو کشور بزرگ تمدن قدیمی تا امروز  گوید میو  کند میچین اشاره 
 : گوید میاست و  ادامه یافته

در یک خط مستقیم  ما از یک جهت وارثان این هزاران سال تمدن هستیم، ما
در دنبال آن مردمان قدیمی هستیم که از معابر کوهستانهای شمال غربی بسوی 

 ...دشتهای خندان و شکفته هند سرازیر شدند
اند و بسوی  توانی آنها را بنظر بیاوری که از معابر دشوار کوهستانی گذشته آیا می
یز از روح مقابله با آنها دلیر و لبراند؟  های ناشناس پائین سرازیر شده جلگه

گونه ترس از عواقب آنچه فرا خواهد رسید، به پیش  ماجراها و بدون هیچ
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ند کرد میرا با گشاده روئی استقبال  ند و آنداد میآنها به مرگ اهمیتی ن. ندرفت می
که تنها راه کامیاب  دانستند میو  داشتند میو معهذا زندگی را بسیار دوست 

باک بودن و ترس نداشتن و دلسرد نشدن از  ، بیشدن و لذت بردن از زندگی
زیرا شکست و ناکامی نیز از کسانی که شجاع و  .ها و ناکامیهاست شکست

 .کند میدلیرند و از چیزی باک ندارند دوری 
و ... براستی که بسیار عالی است که فکر کنیم ما وارثان تمام این قرون هستیم

ب هم بسیار است که ما را در دنیا در میراث کنونی ما چیزهای بد و نامناس
عقب مانده نگاهداشته است و کشور ما را دستخوش فقر عظیم ساخته و 

 .است ای در دست دیگران در آورده بصورت بازیچه
ایم که این وضع نامناسب و ناگوار نباید بیش از این  رفتهگاما آیا ما تصمیم ن

 ادامه پیدا کند؟
طور  وم اینای است موه ترس کلمه! چرا گویم میجواب  و من دختر زیبا به نهرو

 نیست، دخترم؟ 
از چگونگی نشر تمدن در اروپا  در این نامه نهرو: ها هلن - 0140ژانویه  01

اروپا تا مدتی دراز فقط بمعنی کشورهای اطراف دریای مدیترانه : کند میبحث 
ند که کرد میآلمان و انگلستان و فرانسه امروزی قبایلی زندگی  بود و در حدود

 . ندخواند میآنها را بربر 
که تمدن ابتدا در نواحی شرقی دریای مدیترانه آغاز  شود میدر واقع چنین تصور 

بتدریج آریائیها از آسیا بطرف مغرب سرازیر شدند و بر یونان و . است شده
نچه ما امروز در باره کشور یونان باستان آ. کشورهای مجاور آن هجوم بردند

 . مربوط بهمین آریائیهائی است که بیونان آمدند کنیم میو تحسین  دانیم می
این آریائیها در آغاز کار با آریائیهای دیگر که شاید کمی زودتر  کنم میتصور 

اما بتدریج تغییرات روی . از آنها بطرف هند سرازیر شدند تفاوت زیاد نداشتند
 .ندکرد میو کم کم دو شاخه آریائیها اختالف بیشتر و بیشتری پیدا  داد یم 

تری که در هند وجود  یهند آمدند تحت تاثیر تمدن قدیمه آریائیهائی که ب
 ...بود « دراویدیها»تر، تمدن  این تمدن قدیمی. داشت، قرار گرفتند
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ثیر أزه زیادی تحت تتا اندا اهمین قرار آریائیها که به یونان رفتند نیز قاعدته ب
. که در یونان شکفتگی داشت، قرار گرفتند« کنوسوس»تر  تمدن قدیمی

آریائیها گرچه تحت تاثیر تمدن کنوسوس قرار گرفتند اما این تمدن و هر تمدن 
های آن، تمدن  از میان بردند و بر خرابهرا دیگری که در اطراف وجود داشت 

 . جدید خودشان را بوجود آوردند
تر را یا در خود مستحیل و  یائیها بسیار خشن و دلیر بودند و اقوام متمدناین آر

در حدود هزار سال قبل از  اتقریب« سوسوکن»قرار تمدن  بدین. یا از بین بردند
درخشان بوجود  یتولد مسیح از میان رفت و آریائیهای ساکن یونان تمدن

 .آوردند
. ورنت و تبس بوجود آمددر سرزمین اصلی یونان شهرهای آتن، اسپارت و ک

در دو « ها هلن»قول خودشان ه داستانهای نخستین روزگار زندگانی یونانیان یا ب
 .ایلیاد و اودیسه: است حماسه بزرگ نقل شده

را خواهم  یا خیر، در هر حال آن ام کردهبرای تو این دو کتاب را تهیه  دانم مین)
 (.دانست

یک دختر زیبای یونانی « پاریس»بنام  چگونه پهلوانی کند میکتاب ایلیاد نقل 
برد و چگونه پادشاهان و « تروا»شهر خودش ه را بنام هلن دزدید و او را ب

جنگ پاریس رفتند و شهر تروا را محاصره کردند تا هلن را ه پهلوانان یونان ب
 . بازگردانند

راه  که در باشد میلیس اجراهای پهلوانی بنام اوها و م اودیسه داستان سرگردانی
 . است مراجعت از جنگ تروا با آن مواجه شده

ها یا یونانیان از نظر انسانیت محدود  حال که هلن توجه است که در همان بجال
یک قدرت جدید دیگر هم در  ندرفت میسرعت رو بکمال ه اما عالی خود ب

که بعدها یونان را نیز مسخر و ضمیمه خود  یافت میسواحل مدیترانه تولد 
 .ین قدرت روم بودساخت و ا
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چندین قرن در صحنه جهان نقشی . شهر روم در همان زمانها بنا نهاده شده
س دنیای اروپائی قرار داشت و خانم أنداشت اما بعد طی چندین قرن در ر

 .جهان و شهر ابدی لقب یافت
در حدود همان زمان شهر قدیمی دیگری بنام کارتاژ در سواحل شمال افریقا 

کارتاژ بزودی بصورت یک قدرت دریائی درآمد و با . اگردیدبدست فنیقیها بن
عاقبت روم . های شدید روی داد میان آنها جنگ. روم رقابت شدیدی پیدا کرد

 .را بکلی نابود و ویران ساخت بر کارتاژ غلبه کرد و آن
فلسطین نیز مهد تمدن بود و کتاب تورات در آنجا بوجود آمد و شائول پادشاه 

سلطنت ه ب ندد و سلیمان که شهرت و خردمندی فراوانی داشتاسرائیل و داو
 . اسرائیل رسیدند

در این نامه از سازمان  ونهر: دولت های شهری یونان 0140ژانویه  00
یک ه که یونانیها ب گوید میو  کند میاداری و اجتماعی شهرهای یونان بحث 
خاص  ند که هر شهر حکومتیداد می   حکومت کشوری راغب نبودند و ترجیح

حکومت شهری را هم با  نظام ندرفت میهر کجا  یونانیها به. خود داشته باشد
این حکومتهای شهری جمهوری بودند و بوسیله ثروتمندان شهر . بردند خود می
ند و در تشکیل دولتها، اشخاص متوسط و عادی دخالت بسیار شد میاداره 

چنین تعداد زیادی غالمان بودند که  هم. تی نداشتندکمی داشتند یا هیچ دخال
برای زنان نیز حقی وجود . هیچ دخالتی و حق شرکت در دولت را نداشتند

 .نداشت
شرایط و مقتضیات  گوید میهای آریائی پرداخته و  مقایسه شاخهه ب نهرو ،بعد

مت شهری کوچک تشکیل ، یک حکوندرفت میمحلی آریائیها را که بهر جا 
 . ند، در ایران بسوی تشکیل یک امپراطوری بزرگ سوق دادداد می  

ای  است که تا اندازه های کوچک وجود داشته ها و سلطنت در هند نیز جمهوری
اما دوام نیافتند جز حکومتهای سلطنتی . است دولتهای شهری یونان شبیه بودهه ب

ایجاد یک کشور بزرگ نبودند و با ه ب یونانیها با آنکه مایل. بزرگ شدندکه 
. هم زد و خورد و جنگ نیز داشتند اما زبان و فرهنگ و مذهب مشترک داشتند
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. مذهب آنها از جمله مذاهبی بود که در آن خدایان متعدد وجود داشت
 .و اساطیرشان بسیار غنی و زیبا بود( میتولوژی)داستانهای مذهبی 

این ه بدنهای نیرومند و زیبا داشته باشند و ب یونانیها اعتقاد داشتند که باید
این مسابقه ها هر چند . ندداد می  داری ترتیب  های دامنه منظور بازیها و مسابقه

و مردمی از  شد میدر یونان تشکیل « المپ»یکبار در میدانهای وسیع شهر 
ان مسابقات ورزشی جه ،و بهمین نظر. ندرفت میآنجا ه سراسر یونان برای تماشا ب
  .خوانند را مسابقات المپیک می

این . ندشد میبا هم متفق ( ها)، این شهرآمد میاما هر وقت که خطری پیش 
 ...خطر بزرگ هجوم ایرانیان بود

 
تمام روز را مشغول . چطوری دخترم، حال من خوبست -30فروردینماه  40

بسان خورشید از زندان ننی نور  نهرو. تاریخ جهان بودمه مطالعه کتاب نگاهی ب
دختر . پاشد و این نور است که قرنش و قرنهای بعد را روشن خواهد کرد می

است، ستاره فرض کنیم و اگر  هایش آورده نازم، اگر عباراتی که نهرو در نامه
هائی هست که  ای تصور کنیم، جمله ها او را خطاب به دخترش، منظومه نامه

امکاناتی که ه هاست و سعی من اینست که با توجه ب ومههای این منظ آفتاب
 .دارم، چشمان حقیقت جوی و حقیقت بین تو را متوجه خورشیدها کنم

که برنامه کوچک کردن شکم جدی  دهم میکار برایت توضیح  اما پیش از این
کمیت غذا جای خود را به توجه به کیفیت غذا ه توجه ب. شود میتر  و جدی

آب  دیگر با غذا یا اصال. ام جم غذا تا ممکن است، کاستهاست، از ح داده
صبح بسیار زود که از خواب . نوشم می( نیم استکان)نوشم یا بسیار کم  نمی

روزی دو بار صبح و . نوشم ساعت قبل از هر غذا آب می  شوم و نیم بیدار می
روم و اکنون شکم بطور  و روزی یک تا دو ساعت راه می کنم میعصر ورزش 

است و به نیروی عشق و با توکل به خدا بزودی از شرش  حسوس کوچک شدهم
های نهرو بپردازم اما  نامهه ب خواستم می  : های نهرو و اما نامه. راحت خواهم شد

ه من خواهد رسید و با توجه به امروز خبری ب گوید مییادم آمد که حس ششم 
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فردا برایت . ، این خبر خوش خواهد بودنمک میانسباط و فرحی که حس 
 .سم که آیا خبری است یا خیر و این خبر خوش است یا نهینو می

عنوان نامه  های آسیای غربی امپراطوری: از زندان ننی نهرو یو اینک نامه ها
 0140ژانویه  04

بابل کرزوس  ری ایران و بابل و جنگ کورش با شاهاز امپراطو در این نامه نهرو
 .را در مدرسه خوانده ای که البد تو تاریخ آن دهد میرا برای دخترش شرح 

های  به سنت در این نامه نهرو :0140ژانویه  03بار سنگین سنت های کهن
قسمت از  آنکه ست ا نهرو برآن. کهن مذهبی در جامعه هندی پرداخته است

ناپذیر  سنتها را که خوب است باید حفظ کرد اما بقیه را که باری گران و تحمل
 :نویسد میزمین نهاد و چنین  است باید بر

بجلو برویم، این رشته ارتباط  خواهیم میاما از یک لحاظ هم وقتیکه ما ... »
 .سازد می های گذشته  پیچد و ما را اسیر سنت بدست و پای ما می

. های ارتباط با گذشته را حفظ کنیم و نگاهداریم اید بسیاری از این رشتهما ب
همین ترتیب هم هر جا مانع پیشرفت ما باشند و نگذارند که از زندان ه اما ب
 .«ها آزاد شویم، باید آنها را قطع کنیم و دور بیاندازیم سنت

 
 :0140ژانویه  02ی در هند باستان ای های دهکده جمهوری
به سازمان اداری و سیاسی هند باستانی پرداخته است و  امه نهرودر این ن

 .دانستند میرا اجرت نمودند، فن ساختمان هکه آریائیهائی که به هند م گوید می
ها و دراویدهای هندی  های آریائی براساس اختالط فکری بین آریائی دهکده

همه مستقل بودند و تحت اداره شورای ها  این دهکده. تغییر و تکامل یافت
یکدیگر ه اغلب یک عده دهکده یا شهرهای کوچک ب. دهکده قرار داشتند

ند که مقامش گرفت میند و در تحت ریاست راجه یا رئیس قرار شد میملحق 
ند کرد میها با هم همکاری  گروه های دهکده. انتخابی بود و گاهی هم موروثی

 .ندساخت میترعه های آبیاری  ها و کاروانسراها و و جاده
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توانست  که راجه هر چند هم که در منطقه خودش رئیس بود نمی رسد میبنظر 
خود او تابع قوانین و رسوم آریائی بود و . هر کار که دلش بخواهد، انجام دهد

 .ممکن بود از طرف اتباعش معزول شود
جوه اشتراک نیز آریائیهای هند با آریائیهای یونان ضمن اختالفات بیشمار، و

 . داشتند
غالمان و کسانی که آریائیها آنها را در طبقات پائین و پست قرار داده بودند، 

 . دمکراسی و آزادی نداشتند
در آن  دانیم میکنون اآن صورت که ما ه کاست با تقسیمات بیشمارش ب نظام

چهار ه هند، جامعه ب یدر آن دوران در میان آریائیها. زمان وجود نداشته است
 :که عبارت بودند از شد میکاست یا طبقه تقسیم 

ها یا اشخاص دانشمند و تحصیل کرده و خردمند که شامل  برهمن -0
 شد میروحانیان 

 کشاتریاها یا حکمرانان و نظامیان -5
 ها یا بازرگانان وائشیا -4
 .این طبقه در حکومت شرکت نداشتند. شودراها یا کشاورزان و کارگران -3

سیستم کاست برای جلوگیری از  اًت براساس شغل و کار بود و ظاهرتقسیما
 .است یائی بودهراختالط با هندیهای غیر آ

تمام نژادهای دیگر بدیده ه آریائیها خیلی از نژاد خودشان مغرور بودند و ب
است که « وارتاه»کلمه کاست در زبان سانسکریت . نگریستند حقارت می

هند ه که آریائیهائی که ب دهد میلمه نشان این کمعنای . بمعنی رنگ است
آمدند، سفیدتر و زیباتر از ساکنین قبلی و اصلی هند که رنگشان تیره بود، 

 . بودند
کاست هم صورت  نظامفساد نهادند و ه آریائیها رو ب ،بتدریج ،های بعد در دوره

ددی که در داخل هر طبقه بوجود عتتقسیمات م. خشک و خشن پیدا کرد
و موجب سقوط  ساخت می، کشور را ضعیف کرد میو مردم را از هم جدا  آمد می
 .گشت میآن 
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. موش کردند و از یاد بردنداچنین آریائیها افکار آزادیخواهانه قدیمشان را فر هم
که یک آریائی هرگز نباید غالم و برده بشود و  شد میدورانهای قدیم گفته در 

 . آبرو سازد ی خود را بیبرای او مرگ بهتر از آنست که نام آریائ
همزمان  ائیها نخست، بنده یکدیگر بودند وبطوریکه تو دختر زیبا شاهدی آری)

پذیرفتند، اما ما برای آنکه دیگر آن ننگ را که نسل پیر  بندگی دیگران را هم می
 (. تحمل کرد و غالم شد، تحمل نکنیم بپاخواسته ایم

به تاریخ جنگهای ایران  ین نامه نهرودر ا: 0140ژانویه  40ایران و یونان نامه 
ای اما مطلبی که بسیار مهم است،  را خوانده و یونان پرداخته است که البد تو آن

داستانی است که هرودوت، مورخ یونانی ذکر کرده و نهرو در نامه خود 
 :است آورده

کار  یونان مخالف بود و اینه با لشکر کشی ب عموی خشایار شاه« آرتابانوس»
را از این فکر  شاه کرد میانست و سعی  می دبرای ارتش ایران خطرناک را 

 :داد عمویش چنین جوابه د و خشایار شاه بسازمنصرف 
 اٌ مئدر همه جا فقط خطر را دید و داگوئید حق دارید اما نباید  شما در آنچه می

همین ه شما هر چیز را ب ،اگر در برابر هر پیش آمدی .ا حساب کردمخاطرات ر
خیلی بهتر است همیشه با . کاری انجام نخواهید داد هرگز هیچ ،ترتیب بسنجید

پیش  حوادث بنگریم و بخاطر نیمی از مخاطراتی که ممکن استه بینی ب خوش
این جهت ه و بهای تیره پر باشیم  که همیشه از پیش بینی بکشیم تا این آید رنج

اگر هر پیشنهادی که مطرح . به هیچ اقدامی نپردازیم و از هیچ چیز رنج نبریم
که راه صحیحی برای دنبال کردن نشان بدهید شما  ، انتقاد کنید بدون آنشود می

کنید، هرگز به منظور و نتیجه  خودتان هم مانند کسانی که با ایشان مخالفت می
 تواند میکفه ترازو با هم برابرند، انسان چگونه وقتی دو . مثبتی نخواهید رسید

اما  .کس یقین بداند که کدامیک از آنها سنگین تر است؟ بدیهیست که هیچه ب
 خاطرپیروزی ب. پردازند میاقدام ه در انتظار کسانیست که ب موفقیت معموالٌ

درستی ه خواهند نتیجه هر کار را ب کسانی که ترسو و مالحظه کار هستند و می
  .ماند میسنجند در انتظار نب
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اگر کسانی که پیش از . است رسیدهچه قدرت عظیمی ه بینید که ایران ب شما می
ند یا مشاورانی مانند کرد میمن بر تخت نشستند همین نظرهای شما را رعایت 

آنها از . شد میاین وسعت و عظمت نه ، هرگز سلطنت ما امروز بداشتند میشما 
همیشه کارهای . اند اینجا که هستیم رسانیدهه ت ما را براه مقابله با مخاطرا

 . است بزرگ همراه با مخاطرات بزرگ انجام شده
 (دختر زیبای من این نامه را چندین بار با دقت خواهد خواند)

درست  های آرتابانوس بنابر آنچه اتفاق افتاد پیش بینی: دهد میادامه  نهرو
شکست یافت اما کلمات او  خشایار شاه. درآمد و ارتش ایران شکست خورد

امروز که ما . هنوز طنین درستی دارد و برای همه ما درس بزرگی است
باید بخاطر بیاوریم که پیش از کارهای بزرگی را تحقق بخشیم،  خواهیم می

 .بگذریمهدف باید از میان خطرات بزرگ ه وصول ب
 (، از خطر نباید ترسیدگویم میو اکنون دختر زیبا قبول کن که من درست )

که سراسر یونان  رسد میو باین نکته  پردازد میبشرح چگونگی جنگ  بعد نهرو
در معبر تروموبیل با . علیه ارتش ایران متحد شد و ارتش ایران را شکست داد

ارتش ایران تا مرگ آخرین نفر مقاومت کرد و بر سنگی که  سرباز در برابر 411
هم اکنون بیاد فداکاری او و سربازانش در این معبر بپاست، چنین نوشته 

 : است شده
 گذری برو به اسپارت بگو ای آنکه از اینجا می 
 ایم که ما بخاطر فرمانبرداری از او در اینجا خفته 

من داستانی از این ماجرای . ت میهن آنها بوددانی که اسپار تو دختر زیبا البد می
 .که روزی برای تو میفرستم تا بخوانی ام کردهحماسی و قهرمانی ترجمه 

های ماراتن و ساالمین آغاز  شکست :است در پایان این نامه چنین آورده نهرو
، مورخ یونانی در این مسئله که هردوت گوید میانحطاط امپراطوری ایران شد و 

 :است اندیشه کرده و از آن یک قانون اخالقی بیرون کشیده
و بعد در نتیجه این موفقیت « موفقیت»: تاریخ یک ملت سه مرحله دارد

 .«سقوط»ها  و بعد در نتیجه این« عدالتی نخوت و بی»
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تار آنیم وظیفه مقدس ماست که مرحله دوم را که هم اکنون گرف: گویم میو من 
باید برای همیشه از زندگانی خود و ملت خود برانیم تا هرگز مرحله سوم فرا 

 .نرسد و همیشه موفق باشیم
تمدن پرافتخار و ه در این نامه ب نهرو :0130ژانویه  54 تمدن پرافتخار هالس
که مدت سی از برکت وجود پریکلس  گوید میو  کند میپر شکوه یونان اشاره 

صورت یک شهر پرشکوه درآمد که از ه سال بر آتن حکومت کرد، آتن ب
 . ساختمانهای زیبا و هنرمندان و متفکران بزرگ پر بود

درباره این رشد و  کرد میدر همین زمانها در آتن زندگی  اتقریبکه  هردوت
قی استخراج تکامل به تفکر پرداخته و از آن مثل همیشه یک دستور اخال

 :است کرده 
 خورد میبچشم ست و دالیل آن هم در هر جا مسلم ا. قدرت آتن رشد یافت»

تحت تسلط یک حکومت که آتنیها  زمانی. که آزادی چیز خوبی است
اما  .همسایگانشان برتری نداشتنددادی بودند در جنگ بر هیچ یک از استب
تمام همسایگانشان بزودی برخود را برکنار سازند که توانستند حکومتهای  وقتی

ای پیشرفت ان تابعیت برکه در دور دهد میاین موضوع نشان . برتری یافتند
وقتیکه آزاد ند اما کرد میند بلکه برای یک ارباب کار کوشید میخودشان ن
بهترین شکلی برای خودش و فرد با کمال هوش و ذکاوت خود به شدند، هر 

 «.کوشید می تکامل کارش 
توانیم از مبارزه برای آزادی صرف نظر  بهمین جهت است که ما نمیدختر زیبا 

، افالطون، ارسطو و ی در باب رجال علمی آتن، سقراطحسپس شر نهرو. کنیم
طور  راط پیشنهاد توبه شد تا آزاد شود، اینقوقتی به س گوید میغیره آورده و 

 :پاسخ داد
کنید که در برابر صرفنظر کردن از  اگر پیشنهاد می! ها ای آتنی» 
  
از شما متشکرم اما پیش از  گویم میجستجوی حقیقت مرا آزاد سازید،  

مور أمعتقدم مرا م کهش کنم از خدائی پیروی خواهم کرد آنکه بحرف شما گو
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رم هرگز از وقتی که نفس و نیرو داتا . ای ساخته است انجام چنین وظیفه
من باز هم هرکس را ببینم به سراغش . نخواهم کشیدبه فلسفه دست  اشتغال

او خواهم گفت آیا شرم ندارید که دل خودتان را با ثروت و ه خواهم رفت و ب
اید و به خرد و حقیقت توجهی ندارید و  مقامات ظاهری گرم و مشغول داشته

 !خواهید روح خود را بهتر سازید نمی
بیمی کن است چیز خوبی باشد و من از آن چیست مم که مرگ دانم میمن ن

شخص عهده دار است چیز بدی  که ای که گریختن از وظیفه دانم میندارم اما 
چیز بسیار بدی است و من چیزی را که ممکن است خوب باشد برآنچه . است
 .دهم میبد است، ترجیح  دانم می اٌ مسلم
 : میافزاید نهرو

در زندگی خود به حقیقت و معرفت خدمت بسیار کرد اما با مرگ  سقراط
 .آن انجام داده خود خدمت بزرگتری نسبت ب دلیرانهِ

سف آور باشد أتو گفتم تنها آنچه ممکن است ته دختر زیبا بهمین نظر ب
 ،ایم عهده داشته و انجام ندادهر ست که بعدها از اینکه در گذشته وظایفی با این
 .م انگشت ندامت بدندان گزیمدائ
 
  0140آوریل  50سه ماه نامه مورخ  

 :پردازد میمرگ پدر ه پس از ذکر مبارزه ملت هند ب در این نامه نهرو
ها و نمایشات و  زندان ننی نشسته بودم به میتینگ 0که در بند  من همچنان... »

و بازداشتهائی که « التی»ضربات ه و ب گرفت میروز صورت  تظاهراتی که در آن
م با غرور و شادی و اضطراب فراوان کرد میفکر  ،در سراسر کشور در پیش بود

از بیرون زندان . در فکر تمام این چیزها بودم که ناگهان رشته افکارم پاره شد
بشدت بیمار است و مرا آزاد ( گوید میپدرش را )« ددو»خبر رسید که 

 .بالینش برومه ب اتا فور سازند می
مام رنج تده شبانه روز . ما را ترک کند، ده روز با او بودم« ددو»که  پیش از آن

او در . مکرد میرا که با مرگ داشت تماشا  ای و احتضار او و مبارزه جسورانه



025 

 

اما در این . عمر خود چه بسیار مبارزه کرده بود و چه بسیار پیروز شده بود
در . که چگونه با مرگ روبرو گردد و برآن غلبه کندانست  د مبارزه آخری نمی

که تماشاگر این آخرین  در حالی. مرگ هم تسلیم شوده ب خواست میعین حال ن
همه  او که آنه پیکار او بودم، در کمال ناراحتی از ناتوانی خودم برای کمک ب

ر یاد سطوری افتادم که مدتها پیش از آن در یک داستان اثه م بداشت میدوستش 
ه ای حتی ب انسان هرگز به هیچ فرشته» :گوید میخوانده بودم که « ادگار الن پو»

 . «اش ضعیف باشد و سست گردد مگر وقتی که اراده شود میمرگ هم تسلیم ن
دخترم مقصودم این قسمت از نامه جمله اخیر بود، بله انسان مصمم به هیچ 

 .شود مین ای حتی مرگ هم تسلیم فرشته
که  در این نامه پس از آن نهرو -0144مارس  52ی مبارزه انسان بخاطر زندگ

درباره بسیاری از  توانم مین: آورد می چنین  نویسد میها را  علت تحریر نامه
مردمان نامدار و مشهور که صفحات کتابهای تاریخ با نامهای آنها پرشده چیزی 

که مردان و زنان بزرگ صاحبان عنوان  کند میشان ناز آنکه خاطر ننویسم و پس
نباید تاریخ را شرح حال چند نفر دانست،  گوید میو پس از آنکه که . نیستند... 

زیرا در همان سال و . تو دختر خوش اقبالی هستی: نگارد میدر پایان نامه چنین 
دوران جدید را در ای که یک انقالب عظیم آغاز یک  شده همان ماهی متولد 

روسیه بشارت داد و اکنون هم شاهد یک انقالب بزرگ در کشور خودمان 
 .تو نیز در آن یک نقش فعال را عهده دار شویهستی و چه بسا که بزودی خود 

در شرق دور ژاپن گلوی چین را . سراسر جهان دستخوش آشفتگی و تغییر است
ها و روش های قدیمی  انهسامدر غرب و طبعآ در سراسر جهان . است گرفته

 .شود میزوال و نابودی تهدید ه است و ب متزلزل شده
دختر محبوبم هم اکنون تو نیز شاهد مبارزه بزرگی در کشور خودمان هستی و 

نقشی حساس و درخشان در خدمت مبارزه ملی ما برعهده  اً چه بسا و حتم
 .خواهی گرفت
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به مسیحیت  نهرو ،در این نامه -0145 آوریل 05مسیح و مسیحیت 
چگونگی ظهور و دعوت و محکومیت مسیح را ذکر کرده و به . است پرداخته

 :گونه پرداخته است کشتار مسیحیان در دوره امپراطوری رم این
ممکن است داستانهائی در باره این شهدای مسیحیت خوانده باشی و شاید در »

در هر صورت وقتی که کسی خود را برای . ده باشیاز آنها دیسینما هم فیلمهائی 
نین مرگی افتخار کند، هرگز چاش آماده کرده باشد و به  مردن در راه عقیده

دخترم تو وقتی  .ست از میان برداشتا ای را که او مظهر آن توان او یا عقیده نمی
دند انسانهای بزرگی که از خطر مرگ اندیشه نکره خوانی باید ب این سطور را می
آسانی از جان گذشتند درود فرستی و آنها را از صمیم قلب ه و بخاطر ایمان ب

این برای تو فرصتی است تا میان آنها و مردم زبونی که از ترس مرگ، . بستائی
مقایسه کنی و بدون  ،اند مرگ خفت بار و تدریجی را پذیرفتهه محکومیت ب

 .تردید راه افتخار و شرف را انتخاب کنی
 .شود میگردد و عاقبت به شبح مبدل  می ری رم دو قسمت امپراطو

دو ه به تجزیه امپراطوری بزرگ رم ب نهرو ،در این نامه -0144آوریل  53
ای و  را خوانده البد تو تاریخ آن. غربی پرداخته استرم  امپراطوری رم شرقی و

پایان شرح سقوط امپراطوری رم  ای را که نهرو در من در اینجا تنها چند جمله
 :کنم میاست، ذکر  غربی آورده

تر آنکه شهر رم هم با وجود سقوط امپراطوری و از دست دادن رهبری  عجیب»
هائی که برای ( وحشی)ر ربحیثیت و اعتبار خود را از دست نداد و حتی ب

ترام رفتار و نسبت به آن با اح ماندند میانگار در برابر آن مردد تسخیر آن آمدند، 
 . «چنین است نیروی یک نام بزرگ و نیروی افکار. ندکرد می
که از کوچکی میل  گفت میبیهوده ن بینی که هوگو قرار تو دختر زیبا می اینه ب

 .داشتم بزرگ باشم اما برای بزرگ شدن، کوشش بسیار باید
 .بوسم میشب بتو خوش، روی ماهت را 
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اشتیاق من برای دیدن تو بیش از اندازه تحمل  ،دخترم -30اه اردیبهشت م 0
ین ا اگر بخواهم دائم با. کاری جز تحمل نباید کرد دانم میاست اما خوب  شده

آزادیم ه و ناراحت شدنم ب شود میفکر خودم را ناراحت کنم، مشکل حل ن
یبا و با بیاد آوردن قیافه متین و ز کنم میبنابراین سعی . کمک نخواهد نمود

، زندان بگفته نهرو. پذیر، حتی دلپذیر سازم خندانت روزهای زندان را تحمل
. سازد می در اینجا است که انسان خود و مقاومتش را بهتر . برای مرد الزم است

 اهد آمد و این روزهای افتخارآمیزتردید نیست که این دوران دیر یا زود سر خو
آورد، حاصلی که  ده نزدیک حاصلی بسیار ببار خواهددر آینبذری است که 

هنوز فشار زیاد نیست، امیدوارم که از . روح گرسنه ایرانی را سیر خواهد کرد
تر  آنچه هست، بیشتر بشود چه فشار زیاد از حد است که امید پیروزی را نزدیک

ر خوش حاال بگذار تا برایت بگویم که آنچه دیروز در باره یک خب. کند می
دستمان رسید، معلوم شد که ژنرال ه نوشتم، تحقق یافت و عصر که روزنامه ب

، رهبر آدمکشان ارتش سری که برای جلوگیری از استقالل الجزایر در 24ساالن
بهبوحه تمدن انسانی و در زمانی که حقوق انسان با چنان شور و هیجانی تبلیغ 

ند، دستگیر شد و ز ها و وحشیگریهای باورنکردنی میآدمکشیه ، دست بشود می
 . تر بود برای من این خبر از هر خبر دیگر شورانگیزتر و فرح بخش

نوشتم مقدار  باید دیروز می از آنچه می. اما امروز کار دیگری جز نوشتن نداشتم
دیگر خبری نیست، شب بخیر روی ماهت را . زیادی برای امروز مانده بود

 .وسمب می
 

                                                             
ترین نظامی فرانسوی بود  پر نشان ،(0404تیر  05 -0532خرداد  52)ن ژنرال روول ساال 24

شود تا برضد قبول استقالل الجزایر  که در زمان جنگ الجزایز، عضو سازمان مخفی نظامی می
کند و مهار شهر الجزیره را  میاقدام به کودتا  0100در سال . توسط دولت فرانسه فعالیت کند

گیرد تا مانع از به نتیجه رساندن مذاکرات حکومت فرانسه به ریاست ژنرال دوگل و  در دست می
 . جبهه آزادیبخش الجزایز شود
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روز بسیار خوشی را گذراندم تا وقتی رختخواب را  -30اردیبهشت ماه  2
خواب صبح چنان . ترک کنم دو بار و بعد از ظهر نیز یکبار بخوابت دیدم

خواب را دوباره  که آن امید آنه شیرین بود که وقتی بیدار شدم یکساعت تمام ب
انی چه خوابی دیدم، آزاد د می. نتیجه بود ببینم، سعی کردم خوابم ببرد اما بی

ها  این بوسه. بوسیدم و لذت این بوسه توصیف ناپذیر است شده بودم و تو را می
با ایمان بخدا و اعتماد بنفس تمام باید . های بهشتی را داشت لذت بوسه

اتفاق آقای ه صبح امروز برادرم ب... بکوشیم که از میهنمان یک بهشت بسازیم
شنبه در مجلس عیادتی، آقای  جپن ند روزگفت میبدیدنم آمده بودند و  23محصص
خواهد آزاد امروز « آقازاده»که  دهم میاست بشارت  گفته پدرمه ب علوی کیا

ر حضور که یک کمیسیون امروز د گفت میشنبه است و باز هم  امروز یک .شد
یقین من  هظن قریب ب. تشکیل خواهد شد و ما بزودی آزاد خواهیم شد امینی

ماه دروغ  که آزادی روز پنجشنبه و تمام روزهای فروردین طور هماناینست که 
و امثال  بنای حکومت آقای امینی اصال. است، آزادی امروز هم دروغ است بوده

وزیر و وزیر و  ند راست بگویند هرگز نخستخواست می  او بر دروغ است، آنها اگر 
رهبری ملت هم بطور نمایانی  فدر این میان ضع. ندشد مین... فرمانده و 

از زندان و زندانی  هیچ معلوم نیست چرا رهبری جبهه ملی. خورد میبچشم 
اگر با اعتصاب غذا مخالفت شد، اشتباه بزرگی  کنم میمن گمان . ترسد میشدن 
بلکه بگمان من زندانها باید همواره مملو  .ما نباید از زندانی شدن بترسیم. بود

، برخورد ما با روی آوریمما نباید بخواهش و تمنا و الحاح . از زندانی باشد
ری دشمن برخورد دو نیرو است، نیروی ما ایمان است، باید با صالح فداکا

آیا . اما کو گوش شنوا و کو روحیه فداکاری و گذشت .ریمودشمن را از پا درآ
ناپذیر و نیرومند و جوان و فداکار و  وظیفه ما نیست که یک رهبری انعطاف

 . این سئوال پاسخ خواهد گفته پرکار و مصمم بوجود آوریم؟ آینده ب

                                                             
حقوق، نزد ابوالحسن  یدانشجو ،(0423مهر  02-0403شهریور  02)صص اردشیر مح 23
 .نقاش مشهوری گشت او سپس کاریکاتوریست و. خواند صدر درس می بنی
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. ، اولین گناه و مرزبان را خواندم 2نامهای باران سازه امروز صبح چند داستان ب
 :نویسم جالب داشت که اکنون برایت می داستان باران ساز، یکی دو نکتهِ

. کند میهوا بشدت گرم است و نیامدن باران، دامها و زراعت را سخت تهدید 
است، صبحانه را  مسافرت رفتهه پدر خانواده آقای کری، از آنجا که دخترش ب

. شود میول خوردن صبحانه است که نوح، پسر بزرگ او وارد پخته و خود مشغ
بمحض ورود از اینکه خواهرش نیست و او دیگر مدتی است غذای درستی 

بعد برادر کوچکتر  .زند م زبان میپدرش زخه و ب کند میاست، شکایت  نخورده
پرد که تو با  او میه و هنوز درست حال و احوال نکرده، نوح ب شود میجیم وارد 

که دیگر هرگز اجازه  کند میکنی؟ و اخطار  دختر بی بندوباری عشق بازی می
لیزا، دختر کری هم تازه از مسافرت باز . او نخواهد داده این قبیل کارها را ب

پدر و دو پسر . کند میآمده است اما چون خسته است در اطاق خود استراحت 
 : مشغول گفتگو هستند

و باید بفهمد که اگر دیر بجنبد باید چشم از لیزا بیست و نه سال دارد، ا -
 .بپوشدشوهر 

 او بگوئیه او گفت، پدر تو باید این حقیقت را صریح به این مطلب را باید ب -
 کند میاو بگویم، خیال ه نه این غیر ممکن است، اگر من این مطلب را ب -
 .خواهم او را از سر باز کنم می
خانه عمو این ه ه غرض ما از فرستادن او بک داند میو خوب هم  داند میلیزا  -

 .بود که شاید یکی از پسر عموها او را بزنی بگیرد
و  آید میو پس از سالم و صبح بخیر صحبت سفر پیش  شود میلیزا وارد اطاق 
و او جواب  است دیدهکدامیک را پسن ها پرسد که از پسر عمو باالخره جیم می

                                                             
؛ 1 01در اوائل سالهای ( 5111-0104)نوشته ریچارد ناش « باران ساز»نمایشنامه   2

مهمترین « باران ساز». نویس، کارگردان و استاد دانشگاه آمریکایی است نویسنده، شاعر، نمایشنامه 
را دریافت « کارل کاس»ت جایزه ادبی او است و نسخه سینمایی ساخته شده از آن توانس  نمایشنامه

اشاره کرد « شرق، باد و باران»و « آخرین جادو»های  توان به کتاب از دیگر آثار وی نیز می. کند
 .قرار گرفته است« نیویورک تایمز»های  ترین کتاب که در فهرست پرفروش



 
 فیلم باران ساز

 

 
 ریچار ناش، نویسنده نمایشنامه باران ساز
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اما لیزا  .درخشد ن میاپدر و برادرشعف در چشمان نور . ، ریک رادهد می
آری  دهد میپرسند قرار ازدواج گذاردید، جواب  وقتی از او می کند میبورشان 

 . قرار شد وقتی کودکستان را تمام کرد، با هم ازدواج خواهیم کرد
از  .مثل اینکه صورت حاضران را ناگهان در آب صفر درجه فرو برده باشند

و  اند کردهاش  اند مسخره پسر عموها تا توانستهتوضیحات لیزا معلوم شد که 
اند که زشت است و تنها بدرد خانم معلمی  باو گفته اا و تصریحتلویح
 ...خورد می

از آنجا که فن  .زند ش نزدیک بین است و عینک میانلیزا قد بلندی دارد، چشم
ن و این عقده که در ای کند می، دائم خود را زشت فرض داند میزن بودن را ن

پیش از آنچه  را کس حاضر نخواهد شد او را تحمل کند، زندگانیش دنیا، هیچ
دنبال شرح ماجرا، او سخت ه ب ،همان روز .است باید دردآلود و رنج آور ساخته

انسته است که منظور از د گفت می. گریست و گفت که بسیار بدبخت است
 گوید میی قای کردنبال این بحث، آه ب. است خانه عمو چه بودهه فرستادنش ب

 :کند میخوبست لوک را دعوت کنیم شام را با ما بخورد، لیزا اعتراض 
خواهید مرا بریش او ببندید اما او با من  کار را نکنید، شما می نه پدر، این

 .دختر نگون بخت زشت ازدواج نخواهد کرد
دو پسرش  و که لوک را دوست دارد و پدر گیرد میجیم از خواهرش اعتراف 

لوک دعوت . روند ست میا مغازه شریف که لوک معاون اوه ی دعوت لوک ببرا
که  داند میپذیرد و با گفتن این حرف که قصد ازدواج ندارد و  آنها را نمی

و او با مشتی زیر چشم جیم را  شوند میمنظور از دعوت چیست، با جیم گالویز 
و آنها بخانه باز  کند میچتربازان زیر چشم مرا سیاه کردند، سیاه که گونه  همان

 . گردند می 
، بغضش میترکد و چون ابر شود میطبیعی است وقتی لیزا از ماجرا مطلع 

 .بارد تندریز، باران اشگ از دیده می
صدای بلند هستند که مردی از در داخل ا پدر و فرزندان مشغول گفتگو ب

باران  واندت میکه  شود میو مدعی  کند میو خود را استاربورک معرفی  شود می
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پدر و جیم با دادن صد دالر موافقند . خواهد میکار صد دالر  بسازد و برای این
کار شما با منطق  زند این درش فریاد میه پو لیزا و نوح مخالف، لیزا خطاب ب

 دهد میباران بسازد و پدر جواب  تواند میآخر این مرد چگونه . موافق نیست
دیم، نتیجه اش اینست و اکنون مدتها روی حساب و منطق زندگانی کر

 .منطق زندگانی کنیم یک شب بی خواهیم می
برای آمدن باران، همه باید بمن اعتماد کنید و بعد از جیم  گوید میاستاربورک 

که دو پای  دهد میکه در گاری او بنشیند و طبل بزند، به نوح دستور  خواهد می
از خانه، با رنگی که در  دور گوید میقاطر را با طناب ببندد و به کری هم 

و این  مانند میاین ترتیب او و لیزا تنها ه دایره ای رسم کند و ب نهد میاختیارش 
 : شود میمکالمات بین آنها رد و بدل 

خوب آقای استاربورک، حاال بخاطر خرکردن این چند نفر خیلی بخود  -
 بالید می
 ای بله خانم تا اندازه -
مان کرده و  خواهی مسخره قناعت نکردی و می دزدیدن پولمانه تو فقط ب -

 آخر بخاطر چی؟. آبرویمان را هم ببری؟ چرا
 .این کارها الزم است یکن شاید خیال می -
 .دانی که تمام این اعمال بیهوده است گوئی، تو خودت بهتر می چرا دروغ می -
ما تنها این بهانه آنها را بیرون فرستادم تا با شه شاید چنین باشد، شاید ب -

 .باشم
 «چی چی گفتی؟»: لیزا با تعجب

 احتیاج بگفتن دوباره نیست، خوب شنیدید چه گفتم -
توانستید هر چه  کار احتیاجی به بیرون فرستادن آنها نبود، می ولی برای این -
 خواهید به آنها بگوئید می
 که تنها باشیم خواستم می   -

 است یک سئوال از شما بکنم ممکن: لیزا حرفی نزد و استاربورک ادامه داد
 خیر -
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قدر با دکمه  زنم، بگوئید ببینم چرا این ولی من در هر حال حرف خود را می -
اند، محکم و  خوب ایستاده روید، آنها را ول کنید، کامالٌ های پیراهنتان ور می

 قشنگ
نه نه » :هایش خودداری کرده بود گفت لیزا که در همان حین، از پیچاندن دکمه

 «هایم کاری ندارم با دکمهمن 
 .اید، راستی منتظر کسی هستید هرحال لباس زیبائی پوشیدهه ب -
 .بشما مربوط نیست -

در انتظار  اً، حتمکند میطور درست  وقتی یک زن خود را این دانم میاما من 
 قدر دیر کرده ؟ باید دید چرا این ؟هم چه کسی کسی است، آن

کس و بعد بطرف در براه افتاد ولی  نتظر هیچنخیر، من منتظر کسی نیستم، م -
 :آهستگی بازوی او را گرفت و از رفتنش جلوگیری کرده استار ب

 :از شما بکنم اینست خواستم می  ببینید لیزا سئوالی که من 
ای که من داخل این اطاق شدم حتی قبل از اینکه یک کلمه  از همان لحظه

چرا شما از من بدتان آمد، ممکن  دانم مین و خود را معرفی کنم، بزنم حرف
 چرا؟ خررا بگوئید، آ است دلیل این

 .گفتم بگذارید بروم -
، شاید از من ام کرده، ولی چرا مگر کار بدی آید مینتو از من خوشت  -
 .ترسی می
رها و حقه ادبره ولی در اینکه از شما کالچرا بترسم . ترسم نه من از کسی نمی -

 .نیست، حرفی آید میبازها بدم 
دانی که من دروغگو هستم شاید من بتوانم باران بیاورم، شاید  از کجا می -

 ...دنیا آمدم خدا چنین استعدادی را در نهاد من خلق کرده وقتی من ب
 چنین چیزی ممکن نیست کنم میباور ن -

. توانی باور کنی ممکن است لیزا، ولی تو نمی»: استار با عصبانیت
 آید مینپوشی و نامزدت  ی که چون لباس زیبایت را میداری، تو زنی هست وحشت
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تو ایمان نداری و فرد کس بسراغ تو نیاید،  رسی که دیگر هیچت ترسی، می می
 .ایمان بهتر است اصآل وجود نداشته باشد بی

 ثیر واقع شده با صدای بلند گفتأتحت ت لیزا که معلوم بود کامال
 .ایمان دارم، باور کن اندازه دیگران شاید هم بیشتره بخدا ب -
عقیده . ایمان باور کردن است. دانی ایمان چیست نمی اصال گوئی تو چه می -

بینی ولی چون  چه فایده وقتیکه تو چیزی را با چشم خود سفید میداشتن است، 
 .دانی، ایمان پاکی و روشنی قلب است آنرا سیاه می کند میقلبت حکم 

 یمان ندارمبهر چه ایمان داشته باشم، بتو ا -
ه نه تنها بمن، بلکه ب کنم میچون حس  .سوزد دختر، من دلم بحال تو می -

ه زن بودن خودت، به خودت، به حتی ب .چیز ایمان نداریهیچ  کس و هیچ
ا هم بدان، وقتی تو زن خوبی هستی که بوجود خود ایمان  ر این. جوان بودنت
 ...چیز مثل حاال صورت، هیچ چیز هستی، هیچ در غیر این. داشته باشی

زند، معشوقه جیم  و تلفن زنگ می شوند میاعضا خانواده دوباره یکجا جمع 
و نوح  کند میجیم اعتراض . که جیم منزل نیست گوید مینوح در تلفن . است

از خانه  ،نماید اگر با تلفن با دخترک حرف بزند، او را، جیم را می تهدید 
 ...شود میو جیم از منزل خارج  کنند مید دو برادر با هم زد و خور. خواهد راند

بین . ی برای خوابیدن استیاستاربوک در انبار خانه برای خود مشغول تهیه جا
 :شود میلیزا و پدرش این صحبتها رد و بدل 

طور آدمها را که نباید قبول  یعنی حرفهای این. زند من حرفهائی میه این یارو ب -
راستی پدر، آیا ممکن است یک زن » :پدرش کرد و گفته کرد و بعد رو ب

درس کیفیت زن بودن را بخواند، منظورم اینست که یاد بگیرد چطور باید یک 
 «زن باشد؟

خواهی درس زن بودن را  این چه حرفی است مگر تو زن نیستی که می -
 بخوانی؟

 .که من زن نیستم گوید میولی این مردک  کنم میطور فکر  آره، من هم همین -
 اًاو کور است، حتم او کور است، حتماً اًمپس حت -
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ببینم راک هم کور است؟ آیا همه کور هستند و بعد با حالتی بچگانه ادامه  -
خواهم، یعنی  ام، می که لیزا کری هستم خسته شده پدر من از خودم، از این» :داد

 . «برای مدتی، شاید برای همیشه شخص دیگری باشم کنم میآرزو 
بار شهر بروی، مثل لیلی خانم ه توانی ب وب کاری ندارد، میخ» :کری با خنده

 «.، یا هر کس دیگر که دلت بخواهدشناسند میکه همه مردهای دنیا او را 
 .چگونه زندگی کند و چطور خوش بگذراند داند میآره همان لیلی مشهور، او  -
 خوب چرا معطلی، تو هم برو مثل او بشو -
ت لباس مثل لیلی بخرم، خیلی کوتاه و به لبهایم بینی، باید چند دس حاال می -

 . هم ماتیک بمالم
جدی  ای اما بعد با قیافه. «خوب بد نیست، موافقم» :کری با مسخره گفت

 .«وای، چقدر این زنها مثل لیلی وقیح و پستند» :ادامه داد
سندی  وم که دیگر خودم نیستم، اسمم مثالناراحت نشو، من اگر مثل او بش -

 .دیگری خواهد بود یا چیز
فقط خودش باشد، فقط  تواند میولی هر کس » :تر ای جدی کری با قیافه

 .«خودش
پس نگاه کن و بعد بطرف در . کنی، مشکل است کنی پدر، خیال می اشتباه می

مالید و ابروان  ی ایستادن، در حالی که لبهایش را بهم میا رفت و پس از لحظه
آن مثل ) داد می و سینه و بدنش را مرتب تکان  انداخت خود را باال و پائین می

های سینما را تقلید  زنان نادان ایرانی که حرکات و ناز و غمزه ستارهدسته 
براه افتاد، با ( و تو گوئی قصد دارد شخص را از حالت تهوع بکشند کنند می

 :حرف زدن کرده دختر بار ده، شروع ب ،صدائی پر ناز و عشوه مثل صدای لیلی
ام، قیافه سمپاتیک شما بنظرم آشنا  شما را دیده که قبالا  ه، هلو، مثل ایناو -
و سینه اش را تا  داد می و بعد در حالیکه که در هر قدم، قری بکمر خود  آید می

چه دندانهای زیبای سفیدی دارید، ممکن است : ، گفتآورد میحد امکان جلو 
بازوهائی، چقدر قوی، مثل دهنتان را باز کنید تا آنها را بشمارم؟ اوه چه 
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ه شوم و بعد با صدای بلند، شروع ب سنگ، او عزیزم، قلقلک نده ناراحت می
 .خندیدن کرد

قدر  آنها آن. اش گرفت از کارهای او متعجب شده بود، خنده اًکری هم که واقع
مشغول بودند که متوجه نشدند راک در آستانه در ایستاده و تمام عملیات لیزا 

 .است دهکر را تماشا 
معذرت  برای اًوقتی معلوم شد که راک ظاهر ،پس از سالم و احوالپرسی

است، افراد خانواده ترتیبی فراهم آوردند تا راک و لیزا در  خواهی از جیم آمده
 .اطاق تنها ماندند

ه لیزا سخت کوشید بطریق عادی این مرد خشک و عصبانی و منزوی را که ب
فایده  گونه شده بود، نزد خود نگاه دارد اما بی این ،یک مرد دنبال فرار زنش با

لیزا بیادش آمد که تصمیم گرفته . بود و راک گفت که گرفتار است و باید برود
 :بود فن زن شدن را بیاموزد و چنین شروع کرد

اوه چه کراوات زیبائی، راک، و مثل لیلی، مثل حرکاتی که چند دقیقه پیش  -
با ناز و عشوه شروع بچرخیدن کرد و بعد در  در مقابل پدرش انجام داده بود

اوه نه، کجا » :دست او را گرفت. مالید حالیکه سینه و بدنش را به راک می
 «!، چه دست قویمانم میمن تنها ! روی می

 :حال دیده بود، با عصبانیت گفت او را در این راک که قبالا 
کات او را هم تقلید بس کن لیزا، تو لیلی نیستی و بهتر است حر. بس کن لیزا -

 .را گفت و به سرعت خانه را ترک گفت این. نکنی
خانواده در اطاق جمع آمدند تا ببینند بین لیزا و راک چه گذشته است  یاعضا

 :مکالمات تندی صورت گرفت ،حوادثی بین استار و نوحوقوع و بعد از 
اینجا کارها نکن، اصال بهتر است از  گفتم که تو خودت را داخل این :نوح
 .بروی
اما تا من اینجا هستم تو، تو  کنم میمن خودم هر وقت الزم شد اینجا را ترک  -

بعد رو به لیزا  -در ثانی اگر بار دیگر . وجه حق نداری جیم را اذیت کنی بهیچ
دهانت  ،این دختر کلمه زشت را گفتیه بله، اگر بار دیگر ب - کرد و ادامه داد
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توانی آنها را تمیز بدهی  تو نمیتی و زیبائی چیست، دانی زش تو نمی. بندم را می
بعد از راهرو بیرون  .هم به ضعیف تر از خودت آن. فقط بلدی امر و نهی بکنی

بار نیز وارد  و این شد میوارد اطاق  شد میاستار هر وقت حضورش الزم )رفت 
 (.شد و پس از خروج به انبار رفت

خیال نکنی این  ،اما لیزا راجع به تو .فردا من باید خدمت آقا هم برسم»: نوح
طور که هستی، ببینی، یک  حرفها را که زدم درست نبود، تو باید خودت را آن

 .«زشت ازن تقریب
 .«بس است نوح مثل اینکه اصرار داری لیزا را ناراحت کنی»: کری
فقط باید . ناراحت بشود، اشکالی ندارد خواهد می. گویم میبله من راست  -

کری . ها باال رفت و بعد با خونسردی از پله گویم میمن حقیقت را  بداند که
 :چند دقیقه ساکت آرام ایستاد و بعد رو به لیزا کرد و گفت

ولی نه، تو  ای؟ ببینم لیزا، مثل اینکه این بار تو حرفهای نوح را باور کرده -
 .زند، مطمئنم خود حرف می دانی که او همیشه بی می

 .که سرش پائین بود ایستاد و حرفی نزد طور هماناما لیزا 
 :امیدی گفت؟ لیزا سرش را بلند کرد و با ناای بگو ببینم چرا ساکت ایستاده -
و بعد بطرف  گوید میکه نوح این بار، بله این بار درست  کنم میپدر فکر  -

 .آشپزخانه براه افتاد
. دهای چین خورده اش حس کر کری غلتیدن یک قطره اشک را بروی گونه

 ...کرد میبعد از مرگ همسرش، این اولین بار بود که گریه 
*** 

حال که  استاربوک در انبار مشغول تهیه جائی برای خوابیدن بود که لیزا در آن
 :وارد انبار شد و  ،رختخواب را بدوش داشت

 کیه کیه؟ -
 لیزا، لیزا. ناراحت نشوید، منم آقای استاربوک -
 .نبودموجه راضی  بهیچ. را ناراحت کنم لیزا خانم حاضر نبودم شما -
 .اشکالی ندارد، از این گذشته کاری هم با شما داشتم -
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 چه کاری خانم؟ -
 دانم میالبته . بخاطر حرفی که به نوح گفتید از شما تشکر کنم خواستم می  آره  -

 .را فقط برای دلجوئی از من گفتید و حقیقت ندارد که آن
 را از روی حقیقت گفتم ننه باور کنید من تمام آ -
 .که دروغ گفتید دانم می، کنم مینه قبول ن -
خواهید از من بخاطر یک حرف دروغ تشکر  پس در این صورت چرا می -

 !کنید
 ، خوب شب بخیر آقای استاربوکدانم مین -
خواهم شما را  مرا استار صدا کنید چون منهم می کنم مینه نه، اوال خواهش  -

دانید من  می. اینجا بمانید هضمن اگر ممکن است چند دقیقلیزا بگویم و در 
 .آید مینخوابم  اصال
اش در حال  خوابید، چون همه در اینکه شک نداشتم، شما هیچ وقت نمی -

 .فرارید
 «کنم می، سفر کنم مینه من فرار ن» :استار لبخندی زد -
 آید میاز مسافرت خوشتان  حتماً -
دانید، البته باران وقتی نباشد،  می. رم، مجبورمنه زیاد اما با کاری که دا -

 ...وجودش الزم است
ولی من » -تر ی جدیا و بعد با قیافه« فهمم میدرست است، »: لیزا به آرامی

 «.کنم میچیزی باور ن راجع به باران و باران ساز
 طور نیست؟ خواهی باور کنی، این که می کنم میحس ! چرا -
راستش را بخواهی من بهیچ  اصال. قت این حرفها را قبول ندارمن هیچونه م -

 .این اسم، اسم حقیقی شما نباشد کنم میچیز شما ایمان ندارم، حتی خیال 
آره لیزا درست حدس زدی، اسم من در اصل اسمیت است ولی چون بمن  -
هم تو  کنم میلیزا من فکر » :و بعد از کمی مکث، گفت. عوضش کردم آید مین

 .«بهتر است اسمت را عوض کنی
 . «مگر چه عیب دارد؟ اسم خوبی است» :ای جدی گفت نه، لیزا با قیافه -
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دانی این اسم  می اصال. آید مینولی من مطمئنم که تو از این اسم خوشت  -
  برای تو مناسب نیست؟

و . یک دختر ساده دهاتیبرعکس خیلی هم مناسب است، مگر من کیم؟  -
 .را دوست دارم رایم بس است، من آنهمین اسم ب

، حق هم داری وقتی دانم میمسلم هم . را دوست نداری نه من گفتم تو آن -
 .خورد میاسمهای زیبائی مثل کارولین، سوفیا، فلورا وجود دارد، لیزا بدرد ن

 .، شب بخیرآید میننخیر خوشم  -
دا کردم، یک اسم خوب برایت پی. نه نه، نرو لیزا، یک دقیقه صبر کن -

 .ژوزفین، آره ژوزفین خیلی بتو میاد
 .آید میننه از این اسم هم خوشم 

منظورم دختری است که این اسم را داشت، زیبا، . بله چون اطالع نداری -
 ترین دختر روی زمین، زن یک پادشاه، پادشاهی بلکه زیباتر از زیبا، خوشگل

تا  رفت می. ام دنیا سفر کردهای او، دور دنیا، دور تم که برای برآوردن خواسته
 . و او را راضی نگهدارد بیاورد الن جواهر را برای ژوزفین زیبا ف مثال

چنین کسی  گوئی، اصال قدر دروغ می و ببینم تو چرا این» :اعتنائی لیزا با بی
 .«است وجود نداشته

من خواب . گویم مینه من دروغگو نیستم و دروغ ن» :استار با عصبانیت
 .«برم یا بسر میؤمن در عالم ربینم،  می
 .یاها هم دروغی بیش نیستؤچنین ر فرقی ندارد این -
آره . خواهم پس در این صورت از تو معذرت می» : استار با ناراحتی تمام -

اسم تو باید نوح . گیرم، برای تو لیزا هم زیاد است اسمی هم که بتو دادم پس می
خیال را دروغ  یؤیاکسانی که ر. هستیدمثل هم  ،هر دو ،بله تو و برادرت. باشد
 .پندارند و شاید چنین چیزی در وجودشان نیست، متکبر و مغرورند می
من . یا و خیال وجود داردؤکنی، در من هم ر آرامی، نه آقا اشتباه میه لیزا ب -

وقتی مشغول پاک  مثال. از توآره خیلی هم زیادتر . بینم هم خوابهای طالئی می
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لیزا، لیزای عزیز، و : کند میکه کسی مرا صدا  کنم میتم، فکر کردن ظرفها هس
 .آید میبکنارم ، شوهرم ،بعد او
 .با من کمی شوخی کند خواهد می، آره او کند میهایمان را از اطاق بیرون  بچه

او ه من ب. کند میو مرا از جایم بلند  کند میدستهایش را بدور کمرم حلقه 
سپس . لیزا را دوست دارم گوید میرم و بعد او عزیزم ول کن، کار دا گویم می

اما  دانیم میبله آقای استار ما هم از این حرفها را  :لیزا با صدای دردناکی گفت
و بعد . تر است تر و کوچک کنید که از مال شما حقیقی خوب، تصدیق می

 .تر گرفت دوباره بطرف در براه افتاد، ولی این بار استار او را محکم
خواهم، مرا ببخش، امیدوارم خوابهایت  خواهم، بخدا معذرت می یمعذرت م -

 .آرزویت برسی، امیدوارمه تعبیر شود و ب
 : تر گفت لیزا که در کنار در متوقف شده بود با صدائی غمناک

آرزوهای خودم ه وقت ب که هیچ دانم میخود امیدوار نباش، چون من  نه، بی»
 «رسم، هرگز نمی
 امیدوار باش لیزا .رسی آنها میه بخواهی ب ای، حقیقتچرا اگر خودت بخواه -
 !آخر به چه امیدوار باشم -
 د که زن هستی، زنی دوست داشتنییاین امیدوار باشه ب -
 .کس این موضوع را قبول ندارد چه فایده دارد وقتی هیچ -
را باور کردی  را قبول کنی و وقتی تو آن ولی لیزا تو باید اول خودت آن -

بگذار از تو سئوالی بکنم، ممکن است؟ و بعد . پیوندند تو میه هم بدیگران 
 ببینم تو زیبا هستی: ادامه داد

 که نیستم دانم مینه نه  -
چون در هر حال هر زنی . قبول نداری که زن هستی بینی، تو اصالٌ  ها، می -

البته هر کدام بطرز . بله هر زن کاملی، هر زن حقیقی زیباست. زیباست
 .ولی در هر حال همه زیبا هستند، آره همه مخصوصی،

زیبائی  اصال کنم میوقتی که به آئینه نگاه . نه من با دیگران فرق دارم -
 . بینم نمی
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 .نه چنین چیزی نیست، مگر اینکه آئینه تو چشمهای نوح باشد -
 .دیوار اطاقم آویزان استه کنی، آئینه من ب چرا مسخره می -
نه تو سرجایش نیست چون باید در خود تو باشد، آئی. بله عیب همین است -

تو دختر زیبا این جمله )در فکر تو باشد، بله تو خودت باید آئینه خودت باشی 
آئینه عذرا  :را هم، این جمله را برآن اضافه کن را همیشه بیاد داشته باش و این

ود البته تا وقتی که مردی از در برسد و عاشق تو ش(. چشمهای ابوالحسن است
یکی خودت و دیگری چشمان . وقت است که تو دارای دو آئینه خواهی شد آن

 .ببین چه زیبائی سرشاری داری. او، حاال نترس، نگاه کن، نگاه کن
 .بینم ، میدیدم می   که قبالا طور هماننه نه خودم را  -
ون توانی، چ توانی زیبائی را ببینی، بله نمی نمی کنی لیزا، تو اصال اشتباه می -

بعد دستهای استار به سر لیزا  .چنان ببینی باید زیبا فکر کنی تا خودت را هم آن
ه تمام سنجاقها را از سرش بیرون کشید و ب. نزدیک شد و موهای او را باز کرد

 .زمین ریخت و موهای او را باطراف گردنش انداخت
 !نه نه -

قتی که آنها را در ولی استار گوش نکرد، موهای او را کمی جابجا کرد و بعد و
وضع بهتری دید دستش را از سر لیزا برداشت و دور کمر او حلقه کرد، او را در 

 چشمهایت را ببند و بگو که زیبا هستی: آغوش گرفت و گفت
 .نه، نه ولم کن -
هستگی ه آو بعد ب - بگو کنم میخواهش . کنم میرا ول نتا نگوئی تو  -

 کنم میبگو بخاطر من، خواهش  -بوسیداو نزدیک کرد و او را ه صورتش را ب
 .بگو که خوشگلی، بگو که زیبائی

و بعد  -من زیبا هستم، من زیبا هستم، آره ! من»ماتی شکسته گفت لیزا با کل
ای  این بار بوسه. دستهایش را دور کمر استار حلقه کرد، همدیگر را بوسیدند

 : د و گفتآرامی تکان داه لیزا سر خود را ب. تر تر و عمیق طوالنی
 استار چرا، چرا اینکار را کردی؟ -

 : استار در حالی که چرخی زد، دستش را دور گردن او انداخت و گفت
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 .ی زیبا هستی، زیبا بودی، خیلی هم زیادگفت میبرای اینکه باور کنی، وقتی  -
گوئی، جدی قشنگ  استار راست می»: داد می لیزا سرش را برسینه او فشار  -

 «بودم؟
 .بخدا راست است، حاال به چشمهای من نگاه کن بله -
 .نه، نه، قادر نیستم -

 .طوری که آنها روبروی هم قرار گرفتند. استار او را برگرداند
صورت من نگاه کن، به چشمهای من خیره شو، بگو ه گریه؟ گریه؟ نه نه، ب -

 بینی؟ ببینم، در آنها چه می
 «کنم میبینم، باور ن که می ، نه چیزیکنم میباور ن» :لیزا با خوشحالی

 بینی؟ از تو میپرسم، بگو در چشم من چه می -
بینم، منم، منم، خودم، زیبا و  می: و بعد با صدائی بلند و لرزان -بینم  آره می -

و بعد  -آره خوشگل، بخدا استار خودم هستم. یگفت میطور که  قشنگ، همین
 .دو باره یکدیگر را در آغوش کشیدند

*** 
مذاکرات در . نوح در اطاق با شریف و لوک مشغول مذاکره بودندکری و 

لیزا تازه . برداری بود که وارد دهکده شده و به خانه کری آمده بود هاطراف کال
 :وارد اطاق شده بود که

 سالم پدر
 ببینم، استار کجاست؟ :نوح -
 توی انبار  ،انبار -
ل اینکه چیزی یادش آمده و بعد مث -کمی با شما حرف بزنم خواستم می  پدر  -

 گفت راستی من کمی ابر در آسمان دیدم، شما چطور؟ -باشد
 مثل آن یارو دیوانه شدی ها؟ اًتو هم حتم: نوح -

 لیزا با خوشحالی آره من مثل او شدم خیلی هم زیاد
 طوری کردی؟ دختر چرا سرت را این: نوح -
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با استار،  ،آره ،من نامزدم ،پدر - بعد با خوشحالی تمام -و  طور زیباترم این -
 .او مرد خوبیست

 گوئی او نمیه نوح حرفش را قطع کرد، پدر چرا ب
 ...برداره و متهم بله لیزا حرفهای تو درست بود، این مرد کاله: کری با ناراحتی

 ...ولی دانم میدونم، استار خودش بمن گفت،  بله می
 کنند میببین دارند او را دستگیر : نوح -
 .توانند او را از من جدا کنند ن او را دوست دارم، آنها نمینه م: لیزا

زد فرار  راک و شریف وارد اطاق شدند و استار هم با وجود آنکه لیزا فریاد می
، خود آمد می، بطرف اطاق خواند میخواهند تو را دستگیر کنند، آواز  کن، می

ارج کرد و به با یک مانور ماهرانه اسلحه را از دست راک خ. اوست، وارد شد
استار تکرار کرد ژوزفین زیبا بیا بیا . ژوزفین قشنگم، بیا برویم. لیزا گفت

 .برویم
حرفی بزند و  خواهد میراک بسیار ناراحت بود، سرخ شده بود و معلوم بود 

 :توانست ولی ناگهان فریاد کشید نمی
 نه لیزا نرو، پیش من بمان، من بتو احتیاج دارم -

 وقت تنگ است، تو، تو همان ژوزفین منی برای همیشه برویم لیزا: استار
نه لیزا  :راک در حالی که لوله تفنگ نزدیک سرش بود برای بار دوم فریاد زد

 .جا بمان خواهم همین نرو، من تو را می
 .ژوزفین بیا بیا برویم: استار

 :ای جدی فریاد زد لیزا ناگهان با قیافه
ه لیزا اسم زیبائی است زیرا دخترک بحاال دیگر )نه استار، من لیزا هستم 

البته همین لیزا بودنم را هم . ژوزفین نیستم( زیبائی خود ایمان یافته است
 با تو بیابم، باید اینجا بمانم تو برو توانم میسفم که نأمدیون تو هستم ولی مت

 :اش گفت استار کمی باو نگاه کرد، با صدای مردانه
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خواهم که  ن خیلی از شما معذرت میخوب من دیگر باید بروم، در ضم -
عقب عقب رفت و بگاریش نزدیک شد  طور همانو بعد . نتوانستم باران بیاورم

 :اما ناگهان ایستاد، دستش را در جیب کرد و فریاد زد
را بردارید، خداحافظ و بروی گاری پرید و از آنجا دور  این صد دالر شما آن -
 .شد

 برویم شریف برویم دنبالش: راک
 بگذارید فرار کند، او که کاری نکرده کنم مینه تو را بخدا خواهش : یزال

 چطور کاری نکرده :نوح
راک مثل اینکه سست شده باشد جلوی لیزا  -آره راک، بخاطر من  :لیزا

 .ایستاد
 راک بزن بریم: شریف

بعد برویم و بعد رو به . نه شریف، بخاطر لیزا زن من، بگذار کمی دور شود -
 : و گفت لیزا کرد

ات، اخالقت، و بعد از اینکه  ای، همه چیزت فرق کرده، قیافه خیلی تغییر کرده
او نزدیک شد و ه خندیدند، نگاهی کرد، ب و شریف که هر دو می به کری

اما در همین اثنا یکمرتبه صدای رعد و برق . بازویش را محکم دردست گرفت
 .آسمان دوخته شده مهیبی بگوش رسید و همه چشمها ب

 باران... جیم فریاد زد، ابر بابا: ناگهان
بینی؟ یک قطره روی صورت من افتاد، همه  می !نگاه کن پدر، باران: لیزا

زیر باران  وز کامالباران، باران آنها هن. شروع بدویدن و فریاد کشیدن کردند
او روی آن ایستاده بود . خیس نشده بودند که صدای گاری استار بگوش رسید

 : کرد میل فریاد و از ته د
بینید مردم، باران و بعد بدون آنکه گاری را نگهدارد خود را  آخر آمد، می -

 بیار بیار آن صد دالر را بیار -پرت کرد و بطرف آنها دوید
 :را گرفت و فریاد کشید استار آن. او داده جیم با خوشحالی صد دالر را ب -
 ...خداحافظ خوشگلم -
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. حس ششم بسیار قوی خود، آمدن باران را درک کرد قرار این مرد با ندیو ب)
دانی حس ششم منهم تا حدی قوی است و امروز که دارم آنچه را  چنانکه می

از آزادی خبری  گویند مینویسم با آنکه همه  که مربوط به دوشنبه است می
امروز . که بزودی آزاد خواهیم شد گوید مینیست، یک احساس مبهمی بمن 

اما بعد دیدم . ابتدا در نوشتن این مطلب تردید داشتم. استششم اردیبهشت 
 (.تردید چیز خوبی نیست

جور خالصه کردن داستان، زیبائی و  این. حق بجانب تو است دخترم کامالا 
تنها قسمتهائی از داستان را نقل  ام کردهبرد اما من سعی  را از بین می جذابیت آن
 .را مشخص کندتوانست خطوط چهره پرسناژها  کنم که می

ابتدا خیال داشتم در پایان این خالصه بیک تحلیل دقیق و مفصل دست بزنم 
 که تو خود از اندیشه خویش برای این دلیل وقت کم و هم برای آنه اما بعد ب

ای دست  تجزیه و تحلیل تازهبه کار منصرف شدم و  کار مدد بگیری، از این
همِه ناژها و تنظیم روابط آنها زدم و بزیر جمالتی که در شناخت شخصیت پرس

با . دچار مشکل نشوی ها شخصیتثیر را داشت، خط کشیدم تا تو در تحلیل أت
اشته باشد، بخواست خدا در همدان حال در صورتیکه نقاط ابهامی وجود د این

این جمله ه بگذار از آنچه قصد داشتم و نکردم ب. آن بحث خواهیم کرد در باره
انسان تا حد  (به معنای توانائی) قدرتموش مکن که دخترم فرا: بسنده کنم

توان همیشه زیبا ماند،  این سخن است که میه نهایت است، تنها با ایمان ب بی
 قدرت خود ایمان آره ب. ایمان رمز خوشبختی است

 .بوسم میروی ماهت را   شب بخیر دخترم
 
این لحاظ تو را زیباتر از همیشه بخواب دیدم و از . 30اردیبهشت ماه  4

در برابر محرومیتهائی که دارد . زندان جای خوبی است. تابخواهی شادمانم
. بخود بپردازد تواند میفوایدی هم دارد، یکی از آنها اینست که انسان بیشتر 

از این گذشته وقت کافی . درون خود را ببیند و معایب خویش را اصالح کند
که به یقین در  ام خواندهله و کتاب من در این مدت ده ها مقا. برای مطالعه دارد
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در روزهای آینده درسها را هم . یافتم  کار را نمی بیرون از زندان فرصت این
این ترتیب از وقتی که بعدها باید صرف مطالعه دروس کنم ه خواهم خواند و ب

فراغ بالی که دست داده، من دائم بتو  در عین حال با. صرفه جوئی خواهم نمود
ایمان دارم که در صورت قبول  کامالا . اندیشم می تو و آینده تو  به اندیشم، می 

 ...آمیز است آینده ما، یک آینده سعادت ،مبارزه و ایمان به موفقیت
صد و بیست تکه هف امروز مقدار زیادی از کتاب نگاهی به تاریخ جهان نهرو

است که باید در این دفتر یادداشت چیزهائی گرانبها . صفحه است مطالعه کردم
انشالله در روز جمعه با . کار را بپایان مطالعه جلد اول نهادم م اما اینکرد می

 .خواهم کردرا کار  فرصتی که هست، این
م که امروز یک خبر بسیار خوش بما خواهد رسید تا وقتی گفت میدوستانم ه ب

ا شده بود اما من یقین دارم بخوابیم خبری نبود و این وسیله تفریحی برای آنه
 ...که خبری است

 .بوسم میشب بخیر روی ماهت را 
 
هنوز که هنوز است هیچ خبری بما نرسیده اما من همچنان . 30اردیبهشت  3

تمام روز را مینوشتم، برای تو یادداشت تهیه . مطمئنم که خبری خواهد شد
وقتی از . سیب نگذارمآموزم تو را بی ن وظیفه من اینست از آنچه می. مکرد می

قصد دارم همین . مکرد میم، کتاب حقوق مدنی را مطالعه شد مینوشتن خسته 
 .را بپایان ببرم روزها مطالعه آن

 .بوسم میشب بخیر دختر زیبا روی ماهت را 
 
دخترم، فراموش کردم برایت بنویسم که دیشب تصمیم . 30اردیبهشت  2

ایران بنویسیم و آنها را از اینکه در  یشورای جبهه مله ای خطاب ب گرفتیم نامه
حد مرددند، مورد سرزنش قرار دهیم، امروز این نامه را  اتخاذ تصمیم تا این

 :نوشتیم و متن چنین است
 ایران شورای مرکزی جبهه ملی  
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 با عرض درود و تهنیت فروان،
مسبوق  ایران ی جبهه ملیخاطر آقایان اعضای محترم شورای مرکز 

ی از شورای مرکزی و دانشجویان و افراد یاست که اندکی بعد از توقیف اعضا
الشعاع فعالیت برای آزادی زندانیان قرار  وف مختلف، همه فعالیتها تحتصن

و  شد میکوشش  اًدر یکماه و نیم اخیر این فعالیت شدت یافت و ظاهر. گرفت
گمان . تر نسازد ه جبهه ملی بصورتی انجام شود که وضع را وخیممبارز شود می
د یک مبارزه شدید دست زند، این امر موجب خواهه اگر جبهه ملی ب رفت می

های بسیار از  کوشش. طوالنی در زندان بمانند نسبتاشد که زندانیان برای مدتی 
 .دارد هنوز هم ادامه اً طریق مذاکره برای آزادی زندانیان شروع و ظاهر

که سد سکون و  در اسفند ماه سال گذشته، دانشجویان زندانی برای آن
 :بالتکلیفی را بشکنند، پیشنهاد اعتصاب غذا نمودند، استدالل آنها این بود که

تراشیدن واسطه و خواهش و تمنا و مذاکره برای آزادی زندانیان در واقع  -0
. اند نه آماده فداکاری شدهزندانیانی است که برای نجات میهن مرداه توهین ب

، اعتماد عمومی را از جبهه ماند میالتماس ه بیشتر بزیرا این نوع مذاکرات که 
 .کند میبعنوان اجتماع زنان و مردان فداکار سلب  ملی
باید با ایمان و فداکاری قدم پیش . کنند میمردم در مواقع عادی کاری ن -5

برآقایان . اهای بزرگ کشاند و از او توقع فداکاری نمودرا به ماجرنهاد و ملت 
پرورده  پوشیده نیست این ایرانی که اکنون رهبری او را بعهده دارید، هرگز ناز

مردم ایران حیات را در . نبوده و خاک میهن وجب بوجب آغشته بخون اوست
قبول  این سخن که مردم آماده. اند میدانهای نبرد یافته و از کام حادثه جسته

مسئولیت و فداکاری نیستند راست نیست باید با سالح ایمان و فداکاری قدم 
 ملت تنها با عیان دیدن و ابراز فداکاری از جانب ما. پیش نهاد و پیروز شد

  .شود میاقدام و قیام ه هست که حاضر ب
ت حاکمه بر خالف مقررات ئیه. ا با دشمن برخورد دو نیرو استبرخورد م -4

قدرت،  ود، راه صحیح این بود که ما با ابرازنموده بما را زندانی  و قوانین
 .، او را وادار به تسلیم نمائیمقدرت ناشی از ایمان و گذشت
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خیر افتاد و در این اواخر کار وعده آزادی از أته عملی شدن این پیشنهاد بارها ب
اه صحیح نیست دوباره دانشگ فردا کشید و استدالل شد که اوال هامروز ب

اند،  که گفته نشود تسلیم تهدید شده تجاوزکاران برای آن امتشنج بشود و ثانی
. که اعتصاب غذا عنوان شود، زندانیان را آزاد کنند حاضر نیستند در صورتی
 . خیر خواهد انداختأته اعتصاب غذا آزادی را ب

ت داده أدشمن جره در پیش گرفتن روش مذاکره و مماشات ب رسد میبنظر 
چه بفراست دریافته است تا . ه زندانیان را همچنان در زندان نگهدارداست ک

زندانی هستند، همه آرام و ساکت خواهند  وقتی دانشجویان و رهبران جبهه ملی
 . نشست و آب هم از آب تکان نخواهد خورد

 :کنیم میعواقب فوق پیشنهاد ه اینک با توجه ب
 .آزادی زندانیان موقوف گردد هر گونه مذاکره درباره -0
دانشجویان صادر و ضمن دعوت آنها ه ای خطاب ب اعالمیه کمیته دانشگاه -5

دانشجویان زندانی ه ایران است، ب به حفظ آرامش که منظور نظر جبهه ملی
 .دستور اعتصاب غذا را بدهد

. یک تصمیم قاطع خواهد گرفت ملی بار شورای جبهه امید است که این
ها و سالها در زندان را به شرط آنکه دولت  که ماندن ماه دهد میاطمینان 

 .دهیم میآزادی ما گردد بر اینگونه آزادی ترجیح ه سرانجام تسلیم و مجبور ب
 معلوم شد شورای جبهه ملی. بدیدنم آمد ساعت دوازده، آقای کشاورز صدر

نتوانسته است تصمیمی بگیرد و در ضمن خبر داد که دو دانشجوی آنگوالئی از 
اما  اند آمدهببازدید  دانشجویان از طرف کنفدراسیون اً ظاهر. اند آمدهالهه بتهران 

صبح دیروز قریب . ن استحقیقت قضیه تحقیق در اطراف فاجعه اول بهم
با دو دانشجوی مزبور  پنجاه نفر از دانشجویان در خانه آقای کشاورز صدر

اند و عصر همان روز هم در دفتر آقای کشاورز صدر،  مصاحبه و گفتگو نموده
اند قریب چهل نفر در  دانشجویانی که کور و دست شکسته و پا شکسته شده

چنین  هم آقای کشاورز صدر. اند دادهفاجعه اول بهمن ماه توضیحاتی اطراف 
اند  گفته صحبت کرده و آقای دکتر فرهاد که دیروز با آقای دکتر فرهاد گفت می
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دارم، شجاعت او را، هیجان او را، شور او را،  را بسیار دوست می صدر بنیمن 
اما چه کنم که آقای . ستایم، او یک مبارز اصیل و پرکار است صداقت او را می

ام و خبری  داده دستور آزادی همه زندانیان را  گوید مینخست وزیر مرتب 
عصر امروز دانشجویان بدیدنم آمده بودند و همه از دیدن هیکل من یکه . نیست
البته تو نباید بیش از حد . سینه جلو آمده و شکم عقب رفته است. دخوردن

ها برهم انباشته  شکمی که طی چند سال بزرگ شده و چربی ،انتظار داشته باشی
تو »اما بقول ورزش کارها  شود میکه باید کوچک ن با یکماه و نیم ورزش چنان

 .که بکلی کوچک شود و باید کوشید تا« فرم افتاده
دانی که حس ششم من اشتباه نکرد و آن خبر خوش  م حاال البد میخوب دختر

برای تحقیق در اطراف فاجعه اول  همین آمدن دانشجویان از طرف کنفدراسیون
 .بوسم میشب بخیر دخترم، روی ماهت را . بهمن ماه است

روزهای گذشته را دانی که گاهی یادداشتهای  حاال می خوب -30اردیبهشت  0
ه که کار نوشتن یادداشتهای مربوط ب آن نویسم و امروز عالوه بر روزهای بعد می

را نیز بپایان بردم و  روزهای گذشته را تمام کردم، جلد اول نگاهی بتاریخ جهان
اهم را برای تو یادداشت خو فردا قسمتهای جالب آن ام کردهکه وعده  طور همان
اینک اجازه بده در باره امروز بهمین مختصر بس کنم، چه نه خبری از . نمود

اما بعد از ظهر امروز در . ام جائی رسیده و نه بدبختانه تو را بخواب دیده
ی بسیار بسیار شیرین فرو رفتم و یی بین خواب و بیداری، در یک رویالحظات

 .تمخودم را در آغوش تو و لبانم را بر لبهای تو یاف
امیدورام . کنم میامروز خوشحالی مبهمی در خود احساس . شب بخیر دختر زیبا

 .بوسم میروی ماهت را . خوب و خوش باشد آید میهرچه پیش 
 
ای دائم  دیشب بخوابم آمدی، در یک انتظار کشنده. 30اردیبهشت ماه  3

باید تا ساعت چهار صبر  م، ساعت دو بود و من میکرد میبساعت نگاه 
م و زمان سخت دیرگذر بود و کرد میم، دقیقه به دقیقه بساعت نگاه کرد می

 ...سرانجام تو آمدی و در آغوشت گرفتم
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 را نکات جالبی از جلد اول کتاب نگاهی بتاریخ جهان خواستم می  امروز 
 .نهم میرا بفردا  یادداشت کنم اما مطالعه حقوق مدنی این مجال را نداد و آن

کردن غذا  یکی از دوستان برای گرم. مطلب خوشمزه و جالبی امروز پیش آمد
مان ه دیدننجا از یکی از پاسبانان که مدتی است دیگر ببکافه زندان رفت و در آ

آئید و او پاسخ داده بود  پرسید، چطور شد که شما رفتید و پیش ما نمی آید مین
. گویند میبد نیست بدانی چتربازها دزدان را . اند فرستاده« چتربازها»مرا به بند 

روز شوم اول بهمن که چتربازان آن اعمال را مرتکب شدند و عالوه بر  از آن
که پاسبانان  است رسیدهضرب و شتم جیب تکانی هم نمودند، حاال کار بجائی 

دانی پاسبانان در جامعه خود  در حالیکه تو می!! گویند میبه دزدان چترباز 
این ترتیب است که هیئت حاکمه ملت را از سربازان ه پاکی نیستند و بمعروف ب

 . پاشد و در دل یکی تخم کینه از دیگری را می کند میو ارتش خود جدا 
 .بوسم میشب بخیر دختر زیبا، روی ماهت را . امروز دیگر خبری نبود

 
در  به به چه از این بهتر، باز هم همان صحنه، باز هم -30اردیبهشت ماه  2

بقدری . شمردم گذشتند، می ها را که بکندی می انتظار از در درآمدن تو، دقیقه
 ...کس و هیچ چیز را نخواسته است که تا این وقت هیچ خواهد میدلم تو را 

تا سه شنبه آزاد خواهیم  اًصبح امروز رئیس زندان به بند ما آمد و گفت که ظاهر
و  اند کردهتلگراف شده و از ایشان کسب اجازه  اعلیحضرته شد و گفت که ب

ممکن است جواب تلگراف امروز بیاید و قرار شد در صورتیکه آزاد نشدیم، دو 
این ترتیب وضع بهتر ه ب .سه روز دیگر به بهداری نزد سایر دوستانمان برویم

ول خواهد شد و ما مجبور نخواهیم شد برای دیدار آنها مریض بشویم یا آمپ
 .تزریق کنیم

 :اما نکاتی از کتاب نگاهی بتاریخ جهان
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اروپای قرن سیزدهم ه در این نامه ب نهرو -0145پایان قرون وسطی اول ژوئیه 
، 26و ضمن بحث از جنگ فرانسه و انگلیس به ژاندارک پردازد میتا پانزدهم 

این ه من وقتی دانش آموز دبیرستان بودم مقاله راجع ب: )پردازد میختر فرانسه د
و . دیدم را از زندگانی افتخارآمیز او تهیه شده بودکه دختر خواندم و بعد فیلمی 

ای به فرمانده انگلیسی که شهر  این جمله او را هنوز بخاطر دارم، او در نامه
ای سردار، من ژاندارک، دختر : نویسد میاورلئان را در محاصره داشت، چنین 

خواهم خاک وطن مرا ترک گوئی و از کار پست حمله بخاک  فرانسه از تو می
وگرنه با تو چنان خواهم جنگید که تا بتو و همه یک ملت دیگر دستشوئی 

برند ملت من مرده است، ثابت کنم ملت فرانسه هنوز زنده  آنهائیکه گمان می
 را ه وقتی بهم رسیدیم من داستان این دختر شجاعبخاطر داشته باش ک .است

 (.برایت بگویم
دانی برای همه  می« دختر فرانسه»یا « ژاندارک»تو مطالبی در باره  مسلما»

یوس أاو در مردم ناامید و م .رود میشما دختران او یک قهرمان بشمار 
ی بزرگ رای فداکاریهاکشورش، امید و اعتماد بنفس بوجود آورد و به آنها ب

تحت رهبری او انگلیسیها را از کشورشان بیرون  فرانسویها. الهام بخشید
و خدمات بوسیله دستگاه انکیزیسیون  تاما در مقابل تمام این زحما. راندند

دستگاه تفتیش عقاید که کلیسای کاتولیک بوجود آورده بود و این دستگاه )
از تزلزل ایمان مردم به مسیحیت کارش این بود که با سوزاندن در آتش 

محاکمه شد و بعد هم ( و چه جنایات بسیار که مرتکب نشد!! جلوگیری کند
 .او را بچوبی بستند و سوزاندندمانند سایر محکومان این دستگاه مهیب 

را دستگیر کردند و کلیسا را مجبور ساختند که او را بمرگ  انگلیسیها ژاندارک
« روئن»در میدان بزرگ شهر  0341زد و بعد هم او را در سال محکوم سا

                                                             
 قهرمان ملی فرانسه که در جنگ صد ،(Jeanne d'Arc)()0305-0340ژان دارک  26

در نزدیکی شهر کُنپی ین، به خاطر . ها را برعهده داشت ساله ضد انگلستان، رهبری فرانسوی
ژان دارک در یک دادگاه کلیسایی . ها فروخته شد خیانت شهردار این شهر، اسیر و به انگلیسی

 .دست نشانده انگلیسی، به جرم ضدیت با قوانین کلیسا و جادوگری، محکوم و سوزانده شد
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سالها بعد کلیسای رم حکمی را که در باره او صادر شده بود لغو . سوزاندند
بزرگی کلیسا در حق  بینی چه مرحمت می. بخشید« مقدس» او لقبه کرد و ب
 !!است کرده ژاندارک 

به مبارزه مردم  نهرو -0145اوت  53. کند مینیدرلند بخاطر آزادی مبارزه 
است و در این نامه داستان جنگ سپاهیان  هلند برای کسب آزادی پرداخته

دانی که هلندیها با  تو خوب می. اسپانیا برای تصرف لیدن از همه جالبتر است
تا مانع از آن شوند که زمینهای کشورشان را آب  سازند میچه خون جگری سد 

 :د و اکنون بخوانفرا گیر
حتی یک برگ سبز هم بر درختها باقی نماند و همه چیز « لیدن»در شهر 
ند که از الشه های داد می  مردان و زنان جنگ را در حالی ادامه . خورده شد

ا باز هم از مقاومت دست ند و معهذکرد می فادهاست  مرده و کشته شده یها سگ
ی از باالی دیوارهای حصار شهر ند و با وجود فرسودگی و گرسنگکشید مین

با خوردن سگ و ند گفت میند و داد می  نفرت و کینه خود را به اسپانیا نشان 
 .دشمن تسلیم نخواهند شده موش زندگی خواهند کرد و خواهند ساخت ولی ب

در موقعی که دیگر همه چیز نابود شود و جز خودمان چیزی باقی نماند ... »
های چپ خودمان را خواهیم خورد و با  ما دست مطمئن باشید که هر یک از

دفاع از ناموس و آزادی و مذهبمان در برابر تجاوز ه دست راست خویش ب
ت الهی برنابودی ما قرار گرفته و ما یاگر مش. کاران خارجی خواهیم پرداخت

دارد،  است و کمک خود را از ما دریغ می را دستخوش غضب خویش قرار داده
وقتی که آخرین ساعت فرا رسد،  .شما تسلیم نخواهیم کرده ا بما باز هم خود ر

ما با دست خودمان شهر را آتش خواهیم زد و تمام مردان و زنان و فرزندان ما 
های آتش نابود خواهند شد و این وضع بسیار بهتر از این  یکباره با هم در شعله
ادیهای ما نابود های ما بقدوم شما آلوده و نجس گردد و آز خواهد بود که خانه

 .شود
: دهد میادامه  نهرو( این نامه را این مردم دلیر بفرمانده قشون دشمن نوشتند)

گذشت و کمکی  اما چون روزها می. چنین بود روحیه مردم و ساکنین شهر لیدن
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ها پیامی برای دوستان خودشان در ایاالت هلند فرستادند و آن رسید میاز جائی ن
که سرزمین عزیزشان را در آب دریا غرقه ای گرفتند  هم تصمیم فوق العاده

 . سازند و نگذارند لیدن بدست دشمن بیفتد
و  و برای شهر گرسنه. است سرزمین غرق شده بهتر از سرزمینی از دست رفته»

که  دهیم میای لیدن، ما ترجیح » :مصیبت زده لیدن چنین پاسخی فرستادند که
ن خودمان و دارائی خودمان را دستخوش امواج نابود کننده دریا تمام سرزمی

 .«ببینیم تا آنکه شاهد غارت شدن تو باشیم
باالخره سدهای دریا یکی پس از دیگری درهم شکست و با کمک بادهای 

های هلندی که  طوفانی امواج دریا بروی سرزمینهای پست سرازیر شد و کشتی
و نیروهای اسپانیائی که از . آبها پیش آمدندغذا و کمک همراه داشتند بر روی 

. این دشمن تازه و نو رسیده وحشت زده شده بودند با شتاب عقب نشستند
شهر،  بدین ترتیب لیدن نجات یافت و زنده ماند و بخاطر قهرمانی مردم آن

از همان زمان تا کنون مشهور بنیان نهاده شد که  0232دانشگاه لیدن در سال 
 . مانده است

اند، آیا بنظر  بینی دخترم که ملتهای زنده حیات را به چه قیمتی بکف آورده یم
 !!تو آنها با پیرهای ما قابل مقایسه نیستند
دختر جان  -0145سپتامبر  01 -جنگ افکار در اروپای قرن هیچدهم

البد تو از جنگ افکار در اروپای قرن هیجدهم . ام کردهکه تو را خسته  دانم می
ای و من هم قصد ندارم در اینجا از قول  تاریخ چیزهائی خواندهدر کتابهای 

را که نهرو در  23این جمله ژان ژاک روسو خواستم می  چیزی بنویسم، فقط  نهرو
مانند  را که مردم هم اکنون گرفتار آنند است نقل کنم، چه وضعی اش آورده نامه

                                                             
متفکر سوئیسی،  ،(Jean-Jacques Rousseau)( )0305-0332 روسو ژاک-ژان 23
های سیاسی، ادبی و  های او در زمینه اندیشه .هجدهم و اوج دورٔه روشنگری اروپا قرندر 

گشایان انقالب فرانسه شناخته  تربیتی، تأثیر بزرگی بر معاصران گذاشت و بعنوان یکی از راه
اثرهای معروف او قرارداد اجتماعی که . روسو، مشروعیت دولت را از ملت می داند. شده است
 .نوشته شد، و امیل در زمینه تربیت کودکان، هستند 0305در سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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اما در همه جا بزنجیر  آید میدنیا ه انسان آزاد ب»: کند میقطور بیان یک کتاب 
 .«است کشیده شده

 
تو را بخواب . با شعف و انبساط تمام از خواب برخاستم -30اردیبهشت  1

ه م که کی از در بکرد میبار هم دائم بساعت نگاه  چرا این دانم مین. دیدم
 .تیاقی وصف ناپذیر در آغوشت فشردمشاما سرانجام تو را دیدم و با ا .آئی درون

. روز م چه روزی خواهد بود آندانست میسرانجام این روز خواهد رسید اما کاش 
که فردا آزاد خواهم شد و هنوز  اند دادهمن اطالع ه ظرف دو ماه اخیر، هر روز ب

از زندانی بودنم نگرانی ندارم اما خود این موضوع که کسانی  اشخص. زندانیم
، خود در خور گویند میهمه دروغ  آنکه احتیاجی باشد، این و بی شوند میپیدا 
وجه است و من باید تصریح کنم که در مبارزه با دروغ و نیرنگ در یک تکمال 

 . کلمه در مبارزه با شارالتانیسم یک لحظه تردید نخواهم کرد
بند  ازرا بعد از ظهر تغییر مهمی در وضع ما رخ داد، ما  582امروز در حدود 

ما دیگر مجبور نخواهیم شد که برای قرار،  یندب .یک به بهداری منتقل کردند
 !!دیدن دوستانمان آمپول تزریق کنیم یا تب هشتاد درجه بنمائیم

بود،  22مادرم. مالقات دعوتم کردنده ساعت به پنج بعد از ظهر نزدیک بود که ب
و برادرم هم با  21یبائیش بپایان رفته و بدیدن آمده بود، اقدسسرانجام کاسه شک
 .همه سرحال و بشاش ببیند انتظار نداشت که مرا آن اًظاهر. او همراه بودند

آخرین بار که او مرا . شکم بنحو محسوسی کوچک شده و سینه جلو آمده بود
و اندامی که در  شد میوخانی دیده بود، صورتی با پوست کدر که بسرعت است

 .تفاوت از زمین تا آسمان بود... اما حاال. شد میتناسبتر  عین الغر شدن بی
کنی شرحی برایم گفت و دلم را بسختی  از ناراحتیهائی که تو تحمل می اقدس

ه دختر جان، وظیفه منست که مبارزه کنم، وظیفه منست که ترا ب .بدرد آورد
مقابله با مشکالت وادارم تا لذت غلبه را درک کنی و زندگانی با رونقی داشته 
                                                             

 (0433 -0520)ه فاتح اشرفی زنگن 22
 ، خواهر کوچک ابوالحسن بنی صدر(0451متولد )اقدس بنی صدر  21



 
 

 مهدیفرزندش و  ابوالحسن بنی صدر، مادر فاتح زنگنه یاشرف
 



 
 

 ، خواهر ابوالحسن بنی صدر، فرزند ششم خانوادهاقدس بنی صدر
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من کمک ه ام و تو باید ب دختر محبوبم من پشت به چرخ زندگی نهاده. باشی
در موفقیت یک لحظه هم تردید . را از میان مشکالت عبور دهم دهی که آن
 . خشروئی استقبال کنگونه اتفاقات را با  ایمان داشته باش و این .نباید کرد

 را ای برایت بنویسم و من بجای آن، دفتر اول خواهرم خواست تا چند جمله
. ات نکند برایت فرستادم و امیدوارم خواندن آن مایه تسلی تو گردد و هم خسته

شب بخیر، روی ماهت را . از خدا بخواه بتو قوت قلب و شجاعت بدهد
 .بوسم می
 

ش کردم برایت بنویسم که دادستان تهران، دیروز فرامو. 30اردیبهشت  01
ای از دادستانی ارتش درباره توقیف غیر قانونی ما توضیح خواسته  ضمن نامه

ما با دوستانمان مدتی را صرف تمجید شجاعت این قاضی شریف . است
ای نوشته است، همه بهت زده  نمودیم، وقتی من گفتم که دادستان چنین نامه

در این دوره که همه، همه چیز خود  اًواقع. فرین گفتندو بعد با هیجان آ .شدند
 نویسد می  ، نامه11صدر حاج سید جوادی قایآ دهند تا مقامی بدست آورند را می

ر دلیل وجود افراد نظیه بینی دخترم که ب می. اندازد میو موقعیت خود را بخطر 
خیزند و نیاز  گونه مردان از جامعه برمی این .توان از جامعه مایوس شد او نمی

کار و  او با این. آورد می دلیری و فداکاری و گذشت، آنها را بوجود ه جامعه، ب
که قاضی  سازد می ، ما را معتقد دهد میقبیل که انجام داده و  کارهائی از این

تا با کوشش و استقامت، وجدان،  دهد میفداکاری است، بلکه امید و نیرو 
 .راستگوئی، شرافت و امانت را نجات بخشیم

                                                             
از اعضای اولیه و  ،(0415فروردین  00 - 0516خرداد  4)سیدجوادی   احمد صدر حاج 11

 نهضت مقاومت ملی، دادستان تهران، عضو ایران و از اعضای فعال بنیانگذار نهضت آزادی
 قزوین انقالب، وزیر دادگستری، وزیر کشور در حکومت مهندس بازگان، نماینده مردم شورای

دائرةالمعارف  سال سرپرستی 41در اولین دوره مجلس شورا پس از انقالب بوده و به مدت 
و  علی امینی با تشکیل حکومت 0431ماه سال اردیبهشت در  .را عهده دار بوده است تشیع

 .منصوب شد دادستانی عمومی شهرستان تهران به نورالدین الموتی وزارت
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اما . آخر مطالعه کنمه را تا ب در نظر داشتم امروز جلد دوم نگاهی بتاریخ جهان
 که تا یکساعت بعد از نیمه شب ادامه داشت، از این 10آقای رشیدیانا مباحثه ب

را تمام خواهم کرد و نکاتی را که بنظرم جالب  واندن آنفردا خ. کار بازم داشت
راستی فراموش نکنم که فردا از . است، برایت یادداشت خواهم نمود آمده

بدست  مملکت را ظاهراً شخصیتی که زمام امور های بی آدم!! )ها شخصیت
دو روز است که  .است که برای افتتاح سینما بزندان بیایند دعوت شده( دارند

شویند،  ها را می ، کاشیاند کردهو خوراک را بر مشتی مردم بینوا حرام خواب 
طرف که در  البته نه هر دو روی در را بلکه تنها آن) کنند میدرها را رنگ 

نیمه شب حوض خالی . دهند و غیره به زندانیان کفش می(. معرض دید است
 ... دکنن مینهند، اطاق مطالعه درست  ، در اطراف حوض گل میکنند می

و ظاهر اینست امری که باید از بین برود، همه کار این کشور جلوه سازی 
تنها برای آنست که . کنند میاگر درها را رنگ  .پردازی است و حقیقت ندارد

، برای آنست کنند میاگر نظافت  .درهای کثیف نیفتدچشمان جاللت مآبان بر 
د، اثری نامطبوع برجای که چند لحظه گردش در راهروها و حیاط بهنگام بازدی

ال بهیچوجه منظور آن او .ر عالیجنابان غبار اشمزاز ننشیندننهد و برآینه خاط
ام دانشجویان که  نیست که زندانیان در میان کثافت ننولند و چنانکه برایت نوشته

شمار راحت و آرام نداشتند و  های بی ، از دست شپششد میای با آنها  رفتار ویژه
بینیم دروغ و نیرنگ است و آیا تو  قرار هر چه می یندب. انوای بحال دیگر

                                                             
از هواداران  الله رشیدیان حبیب فرزند ،(61اوائل دهه  -0512)اسدالله رشیدیان  10

پس از روی . ها مرتبط شد مانند پدرش از آغاز جوانی با انگلیسی. بود سیدضیاءالدین طباطبائی
  الله و قدرت  های سیف های اسدالله و برادرانش به نام فعالیت دکتر مصدق کار آمدن حکومت

يديان پس رش. برای حفظ منافع دولت بریتانیا و سرنگونی حکومت دکتر مصدق آغاز شد الله
پاسداشت حفظ سلطنت پهلوي از امتيازات فراواني چون امتياز تأسيس بانک  از کودتا به

در . او يکي از دالالن اسلحه ميان ايران و امريکا بود. ي و توزيع برخوردار شداعتبارات تعاون
اسدالله رشيديان قبل از انقالب، سرمايه . ، به جرم فساد بازداشت شدزمان حکومت دکتر امینی

 .گذشتخود را از کشور خارج کرد و خود نيز به انگلستان رفت و در اوايل دهه شصت در



 
 

 حمید رضا پهلوی واسدالله رشیدیان 
 

 
 

در مراسم افتتاح  حسن تقی زاده -4اسدالله رشیدیان  -2اشرف پهلوی  -0
 یکی از سینماهای اسدالله رشیدیان
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ترسی عاقبت در  همه دروغ چشم بپوشم؟ نمی خواهی من از مبارزه با این می
 .ترسم گنداب دروغ و نیرنگ فاسد شویم و تباه گردیم؟ من خود می

 .بوسم میشب بخیر دختر زیبا، روی ماهت را 
 

خوبست، حال من بسیار خوبست چطوری دخترم؟ حالت . 30اردیبهشت  00
 بدیدن آقای دکتر سنجابی عصر امروز آقای کشاورز صدر. و بسیار شادمانم

این . که اطالع داده بود، ما همین روزها آزاد خواهیم شد قراریه آمده بود و ب
اند  گفته از قول آقای دکتر فرهاد اً رمهم آنست که ایشان ظاهخبر مهم نیست، 

است در واقعه اول بهمن ماه،  دولت گزارش دادهه ب ت سه نفریئیهکه 
این ه ب. ستا ها گونه تقصیری ندارند و تقصیر بعهده نظامی دانشجویان هیچ

و  ام کردهبا مهارت تمام عمل  بگوید، من خواهد میترتیب هر کس هر چه 
دانشگاه تهران با سربلندی . ام از معرکه سالم بیرون روم سرانجام موفق شده

مقاومت کرد و ما توانستیم ثابت کنیم که همه گناهها بعهده نیروهای قهریه 
بینی که ناچار بدنبال استقامت و پایداری موفقیت  می. است استبداد بوده

 نی لذت غلبه بر مشکالت از هر لذت دیگری بهتر باشد؟ک آیا فکر نمی. رسد می
را بپایان بردم و  امروز جلد دوم نگاهی بتاریخ جهان. کنم میطور فکر  من این

. نهم فردا میه کار را ب نکاتی از آن را برای تو یادداشت کنم اما این خواستم می  
است شکر خدا را که این  گفته دکتر فرهاد را هم برایت بنویسم که راستی این

ت سه نفری در ئیه، چه شوند میآقایان بدون آنکه زیر منت کسی باشند، آزاد 
 . تقصیر دانسته است گزارش خود آنها را بی

 .بوسم میشب بخیر، روی ماهت را 
 

ز جلد دوم کتاب نگاهی دخترم قرار بود امروز نکاتی ا. 30اردیبهشت  05
 : را برایت یادداشت کنم بتاریخ جهان
به چگونگی قوام گرفتن  این نامه را نهرو -0145اکتبر  3. سقوط باستیل

است و  اختصاص داده 0321ژوئیه  03انقالب در پاریس و سقوط باستیل در 
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اما فقط وقتی که  شود میبتدریج گرم  دهیم میآب حرارت  وقتی که به: نویسد می
و  آید میمیزان حرارت باال رفت و بمرحله غلیان رسید، آب بصورت بخار در 

باید دانست که افکار و شرایط اقتصادی هستند که . دهد میتغییر شکل 
بلهان که قدرت را در دست دارند و در ابعضی . آورند می ها را بوجود  انقالب

که  کنند میباشند، تصور  ، کور میآید مینابل هر چه با فکر ایشان جور درمق
ای عناصر ماجراجو و انقالبی و ناراحت که به تحریک  ها بوسیله عده انقالب
اصطالح ماجراجوهای ه در صورتیکه این ب. گیرد می، صورت پردازند میمردم 

را  میل دارند آنباشند و  شورشی کسانی هستند که از وضع موجود ناراضی می
 . تغییر دهند

و بطوریکه تو دختر زیبا شاهدی ابلهانی که قدرت در دست دارند و در مقابل 
باشند، ما را ماجراجو و اخاللگر  ، کور میآید مینهرچه با فکر ایشان جور در 

ه مجبور است سرانجام در برابر قدرت ما ب (است مراد شاه) اما او، دانند می
 :نویسد میباز  ونهر. زانو در آید

که افراد ارتش یعنی  رسد میمرحله بحرانی ه همیشه یک انقالب وقتی ب... »
مهمترین ابزار و پشتیبان فشار دولتی از تیراندازی بروی برادران خودشان 

لوئی شانزدهم تصمیم گرفت که نمایندگان طبقه سوم : خودداری و سرکشی کنند
زور بیرون اندازد و آنها هم در زمین تنیسی که در آن نزدیکی بود، را از جلسه ب

جمع شدند و سوگند یاد کردند تا وقتی یک قانون اساسی برای فرانسه ننویسند، 
اما موقعیت  .برای متفرق نمودن آنها به سربازان دستور داد شاه. متفرق نشوند

 .حساس فرا رسید و سربازان سر از اطاعت بازپیچیدند
این وضع دیر یا زود در کشور ما نیز بوجود خواهد آمد و ارتش گمان  رم بیدخت

 .پیروزی از آن ماست. وجدان ملی خویش را باز خواهد یافت
دوره : به دو جریان در این نامه نهرو -0145اکتبر  04انقالب و ضد انقالب 

میان طوفان انقالب دیو وحشت و میرد و از  انقالب تا وقتی که روح انقالب می
نهرو علل جایگزینی ضد انقالب را مورد بحث . پردازد میزند،  ترور سربرون می
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را سرود انقالب را که روژه  15سرود مارسیز ،و در آغاز این نامه دهد میقرار 
 : است کرده دولیل ساخته است، نقل 

 برویم فرزندان وطن 
 است رسیدهروز افتخار فرا  
 بر ما، پرچم خونینیدر برا 
 از جنایت برافراشته است 
 ها و روستاها آیا در دهکده 
 شنوید؟ غرش این سربازان درنده را نمی 
 تا آیند میآنها  
 !فرزندان و همسران ما را در آغوشمان سرببرند 
 !هنگهای خود را تشکیل دهید! شهریان سالح بردارید هم 
 !ما را آبیاری کند برویم، برویم تا خونهای ناپاک شیارهای 

سالمتی پادشاهان را  آنها، فرانسویان انقالبی سرودهائی پوچ و بیهوده در بارهِ
وطن و به آزادی، آزادی محبوب ه ند و بجای آن سرود عشق مقدس بخواند مین

 :سرودند را می
 ای عشق مقدس وطن 
 !بازوان انتقامجوی ما را رهبری کن و یاری ده 
 بآزادی، ای آزادی محبو 
 همراه مدافعانت به پیکار برخیز 

که بدون ایمان نه فرد کاری تواند کرد،  ام گفتهدختر زیبا، بارها برایت نوشته و 
وقت که  ضمن بحث از انقالب بزرگ فرانسه در آن نه جامعه و اکنون نهرو

 :دهد می ند، چنین ادامهآورد می نیروهای کشورهای دیگر از هر طرف هجوم 
که وطن یعنی فرانسه زیبا و ژنده  اما در موقعی .ها خیلی زیاد بود محرومیت

و  شد میپوش که اکنون تاج آزادی را بر سر نهاده بود، در خطر بود و تهدید 

                                                             
 سرود ملی فرانسه 15



506 

 

باین ها چه اهمیتی داشت؟  اش بود، این محرومیت دشمن در پشت دروازه
گرسنگی ه سته و بدون اعتنا بکمک وطن برخاه ترتیب جوانان فرانسه از هر سو ب

 .و تشنگی بسوی پیروزی حرکت کردند
توان دید که تمامی  بندرت می» گوید میهور انگلیسی شکارالنیل، تاریخ نویس م

بخورند و بکار برند اعتقاد داشته  توانند میچیزی جز به چیزهائیکه ه مردم ب
اریخ ایشان روح را چیزی پیدا کنند، ته معهذا اگر وقتی چنین اعتقادی ب. باشند
یک هدف بزرگ در ه چنین اعتقادی ب. گردد می و قابل توجه  آورد می بتکان 

مردان و زنان دوران انقالب فرانسه وجود داشت و تاریخی که آنها در آن ایام 
فراموش ناشدنی بوجود آوردند و فداکاریهائی که تحمل کردند، هنوز هم ما را 

 .آورد می به تپش در  انگیزد و قلب و نبضمان را برمی
 :را بیاد بسپار 14ملت فرانسه با ایمان بپاخاست و پیروز شد، این جمله از دانتن

 .«خواهد میپیروزی بر دشمن، جسارت، باز هم جسارت، همیشه جسارت »
اختصاص  این نامه را بخود نهرو -0144روز اول سال  یکسال نو دیگر

 :است و اکنون قسمتهای جالب آن داده
خود را نادیده بگیریم  توانیم میخبر است اما ما بزحمت  زمین از فرزندانش بی

ای بیاسائیم و به  و بهنگام سال نو بسیار بجاست که در راه دراز زندگیمان لحظه
ده هامان را بخاطر آوریم و بعد به پیش و به آین پشت سر خود بنگریم و گذشته

 . امیدی برای خود فراهم سازیم خود نگاه کنیم و بکوشیم که مایه های
این سومین بار است که روز اول سال . آورم می ها را بخاطر  من نیز امروز گذشته

هر چند در این فواصل مدتی را در خارج و در دنیای . گذرانم را در زندان می

                                                             
روبسپیر، یکی دیگر . یکی از رهبران انقالب فرانسه ،(0321 –0313)ژرژ ژاک دانتون  14

سزایی را در دوره وحشت پس از انقالب و به  ترین رهبران انقالب فرانسه که نقش به از معروف
را محکوم به مرگ  سازی کرد تا مجلس وی انداختن آن بازی کرد، آنقدر برای دانتون پرونده راه

اصطالح انقالب فرزندان خود را مي . اجرا شد 0313آوریل   با گیوتین کرد و حکم او در 
دوره وحشت و سرکوب، با دستگیری و اعدام خود  .بلعد از همان روز برسر زبانها افتاده است

 .به پایان رسید 0313ژویه  53روبسپیر با گیوتین در 
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در حالیکه سه بار  .کنند میاوز نها از چند ماه تج اما آن دوره، ام وسیعتری بوده
کمی که دورتر بروم . پشت سر هم است که روز اول سال را در زندان هستم

که در طی یازده سال اخیر، پنج بار روز اول سال را در زندان  آورم می بخاطر 
ی را در زندان خواهم ئپرسم چقدر دیگر چنین روزها ام و اکنون از خود می بوده
 !بود

وطن ما مبارزه بخاطر آزادی جریان دارد و معهذا بسیاری  هم اکنون در
هموطنان ما به آن اعتنائی ندارند و بمنازعه و کشمکش در میان خودشان سرگرم 

های طبقاتی  هستند و در تنگنای منافع محدود و فرقوی و مذهبی با کوته نظری
ها که  و بعضیبرند  تر را از خاطر می و خیر و صالح بزرگتر و اساسی کنند میفکر 

 :در برابر رویای آزادی کورند
 شوند میو مطیع ایشان  آیند میبا جباران کنار ... » 
 کنند میو تاجهای فروافتاده و اعتقادات پوسیده را جمع آوری  
 .«های کهنه را بیارایند و از نو بپوشند ژنده پاره کوشند می و  

کسانی را که  کوشد می بنام قانون و نظم، ظلم و جباریت رواج دارد و 
چیزی  عجب آنست که درست همان. آن تسلیم شوند، نابود سازده خواهند ب نمی

که باید پناهگاه ضعیفان و محرومان باشد و کسانی را که تحت فشار قرار 
خواهم  می. گردد می پناه دهد، خود سالحی در دست ظالمان و جباران  گیرند می

برایت نقل  آید میو با وضع کنونی ما جور مطلبی را که اکنون بذهنم آمده است 
دهم فیلسوف فرانسوی قرن هیژ اب منتسکیواین مطلب از کت .کرده باشم

 :باشد می
تر از آنچه در سایه قانون و  تر و بیرحمانه هیچ ظلم و جباریتی زشت»  

در این توان گفت که  می. وجود ندارد شود میبا رنگ عدالت انجام 
ر اقیانوس د کهای  وضع، تیره روزان و مظلومان را در روی تخته پاره

آن وسیله خود را نجات ه اند و ب زیرپای خود کشیدهه متالطم زندگی ب
 .«کند می، غرق اند داده
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است و برای روز اول سال مناسب نیست، و نباید  این نامه بسیار مالل انگیز شده
ملول نیستم و چرا باید افسرده و ملول بود؟ ما در واقع من خود . شد میچنین 

و در مبارزه هستیم، ما  کنیم میشادمانیم که بخاطر یک هدف بزرگ و عالی کار 
ما ه من و راهنمائی صدیق است و نگاه او بؤرهبری بزرگ داریم که دوستی م

 .ستا و تماس با او الهام بخش ما دهد مینیرو 
ست و دیر یا زود ا زی و موفقیت در انتظار ماما یقین و اطمینان داریم که پیرو

اگر موانعی که باید برآنها غلبه یافت و مبارزاتی که باید در . آن خواهیم رسیده ب
 .شد میرنگ  بود، زندگی چیزی کسل کننده و بی آنها پیروز شد، نمی

و تو دختر محبوبم که اکنون در آستانه زندگی قرار داری، نباید با دلتنگی و 
تو باید با زندگی و تمام آنچه همراه . و افسردگی سروکار داشته باشیمالل 

داشته باشد، با شادمانی و گشاده روئی و صفای خاطر مواجه شوی و از 
 .مشکالتی که در راهت فرا رسد، استقبال کنی تا لذت غلبه برآنها را دریابی

. ور نباشدآرزومندم که این دیدار خیلی د« عزیزم»امید دیدار ه ب»و اکنون 
بینی دخترم که من در عقایدم تنها نیستم، همه آنها که مغزی برای اندیشیدن  می

، زندگی را با حرکتش مد نظر کند میحال که حرکت  دارند و زندگی را در آن
همه آنها که قلبی بزرگ دارند، همه آنها که زندگی را با خطاهایش . دارند

خواهند قوه  ه بمانند، همه آنها که میخواهند زند دوست دارند، همه آنها که می
طور  تحرک و روح جنبش دیگران باشند، در یک کالم همه آنها که انسانند این

آیا حیف نیست که ما از لذت غلبه برآنچه مشکل است، چشم . کنند میفکر 
او بگو، از تمام وجود و از روی صدق و ه ب ،ترساند بپوشیم؟ کیست که تو را می

ترس امری است  با قاطعیت ناشی از ایمان بگو، تکرار کن که صفا و با ایمان
 .موهوم

آنها ه صبح امروز با رئیس زندان مذاکره کردم تا لباسهای دانشجویان را ب
روزی  .بازگرداند و اجازه دهد که مالقاتها حضوری باشد، او نیز موافقت کرد

دون استثناء همه نفری زندانی بودند، ب 01قریب  که مرا زندانی نمودند، جمعاً
شکم هاشان بمیزان  و مخصوصاً کرد میند لباسهایشان تنگی شد میوقتی آزاد 
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و من تنها کسی هستم که دور شکمم از آنچه هم که بود  ودزیادی بزرگ شده ب
است و اگر نسبت بمیزان چاقی که در  متر هم کوچکتر شده قریب هفت سانتی
میزانی که بر دور شکم دیگران ه است حساب کنیم، یعنی ب زندان دست داده

اما . است سانتیمتر کوچک شده 05است، قطر شکمم در حدود  اضافه شده
را با  کوچک بشود، راه درازی در پیش است و من آن هنوز تا وقتی که کامال

 .کمک عذرا که دائم مراقبت خواهد کرد که تنبلی نکنم، خواهم پیمود
برایت  کتاب نگاهی بتاریخ جهان شب بخیر محبوبم، فردا باز هم نکاتی از

 .بوسم میروی ماهت را . یادداشت خواهم کرد
 

ها دیر، یا  خاطره هر روز را شب دختر جان، معموال. 30اردیبهشت ماه  04
ابتدا . کنم میاما امروز صبح کار را شروع  .نویسم صبح روز بعد می

و شب هم اگر مطلبی بود،  کنم میرا برایت تهیه  هائی از کتاب نهرو یادداشت
 :یادداشت خواهم کرد

این نامه را  نهرو -0144ژانویه  41 گردد می ایتالیا یک ملت واحد و آزاد 
بتاریخ مبارزه ملت ایتالیا برای تحقق وحدت ملی و شرح کارهای درخشان، سه 

. است اختصاص داده مازینی ، کاور،، سه قهرمان ایتالیا، گاریبالدیورآ مرد نام
شک  مدتها پیش وقتی شاگرد دبیرستان بودم افسانه گاریبالدی را خواندم، بی)

ای و  تالیا را خواندهتو دختر زیبا البد تاریخ اتحاد ای. او یک قهرمان بزرگ بود
فرزندان  به نهرو از آنچه گاریبالدی خطاب(. تا حدودی از آن اطالع داری

 :است کرده ، سخنانی نقل گفت میایتالیا 
نفر سرخ پیراهنانش ابتدا با کشتی به سیسیل رفتند و در  0111و  گاریبالدی

 .رف جنوب در ایتالیا پیش آمدندآنجا پیاده شدند و از آنجا کم کم از ط
، همه جا از آمد میهای جنوبی ایتالیا پیش  که گاریبالدی در دهکده همچنان

، داد می آنها وعده ه او بپیوندند و پاداشی که به که ب کرد میداوطلبان دعوت 
 :بسیار شگفت انگیز بود، گاریبالدی گفت
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من فقط به شما . رد استهر کس در خانه بماند ترسو و نام !بیائید! بیائید»
، اما ما یا پیروز خواهیم شد یا خواهیم دهم میرنج و دشواری و پیکار را وعده 

 .«مرد
بینی که کافی است یک نفر قدم پیش نهد و مرگ را  قرار تو دختر زیبا می ینبد)

 (.برد بچیزی نشمارد، ملت از فداکاری لذت می
، نخستین شود میزی نهیچ چیز باندازه موفقیت و پیروزی موجب پیرو

 ،روح ناسیونالیسم ایتالیائیها را برانگیخت و از هر سو گاریبالدی یپیروزیها
ند، بسوی خواند میپیوستند و در حالیکه سرود گاریبالدی را  او میه داوطلبان ب
 :ندرفت میشمال پیش 

ت بسوی آنها گورها سرگشاده هستند و مردگان از سرزمینهای دوردس»
 .کنند میشتابند، اشباح شهدای ما برای جنگیدن قیام  می

 . حال که شمشیرها را در دست و تاجهای افتخار را برسر دارند در آن
 .و دلهای مرده هنوز با نام ایتالیا برافروخته است

 بیائید بدنبال آنها، ای جوانان وطن! آنها ملحق شویده بیائید ب
 رافرازیم و صفهامان را آرایش دهیمبیائید پرچمهامان را ب

 های گرم تشآبیائید همه با فوالدهای سرد و بیائید همه با 
 !های عشق به ایتالیا ا شعلهبیائید همه ب

 !دور شو از ایتالیا، دور شو از خانه ما
 !دور شو از ایتالیا ای اجنبی، دور شو

جورج مردیت  سرانجام به همت این سه مرد ایتالیا وحدت خود را بازیافت و
 :نویس انگلیسی سالها پس از آن حوادث، چنین سرودن شاعر و داستا

 ایم ما که ایتالیا را در حال درد زایمان دیده»
 .شد میکه نیمه خیز شده بود و باز بزمین افکنده 

 .و اکنون همچون یک مزرعه پرحاصل گندم که روزی شخم خورده بود
 کنیم میکسانی فکر ه ، بندک میاش جلوه  در کمال زیبائی کریمانه

 که نفس زندگی را در کالبد او دمیدند
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 آن سه مرد: ، گاریبالدیمازینی کاور،
 که مغز او، روح او و شمشیر او بودند و او را

 «اد ساختندبا یک هدف درخشان، از اختالف و پراکندگی زیانبار آز
بنظر تو دختر زیبا زندگانی کردن وقتی انسان یک هدف درخشان دارد، زیبا 
نیست؟ این سخن که در میان مبارزین اگر خائن یا خائنینی پیدا شد، نباید خود 

فایده است و مردم لیاقت ندارند، صحیح نیست، در تمام  را بخطر انداخت، بی
دارد اما برد نهائی با شجاعت  نهضتها شجاعت و ترس، خدمت و خیانت وجود

 :باور نداری، بخوان. و فداکاری و استقامت است
 :نویسد میدر پایان نامه  نهرو

« ایست در برابر رم»سوین بورن را بنام »اکنون در اینجا، قسمتی از یک شعر 
ادامه داشت و  است که مبارزات ایتالیا این شعر را در موقعی سروده. کنم مینقل 

و گروهی خیانتکار به اربابان خارجی خدمت  شد میبا مشکالت زیاد مواجه 
 .ندکرد می
 اربابان شما هدایای فراوان دارند 
 ای برای شما ندارد ولی آزادی هدیه 
 منزلگه است گاه و بیهپنا او که بی 
 او که ماورای حدود و مرزهاست 
 ی بی آرامکه با سرعت خواند مییانی را فرا سپاه 
 .نابود کنند و خون بریزند 
 را برای بذر آن بیفشانند و جانهایشان 
 تا خاکشان بتواند از نو ملتی برای او بسازد 
 درخشان شود ای و روانشان برایش ستاره 
 

ابتدا به علل  نهرو ،در این نامه -0144فوریه  04فرا رسیدن سوسیالیسم 
است و من بنظرم رسید که بد نیست تو نیز  سوسیالیستی پرداخته پیدایش افکار

 :ها داشته باشی اطالعاتی در این زمینه
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شک نیست که پیدایش انقالب صنعتی در انگلستان، وضع بسیار بد کارگران 
گرگون بودند، قیافه جماعات صنعتی را د مرگ تدریجیه که محکوم ب

 ی نداشتند، روزأکه کارگران حق ر این وضع در انگلستان در زمانی .ساخت می
تری بخود  روز طبقه کارگر شکل قطعیه ب و روز شد میتر  روز غیر قابل تحمله ب

 .گرفت می
در این ضمن در میان صاحبان صنایع شهر منچستر مردی پیدا شد که بسیار 

قلب و بشر دوست بود و از مشاهده وضع زندگی دشوار و رنجبار  خوش
این مرد در . نام داشت  13این مرد رابرت اوون. برد کارگران رنج می

کارخانجات خود اصالحات فراوانی بوجود آورد و اوضاع زندگی کارگرانش را 
 .خیلی بهتر ساخت

ای براثر مساعی اوون بود که پارلمان انگلستان نخستین قانون کار را  تا اندازه
و آز خودخواهانه کارفرمایان تصویب برای حمایت از کارگران در مقابل حرص 

بتصویب  0201و در سال  شد میها نامیده  این قانون، قانون کارخانه. کرد
 .رسید
بود که کلمه سوسیالیسم را نخستین بار در حدود  که رابرت اوون شود میگفته 
ان زندگی ست فکر برقرار ساختن تعادلی میا بدیهی. در موردی بکار برد 0241

در . ای نبود ثروتمندان و فقیران و توزیع کمابیش برابر و عادالنه ثروت چیز تازه
 .سابق هم بسیاری اشخاص از این فکر دفاع کرده بودند

                                                             
و سوسیالیست انگلیسی گر  اصالح ،(Robert Owen-)0330 - 0222- رابرت اوون 13

 کهکارخانٔه ریسندگی  درسالگی  02در  او .یکی از بنیادگذاران جنبش سوسیالیسم تعاونی است
به وضعیت بهداشتی و رفاهی کارگران توجه کرد و  ،بنیان گذاشته بود، برای نخستین بار در اروپا

بعنوان یک  0253او در سال  .عت کاهش دادسا 01ساعت و بیشتر، به  03ساعات کار را از 
سوسیالیزم و جنبش همبستگی به امریکا  آرمان شهریسوسیال رفرمیست و یکی از بنیانگذاران 

خانه ایندیانا واباش با نام رودسفر کرد تا سرمایه اش را در یک مجموعه هزار نفره در سواحل 
 . د، بنا کربرای ایجاد یک جامعه اتوپیایی« نیو هارمونی»
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وجود داشته است و « کمونیسم»های بشری حتی یکنوع  در نخستین جامعه
رشان بود از تمامی اراضی و اموالی که در اختیا اتمامی افراد قبیله مشترک
این وضع همان چیزیست که کمونیسم ابتدائی . ندکرد میاستفاده و بهره برداری 

اما سوسیالیسم تازه . و در بسیاری از کشورها وجود داشته است شود مینامیده 
چیزی دیگر و خیلی بیش از یک میل و تصور مبهم برای برابر ساختن مردم 

صی داشت و در آغاز کار برای مشخ اسوسیالیسم تازه شکل روشن و نسبت. بود
لیسم یک فرزند ابنابراین سوسی. رفت میها بکار  تازه تولید بوسیله کارخانهنظام 

 . صنعتی تازه بودنظام و زائیده 
که  داری در حال رشد بود و همچنان در تمام این دوران، صنایع سرمایه

آن اهمیت  ، مسئله طبقه کارگر هم همراهآورد می پیروزیهای پشت سرهم بدست 
داری آن بود که میزان تولید  نتیجه سرمایه. کرد میافت و رشد پیدا ی بیشتری می

، شد میو بهمین علت، جمعیت بسرعت زیاد  یافت میبشکل روزافزونی افزایش 
بازرگانی و . توانستند زندگی کنند و غذا داشته باشند زیرا عده بیشتری می

ها و قسمتهای مختلف آن،  ه دستهمعامالت بزرگ و عظیمی نیز بوجود آمد ک
بازرگانی و معامالت بزرگ و . کرد میو رشد پیدا  یافت میاهمیت بیشتر 

عظیمی نیز بوجود آورد که دسته و قسمتهای مختلف آن، صورتهای پیچیده و 
غامضی بخود گرفت و در عین حال رقابت بازرگانی و داد و ستد و معامالت 

هنگفتی بسوی انگلستان سرازیر گشت اما  ثروت. کوچک با آن غیر مقدور شد
ها و وسایل  از آن برای ساختن و شروع صنایع تازه و راه آهن ای قسمت عمده

 .شد میف صرارتباط و سایر چیزها از این قبیل 
اما این  .ها وضع خود را بهتر کنند ند بوسیله اعتصابکوشید می کارگران 
نهضت کارگری معروف  ان بهو کارگر شد میها اغلب با شکست مواجه  کوشش

( نهضت کارگری که در خواست یک منشور و قانون کار داشت)« چارتیسم»به 
به بعد رواج داشت و در سال انقالبی  0231ند که در سالهای گشت میملحق 
 .زوال یافت 0232



553 

 

با وجود این بعضی عناصر . ساخت میداری مردم را خیره  مایههای سر موفقیت
احبان نظریات ترقیخواه یا بشر دوست بودند که از این مترقی رادیکال و ص

زیرا هر . داری رضایت نداشتند العاده صنایع سرمایه مسابقه سریع و پیشرفت فوق
موجب رنج و مصیبت فراوان  ، اماکرد میچند که ثروت عمومی کشور را زیادتر 

این قبیل اشخاص در انگلستان و آلمان و فرانسه نظرهای . کارگران بود
های مختلفی  حل ند و راهکرد میگوناگون برای مقابله با این وضع پیشنهاد 

یا « کلکتیویسم»یا « سوسیالیسم»زیر عناوین  ،همه ،ند کهساخت میمطرح 
 اند و تمام این کلمات بشکل مبهمی تقریبشد میجمع « سوسیال دمکراسی»

 .داشت مییک مفهوم را بیان 
بود که بجای  بان مختلف و مترقی اینطل نظر کلی و مشترک تمام این اصالح

ها و وسائل  داری خصوصی، دولت باید مالک کارخانه وضع موجود سرمایه
در هر صورت وسائل اصلی تولید مانند زمین و . تولید باشد یا آنها را کنترل کند

صورت  در این. صنایع بزرگ و عمده باید در تصرف و اختیار دولت باشد
شکلی بقرار مردم  بدین. کشی نخواهند بود ار و بهرهاستثم تحتکارگران دیگر 

داری  سرمایه نظامولی . داری بودند مبهم در جستجوی وضعی مقابل سرمایه
 .آورد می قصد زوال نداشت و هر روز قدرت بیشتری بدست 

 شد میبوسیله روشنفکران شروع و مطرح  این افکار مبهم سوسیالیستی معموال
 .گشتبوسیله یک مالک و صاحب کارخانه مطرح  ،«رابرت اوون»در مورد  ،و

آنها فقط در جستجوی . های کارگری هنوز تا مدتها در این فکر نبودند اتحادیه
 اکم و طبع معهذا کم .بدست آوردن مزد بیشتر و شرایط بهتری برای کار بودند

خودشان  و متقابال ندگرفت میقبیل افکار سوسیالیستی هم قرار  تحت تاثیر این
 .گذاشتند ر توسعه و تکامل سوسیالیسم اثر میبهم 
ر هر یک از سه کشور انگلستان و فرانسه و آلمان که سه کشور عمده صنعتی د

که با قدرت و  یافت میسوسیالیسم بشکل مخصوصی تکامل  ،اروپا بودند
رفته سوسیالیسم  رویهم. خصائص طبقه کارگر هر کشوری بستگی داشت



115 

 

لستان محافظه کارانه بود و به تحول مالیم و تدریجی و پیشرفتهای آرام انگ
 .تر بود تر و انقالبی عقیده داشت، سوسیالیسم کشورهای روی قاره جدی
و در نتیجه باال رفتن سطح . رفاه و آسایش با انقالب، سازش و تناسبی ندارد

حتی . زندگی کارگران، افکار سابق انقالبی کارگران انگلستان هم از میان رفت
تر  تر و معتدل شکل سوسیالیسم انگلستان هم از همه انواع سوسیالیسم مالیم

این عنوان از اسم یک . مشهور شد  1انیسمیباین سوسیالیسم بنام فا. گشت
د که از روبرو شدن و جنگ مستقیم با دشمن شسردار قدیمی رم اقتباس 

این )به نیروهای دشمن غلبه یافت  ااما در طول زمان و تدریج. کرد میاجتناب 
ر پیش بگیرد و من در دهمان سیاستی است که عذرا، یک زن انقالبی باید 

 (.نموده ام مورد چادر برایش تشریح
که انگلستان از رفاه و ثروت خود راضی و خشنود بود، در روی قاره  در حالی

که با ذوق و شوق فراوان و شدید مورد  یافت میاروپا یک عقیده تازه رواج 
لغت معنای هرج و مرج طلبی )« آنارشیسم»این عقیده . گرفت میاستقبال قرار 

خاص را که چیزی در باره آن اسم آن بسیاری اش اًبود که ظاهر( دهد می
 .افکند ، بوحشت میدانند مین

المقدور در آن یک  بوجود آید که حتی ای جامعهآنارشیسم بمعنای آنست که 
تورو که یکنفر . دولت وجود نداشته باشد و آزادی فردی در آن خیلی زیاد باشد

ک اعتقاد به یک هدف عالی و به وجود ثروت مشتر»امریکائیست آنارشیسم را 
و تعاون و  -آلتروئیسم-دیگران ه اساس دوست داشتن و خدمت کردن ب بر

« معاضدت متقابل و احترام گذاردن ارادی و داوطلبانه به حقوق دیگران
                                                             

هواداران این جنبش در . یک جنبش سوسیالیستی است که در انگلستان پدید آمد فابیانیسم  1
فابینیسم یک جنبش مسالمت جو است و نام خود .متشکل شدند  فابین در جامعه 0223سال 

است که با استزاتژی صبورانه و جنگ و گریز، هانیبال  را از نام فابیوس، سردار رومی، گرفته
ها، سوسیالیسم از طریق عکس العمل مسالمت  به عقیده فابین. تاژی را شکست دادسردار کار

جویانه و تدریجی جامعه در برابر مالکیت انحصاری و در نتیجه پیشرفت دموکراسی سیاسی و 
تطبیق اصول دموکراسی بر اقتصاد و توسعه مالکیت کلی و تغییر نظر نسبت به اخالق اجتماعی 

 . آید رابر منافع عمومی، پدید میو احساس مسئولیت در ب
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گونه فشار و اجبار از جانب حکومت وجود  در آنارشیسم هیچ. کند میتعریف 
ردم حکومت نکند و موقعی که م ها آنست که اصال بهترین حکومت»ندارد، 

برای چنین وضعی آماده باشند، بهترین حکومت ها همان چیزی خواهد بود که 
 .«خواهند داشت

آنارشیسم از آنجا که بنابر طبیعتش نتوانست به معتقدینش تشکل بخشد و بدلیل 
 .است روی آوردن به تروریسم، امروز دیگر یک عقیده مرده

بود که از « ر پرودونیپ»ها، یک نفر فرانسوی بنام  نخستین رهبر آنارشیست
 .زندگی کرد 0202تا  0211سال 

بود که در « میشل باکونین»کمی جوانتر از او یک نفر از اشراف روس بنام 
 .در نواحی جنوبی محبوبیت بسیار داشت اًمیان کارگران تمام اروپا مخصوص

چهارمین و . نام داشت« پترو پاتکین» ودش میزمان ما نزدیک ه نفر سوم که ب
« هنریکو ماالتستا»آخرین نامی که اینجا ذکر خواهم کرد و یکنفر ایتالیائی بنام 

 .که بیش از هشتاد سال عمر کرد باشد می
بنحوه زندانی شدن  شبیه که کامال) :شود میداستان زیبائی نقل  در باره ماالتستا

دادستان دولتی در . ندکرد میدر یک دادگاه ایتالیا او را محاکمه ( منست
که نفوذ ماالتستا در میان کارگران منطقه خودش  کرد میادعانامه خود استدالل 

براثر نفوذ او بجرم و . است تغییر داده ر زیاد است و شخصیت آنها را کامالبسیا
اگر . گیرد میو بندرت جرم و جنایتی صورت است  جنایت پایان داده شده

ها دیگر چه کاری خواهند داشت؟ بنابراین باید  جنایات پایان پذیرد، دادگاه
 . ماالتستا را بزندان فرستاد

 . و عمال هم او را به شش ماه زندان محکوم ساختند
 

ه ب این نامه -0144فوریه  03و رشد سازمانهای کارگری  کارل مارکس
در قسمتی از این نامه از سندیکالیسم . او اختصاص دارد یها مارکس و فعالیت

 :است بحث شده
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اقتباس  باشد میاین اسم از کلمه سندیکا که بمعنی سازمان اتحادیه کارگران 
 .شده بود

مالکیت و  ،باید دولت بنمایندگی تمامی اجتماع بنابر نظریه سوسیالیستی می
 .زمین و کارخانه و غیره را در دست خود داشته باشد زمام وسایل تولید یعنی

ها با وجود دولت موافق نبودند و  ها هم مثل آنارشیست سندیکالیست
ند هر رشته از صنایع خواست می  آنها . ند قدرت دولت را محدود سازندکوشید می 

، شوند میتحت کنترل و نظارت کارگران همان رشته که بصورت سندیکا متحد 
 اکنون ببینیم مارکسیسم چیست؟. ردقرار گی

مارکسیسم راه خاصی برای بیان و تفسیر تاریخ و سیاست و اقتصاد و زندگی و 
مارکسیسم یک نظریه علمی و در عین حال یک دعوت . تمایالت بشریست

های زندگی  ست که در باره بیشتر فعالیتا ای فلسفه. برای اقدام و عمل است
بشر را  که تاریخ گذشته و حال و آیندهِ کوشد می و  کند میانسان توضیحاتی بیان 

بصورت یک حرکت مداوم و استوار قطعی و منطقی نشان دهد که در آن یک 
 .اصطالح مقدر وجود دارده ناپذیر یا ب سرنوشت اجتناب

مجموعه تاریخ را یک جریان بزرگ تحول که نتیجه  سان مارکس بدین
مارکس با مثالها و شواهد . داند میطبقاتی است،  ناپذیر مبارزات اجتناب

شمار و ذکر جزئیات فراوان نشان داد که چگونه این مبارزات در گذشته  بی
ه صورت پذیرفته است و چگونه دوران فئودالی با پیدا شدن ماشینهای بزرگ ب

است و طبقات فئودالی جای خود را  داری تغییر یافته دوران کاپیتالیسم و سرمایه
 . اند سپرده« بورژوازی»ه ب

، آخرین مبارزه طبقاتی در زمان ما میان بوژوازی و طبقه کارگر بنابر نظر مارکس
داری موجب تولید و رشد و افزایش قدرت این طبقه  خود سرمایه. جریان دارد

و جامعهء بدون  سازد می سرمایه داری را واژگون  نظامگردد که عاقبت  می جدید 
 .کند میم سوسیالیستی را برقرار نظاقات و طب

 :دهد میاین نامه را با این اشعار پایان  نهرو
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سپارد زیرا یشه جای خود را به نظام تازه می نظم قدیمی و کهن هم» 
تا مبادا یک  بخشد می لهیش را از راههای گوناگون تحقق خداوند مشیت ا

 .«ساد بکشاندحزبی منفرد جهان را بف
 

البد تو دختر  -0144مارس  3. صد سال تصادم میان ایرلند و انگلستانتهف
دانی اما بد نیست این اشعار را هم  زیبا از جنگهای استقالل ایرلند چیزهائی می

اند و  نوشته 16که بر سنگ گور یک مبارز بزرگ ایرلندی بنام جوناتان سویفت
 :خود اوست، بخوانی مال مطالب این سنگ گور نوشتهِاغلب احته ب
 اینجا مدفن جسم 
 است جوناتان سویفت 
 که مدت سی سال  
 رئیس این کلیسا بود 
 و اکنون دیگر نامالیمات و تحقیرهای وحشیانه 
 قلب او را آزرده نخواهد ساخت 
 ای رهگذر برو 
 کسی که توانی سرمشق بگیر از و اگر می 
 نقش خود را مردانه اجرا کرد 
 در راه دفاع از آزادی 

                                                             
هجو نویس، شاعر و نویسنده  ،(0332اکتبر  01 -0003نوامبر  4) جوناتان سوییفت 16

های  او پس از شرکت در جنگ .های سیاسی است که در دوبلین پایتخت ایرلند متولد شد رساله
به ایرلند، ریاست  در بازگشتش. استقالل ایرلند، به انگلستان رفت و به فعالیت سیاسی پرداخت

عهده گرفت و در همین دوران آثار زیادی را به رشته  کلیسای جامع سنت پاتریک دوبلین را به
 .دانند ترین نثرنویسان ادبیات انگلیسی می دست سوییفت را یکی از چیره. تحریر درآورد

 .نام دارد معروفترین اثر او سفرهای گالیور
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همین مقدار هم . ترسم خسته شوی مطالب دیگری هم برای یادداشت بود اما می
 .اندازه کافی خسته کننده باشده است ب شاید بترتیبی که یادداشت شده
 . دیگر تا وقتی بخوابم خبری نشد

 
و سه شبی است که از دام خوابم تو غزال زیبا د -30اردیبهشت ماه  03

گسترم تا  روم، مدتها دام می رختخواب میه ای، وقتی بقصد خواب ب گریخته
، حتی کند میاما افسوس گوئی همه چیز بمن دهن کجی . مگر بخواب گیرت آرم

دفتر اول بدست تو  دانم مین. خواب و من از این حیث سخت غمگینم
خبری نبود، روز و شب بتو خوش، روی  یا خیر، امروز از هیچ کجا است رسیده

 .بوسم میماهت را 
 

خوب امروز سد شکست، در خواب بعد از ظهر  -30اردیبهشت ماه  02
یک موج، یک  .خوشحالی من هیچ حد و اندازه نداشت. سرانجام تو را یافتم

دوند، موجها از پی  موج دیگر، خنده و انبساط موج وار در تمام بدنم می
قشنگ من، سر را به سینه من نهاده بود و  یعذرا. رق هیجانمیکدیگر، و من غ

احساس  شد میچه بهتر از این، ای کاش . چشمانش در چشمانم خیره کرده بود
ها،  یافتم که به جمله را چنانکه هست، توصیف کرد، ای کاش این قدرت را می

اما زیاد هم جای  .احساسم باشند جان بدهم تا مترجم راستگوئی و صادق
ها جان  توانی با حال خود، با احساس خود، بجمله تو خوب می. فسوس نیستا

راستی یادم . بدهی، و حال و احساس مرا بفهمی و همین برای من کافیست
سواد را که هروئینی و هروئین ساز  رفت برایت بنویسم که دیشب یک قصاب بی

خوب توجه کن . اش کنند بود، به قسمت بهداری که ما هستیم آوردند تا معالجه
بینی که  خوب می. است هکرد میسواد هروئین سازی  دخترم، یک قصاب بی

است که  قدر رایج شده کار هروئین سازی آن. مملکت در حال ترقی است
و بقرار معلوم استعداد  دیافت میسوادی هم بفکر هروئین سازی  قصاب بی

گذشت خود را برای ما او سر. شود میای هم دارد که بدین ترتیب تباه  العاده فوق
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راست است اما اگر در  گفت میتوان گفت همه آنچه را  نمی. تعریف کرد
برایت  قبالا. حقیقت باید نزدیک باشده جزئیاتش دروغ زیاد باشد، کلیات ب

سیس أبگویم که چند سال پیش شرکتی بنام شرکت گوشت از طرف شهرداری ت
که این شرکت در  شد میگفته های هنگفتی شد،  شد، در این شرکت سوءاستفاده
در . ه استداد می دو حزب ملیون و مردم پول ه ماه، صد یا دویست هزار تومان ب

ای از قبیل همین حاج عبدالله قصاب را  هر حال شرکت ورشکست شد و عده
و او یکسره به تریاک پناه برد و تنها فرشی که برایش مانده . از هستی ساقط کرد

روخت و با سیصد تومان سرمایه به خرید و فروش هروئین بود به پانصد تومان ف
در جریان خرید و فروش  پسر عموی ثریاا ب گفت میکه  پرداخت و بعد بقراری

آشنا شد، و دستیار او در ساختن هروئین شد و با هوش سرشاری که داشت 
کار  اینه اتفاق دو نفر دیگر خود شروع به فرمول تهیه هروئین را آموخت و ب

این ترتیب فسادی که از طبقات باال، پسر عموی ثریا، ه خوب دخترم، ب. نمود
. است کرده ، تا مغز استخوان مردم نفود گیرد میسرچشمه ... پدر دائی فالن

تا هروئین ساز شود، باید  کند میسواد کار قصابی را رها  وقتی یک قصاب بی
قصاب حکایت  داستان سرائی کار همه شده باشد، نکته جالبی که این جناب

است که هروئین  قدر فراوان قصر مواد مخدر آن، آنست که در زندان کرد می
های پر  صد آفرین براین دستگاه. تر است گرمی بیست تومان هم از خارج ارزان

 . برند عرض و طول انتظامی که فقط خوب باطون بکار می
است،  ساخته روشن است، کسانی که استعمار بر ملت ما حاکم این مطلب کامالٌ 

هیچ هدفی جز این ندارند که برای ادامه سلطه و همیشگی کردن آن، ملت را 
مدتها پیش انگلستان سعی کرد ملت چین را با تریاک از پای  .فاسد و تباه کنند

درآرد و برای اینکار جنگی را به چین تحمیل کرد و سرانجام ملت بزرگی را با 
 .اسلحه تریاک زبون و ناتوان ساخت

که جنایت هولناکی  دانند میبریم خوب  ها که ما اکنون در زندانشان بسر میآن
خواهند تسلیم شوند با تمام  با جوانانی که نمیاز سوئی ، شوند میمرتکب 

تا ممکن است انحطاط و فساد را  و از سوی دیگر، کنند میخشونت رفتار 
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است  ین بودهظرف هشت سال اخیر، سیاست گردانندگان امور ا. کنند میتشویق 
که بقول خودشان با ترویج و تشویق لذت های جنسی و با ایجاد امکانات زیاد 

اما بلحاظ آنچه  .در این جهت، مسئله جوانان، مسئله نسل انقالبی را حل کنند
های جهان بین  ، ترس و نگرانی شدید از آینده، چشمگذرد میدر جهان ما 

آیا تو . و ما بپاخواستیماست  گشودهواقعیات حیات کشور ه جوانان کشور ما را ب
بکنیم؟ پس خوشوقت باشیم که بیک نسل  توانیم میکنی کار دیگری  گمان می

 . انقالب هدیه نسل جوان بایران کهن است: انقالبی تعلق داریم
 

روز را با خاطره خوابی که دیده بودم آغاز کردم، بنابراین  -30اردیبهشت  00
زدیک ساعت ده برادرم و پسر عمویم بدیدنم تمام روز را خوشحال بودم، ن

نوشته  13ای برای بهجت و نامه ی صادقای برا نامه پدرم گفت میبرادرم . آمدند
. اند کرده هاقبیل کار اینه اند که مرا تشویق ب اند و آنها را سخت سرزنش نموده

البته جای شگفتی نیست و من در مقاله، نقش دانشجویان در کشورهای توسعه 
مفهوم مبارزه ما  تواند میگاه ن نسل گذشته هیچ: ام کردهاین نکته اشاره ه نیافته ب

ند، برای منافع کرد میدر زمان آنها، فامیلها بودند که با هم مبارزه  .را درک کند
که تشویق یا انتقاد و  کنند میبنابر این گمان . ندکرد میشخصی بود که مبارزه 

برای داشتن یک موقعیت ممتاز  کنند میخیال  .ثیری در مبارزه داردأتکذیب ت
برای آنها هرگز . کنیم میاجتماعی است، برای مشهور شدن است که مبارزه 
است، ناهنجار و غریب  ترکیب جامعه و سکونی که بر جامعه حاکم بوده

بنابراین هدف کوششها و . است عصر آنها، عصر آقا و بنده بوده. ستا نبوده
اما عصر ما، عصر  .است ها آقا شدن و غالم داشتن بوده فعالیتها و مبارزه

ها و حقوق  ارزشه کوشش و مبارزه برای انسان شدن است، برای دست یافتن ب
آقائی  ای، برای حرکت است، برای از بین بردن رسم زشت و بسیار زشت تازه
سراسر وجود . ای قلیل و بندگی جامعه است، برای نجات حیات ملی است عده

                                                             
هر ابوالحسن بنی صدر، که در آن زمان با همسرش، ، خوا(0402متولد )بهجت بنی صدر  13

 .، در پاریس زندگی می کرد(0412اردیبهشت  2-0400)آقای دکتر محمد جعفر رفیع 



 
 

بهجت بنی صدر، خواهر ابوالحسن بنی صدر، پنجمین فرزند خانواده، همراه 
جعفر رفیع و فرزندش حمید که در دوران زندان ابوالحسن محمد ، شهمسر

 ، در پاریس زندگی می کردندبنی صدر
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خطر مرگ افکندن حماقت ه اگر جز این بود، خود ب. ما لبریز از ایمان است
پیر نگران خود است و . کند میاینست آنچه دو نسل را از هم جدا . بزرگی بود

 . جوان نگران حیات ملی
و بعد  و دکتر صدیقی گفتگو بودیم که آقایان صالح با برادر و پسر عمو مشغول

و دیگران هم آمدند  011شناس و مهندس حق 11، مهندس حسیبی12دکتر فاطمی
و ضمن بحث، من گفتم در واقع ما را باید زندانی ضعف خود، ضعف رهبری 

 مدتی گفتگو، آقای مهندس حسیبی قبول کرد که جبهه ملی پس از .دانست
ه بد نیست تو بدانی که چند روزی است دانشجویان ب. کند مینقش ترمز را بازی 

، کنند میروند و به مردم سیل زده در تجدید بنای جوادیه کمک  می 010جوادیه
                                                             

خواهر زاده دکتر حسین فاطمی، ، (0412دی  03 -0414اردیبهشت  02) سعید فاطمی 12
 0445مرداد  52سعید فاطمی پس از کودتای . بود وزیر امور خارجه حکومت ملی مصدق

. پس از آزادی از زندان در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. دستگیر شد
او از . دوباره دستگیر شد 0435های  در سال سپس به دلیل عضویت و فعالیت در جبهه ملی

 .اعضاء ارشد جبهه ملی بود
نخستین ایرانی . یزد بود متولد ،(0401آبان  3 -0522مهر )مهندس کاظم حسیبی  11

 او از اعضای هیأت مؤسس حزب ایران و جبهه ملی. التحصیل پلی تکنیک پاریس است فارغ
 .و نماینده مجلس شورای ملی بود و نقشی اساسی در جریان ملی شدن نفت ایفا نمود

از دانشکده پلی تکنیک برلین  ،(0432دی  41 - 0521بهمن  52) اسشن جهانگیر حق 011
به  در کابینه دکتر مصدقاز مؤسسین حزب ایران بود و  .التحصیل شد در رشته مکانیک فارغ

 .سمت وزیر راه منصوب گردید
ـ کرج باران و تگرگ، ناگهان از راه رسید و در جادٔه چالوس  0430فروردین  53در روز  010
سیل که به راه افتاد نه فقط جاده . بارش که تمام شد همه جا را آب فرا گرفته بود. امان بارید بی

ها و رسوب   تر با ریزش صخره های کنار جاده را شست و کمی پایین کیلومتر کوه 2که تا شعاع 
شدید باران در روز جمعه اول اردیبهشت ادامه بارش . گل و الی، راه شمال به کرج را بست

ترین  ای از شهر تهران را آب گرفت و ارتفاع آب در خوشبینانه  یافت و تقریباً بخش عمده
نَهر فیروزآباد، به علت بارانهای شدید و جاری شدن سیل، به  .رسید برآورد، به نیم متر می

شب بود  01در حدود ساعت  .انمان کردخ ای خروشان تبدیل شد و عدّٔه زیادی را بی  رودخانه
تر به پل دیگری متصل شد و راه عبور را سد کرد  متر پایین 01های نهر فیروزآباد  که یکی از پل

 .راه یافت و تا نیم متر کوچه را آب فراگرفت های جوادیه و در اثر همین حادثه آب به کوچه
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دانشجویان طب درمانگاهی روبراه . نداکثریت از دانشجویان حقوق و فنی هست
 . پرداخته اند هاضیمعالجه مره اند و ب نموده

این ترتیب است ه خود یک عمل انقالبی است، ب جوادیهه رفتن دانشجویان ب
 یتیره بختی هارا بشناسیم و  که ما موفق خواهیم شد، از نزدیک جامعه

که ما خواهیم توانست همبستگی مردم را این روش است ه اکثریت را ببینیم و ب
 .خدمت انقالب در آریمه جلب و نیروهای عاطل و باطل را ب

 .است کار از خود دانشجویان بوده ابتکار این
امروز پس از کتاب حقوق مدنی که پایان یافته بود، مطالعه کتاب اقتصاد را 

 .ام مطالعه نمودهه از دیروز شروع ب اًآغاز کردم، ظاهر
فصلی  بدیدنم آمد و از ناراحتی پدرم 015ل صرف نهار بودم که آقای زهرهمشغو
بجای آنها که آزادند، من باید دائم : بس جای شگفتی است اً واقع. گفت

دلداری بدهم که چیزی نیست، ناراحت نباشید، زندگی سختیها دارد و من باید 
هر ه را ب را موم کنم و آن ،نیروی ایمان و اراده، زندگی، این سنگ سخته ب

                                                                                                                                     
های تهران برای کمک به مردم  نشجویان فعال دانشگاهدو روز بعد از وقوع سیل، گروهی از دا

اردوی کار از سه اکیپ کادر فنی، کادر . این منطقه، اردوی کار دانشجویان را تشکیل دادند
کادر فنی ساختن سه پل بر روی نهر . شد بهداشتی و کادر اداره کننده و تدارکات تشکیل می

کادر بهداشتی یک درمانگاه موقت برپا . قرار دادفیروزآباد و الیروبی آن را در دستور کار خود 
پذیرفت و کادر تدارکات نیز به توزیع اقالم مورد نیاز مردم و  کرد که بیماران را بطور رایگان می

در این مدت . روز ادامه داشت 2کار اردو در مجموع . ها مشغول شد رسانی روزانه به آن کمک
پل روی آن به پایان رسید و همزمان به بیماران و کار الیروبی نهر فیروزآباد و ساختن سه 

 .دیدگان در حد توان و امکانات رسیدگی شد آسیب
دانشجو آغاز شده بود، پس از چند روز از مرز  411این حرکت داوطلبانه که در ابتدا با حدود 

 از آنجا که اکثر. اقدامات دانشجویان با استقبال مردم منطقه مواجه شدند. نفر گذشت 211
ها و تهدیدهایی هم  اندازی شدند بعضاً سنگ این دانشجویان از مخالفان و منتقدان محسوب می

دکتر . اما دانشجویان با سماجت به کار خود ادامه دادند. گرفت علیه دانشجویان صورت می
. کرد این حرکت حمایت می، رییس وقت دانشگاه تهران هم مشوق دانشجویان بود و از فرهاد

 (مهر در سایت تاریخ ایرانی  امید ایراننوشته )
 صدر ، پدر ابوالحسن بنیصدر احمد زهره، از بازاریان همدان و از مریدان آیةالله بنی 015
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آور نیست که انسانی از  آیا بنظر تو این شگفت. رموخواهم درآ شکل که می
 طور نیست دختر زیبا؟ ها بترسد؟ ترس امر موهومی است، این سختی

 .بوسم میشب بخیر، روی ماهت را 
 

تحت عنوان خورشید  014ز همینگویامروز یک کتاب ا -30اردیبهشت  03
داستان دیگری هم تحت عنوان زنیکه یک . درخشد را تمام کردم همچنان می

و آدمی را  دهد میخواندم، عنوان داستان انسان را فریب  013محله را نابود کرد
. بعکس است اما قضیه کامالٌ .اندازد میقبیل امور  این فکر جنایت و فساد وه ب

سائوپولو شهری است در برزیل که پایتخت ایالتی است بهمین نام و از لحاظ 
ست ا ای در این شهر، محله. ترین شهر برزیل است اقتصادی و تجاری پر رونق

ها و  های جنوب شهر تهران و موضوع داستان کوشش کمی بهتر از زاغه
 ،اش است که یک زن سیاه پوست برای پر کردن شکم خود و سه بچه رنجهائی

. است هکرد میروزانه خود را یادداشت  یاین زن کارها. است روا داشته ،خوده ب
براثر . است این یادداشتها، منتشر و بفاصله کمی به پانزده زبان زنده ترجمه شده

 گیرد میلت تصمیم و دو شود میانتشار این یادداشتها، عواطف عمومی تحریک 
مور تجدید بنای أکه این محله را از سر بسازد و این زن در کمیسیونی که م

و یک استاد دانشگاه  کند میشرکت  ،بدعوت دولت ،شود میمحله سیاه پوستان 
های شنواتری دارد و  دولت برزیل گوش اًظاهر. شود میازدواج با او ه حاضر ب

                                                             
برجستٔه  از نویسندگان ،(0100ژوئیه  5 - 0211ژوئیه  50) ارنِست میلر هِمینگوی 014

گذاران یکی از  وی از پایه. است 3 01در سال  جایزه نوبل ادبیات امریکائی و برندٔه معاصر
اولین  0150در سال . شود شناخته می «واقع نگاری ادبی» تأثیرگذارترین انواع ادبی، موسوم به

به چاپ « ندک خورشید هم طلوع می» اش از اسپانیا با نام های بدست آمده رمان او بر پایه تجربه
 .رسید
 53 -0515اسفند  54)کارولینا ماریا دوژسوس  ءزنی که یک محله را نابود کرد نوشته 013

درج شد  0430اردیبهشت  00یک شنبه  41که در کتاب هفته شماره ( 0422بهمن 
در برزیل منتشر شد و یکی از  0101این نوشته در سال (. مترجم دکتر ناصرالدین خطیر)

 .بها در برزیل، اروپا و امریکا گشتترین کتا پرفروش



 
 

 
ن ، زاغه نشیزنی که یک محله را نابود کرد نوشته کارولینا ماریا دوژسوس

 برزیل
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وضع زندگی سیاه پوستان را،  شوند میر صاحبان امتیاز عواطف بیشتری که حاض
در . برد، عوض کنند هم در دنیائی که هنوز از تبعیضات نژادی رنج می آن

میلیونها . های جنوب شهر وضعی هزار بار بدتر دارند مملکت ما، ساکنین زاغه
، شود میصرف ساختمان سنا ( اند بیشتر آن حیف و میل شده و دزدیده)تومان 

، بفکر کسانی اند کردهآنها که امتیازات و قدرتها را انحصار  اما نه دولت و نه
بکلی  یعواطف انسان. که از نژاد خودشان و هموطن خودشان است، نیستند

، بلکه کنند میگونه کمکی ن اینها نه تنها بمردم نگون بخت هیچ. است نابود شده
: دزدند از غذای مریض هم می گفت میکه این قصاب هروئین ساز  بقراری

ه و هزار کیلو رسید گرفت میهشت صد کیلو گوشت وزارت بهداری تحویل 
زلزله زده و سیل تا به  اند بریده خود بارها مردم از قوت الیموت. ه استداد می 

زده  عاطفه پتوها را از زلزله رحم، بی وجدان، بی اما این مردم بی .زده کمک کنند
 ...اند زده دزدیده و در بازار فروخته و سیل

من فکر کردم بد نیست یادداشتهای بعضی از روزهای این زن را برای تو 
این مردم تعلق ه رونویس کنم تا تو بدرستی وضع جامعه خود را بشناسی، تو ب

تا وقتی اکثریت جامعه . داری، تو باید دردها و رنجهای آنها را خوب بشناسی
ی جگر خراش پیچند و فریادها کشند و از درد بدبختی بخود می می رنج 
آنها که انسان بودن . دهند، تصور خوشبخت بودن، تصوری است ابلهانه سرمی

، در واقع نهد میو رنج و درد دیگران تاثیری در آنها ن اند کردهخود را فراموش 
شد  تواند میدلیل آنکه انسان وقتی خوشبخت ه اند و ب تر شده از حیوان هم پست

خود را، ارزشهای خود را بشناسد، و  که خود را، عواطف خود را، احساسات
ترند، تو باید  از همه بدبخت. که همه چیز را فراموش کنند کوشند می این گروه 

ناپذیر  برای نجات مردم از تیره بدبختی آماده نبردی سخت و کوشش خستگی
 :گردی و اکنون یادداشتها

د، نکرد میها نغمه سرائی  گنجشگ. از خواب برخاستم 2ساعت  - مه 01
این علت که ه برند شاید ت همیشه فکر کرده بودم که پرندگان از آدم خوشبخت

 ...بین آنها دوستی و برابری وجود دارد



546 

 

بهرحال زندگی پرندگان باید بمراتب خوشتر از زندگی مردم محله فاوال باشد 
با شکم  شود میمگر . برد خوابشان نمیکشند،  می که اهالی فاوال، دراز  برای این

 ...نه خوابیدگرس
 مرتبه صدای نانوای محله را شنیدم توی این فکرها بودم که یک

 !واسه عصرانه دارم، نون تازه!... نون تازه اعال -
هر وقت چیزی گیر . ساکنین فاوال غذا خوردنشان ساعت ندارد داند میبیچاره ن
زن  یک نان خور زیادی مثالٌ. مردم اینجا خیلی بچه دارند. خورند میبیاورند، 

کمی پول پس انداز کرد و یک . اسپانیائی داشتیم که اسمش ماریا پوٍثرتا بود
ای  تکه زمین خرید و کم کم با صرفه جوئی در همه چیز و با هزار زحمت، خانه

 .هشت تا بچه داشت، وقتی خانه تمام شد، همه شان سل گرفته بودند. ساخت
، دیدند می  و زندگی ما را  آمدند میهای دیگر وقتی به فاوال  مردم محله... 
 :ندگفت می
جوری زندگی کند، اینجا  آدم بایس خوک باشد که بتواند این!... تعجبه... 

 ! عین طویله س
امروز با عشق و شگفتی به آسمان آبی نگاه کردم، کم کم متوجه شدم که این ... 

 انبوهه چشمم ب. پرستم برزیل، برزیل خودمان را می. مملکت را دوست دارم
نسیم مالیمی برگها . شود میدرختانی افتاد که اول خیابان پدرو وینخنپته دیده 

برای زنند و مرا  ، پیش خودم گفتم این برگها دارند کف میداد می را تکان 
 ...کنند میوطنم دارم تشویق ه عشقی که ب

وطن همیشه آنهائی هستند که در مقام فرزندی وطن از هر امتیازی ه ن باعاشق)
 (.ند، آنها که ثروت دارند وطنشان صندوق پولشان استمحروم

دخترم ورا بمن تبسم . ام را برداشتم و رفتم کاغذ پاره جمع کنم بعد ارابه دستی
 :گوید میانداخت که ( کازیمیر آبره او)کرد و مرا بیاد شعر 

 «!بخند فرزندم، زندگی زیباست» -
 :باید گفتشاید در دوره او زندگی زیبا بود اما در دوره ما 

 !زندگی سخت تلخ است! طفلک بیچاره گریه کن -
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که  کنیم میخواب دیدم توی خانه خوبی زندگی  :شب بدی را گذراندم -مه 50
جشن تولد . حتی اطاقی هم برای کلفت دارد. هم حمام دارد و هم آشپزخانه

بعنوان چشم روشنی دیگ و دیگچه و اسباب  خواستم می  من . دخترم ورا بود
روی میزی مثل . سر میز نهار نشستیم. که مدتها از من خواسته بود، بخرم بازی

بشقاب خودم یک بیفتک عالی با سیب زمینی سرخ کرده  توی. برف سفید بود
وقتی بیفتک را خوردم، دست . نان و کره دم دستم بود. شد میو ساالد دیده 

 ...دراز کردم یکی دیگر بردارم، از خواب پریدم
 .آید میاز حقیقت بدم . تلخ استچقدر بیداری 

 (بینم درست وقتی من تو را بخواب می)
توی . من توی کلبه خودم در محله فاوال بودم. هر چه دیده بودم خواب بود

 .نجاست و کثافت بودم
. برای اداره مردم بغیر از لیاقت و قدرت، دلسوزی و مروت هم الزم است... 

باالخره . درد و محنت ما خبر ندارد دولت برزیل از کسانی تشکیل شده که از
فقرا هم یک بازوی این مملکت هستند، هر چند این بازو الغر و ناتوان است 

 ...انجام دهد تواند میاما خیلی کارها 
دهند که نه لیاقت و نه قدرت و نه  بحمدالله دولت ما را کسانی تشکیل می)

روح خیانت و رحمی،  بی دلسوزی و نه مروت و بجای آن، پست فطرتی، 
 (.خباثت تا بخواهی دارند

. ها توی زباله دانی پیدا کرده بودند دیروز رشته فرنگی خوردم، همانکه بچه
. ماه آوریل بود. افتادم 0124یاد . ترسم گرفته بود نکند مریض شوم و بمیرم

پوست جوان و خوشگل ه فروختم با یک سیا ها را می آهن پاره« زینیو»وقتی در 
خیلی جوان بود، . فروخت و می کرد میتم که او هم آهن پاره جمع آشنائی داش

اما . کاغذ پاره جمع کردن، کار پیرهاست، چون کمتر زحمت دارد: گفت می
یک روز که . تر انجام دهند جوانها که زور و توانائی دارند باید کارهای سخت

سمش را زباله زدم، گذارم به خیابان بمیاردیم افتاد که ا هایم پرسه می با کیسه
سوپورها مقداری گوشت فاسد توی آشغالدانی ریخته . دانی بزرگ گذاشته بودیم
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، رسید میتر بنظر  مقداری از گوشتها را که سالم. جوانک سیاه آنجا بود. بودند
 :وقتی مرا دید، گفت. سوا کرد

 .خورد شود میبردار،  بیا، کارولینا تو هم کمی -
منهم که نخواستم ناراحتش . بنظرش فاسد نبود بعد چند تکه گوشت بمن داد که

مقداری هم . ها نخورد اما خواستم کاری کنم که او از آن گوشت. کنم، گرفتم
هر چه کردم که نخورد، . نان خشک که موشها دندان زده بودند، جمع کرده بود

 .دو روز غذا نخورده و شکمش خالی است گفت می. فایده نداشت
قدر گرسنه بود که صبر نکرد  آن. گوشتها را کباب کندبعد آتشی روشن کرد تا 

. طاقت نیاوردم و رفتم. گوشتها را که هنوز خام بود، خورد .کباب حاضر شود
 : بخود گفتم

چطور در کشوری مثل برزیل که مرکز وفور نعمت است، . بینم خواب می حتماً »
 «ای را تماشا کند؟ آدم باید چنین منظره

ه فکر کردم چرا باید تا این حد ب. ر چه بود بدبین شدموقت بدبین شدم، به آن
 اعتنائی شود؟ زندگی ما بی

مسموم شده . روز بعد، نعش جوانک سیاه پوست را گوشه خیابان پیدا کردند
« ناشناس»بهمین علت بعنوان . شناسنامه نداشت. بود، مثل خیک باد کرده بود
معلوم  .اسمش را بپرسد کسی بفکر نیافتاد الاقل. در گودال عمومی دفن شد

 .است آدمی مثل او چه احتیاجی به اسم دارد
قدر خودم  باید گریه کنم یا آن دانم می، نامروز غمگین و عصبانی هستم -مه 54
صبح وقتی باران بارید . طرف بزنم تا بیهوش بزمین بیفتم طرف و آن اینه را ب

کمی رشته فرنگی . شتمتمام روز چیز نو. نتوانستم برای کار از منزل خارج شوم
 . باقی مانده بود، گرم کردم بچه ها بخورند

سیزده . دادم به جووااو ببرد. چند قطعه آهن پاره دارم میفروشم به آقای مانوئل
دو . جووااو توی راه هوس کرده بود لیموناد بخورد. شد( پول برزیلی)کروزیرو 

فاوال باید لیموناد کی گفته که اهل . دعوایش کردم. کروزیرو خرج کرده بود
 بخورند؟
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وقتی تازه نیست به . ، نان تازه را خیلی دوست دارندخورند میها زیاد نان  بچه
 ...کنند مینان خشک هم قناعت 

زندگیمان هم . رختخوابمان ناراحت است. رود مینان با غصه از گلویمان پائین 
 .طور همین

ای و خز و  را برسر گذاشتهتو که تاج آسمان خراشها . شهر متکبر! ای سائوپولو
فاوال وصله کثیف ! پوشی، غافلی که جورابهایت نخی و پاره است مخمل می

 !جورابهای پاره توست
جووااو . جووااو و ورا و کارلوس بچه هایم، بیرون رفتیم ، باامروز -دسامبر 51

م برق و رادیو هم دارند، چه مرد شود میمعلوم )رادیو را آورده بود بدهیم تعمیر 
خوشبختی، بیچاره زاغه نشینهای ما که در دل خاکهای مرطوب چون کرم 

یم، شد میوقتی از کوچه پدرو رد ( میلولند، برق که هیچ، آب هم ندارند
 .مستحفظ انبار مرا صدا زد و مقداری پاکت کنار نهر بهم نشان داد

آورده  پر از برنج بود که از انبار غله. از او تشکر کردم و بطرف پاکتها رفتم
با تعجب به برنج پاکتها نگاه کردم، پر بود از . بودند و انداخته بودند یک گوشه

 :با خود گفتم. انگار توی برنج جشن گرفته بودند. شپشکرم، سوسک و 
و  کند میخرد، انبار  نعمت خدا را می دهد میپول . قدر بشر ظالم است چرا این

رسنه بمانند و آرزوی یک وعده وقت مردم فقیر باید گ آنبگندد،  گذارد می 
 .کنند میاینها با مردم مثل گربه با موش بازی . ذای سیر را بگور ببرندغ

دوره ه تا ب رود میدنیا عوض پیشرفت، عقب  کنم میمن فکر ...  -مه 51
 .ها برگردد وحشی
 :، خواهند گفتشناسند میکه شکمشان سیر است و گرسنگی را ن کسانی

 .این پرت و پالها را روی کاغذ بنویسد واندت میفقط یک دیوانه  -
 :گویند می اما آدمهای گرسنه

داری، در دنیای امروز مواد غذائی باید قیمتی داشته باشد که  کارولینا تو حق -
 .همه بتوانند بخرند



531 

 

اگر بدانید چقدر وحشتناک است وقتی سر سفره طفل معصومی چشم توی 
من هنوز سیر ... از هم غذا داریم؟ب :دوزد و با تمنا میپرسد چشم شما می

 ...ام نشده
اما  کند می، به دیگ خالی نگاه کند میاین کلمات توی سر مادر بدبخت صدا 

 .دل ندارد که بگوید خالی است
ها را  بچه. ساعت سه و نیم از خواب بیدار شدم و رفتم آب آوردم -دسامبر 40

ااو هم کاغذ جمع وحاال جو بعد بیرون رفتیم، .آنها قهوه دادمه بیدار کردم، ب
 .  رود میفروشد و با پول آن به سینما  و می کند می

 .باید سه تا کیسه کاغذ را حمل کنم!... چه مشقتی
 .ااو دادموسی کروزیرو به جو. ها را هشتاد کروزیرو فروختیم کاغذ
برای خرید بیرون رفتم، فردا عید سال نو است، مقداری برنج، صابون، نفت ... 

 .ر خریدمو شک
در حال نوشتن خوابم ... من مشغول نوشتن هستم. اند ااو و ورا خوابیدهوجو
در . باشد 0121آمیزتر از سال  بهتر و سعادت 0101امیدوارم که سال . برد

 0121ایم که من این شعر را بخاطر سال  قدر زجر کشیده آن 0121سال 
 :ام گفته

 برو، براستی برو» 
 را ببینم خواهم روی تو دیگر نمی» 
 دبرو و هرگز باز مگر» 

 
. خواندم  01امروز داستان کوتاه زیبائی بنام دیسک مرگ -30اردیبهشت  02

از  ،بعد ،رونویس کنم اًرا عین داستان بنظرم بسیار جذاب آمد، فکر کردم که آن

                                                             
 Markکه بیشتر با نام هنری اش مارک تواین( 0101 - 0242)سمیوئل لنگهورن کلمنز   01

Twain  او شهرت خود را مدیون رمان . شود، نویسنده و طنزپرداز آمریکائی بود شناخته می
 0110که در سال  داستان دیسک مرگ .است ماجراهای هاکلبری فین و ماجراهای تام سایر



 
 

 مارک تواینکتاب دیسک مرگ، اثر 
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ن تو از آ کنم میچه فکر  کنم میکار را  اما اکنون این .این فکر منصرف شدم
های  در زمان الیور کرامول، سرهنگ می فیر، افسر ارتش. لذت خواهی برد

تر  المنافع که فقط سی سال داشت در بین همقطارانش از همه جوان مشترک
ولی او که زندگی سربازیش را از هفده سالگی شروع نموده بود، حاال کهنه . بود

برد، نه تنها نظر و با شرکت در میدانهای ن آمد میسربازی جنگ دیده بشمار 
بلکه مقام مهمی هم در ارتش  ،تحسین مردم را نسبت بخود جلب نموده بود

ای  او اکنون در محظور عجیبی گیرکرده بود و سایه. بدست آورده بود
 .ساخت میسرنوشتش را تیره و تار 

و در  کرد میبا فرا رسیدن غروب زمستان، تاریکی و طوفان در خارج حکومت 
آلود و خواندن دعای  ل و زن جوانش پس از صحبتهای غمداخل اطاق، کلن
آتش خیره شده بودند، در ه که دست روی دست گذارده و ب عصر در حالی

در این موقع زن جوان از  .ندکشید میای را  سکوتی مالیخیولیائی انتظار حادثه
 .زیاد هم نباید منتظر بمانند، برخود لرزید دانست میکه  این

ای بنام ابی داشتند و او را چون بت  ند هفت سالهاین زوج جوان فرز
 :کلنل گفت .آمد میپرستیدند و همین حاال بود که او برای بوسه شب بخیر  می
 .کن و حال وقتی است که باید همه چیز را فراموش نمود اشکهایت را پاک -
 .بسیار خوب آنها را در قلبم که در حال ایستادن است پنهان خواهم نمود -
است، باید در کمال شکیبائی تحمل  وشتی را که برای ما تعیین شدهسرن -

دانی هر چه او اراده نماید، از روی عدالت و مهربانی  که می طور هماننمائیم، 
 .است
 .آید میعزیزم دارد ! هیس -

در این موقع کوچولوئی با موهای مجعد در حالیکه لباس خواب به تن داشت، 
طرف پدرش دوید و کلنل ضمن در آغوش ه و ب شتبا سبکبالی وارد اطاق گ

 ...یک بار، دو بار، سه بار. گرفتن او شروع به بوسیدنش کرد

                                                                                                                                     
، از 0631در سال . منتشر شد، از یک حادثهء تاریخی در زمان کرامول الهام گرفته شده است

 .شود بین سه محکوم به اعدام، یکی از آنها را برای اعدام انتخاب کند ای خواسته می بچه
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 .طور مرا ببوسی، موهایم را مچاله کردی اوه بابا شما نباید این -
 بخشی؟ آه خیلی خیلی متاسفم، مرا می -
ما تاسف ش دکنی سف هستید؟ تظاهر نمیأالبته بابا، اما راستی راستی مت -

 حقیقی است؟
 کرد میو وانمود  نمود میکه صورتش را در میان دستهایش مخفی  او در حالی
 :، گفتکند میکه گریه 

 ابی تو خودت قضاوت کن -
ثرانگیز که خودش باعث آن شده بود، پشیمان أکودک از مشاهده این وضع ت

 :، گفتکرد میدر حالیکه در آغوش پدرش تقال  بود، گشته
گریه نکن، من قصد بدی نداشتم، دیگر هرگز  کنم میخواهش  اوه نه بابا، -

 .چنین کاری نخواهم کرد
انگشتان پدرش را از روی صورتش بردارد، متوجه  نمود میابی در حالیکه سعی 

 :و ناگهان فریاد زد کند میشد که او گریه ن
 همین حاال میرم! سر من کاله گذاشتی! کنی گریه نمی ذات تو اصالا پاپای بد -

 .کنی پیش مامان، منو اذیت می
از آغوش او بیرون بیاید، پدرش دستهایش را بدور  خواست می در این موقع که 

 : کمر کودک حلقه کرد و گفت
سفم، حاال بگذار اشکهایت را با بوسه أولی خیلی مت! درسته که بابا بد کرد -

ی، انجام پاک کنم و تقاضای بخشش نمایم و هر چه که بعنوان تنبیه دستور ده
ره هم از موهایت خراب نشده طحاال اشکهایت پاک شد و حتی یک . دهم می

 ...و هر چه بگوئی
همه چیز بحالت اول برگشت و کودک در حالیکه برق رضایت در  فوراً
های پدرش را نوازش نمود و بعنوان تنبیه از او  ، گونهشد میاش دیده  چهره

 .خواست که قصه ای برایش تعریف نماید
 گوش بدین: هیس -
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نفسها را  رسید میپدر و مادر بعلت اینکه صدای پائی در میان طوفان بگوششان 
، ولی کمی بعد رسید میصدای پا کم کم بیشتر بگوش  .در سینه حبس کردند

 :محو شد، بزرگترها نفس عمیقی کشیدند و پدر گفت
 دار باشه؟ یک قصه خنده -
 نه بابا یه قصه ترسناک -

بخش ایجاد نماید ولی کودک طبق قرار قبلی  شت محیطی شادیپدر در نظر دا
 .اصرار داشت نظر او اجرا گردد

ها خشکه مقدس بود، قول خود را  این قبیل قولرعایت و کلنل هم که در 
 :کودک گفت. محترم شمرد

پرستار من راست میگه که  ،پاپا. دار بگوئیم های خنده ما که نباید همیشه قصه -
 نیستند؟ مردم همیشه خوش

و کلنل  شتدر این موقع مادر آهی کشید و دوباره افکارش متوجه ناراحتیش گ
 :با مالیمت گفت

 . هائی هم وجود دارد بله عزیزم درست است متاسفانه در زندگی ناراحتی -
اوه بابا یکی از اونا را بگو که آدم از ترس میلرزه، مامان جلوتر بیا و دستهای  -

ترسیم، پاپا حاال شروع  تر باشیم کمتر می ر بهم نزدیکمرا توی دست بگیر، اگ
 .کن
 ...وقتی سه تا سرهنگ خیلی خوب، یک -
چطوره، شما هم  دانم میشناسم، لباسهایشان را هم  آهان من سرهنگها را می -

 یکی از آنها هستید، باقیشو بگو بابا
 .آنها در یکی از نبردها، رعایت مقررات نظامی را نکرده بودند -
غت مشکل مقررات در گوش کودک بطرز جالبی صدا کرد و او با حالتی ل

 :آنها نگریست و گفته زده و کنجکاو ب شگفت
 خوردنی است؟ -

 :در این موقع تبسمی بر لبانش نقش بست و پدر گفت
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موضوع دیگریست، آنها دستورهای نظامی را مو بمو اجرا  نه عزیزم، کامالٌ  -
 .نکرده بودند

 ...آن یک چیز -
مشترک المنافع در   که نیروهای در یکی از نبردهائی. خوردنی نیست نه اصالٌ  -

یکی از ه آنها دستور داده شد تا با تظاهر به حمله به حال شکست بودند، ب
فرصت مناسبی را برای عقب نشینی عمده قوای خود  ،مواضع قوی دشمن

ی نظامی نیز فراتر بوجود آورند، ولی آنها از روی عالقه حتی پا را از دستورها
یک حمله حقیقی تبدیل نمودند و در میان طوفانی ه نهاده و حمله ظاهری را ب

فرمانده جبهه با وجودیکه این . از آتش و خون نبرد را با پیروزی بپایان رساندند
اجرا ننموده  چون ایشان مقررات نظامی را عیناٌولی  کرد میپیروزی را ستایش 

 .و آنها را تسلیم دادگاه نظامی لندن نمودبودند، بشدت عصبانی بود 
 بابا همان ژنرال کرامول بزرگ؟ -
 بله -
اوه بابا من اونو دیدم، وقتی با زرق و برق تمام سوار بر اسب بزرگش با  -

 دانم مین... خوب ... او مثل، مثل بنظرم . شد میسربازنش از جلو خانه ما رد 
راضی نیست و دیدی که مردم از او که از مردم  فقط مثل این... راستی چطوری

 .کند میطوری بمن نگاه ن که آن ترسم برای این ولی من از او نمی ترسند می
عاقبت سرهنگها در لندن زندانی شدند و پس از مدتی بقید شرافت برای  -
 .شتندشان آزاد گ خرین دیدار از خانوادهآ
 گوش بدین! هیس -

 .رسید و باز محو شد همه گوش فرا دادند، دوباره صدائی بگوش
که پریدگی رنگش را مخفی نماید سرش را بشانه شوهرش تکیه  مادر برای این

 . داد
 .آنها امروز صبح رسیدند -
 بابا این یک قصه راسته؟ -
 بله عزیزم -
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بابا، چه خوب، خیلی بهتره، باقیشو بگو، مامان عزیزم داری گریه  ه،او -
 !کنی می
های بیچاره فکر  آن خانواده... راجع به  مهم نیست عزیزم، من داشتم -
 . مکرد می
طوریه، بابا  ها همیشه اولشان این درست میشه، قصه یزمامان گریه نکن همه چ -

وقت دیگه مامان گریه  باقیشو تعریف کن وقتی که زندگیشان خوب شد، آن
 . کنه نمی
ه ند، ایشان را بمنازل خودشان بروه د بنآنها اجازه بدهه ب که  اول، قبل از این -

 .برج بردند
 .تونیم ببینیم بگو پاپا را از همین جا هم می برج کجاست، ما آن دانم میآه من  -
در برج دادگاه نظامی پس از یک . که بتوانم ادامه خواهم داد تا آنجائی -

 .دندکار تشخیص داد و به اعدام محکوم شساعت محاکمه آنها را گناه
 پاپا اونا را کشتند -
 لهب -
بینی که  کنی؟ گریه نکن اآلن می دومرتبه گریه می! مامان عزیزم! بد ذاتها! اوه -

اندازه کافی تند ه پاپا واسه خاطر مامان تندتر بگو، شما ب. رسد میبجای خوبش 
 .نمیگی

 .ثیر کندأت خواهم کامالٌ که می برای این. گویم میکه تند ن دانم می -
 .ید، پشت سرهم بگیدکار را بکن پاپا شما نباید این -
 سه تا سرهنگخیلی خوب، بعداٌ  -
 شناسید؟ پاپا شما اونا را می -
 بله عزیزم -
آیا فکر . شناختم، من سرهنگها را دوست دارم را می آنهاکاشکی منهم ! آه -
 کنید که بذارند من اونا را ببوسم؟ می

 :لرزید، گفت کلنل با صدائی که در موقع جواب دادن کمی می
 .مرا بجای او ببوس. م، یکی از اونا اجازه خواهد دادعزیز -
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این یکی، و این دوتا هم برای اونای دیگه، بنظرم اجازه بدن که اونا را  -
آنها میگم پدر من هم یک سرهنگ شجاع است، اگر ه برای اینکه ب. ببوسم

 یک. اون بد نبود، اهمیتی بگفته اونا ندین. کرد میبجای آنها بود همان کار را 
 وقت دیگه بمن اجازه میدن، نه پاپا؟ آن. ذره هم نباید خجالت بکشید

 !، فرزندداند میخدا  -
پاپا باقیشو  رسد میخوبش  اآلن بجاهای... اوه مامان شما نباید! ... مامان -

و با ناراحتی تمام نزد فرمانده کل رفته و  نظامی غمگینضای دادگاه اع. بگو
و حاال . اند دادهود را فقط بخاطر وظیفه انجام اظهار داشتند که آنها وظیفه خ

تقاضا داشتند که فقط یکنفر از آنها بخاطر تثبیت مقررات ارتشی تیرباران گردد 
ولی فرمانده با خشونت آنها را بخاطر اینکه . و دو نفر دیگر بخشوده شوند

شان را انجام داده و پیش وجدان خود روسفید شده بودند و حاال  وظیفه
ند با فریب او، شرافت سربازیش را لکه دار نمایند، سرزنش و توبیخ واستخ می  

 .نمود
ولی اعضای دادگاه در جواب اظهار داشتند که آنها تقاضائی مغایر با حقی که 

 .نمایند فرمانده در باره عفو محکومین دارد، نمی
ی در این موقع مقدار. این مطلب او را تکان داد، توقف نموده و کمی فکر کرد

آنها دستور داد منتظر بمانند و ه اش محو شده بود و ب از آثار خشونت از چهره
 .خود داخل اطاق شد

 :پس از مدتی که با خدا مشورت نمود بازگشت و گفت
 قرعه بکشند و برطبق آن، دو نفر از آنها زنده خواهند بود

 آه مرد بیچاره... کدوم باید بمیره... کارو کردند پاپا اونا این
 .ه آنها قبول نکردندن -
 ند؟کرد میپاپا آیا اونا نباید قبول  -
 نه -
 چرا؟ -
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دارد، داوطلبانه خود را  که قرعه مرگ را برمی محکومین اظهار داشتند کسی -
نماید و این چیزی جز خودکشی نیست، و اضافه نمودند که آنها  می محکوم 

سپس پیغام دادند . مسیحی هستند و انجیل نیز خودکشی را ممنوع ساخته است
 .که برای اجرای حکم دادگاه حاضرند

 پاپا یعنی چی؟ -
 .آنها همه کشته خواهند شد... آنها  -
 !گوش بدین! هیس -
 .خش خش... باد؟ نه صدای پا -
 بنام فرمانده عالی، در را باز کنید -
ر د... من سربازا رو دوست دارم، بذار اونا بیان تو... اوه پاپا سربازها هستند -

را باز کرد و از خوشحالی  ف در دویده و آناین موقع ابی پرید پائین و به طر
  فریادکشید

من سربازای پیاده را ! پاپا سربازای پیاده هستند. بیائید تو! بیائید تو -
 .شناسم می

بشانه در یک صف ایستادند و افسر  داخل اطاق گذاردند و شانهه سربازان قدم ب
احترامات  وم در حالیکه ایستاده بود متقابالٌمحک سرهنگ. آنها، سالم داد

ای که از درد و رنج درونی حکایت  زن کلنل با چهره. نظامی را بجا آورد
چپ و ه ب اٌ در کنار شوهرش ایستاد و کودک هم با چشمانی که دائم نمود می

 .، به آنها خیره شدکرد میراست حرکت 
 ،نی یکدیگر را در آغوش کشیدندای طوال پس از اینکه پدر، مادر و فرزند لحظه

 .فرمان پیش بسوی برج صادر شد
های نظامی در حالیکه صف سربازان در پی او بودند از خانه  سپس کلنل با قدم

 .بیرون آمد و در پشت سر آنها بسته شد
روند و  دارند به برج می. شود میطور  اوه، مامان، قشنگ نبود بهت نگفتم این -

 ...او. دیدپاپا آنها را خواهد 
   .گناهم بیا در آغوشم آه، فرزند بی -
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دکترها و . صبح روز بعد، مادر مصیبت زده قادر نبود رختخوابش را ترک نماید
 . ندنمود میگاه گاهی با یکدیگر نجوا . پرستارها مواظب او بودند

کودک . او گفتند برود بازی کنده به ابی اجازه نداده بودند داخل اطاق شود و ب
کوچه ه زمستانی در برداشت برای مدت کوتاهی برای بازی ب یالیکه لباسهادر ح
حضور فرمانده عالی فرا ه یک ساعت بعد اعضای دادگاه نظامی ب. رفت

 . خوانده شدند
او با چهره عبوس در حالیکه راست ایستاده و انگشتانش را روی میز تکیه داده 

 :سخنگوی دادگاه گفت. تبود، اشاره کرد که حاضر بشنیدن حرفهای آنها اس
آنها اصرار و حتی التماس نمودیم که در تصمیمشان تجدید نظر نمایند ولی ه ب -

 دانند میآنها در عقیده خود راسخ هستند و قرعه کشیدن را مخالف سنن مذهبی 
 .احترامی نمایند مذهب خود بیه و حاضر نیستند ب

سکوت نمود و پس از در حالیکه تیرگی چهره فرمانده را فرا گرفته بود، 
 :ای تفکر گفت لحظه

در این موقع عالئم . آنها همه اعدام نخواهند شد بلکه قرعه کشیده خواهد شد -
 .سپاسگزاری در چهره اعضای دادگاه خوانده شد

داخل اطاقی بفرستید و در حالیکه صورتشان بطرف دیوار و ه آنها را ب -
کار انجام گرفت،  ند و وقتی ایناست، پهلوی هم بایست دستهایشان از پشت بسته

 :یکی از مالزمانش دستور داد کهه ب راًوقتی تنها شد فو. من اطالع دهیده ب
 .برو اولین کودکی را که در خیابان دیدی همراه خودت بیاور -
بیرون نرفته بود که دوباره در حالیکه دست ابی را که  مرد هنوز کامالا آن

کودک . شتست داشت، وارد اطاق گلباسهایش به برف آلوده بود در د
بطرف فرمانده عالی، همان شخصیت پرقدرتی که مردان قوی و  اٌمستقیم

لرزیدند، رفت و در حالیکه از دامنش  مسئولین امور از ذکر نامش برخود می
 :، گفترفت میباال 
شما فرمانده عالی هستید، من شما را وقتی از . شناسم من شما را می: آقا -

همه ترسیده بودند ولی من نترسیدم برای . ام ید، دیدهشد میما رد جلوی خانه 
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که در  من نگاه نکردید، یادتون میاد؟ من لباس قرمزیه که شما با خشم ب این
 پائین قسمت جلوش آبی بود، پوشیده بودم، یادت میاد؟

لبخندی چهره عبوس فرمانده را زینت داد و او برای جوابی زیرکانه به تالش 
 .افتاد
 ...من... چرا بگذار فکر کنم -
 ...دانید شما می... خانه من. من طرف راست خانه ایستاده بودم -
 ...دانی خوب بچه کوچولو من باید خجالت بکشم و تو می -

 : کودک با حالتی سرزنش آمیز حرف او را قطع کرد و گفت
 کنم میحاال یادتون نیست ولی من شما را فراموش ن -
ولی عزیزم، بشرافتم سوگند که هرگز دوباره تو را . تممن خجلت زده هس -

. بخشی و همیشه دوست خوبی برای من خواهی بود فراموش نکنم، حاال مرا می
 طور نیست؟ این
دونم چطور منو فراموش کردی، باید خیلی فراموشکار  البته گرچه من نمی -

. بخشم می باشی، منهم بعضی چیزها یادم میره، من تو را بدون هیچ ناراحتی
تو خوب، درست و مهربان هستی اما باید مرا  کنم میبرای اینکه فکر 

 .گیره در آغوش بگیری، آخه هوا سرده که پاپا بغل می یطور همان
رفیق کوچولوی جدید من، از حاال ببعد همیشه رفیق صمیمی من خواهی  -

تو  اندازی، او هم مثل طور نیست؟ تو مرا بیاد دختر کوچکم می بود، این
ساحره کوچولو از این نظر که او هم مثل . شیرین، عزیز، قشنگ و جذاب بود

، شباهت عجیبی بهم دانست میتو راه جلب محبت و غلبه برانسان را بخوبی 
 .دارید
آرامید و باعث آرامش قلب و  ای، می که اآلن تو در بازوانم آرمیده طور هماناو 

 .زی بودیمرفتن خستگی از تنم بود، ما رفیق و هم با
را زنده  سالها است که آن زندگی بهشتی محو و نابود شده بود ولی تو اکنون آن

 .ای کرده
 اون را خیلی خیلی دوست داشتی؟ -
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 م، قضاوت کنیکرد میکه همه دستورهای او را اجرا  آه، تو باید از این -
 بوسی؟ منو می! شما چقدر دوست داشتنی هستید -
برای اینکه تو . خودت و این یکی هم بخاطر اواین یکی بخاطر ! متشکرم -

ی اجرا داد می ها خواهش کردی اگر فرمان هم  برای این بوسه. جانشین او هستی
 . شد می

است، دستهایش را  ه چنین مورد توجه قرار گرفتهک کودک با خوشحالی از این
گوش ه ب شد میتر  که هر لحظه نزدیک در این موقع صدای پائی. بهم کوفت

 .ند، نمودکرد میکه عبور  ید و شروع بشمارش صدای پای مردانیرس
 .من دلم میخواد اونا را ببینم! آقای فرمانده! سربازا... سربازا -
 .ام گرفته عزیزم یک کمی صبر کن، کاری برایت در نظر  -

 : گفت میدر این موقع افسری وارد شد و پس از ادای احترامات نظا
ند، سپس دوباره احترامات نظامی را بجای آورد و ا جناب آنها آماده عالی -

 .مراجعت نمود
فرمانده عالی به ابی سه عدد صفحه کوچک که دو عدد آنها سفید و دیگری 

بایست  ، او میشد میهر یک از محکومین داده ه صفحه قرمز ب. قرمز بود، داد
 .تیرباران گردد

 اوه چه صفحه قرمز قشنگی، اینا مال منه؟ -
گوشه آن پرده را بلند کن، پشت آن یک در . م، آنها مال دیگران استنه عزیز -

دیوار در ه در آن اطاق سه مرد که در یک صف رو ب. مخفی است، داخل شو
در دست هر کدام، یکی از . اند است، ایستاده که دستهایشان از پشت بسته حالی
 . ها را بگذار و برگرد صفحه

پنهان شد و فرمانده عالی تنها ماند با خود  که ابی پشت پرده از نظر پس از این
ه فقط اوست که همیشه ب. این فکر عالی از طرف او بمن الهام شد: گفت
چه کسی باید انتخاب شود و  داند میاو . نماید می که مردد هستند یاری  کسانی
هر انسانی ممکن . گناه را فرستاده است تا اراده او انجام گیرد آور بی این پیام
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. شتست که هرگز دچار خطائی نخواهد گا اشتباه کند اما فقط اواست 
 .نام مقدسش مبارک باد. ور و عاقالنه استآ گزیند شگفت که او برمی راههائی

فرشته کوچولو پرده را پشت سر خود انداخت و یک لحظه با کنجکاوی 
ذرانید و ای اثاثیه اطاق و اندام ورزیده سربازان و زندانیان را از نظر گ هشیارانه

اون »: ، زیر لب گفتشد میکه صورتش از خوشحالی شکفته  سپس در حالی
 «صفحه قشنگ را به پاپا میدم. شناسم یکی پاپا است، اونو از پشت هم می

با خوشحالی قدمی پیش گذارد و صفحه را در دست محکومین گذارد و سرش 
 .را از زیر بازوان پدرش باال آورد و فریاد زد

که با تعجب اطرافش را  از پشت پدرش پائین پرید و پس از اینکودک ناگهان 
کوچکش را  یکه پا نگاه نمود، بطرف افسر دوید، جلویش ایستاد و در حالی

بشما گفتم که مامان مریض : کوفت، فریاد زد زمین میه از روی اوقات تلخی ب
 . ید، باید بگذارید با هم برویمکرد میاست، باید گوش 

. توانستم، ولی باید او را ببرم که می خواستم می  ره، از خدا آه، بچه بیچا -
 !دوش فنگ... خبردار! نگهبانان، توجه کنید

موقع ابی مثل تیر شهاب رفته بود و لحظه دیگر در حالیکه دست در این 
 .دش، وارد اطاق کشید میفرمانده عالی را در دست داشت و او را کشان کشان 

ای بپاخاستند، افسران سالم دادند و سربازان  هحاضرین با دیدن چنین منظر
 . پیش فنگ نمودند

اونا گفتم مامان مریض است و احتیاج به پاپا دارد ه اونا بگو صبر کنن، به ب -
 .برند ولی اونا حتی به حرفهای من گوش ندادند و دارند او را می

 : فرمانده در حالیکه گیج شده بود، گفت
 پدر تو؟ او پدر توست؟  -
 اون قشنگی را بکسی دیگه بدم؟ه من صفحه قرمز ب شد میالبته مگه  -

آه، خدایا بمن »: و سپس گفت شتحالت تشنجی در چهره فرمانده پدیدار گ
ترین عملی را که  رحم کن، شیطان با تزویر و حیله باعث شد که من ظالمانه
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 گونه کمکی امکان یک بشر ممکن است انجام دهد، عملی سازم و دیگر هیچ
 بکنم؟ توانم میچه . ندارد

 :ابی از روی ناراحتی و ناشکیبائی فریاد کشید
 .دهی اونا پاپا را ببرند تو اجازه می -

 و سپس به هق هق افتاد
بگو نبرند، تو بمن گفته بودی که دستور بده تا من اجرا کنم، ولی حاال اولین  -

 !دهی را انجام نمی که چیزی از تو خواستم آن ای دفعه
خورده فرمانده را روشن نمود و دستش را روی سر  چهره خشن و سال برقی

 :فرمانده کوچولو قرار داد و گفت
از  ، و حتماًکنم میام خدا را شکر  ادهد تو ه که بدون تفکر ب برای آن قولی -

افسر . است که پیمان فراموش شده مرا بیادم آوری طرف خداوند به تو الهام شده
محکوم . کند میاو از طرف من صحبت . جرا نمائیدنگهبان دستور او را ا

 .بخشوده است، او را آزاد نمائید
پرسی چرا این  شادی بخش دارد، نه؟ خوب نمی یداستان زیبائی است و پایان

ه را برای تو بفرستم و ب ؟ آیا ممکن نبود عین آنام کردهداستان را رونویس 
 :از تو یک سئوال دارم ترتیب در وقت خود صرفه جوئی کنم؟ اما منهم این
ه این فرشته نجات، به این کودک، به تو وقتی داستان را بپایان بردی نسبت ب -

بیند  این موجود که از صفحه قرمز جز زیبائی آن را نمیه گناهی محض، ب این بی
این پسرک ملیح و شیرین که ه راجع ب ،و روح پاکش با هیچ زشتی نیامیخته

ت و روح پاک و کودکانه اش سرشار از اعتماد بیند خوب و زیباس هرچه می
 تو دست داد؟ه است، چه احساسی ب

. توان در قالب جمالت نوشت گفت و نه می شود میآه حق بجانب تو است، ن
احساس خودم را وقتی به پاکی روح و معصومیت تو  خواستم می  مدتها است که 

من همان احساس ه ب: اندیشم بنویسم اما فرشته من این کار غیر ممکن بود می 
کنی با  آیا فکر نمی. دهد مییابی دست  که تو با خواندن این داستان در خود می

رونویس کردن این داستان توانسته باشم احساسم را، شورم را، هیجانم را، برای 
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زحمتش ه تو قابل درک کنم؟ اگر جواب مثبت است، قبول کنیم که اینکار ب
با : گناهی و این امتیاز بزرگی است ک و بیتو چون یک کودک پا. یدارز می

 . گناه بودن وجود قدرت اندیشه، چون کودک بی
حضورشان رفتی ه امیدوارم اگر ب. اند آمدههمدان ه ب امروز خبر آوردند که پدرم

 .فراغت خاطر و شادمانی بیشتری بیابی
 .بوسم مین، روی ماهت را شب بخیر دختر زیبا، فرشته م

 
این حق منست آخر نه مگر . خواب دیدمه دیشب تو را ب -30اردیبهشت  01

منی؟ آیا ممکن است تو از حرف زدن با من، نگاه کردن به  تو فرشته اقبال
چشمان من، از باز کردن لبان قشنگ برای ادای جمله مقدس دوستت دارم، از 

ود دوستت دارم، امتناع کنی؟ مسلم است روی من که از تمام وجه لبخند زدن ب
 اً واقع. که هر شب با تو صحبت خواهم کرد اشمپس باید امیدوار ب. که خیر

 !زندگی در خواب چه شیرین است
دیدن رفقای زندانی آمده بودند، اخباری که از فعالیت ه امروز دانشجویان ب

نسل ما، گزیده نسل جوان، . ز استشورانگی اٌواقع رسد می دانشجویان در جوادیه
او باید و موظف است : شود می دانشجو به سرعت به نقش و وظیفه خویش آشنا

  شده های رنجور و شالق بیداد خورده در زنجیر  روح امید را در تن عمالٌ
توان امیدوار بود که  می. قدرتش پی ببرده او کمک کند تا به بدمد، ب یانایران

ه خواهیم بخشید و چرخ زندگانی را با سرعت تمام بحیات ملی را نجات 
هر گونه تردید در این امر کفر است و کافر موجود . گردش در خواهیم آورد

 . بدبختی است
آمده بود باز وعده آورده بود  قای زهرهآفراموش کردم برایت بنویسم روزی که 

این نکته ناراحت شوی اما من باید شاید تو از بیان . که بزودی آزاد خواهم شد
. ای هم نیستم دارم ولی در انتظار هیچ وعده بگویم که آزادی را بسیار دوست می

وقتی انسان بتواند در هر محیطی حداکثر کوشش خود را بکار برد، هیچ  اصوالا
اوضاع و موقعیت  اً باید فور .محیطی برای او غیر قابل تحمل نخواهد بود
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رد و در حدود امکانات موجود به حرکت آمد، زندگانی محیط را بررسی ک
 .شیرین، بسیار شیرین خواهد شد

من خبر آزادیم را ه در هر حال تو ضمن این یادداشتها بارها خواهی خواند که ب
گونه از خود سلب  کسانی که این دانم میمن ن. است و همیشه دروغ بوده اند داده

دارند، اما از لحاظ ما جای  حفوظ میچه ارزشی برای خود م کنند میاعتماد 
ما با دروغ : حقانیت مبارزه ما ایمان خواهد آورده خوشبختی است زیرا جامعه ب

 . بکوشیم تا پیروز شویم. جنگیم و نیرنگ در یک کالم با شارالتانیسم می
واقعه . ای را خبر دادند دانشجویانی که امروز بدیدن دوستانم آمده بودند، واقعه

بعد از افتتاح . جای کمال امیدواری است بینیم که بنگریم، می حیث از هررا 
ها ضعیف شده بود و تخم تردید و نا امیدی و ناباوری  روحیه اً دانشگاه، ظاهر

وقتی صحبت از اعتصاب غذا  .گمان چنین بود .است ها جوانه زده بوده در دل
اب حمایت ند روحیه دانشجویان خوب نیست و دانشگاه از اعتصگفت میشد، 

و در  شود میعقیده داشتیم که دانشگاه تسلیم ن ، مابرعکس اما،. نخواهد کرد
ند ما گفت میند اما در لفافه آورد میدوستان بروی خود ن. هر آن، آماده اقدام است

ای که عصر دیروز اتفاق  واقعه. گوئیم میطور  ایم، این چون از زندان خسته شده
 :افتاد ثابت کرد که حق با ماست

هفت بعد از  اًساعت ظاهر. است در دانشگاه جشنی بنام جشن کتاب بپا بوده
تنها دوازده نفری  .اند مشغول ساختن پل بوده ظهر بوده و دانشجویان در جوادیه

اتوموبیل  شوند میاند که متوجه  در زمین فوتبال دانشگاه مشغول ورزش بوده
در صدد بیرون کردن او از دانشگاه  فوراً. است نشگاه شدهوارد دا 016عال

                                                             
از . ار شدپس از مرگ فروغی، وزیر درب 0450در سال  ،(0434- 0505)حسین عالء  016

او بعد به وزارت دربار بازگشت و در قسمت اعظم . بود ، نخست وزیر شاه0441تا  0451
؛ یعنی نزدیک به دو سال در این سمت ماند و در این مدت، تنها رابط زمامداری دکتر مصدق

ر خارجه امریکا، او پیشنهاد کودتای نظامی بر علیه بنابر اسناد وزارت امو. شاه با مصدق بود
براثر فشار دکتر مصدق، شاه ناگزیر شد او . حکومت مصدق را از طرف شاه به سفیر امریکا داد
در  پس از برکناری زاهدی. جانشین او گشت را از وزارت دربار بر کنار کند و ابوالقاسم امینی

استعفاء کرد  0440در فروردین  .وزیری منصوب شد ، عالء دوباره به نخست0443فروردین 



 
 حسین عالء، شاه، رئیس جمهور امریکا ترومن و همسرش
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و  کند میدویدن ه شروع ب عال. کنند میباران  و اتوموبیلش را سنگ آیند میبر
انگیز و در  فکرش را بکن صحنه باید بسیار هیجان. دنبال اوه دانشجویان هم ب

بی پیشاپیش بدود و عال با آن قد نیم وج. عین حال مضحک بوده باشد
دکتر ه سرانجام عال ب. دنبالش، بسویش سنگ بپرانند و بدونده دانشجویان ب

را  و عال پردازد میبا دانشجویان به گفتگو  و دکتر فرهاد شود میپناهنده  فرهاد
مهای محبوبی براین کشور چه آد اًواقع. دهد میاز در دیگر دانشگاه فرار 

ین اقدام خود نشان دادند که همچنان جوان و ا دانشجویان با. کنند میحکومت 
 .انقالبی و آماده دفاع از ارزشهای خود هستند

 . بوسم میشب بخیر دختر زیبا، روی ماهت را 
 

خوابم بودی، باز هم با در  محبوب قشنگم، دیشب باز تو -30اردیبهشت  51
از تصور . ر ساعت پنج بعد از ظهر بودم، اما انتظار دلپذیری بودصبری منتظ بی
که اندک زمانی دیگر تو را در آغوش خواهم گرفت و چشمان قشنگ تو  این

در چشمانم خیره خواهد ماند،  کنند میگناهی عشق رها  که از خود امواج بی
 ...هیجان آمده بودم وه سخت ب

ه کردی و در آغوشم نشستی، اشک ب ای، وقتی داخل شدم، پرواز وه چه منظره
های پیاپی، مست و از خود بیخودم کردی، ای کاش  دیده آوردی با بوسه

 ...توانستم بنویسم چه حالی داشتم اما افسوس می
ز احضار کرده بود، تا سئواالتی ا را هیئت سه نفری امروز آقای دکتر سنجابی

ن مذاکرات ااطاق ما آمدند و جریه ساعت پنج بعد از ظهر، ایشان ب. ایشان بکند
طور  این .است گناه تشخیص داده ما را بی ،تأهی را تعریف کردند، ظاهراً

اند که براثر هوشیاری ما، نقش  ای داشته است که نظامیها برنامه تشخیص داده

                                                                                                                                     
وزیر دربار بود که در آن سال بلحاظ  0435و مجدداً به وزارت دربار تعیین شد و تا سال 

خرداد   0تشکیل مجلسی از رجال دولت و هشدار به شاه از پی آمدهای سرکوب جنبش 
 . ، برکنار شد و به عنوان سناتور انتصابی از شیراز به سنا راه یافت0435
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، عضو هیئت سه نفری به آقای دکتر 013است و آقای معاون زاده برآب شده
که شب قبل از  اند کردهرا فقط برای آن توقیف  012است شیبانی گفته سنجابی

است من با تظاهرات فردا  ایشان گفتهه تلفن کرده و ب صدر بنیاول بهمن به 
 .ن تظاهرات چه خواهد شدموافق نیستم و معلوم نیست نتیجه ای

گذرانیم و تو بر آئینه  گونه می ینددیگر خبری نبود، مطالعه و ورزش اوقات را ب
 .هایم تصویری زیبا و محو ناشدنی داری در خواب و بیداری لحظه

 شب بخیر. بوسم میروی ماهت را 
 
تو فرشته من برویم . بیش از آنچه در تصور گنجد، شادم -30اردیبهشت  50

تو بسیار سخت ه م خوب بگفت می .زدم من داشتم برایت حرف می .زدی لبخند
هیچ کار ه ای، دستت ب ای، غصه خورده طور نیست؟ بسیار گریسته گذشت، این

زندانی شدن و در زندان ماندن ابوالحسن تو را سخت اندوهگین و  .است نرفته
ر از طور نیست فرشته من؟ خوب تقصی این .است فعالیت تو را فلج نموده

با  تواند میم زندگانی بدون ایمان نگفت میکیست؟ ببین دخترم، من بتو راست 
که از دید دیگری به منظره  اند دادهخوشبختی قرین بگذرد، پیرها بتو مجال ن

ی و غصه شد میکه من زندانیم ناراحت ن زندگانی تازه بنگری واال نه تنها از این
. گنجیدی وشی در پوست نمیبلکه از خ ،یگشت میی و رنجور نخورد مین

م مهم نیست که انسان در چه موقعیت اختیاری یا اجباری قرار گیرد، گفت می
و من در . مهم آنست که از حرکت باز نایستیم و همچنان به پیشرفت ادامه دهیم

کمک مطالعات فراوان، چیزهای ه ب. دهم میزندان بسیار کم وقت از دست 
کمک دو ساعت ورزش و یک ه و ب آید میرم ام که همیشه بکا بسیاری آموخته

ام و هنوز هم با  ورزیده ساخته اٌیا دو ساعت پیاده روی اندام متناسب و نسبت
مبارزه بزرگی که در پیش ه تو باید به صداقت من و ب... سرعت در حرکتم

                                                             
 آقای معاون زاده، قاضی دادگستری 013
پس از انقالب، و  ی، عضو نهضت آزادیپزشکدانشجوی رشته  ،(0401)عباس شیبانی  012

 عضو شورای انقالب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9


157 

 

وقت از زندانی شدن من ناراحت  خواهی دید که دیگر هیچ .ایمان بیابی ،داریم
 ... تو حرفهای مرا تصدیق کردینخواهی شد و 
طرف و  بدیدنم آمد و مدتی از این امروز، آقای کشاورز صدر  زده ساعت دوا

، پدرم اند هکرد میمذاکره تلفنی  با پدرم گفت می. طرف صحبت کردیم آن
را نباید بدست من داد و آقای کشاورز صدر جواب  اند عقل جبهه ملی هگفت می
. احساسات پدری عجیب است ، واقعاًکنم میمن بسیار منطقی فکر که  اند داده

بهر ترتیب مرا بقول خودش از منطقه خطر دور کند، گرچه  خواهد میاو، پدر 
 . اینکار با توهین و تخفیف همراه باشد

 ند آقای احمدی، عضو هیأتگفت می صدر ی کشاورزکه آقا در هرحال بقراری
 ، مسئول سازمان شهرستان تهران جبهه ملی011به آقای منوچهری سه نفری

میها ، نظاکرد میجلوگیری ن صدر بنیاند، اگر روز اول بهمن ماه  گفته
ند و شما باید متشکر او باشید که جبهه ملی را کرد میهایشان را اجرا  نقشه

 .نجات داد
 صحبت شد، گویا پسر آقای امینی مدتی از فعالیت دانشجویان در جوادیه

از  اند و اند به تماشای کار دانشجویان، دانشجویان دست از کار کشیده رفته
ه که ما نسبت ب اند دادهاست و تذکر  آنجا آمدهه بچه عنوان ب اند ایشان پرسیده

 .بود پدر من وزیر دکتر مصدق اند دادهایشان پاسخ . پدر شما نفرت داریم
. اند آمدهاند بعنوان دانشجو  ایشان گفته .ایشان خیانت کرده اند ب شنیده جواب 

شناسی، جواب داده است بسیار خوب، لباس  که البد تو او را می نآقای برلیا
، آنها هم اند کردهکار را ن کار بپوشید و مشغول کار شوید و چون ایشان این

را  اند جوادیه ناچار شده اند و باالخره فرزند آقای امینی دست از کار کشیده
 .ترک بگویند

و در ساختن پل به دانشجویان  اند کردههای بلند بپا  چکمه ،دانشجویان دختر
 02و  کنند میاند و با شور و حرارت تا ساعت ده شب کار  پسر کمک نموده

اند که  اند و سه پل ساخته هزار تومان آهن خریده اند و سایر مصالح را هم آورده
                                                             

 علی اشرف منوچهری، رئیس ثبت اسناد کل و عضو شورای جبهه ملی 011
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ایران  لیت اجرائی جبهه مشور مردم از طرف هیأان تظاهرات پردیشب در می
که دست از کار  اند کردهدانشجویان را به چترباز تهدید  ظاهراً . است افتتاح شده

بار به بیل و کلنگ مجهزند و تصمیم دارند تا  اند این بکشند و آنها پاسخ گفته
 . پایان کار بمانند

و شهربانی از مصاحبه مطبوعاتی آقای الهیار مطلب دیگر اینکه سازمان امنیت 
اند بگویند که طرفدار  هخواست می که ایشان  اند و حال آن جلوگیری نموده صالح

کار را بجائی  !این دستگاهه آفرین و صد آفرین ب اًواقع. قانون اساسی هستند
این . درا هم ندار الن آناند که کسی حق جانبداری از قانون اساسی و اع رسانیده

ما مدد کند که براثر این ه فشار سرانجام موجب انفجار خواهد شد، خدا ب
 انشالله . انفجار نابود نشویم
 .بوسم میشب بخیر، روی ماهت را . که خبری نیست خوب دیگر مثل این

 
توانی  نمی. خواب دیدمه خودم که باز تو را به صد آفرین ب -30اردیبهشت  55

 ، خیلی بهتر از من، که چقدر خوشحالم روزهائیفهمی میخوب  ،اما نه بفهمی
 ...در خاطر دارمام  دیدهای از خوابی که  که خاطره

کتاب . است خوب امروز کارهای زیادی کردم، شکمم بسیار کوچک شده
یکی : ام اقتصاد را تمام کردم و هم اکنون سه کتاب را با هم مشغول مطالعه

، شاعر 001فرانسه، آمار به فارسی و شرح حال تاگوره ب شناسی رساله جامعه
 . آور هند نام

امروز خبر کارهای دانشجویان را در کیهان نوشته بود و من امیدوارم فردا که 
قراریکه ه ب. روز مالقات است، دانشجویان اخبار جالبی در اختیار من بکذارند

                                                             
نویسنده بزرگ ادبیات مدرن هند، شاعر و ، (0130-0200)رابیندرانات تاگور  001
ین و او نیز از رهبران دیر. جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد 0104نویسی که در سال  رمان

 . بود مدافعان سرسخت استقالل هند و حامی و دوست گاندی



 
 نویسنده بزرگ ادبیات مدرن هند، (0130-02۱0)رابیندرانات تاگور 
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است و این خود موجب مباهات  کرده مردانه کار  000پسر عمو ام، منصور، شنیده 
 .است

ایشان دعوت . آمده بودند دیدن آقای دکتر سنجابیه ب آقای کشاورز صدر
 .اطالعاتی بدهند ت سه نفریأاند که فردا به هی شده

راموش کردم برایت بنویسم که آقای صدر، دادستان شرافتمند و شجاع راستی ف
نامه دیگری در تعقیب نامه قبلی به دادرسی ارتش نوشته و جواب نامه خود را 

برای  و آقای امیر عالئی است و فردا قرار است آقای کشاورز صدر خواسته
 . دادرسی ارتش برونده تحصیل جواب ب

 .بوسم میشب بخیر، روی ماهت را 
 

کم براثر تلقین از  که کم دانم می ،نه. چطوری دختر خوب -30اردیبهست  54
دیشب که در خوابم بودی، بسیار بشاش . است هایت کم شده میزان ناراحتی

ایت، از هاز چشم است، کرده چهره انسانی را داشتی که بر ترس غلبه . بودی
جوشید،  که آب زالل از سرچشمه می هایت، از تمام وجودت، انوار چنان گونه

ه حال ب بینم که تو را در آن حیف می .امواج نور مرا در خود گم کرده بود
ترین آنها  ترین موجودات تا قوی در نور خورشید ضعیف .خورشید مانند کنم

این  .ماندبزنده  تواند میترین موجود  ویجویند، اما در این نور، تنها ق حیات می
این نور، نوری است که ضعفها را . نور، نور عشق و ایمان است، نور یقین است

و جز زالل انسانی، جز پاکی و جز  کند میها را نابود  رمج. ِکند میخاکستر، هیچ 
 .بهترین درودهای مرا بپذیر. گذارد میحیات، هیچ باقی ن

را بهانه عدم آزادی  حاال موضوع عال گفت می .یدنم آمدصبح امروز، برادرم بد
شما در صدد مذاکره با این و آن برای  گفتم حیف است که اصالٌ. اند دادهقرار 

پندارد که من  و شاید چنین می کند میکارها دشمن را غره  این. آزادی من برآئید
اید در برابر دشمن اظهار ضعف نب .از زندانی شدن و در زندان بودن ناراحتم

 .کنیم
                                                             

 صدر، قاضی دادگستری ، فرزند شکرالله بنی(0422-0402)صدر  سید منصور بنی 000
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 و ایشان که عضو هیئت سه نفری است دیدهرا  برادرم آقای معاون زاده اًظاهر
اند که نقش من در روز اول بهمن  مامور رسیدگی به واقعه اول بهمن است، گفته

اطاق ه ب که آقای دکتر صدیقیدر این گفتگو بودیم . است عالی بوده 31ماه 
مقداری کتاب برای کتابخانه زندان  .، رئیس زندان موقت آمدندآقای محرری

اطاق مالقات رفتند و ما دوباره ه آورده بودند، با هم دیده بوسی کردیم و ایشان ب
هایش بدیدنم آمدند، این  با بچه 005پل ویی. مشغول گفت و شنود شدیم

طور، پسر سه چهار  فرانسوی بمن یک عالقه واقعی دارد، بچه هایش همین
اش برایم مداد و مداد پاکن و مقداری کاغذ که برآنها نقاشی کرده بود و  ساله

 خواست می بعد هم از من  .بقول پدرش همه ثروتش را برای من هدیه آورده بود
او نشان بدهم تا همه را جلو مسلسل بگذارد که چرا مرا ه ندارمها را بکه ژا

. آیا تا پنج روز دیگر آزاد خواهم شد پرسید میاند و از من  توقیف نموده
ی الزم نشائبه برای زندا چقدر محبتهای واقعی و بی. اندازه بهیجان آمده بودم بی

ها  خیلی. فهمی میرم را خوشوقتم که تو خوب منظو .یش از هوابر هزار با. است
ند دانشجویان گفت میکه  قراریه ب. ای از دانشجویان هم بودند آمده بودند، عده

اند و بنام ملت و بنام قانون، پل بزرگ  کار را بپایان برده ،برغم تمام مشکالت
مناسبت ه ای از مردم جوادیه ب اند و ضمن اعالمیه را افتتاح نموده جوادیه

                                                             
ایران دوست بود و  ،نسویفرا جامعه شناس ،(0155-5101) (Paul Vieille)پل ویی  005

در دهه . اند ای از تحقیقهای او را تشکیل داده عمده کارهای علمی او در باره ایران، بخش
سال، در ایران، در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران،  2، بمدت 0431

ها، در  حاصل تحقیق. صدر همکار و دوست شد در آن سالها با بنی. بکار تحقیق مشغول بود
عنوان تعدادی از . د کتاب انتشار یافتها در مجله های علمی فرانسه و در چن یک رشته مقاله

 : آنها 
 دولت و فئودالیته در ایران -
بخشی از آن به زندگی دکتر که « مردان سیاسی آسیا»و « نفت و قهر»: با همکاری بنی صدر -

ال اختصاص دارد، و موفق به اخذ جایزه آکادمی علوم سیاسی و اخالقی فرانسه در س مصدق
 شد 0121

 «ریخت شناسی انقالب ایران»، با همکاری فرهاد خسروخاور -



 
 

 

   
 

کتاب ؛ ، همکار و دوست ابوالحسن بنی صدر، جامعه شناس فرانسویپل ویی
 نوشته پل ویی و ابوالحسن بنی صدر -نفت و قهر



111 

 

که از طرف سازمان  اند داده، تشکر نموده و تذکر اند کردهکاریهائی که با آنها هم
ه ب. اند نظر کردن از کار، دائم تحت فشار بوده امنیت و شهربانی برای صرف

یکی از : است ند احساسات مردم بسیار شورانگیز بودهگفت میکه آقایان  قراری
طرف ه او را ب .شود یمدانشجویان ضمن خراب کردن پل قدیم پایش زخمی 

توانی تصور کنی که  خود می .کنند میگریه ه پیرزنها شروع ب .برند درمانگاه می
قیمت است، با همه ثروتها برابری  های خالص چقدر ذی این گونه محبت

کمک مردم ه دانشجویان را ب مصدق :ندا هزد ها فریاد می ها در کوچه بچه. کند می
 ...است فرستاده وادیهج

من گفتند ه ب ت سه نفریأند هیگفت میایشان . را بعد از مدتی دیدم آقای فروهر
. ایم االراده و با هوش و با تدبیر یافته را جوانی شجاع قوی صدر بنیکه ما 

اند  گرفته ت سه نفری مورد سئوال قرارقرار، به تمام کسانی که در هیأ دینب
ت سه أکه امروز به هی آقای کشاورز صدره ب. است قبیل گفته شده عباراتی از این

ت أاست و بنا بگفته ایشان هی عین همین مضمون گفته شده ،نفری رفته بودند
بناست با تقدیم  و کنند میسه نفری اواخر همین هفته گزارش خود را حاضر 

ت سه نفری برآنست گویا هیأ. ست، آزاد شویما گناهی ما گزارش که متضمن بی
صالح برای رسیدگی بکار ما برفرض که  ،در گزارش قید کند که دادرسی ارتش

 .باشیم، نیست جرمی هم مرتکب شده
خانم  .بدیدنم آمده بودند 003آقا اتفاق محمده آقا ب 004عصر امروز خانم محمود

نسبت بمن نشان دادند،  از هیجانی که دانشجویان و اعضاء شورای جبهه ملی
مدتی از هر دری با هم حرف زدیم و سخت خوشحال شدم . خود بهیجان آمد

های من پس خواب. وقتی شندیم تو اندک اندک آرامش خاطر را بدست آورده ای
خانم خبر دادند که آقای . درود برتو دختر زیبا و شجاع و پر مقاومت. تعبیر شد

                                                             
، همسر محمود حسینی، برادر عذرا (0451شهریور  3متولد )مهدخت امیر صدوقی  004

 حسینی
 (0403درگذشت )محمد حسینی، برادر عذرا حسینی  003
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از هم اکنون ازدواج : و اکنون در همدان هستند اند آمدهایران ه ب  00دکتر ربانی
و امیدوارم زندگی مشترک  گویم میایشان و خانم خواهرزاده خودمان را تبریک 

 .خوشبختی باشدم با أآنها تو
روزها سلسله مقاالتی راجع به چین و انقالب چین و رهبر این انقالب  این

از اینکه سانسور اجازه  اوالٌ. خوانم میرا در روزنامه کیهان  مائوتسه تونک
است که راجع به انقالب چین مطلبی نوشته شود، بسیار متعجب هستم و  داده

 . اشدضیه ساده بق کنم میگمان ن
دانی که من کمونیست نیستم اما مقاومت، ایمان،  تو فرشته زیبای من می

سرشار از ایمان و شجاعت  و مبارزه مائو. شجاعت، قدرت اراده را دوست دارم
مائو با پنجاه هزار قشون خویش در میان قشونی که چند برابر آنها . و اراده است

کیلومتر بود اما هیچ  211عمق این محاصره  .قوی و مجهز بود، محاصره بودند
من و مصمم را از حرکت باز دارد و آنها بزرگترین راه ؤچیز نتوانست مردمی م

کیلومتر راه را از میان آتش و خون  01111پیمائی تاریخ را نمودند و پیاده 
 :طی کردند و اینک قسمتی از مقاله

جنگهای انقالبی چین اجتماعی که نقش قاطعی در  0143در اواسط اکتبر 
بود، تشکیل شد و مائو بعد از  اری که بمنزله مرکز فرماندهی مائوغداشت در 

 :طور شروع به سخن کرد صرف غذا این
تمام ه اسالحهای ما نیز رو ب. ما دیگر غذای کافی برای گذراندن زمستان نداریم

هیچ چیز هم . کندای است که یک حمله دشمن را دفع  اندازهه است فقط ب
 .از اینجا هم خارج شویم توانیم میما برسد و ما حتی نه ب تواند میدیگر ن

ه ب اًبعدها این مذاکرات تاریخی را دقیق( نخست وزیر فعلی چین)چوئین الی 
 .شد میسرنوشت تمام چین در این لحاظات تعیین که  برای این .نگارش درآورد

سربرداشت و لبخندی زد و بعد یک نقشه  رسید مینظر که خیلی کوفته ب مائو
 :ای بود، برداشت و روی زمین پهن کرد و گفت جغرافیائی را که در گوشه

                                                             
ر نیر مقدس، فرزند توران ، همس(0414شهریور  05-0403)دکتر محمد ربانی،   00

 حسینی، خواهر بزرگ عذرا حسینی
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 .من تصمیم دارم برویم و حلقه محاصره را بشکنیم -
های جنگی، با ژستی که ناشی از تعجب او بود،  شوه ته، طرح کننده نقشه -

 :گفت
 اما ما کجا خواهیم رفت؟ -
 های رودخانه زرد خواهیم رفت طرف شمال تا دامنه تپهه ما ب -

 :ای چند بنقشه خیره شد و سپس گفت شوه ته لحظه
 کیلومتر است، چگونه این راه را برویم؟  01111جا تا شنسی بیش از  یناز ا -

 :از جا برخاست و با نوک پا خطی روی نقشه رسم کرد و پاسخ داد مائو
 !پیاده خواهیم رفت

از تمام حوادث عجیب نظامی قرن بیستم، راه پیمائی طوالنی اولین ارتش 
 .تر است تسه تونک عجیب زمینی چین تحت فرماندهی مائو

بود که قسمت اعظم اولین ارتش زمینی یعنی  0143اکتبر سال  51درست روز 
مرد جنگی از البالی پنج معبر کوهستان سرخ سرازیر شدند  21111در حدود 

حزب چیانکای شک که رئیس جمهور )و از خطوط محاصره کومین تانک 
 .گذشتند( مت داده استسابق چین که اکنون در فرمز تشکیل حکو

هائی که  قراوالنی که در حال چرت زدن بودند نتوانستند متوجه عبور سایه
لباسهای ناهم آهنگی دربرداشتند و وجه تشابه آنها فقط یک ستاره سرخ روی 

 .کاله آنها بود، بشوند
از آنها  بسیاری. همان اندازه لباسهایشان گوناگون بوده نیز ب سالح مردان مائو

 .فقط خنجری را که برسر چوبی نصب کرده بودند، در دست داشتند
 . کیف دستی آنها بطور کلی جز کمی برنج، چیز دیگری نداشت

تمام  اًدر حالیکه تقریب روز هولناک شانزدهم دسامبر ارتش مائو، دسامبر 00
ر آتش مسلسلهای ساز خود را که برای زدن پل روی رودخانه در زی مورین پلأم

 . ، از دست داد، موفق شد از رودخانه عبور کنددشمن اقدام بکار کرده بودند



 
 مائوتسه تونک، رهبر نهضت استقالل چین

 

 
 راه پیمائی بزرگ
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با . پل موقت در زیر فشار سنگین از هم گسیخت، عبور بوسیله شنا آغاز شد
 مائو. وجود تمام این دشواریها، کومین تانکیها مجبور به عقب نشینی شدند

 .بود چهارم از نیروهای خود را از دست داده بیش از یک
از حلقه محاصره بگوش چیانکایشک  که خبر عبور سربازان مائو هنگامی

 :رسید، او گفت
 . لط استاین مسئله از لحاظ استراتژیکی غ -

یک از قوانین استراتژیکی پیروی  از هیچ طور بود، ارتش مائو در واقع هم همین
ای  در خطوط آخر صفوف ارتش، عده. رفت میآن ارتش فقط جلو . کرد مین

 . ند تا تعقیب کنندگان را متوقف سازندداد می  داوطلبانه خود را بکشتن 
 .ایان ساختقرار ایمان معجزه خود را نم دینب

 .بوسم میشب بخیر دختر زیبا، روی ماهت را 
 

سالم دخترم، فرشته زیبا، چطوری؟ حال من بسیار  -30اردیبهشت ماه  53
خوب است، ورزش حالت شلی و رخوت را در من از بین برده و کم کم دارم 

دیشت خواب خوشی داشتم، با هم از زیبائیهای بهار صحبت . شوم فنر می
نواز تو آهنگی بهشتی داشت و من در خلسه وصف  های روح ههقهق. یمکرد می

اوه چه دنیای . و دیگر هیچ دیدم می  تو را . دیدم می  دنیا را در تو  ،ناکردنی
از دروغ، از فریب، از پستی  ،زیبائی است، دنیای خواب، از نگرانیها، از نیرگ

 .هیچ خبری نیست، هر چه هست راستی و اطمینان است ،و نامردی
 دروغ نیست، تو چه عقیده داری، زیبای من؟ اًقبیل حتم ی از اینیها خواب

اما امروز، گذشته از ورزش و مطالعه سه کتابی که در دست دارم، دو داستان 
این داستان سرگذشت سیاه . است عنوان داستان اول در کنار رود: خواندم

ه سیل است و زنش با درد زایمان دست ب اش در معرض پوستی است که خانه
کمک یک قایق دزدیده ه زن بینوا تا رسیدن به بیمارستان که ب. گریبان است
است از کشته  هخواست می که  مرد فقط برای آن. میرد ، میگیرد میشده صورت 

و خانواده نابود  شود میاست، کشته  کرده شدن خود جلوگیری کند از خود دفاع 
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جهان ما صحنه هزاران ! ستا م ضعیف از عدالت در جهان ما اینسه. گردد می 
هنوز عدالت مفهوم شخصی خود را از دست . قبیل است تراژدی از این

است، عدالت از لحاظ مظلوم و  هنوز عدالت موضوعی و عینی نشده. است نداده
از لحاظ قوی عدالت : مخالف دارد الم، قوی و ضعیف، دو مفهوم کامالاظ

اع و احوالی که بتوان بیشتر زور گفت و همه چیز را حق خود دانست یعنی اوض
آیا . شود میهم از او دریغ  حق زنده بودن قانع است و آنه و ضعیف بینوا، تنها ب

نیست بکوشند تا عدالت عبارت از فراهم  دانند میوظیفه آنها که خود را انسان 
و دیگر بهیچ دلیلی کسی آوردن امکانات مساوی برای تمامی بنی نوع بشر گردد 

 حق نداشته باشد خود را موجود ویژه با حقوق و امتیازات ویژه بداند؟
 های سحرگاه داستان دوم در واقع قسمتی است از یک کتاب تحت عنوان وعده

. ه است، سیاستمدار و نویسنده معروف فرانسوی نگاشت006که رومن گاری
 . مادرم خداحافظ است ،عنوان این قسمت

تا با تنها  آید میعصایش ه با تکیه بکه حال  و مادری در آن شود میجنگ شروع 
فرزندش که اکنون عازم جبهه است تودیع کند، برای این مادر که جوانی و 

به بخاطر تنها فرزندش فدا کرده، برای مادری که  را زندگانی یزیبائیها و لذتها
کاری ه حمتهای طاقت فرسا تن در داده و مدتها برای تهیه غذای فرزندش بز

فداکاری بزرگی است، چه ه تن دادن ب ، خود،شاق پرداخته، دوری از فرزندش
جبهه جنگ که در آن زنده ماندن ه که فرزند را از او جدا کنند تا ب اینه رسد ب

ه مادر ب ،هنگام تودیع هب ،کنی تو خیال می. بفرستند خواهد میشانس بس بزرگی 
این شیر زن، این مربی شجاعت و مردی و تصمیم و  ،او. است فرزندش چه گفته

قدر فداکار خواهی بود که فرانسه از  امیدوارم تو آن :گوید میفرزندش ه ب ،آزادی
ن برتو چیره نخواهد شد و وگاه ترس و جب تو اظهار رضایت کند و هرگز و هیچ

بعد طی سالهای دراز فرزند . وظیفه باز نخواهد داشت از انجام راترس مرگ تو 

                                                             
نویسنده فرانسوی، روس تبار که دو  ،Romain Gary- (0103 -0121)-رومن گاری 006

 مرتبه برنده جایزه ادبی گنکور فرانسه شد



 
 

 وعده های سحرگاه
 

 
 

 رومن گاری
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این مادر در همه حال مواظب روحیه . خواند میهای مادرش را  هر هفته نامه
 .میهن مردد سازده اوست تا مبادا متزلزل گردد و او را در انجام خدمت ب

، گذرد میسه سال از مرگ او  خواند میاکنون که فرزند آخرین نامه مادرش را 
هزار  52بیند،  در قهرمان وقتی افول خورشید حیات خویش را نزدیک میما

و آنها را نزد زنی در سوئیس که دوست اوست  نویسد میآمیز  نامه تشویق
به ه است خواست می او  ،قرار بدین. فرستدترتیب برای فرزندش به که ب گذارد می 

را  است که او آن ودهو مرگ بهانه نب عمل کندوظیفه شرافتمندانه خود را همچنان 
روح این مادر درود ه از جانب تو و خودم ب. بعنوان مانع انجام وظیفه بپذیرد

گونه باشی و  مادری از این نکه تو باید برای فرزندانما کنم میکید أفرستم و ت می
 .خواهی بود انشالله

 :ن ترتیبایه است ب آمده در شماره امشب کیهان دنباله تاریخ نبرد مائو
  «تاتو » رودخانه 

، چانک دستور داد پلهای روی رودخانه یانک برای متوقف کردن سربازان مائو
ه ولی سربازان سرخ با قایق از رودخانه گذشتند و به زودی ب .تسه را منهدم کنند

 .، رسیدندکنند میزندگی  «یی»سرزمینهای وحشی که در آن قوم 
 رودخانه تاتو :گر در جلو کمونیستها قرار داشتیک مانع وحشتناک دی

که سروده  اشعاریا در ر این مهلکه جدید هراسان بود و آن از اٌشخص مائو
 : است آورده

« حرکت طوالنی پیاده»از بدبختیهای ( چین)هیچکس در ارتش سرخ »
 .وحشت نداشت

بله دخترم انسان )تیم گریسن ما با نظر حقارت هزار قله و ده هزار رودخانه را می
 (.بیند من انبوه مشکالت را پرکاهی میمؤ

. ندشد میو دوباره مثل امواج کوتاه  ندکشید میه فلک پنج رشته کوهستان سرب
. مثل تکه سنگهای کوچک سبز بودند( دربرابر آنها)وولیانگ »کوهستانهای 

 گشت میار که ناگهان رودخانه ریگ طالئی پدید های هولناک موقعی پرتگاه»
 .«شد میگرم ( از ترس)
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ولی پلها با زنجیرهای آهنین خود، بر روی رودخانه تاتو از وحشت سرد »
 «!گشت می

، رهبر مردم نهایت تاسف در کیهان خواندیم که بجان دکتر سوکارنوا امروز ما ب
مرگ  است و این ششمین باری است که او را بکام آندونزی سوءقصد شده

لیونها انسان در آندونزی و ملیونها انسان در یم. است اما او زنده مانده .اند برده
سوکارنو یک شخصیت . سراسر کره ارض نگران حیات این رهبر بزرگ هستند

مفهوم واقعی کلمه زیبا و لذت ه زندگانی او ب .جهانی و یک رهبر نیرومند است
این حیات ه تگاه و او ماهرانه بزندگانی در میان خطر و در لب پر: بخش است

 .کند حفظدعا کنیم تا خدا او را . دهد میادامه 
 .بوسم میشب بخیر دختر زیبا، روی ماهت را 

 
شاید برای کسانی که ممکن است یادداشتهای روزانه مرا . 30اردیبهشت  52

بخوانند باورناکردنی باشد، شاید تصور کنند که من بخاطر جلب نظر و جبران 
نویسم که  ، هر شب میدهد میتو دست ه تیهای ناشی از زندانی شدنم که بناراح

آرم که آنچه  و حقیقت را گواه می کنم میکید أاما ت .دیشب تو را بخواب دیدم
 اینه چه احتیاجی ب چرا دروغ بنویسم و اصوالٌ . نویسم جز حقیقت نیست می

 کار دارم؟
فکری است که میان دو  ای از یک ارتباط محکم و قوی این خوابها نشانه

ها از موجودی که  اندیشه زیاد و بیاد آوردن چهره. است موجود بوجود آمده
شب مدتی در خواب با  ره است تا تقریباٌ من این امکان را دادهه دوستش دارم ب

او حرف بزنم، او را دلداری بدهم، با هم بخندیم، با هم از آینده ای که ما در 
و من در چهره تو فرشته عصمت را ببینم و از . یمپی ساختن آنیم، حرف بزن

با هم  .دیشب نیز چنین بود و من مدتی با تو حرف زدم. طاقت شوم هیجان بی
را هیچ اندیشه و گمان زشتی  گناهان است و تحریر آن ای که ویژه بی خنده

 .، سردادیمکند میناخوش آیند ن
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که تصمیم دارم تنها بعد از  از آنجا. روز را تا شب با ورزش و مطالعه بسر بردم
آن مطالبی را یادداشت کنم، برای امروز ه راجع ب ،خاتمه مطالعه یک کتاب
 .بوسم میروی ماهت را . شب بخیر. مطلب قابل یادداشتی ندارم

 
ای از دانشجویان  بعد از ظهر، عده. امروز روز مالقات بود -30اردیبهشت  50

 یکه دانشجو آقای مشفقیسخن گفتیم، بدیدنم آمدند و با هم مدتی از هر در 
بهنگام بازپرسی، بازپرس سازمان امنیت بمن  گفت میب است، دانشکده ط

چیست و  صدر بنیبگو ببینم اسم کوچک  ، مثالٌدانیم میگفت ما خیلی چیزها 
جانب دانشجوی دیگری کرد و گفت مثل اینکه ه ب و او رو دانم میمن گفتم ن

همه بودجه مملکت بکام این  چه کشف بزرگی، آیا این اًواقع. حسن استابوال
که بدانند اسم کوچک من ابوالحسن  فقط برای این شود میریخته مردم نابخرد 

است؟ در هرحال غیب گوئی و کرامت حضرات یکی دو تا نیست، در دایره 
 . فکرند جنایت بس خوش

ضمن تشریح جریان اول بهمن  امروز بود که خبر یافتم یک روزنامه امریکائی
دانشجو ذکری بمیان آورده و از جمله نام من و دو دانشجوی  11ماه از توقیف 

 .است دیگر را نیز برده
 :شود میداستان انقالبی چین در روزنامه کیهان تعقیب 

مراه ه نفر باقی مانده بودند که به 02111هزار مرد جنگی فقط  نجاهاز پ... 
 .ف کوهستانهای پربرف شمال سچوان روانه شدندصد نفر از زنان بطر

ها  ند تا دیگران بتوانند آنکند میهای کوه یکنوع پلکانی  پیشقراوالن در صخره
 . را دنبال کنند

. طبیعت هم روی موافقی نداشت و در این هنگام توفانی سخت برخاست
جای گاه از  ند دیگر هیچکشید میکسانی که کوفته و درمانده بروی کوه دراز 

ای نیز ملبس  های پنبه هکه با جام تگرگ بروی افرادی. ندشد میخود بلند ن
فقط ریشه و ساقه بعضی گیاهان در ، بجای غذا. ریخت بودند بشدت فرو می

 .اختیار آنها بود
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که افراد  سوخت بطوری خودش نیز سخت مریض شده بود و در تب می مائو
وی بعدها در این باره . های خود حمل کنند مجبور شدند او را بروی شانه

 :نوشت
چگونه از این  دانم میهای پر برف و تیز تمامی نداشت، من ن کوهبر صعود »

 گویم میو من ) شد میقدرت من از کجا ناشی  دانم میمصیبت جان بدر بردم، ن
مناطقی که در آنجا  .القهای پرعلف رسیدتاه ببعد از کوهستان نوبت ب( از ایمان

 . ها از انسان هراسی ندارند قدر کم است که ماهی یاد آنص
و اگر مطلب قابل درجی بود برای  خوانم میخوب بقیه را در شماره فردا شب 

 .بوسم میروی ماهت را . شب بخیر. نویسم تو می
 

برای من، هیچ چیز . خواب دیشت، خواب خوشی بود -30اردیبهشت  53
یره شدن در نگاه تو، نوازش کردن تو، در تر از حرف زدن با تو، خ هیجان بخش

کار بقدر پیروزی در نبردی که بخاطر نجات  من از این. آغوش گرفتن تو نیست
و در خواب دیشب من این هیجان را  آیم میبهیجان  ،وطن در پیش داریم

 ،گاهاز شبی که تو را بخواب نبینم، تمام روز غم مبهم گاه بیگاه و هر. داشتم
دواند و خدا را شکر که دیشب با تو بودم و این بسیار  خاطرم میه موج خود را ب

 .زیبا و عالی است
 اند که یکی از آنها جمیله الجزایری امروز از منزل سه کتاب برای من فرستاده

 کتاب دیگر حاجی آقا. است و من توانستم بقیه کتاب را بخوانم و بپایان ببرم
رئیس : و آخری کتابی بنام پایان سرنوشت در دریا است 003اثر صادق هدایت

کتابخانه زندان اهدا کنم، آنها را بمن ه زندان تا قول نگرفت که این کتابها را ب
د امسال مناسبت عیه او به ب نداد و بعد معلوم شد که حاجی آقا را دوست اقدس

                                                             
و یکی داستان نویس، مترجم  ،(0441فروردین  01 - 0520بهمن  52)صادق هدایت  003

-گورستان پر 22او در پاریس خودکشی کرد و در قطعٔه . نوین ایرانی نویسی از پدران داستان
توسط انتشارات مجلٔه سخن در تهران منتشر  0453حاجی آقا در  .الشز به خاک سپرده شد

 .دهد داستان در پیش و پس از اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم روی می. شد



 
 

 
 

 صادق هدایت
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اما من هیچ . است کنندهاست و این برای من بسیار ناراحت  کرده هدیه 
ه تنها وقتی مهر کتابخانه را ب. است م که این کتاب به اقدس اهدا شدهدانست مین

دیگر  .دست من رسید، نوشته دوست اقدس را خواندمه آن خورده بود و کتاب ب
دوستش ه به اقدس بدهم تا ب کاری از من ساخته نیست جزاینکه کتابی بخرم و

 .کند و این خود یک خاطره جالبی است ءبدهد و او دوباره امضا
به و اکنون تنها  ام کردهبرایت یادداشت  اما از کتاب جمیله مطالبی قبالا

در دفتر را دخترش  ،مدتها از که مادر جمیله پس پردازم مییادداشت این مطلب 
های وحشتناکی را تحمل  که شکنجه یدد می بازپرس دید، مادری فرزندی را 

 ؟است کنی بین دختر و مادر چه سخنانی رد و بدل شده تو گمان می. کرده بود
کار را کردی؟ دیدی چه بسرت آمد؟ آیا این خوبست؟ تو  دختر جان چرا این

تمام خانواده را ناراحت کردی؟ حیف نبود زندگانی آرام را رها کردی و ما را 
قبیل گفتگوها بین آنها رد و بدل  هرگز از این ،نه، نه هرگز. یروز سیاه نشانده ب

وکیل مدافع فرانسوی جمیله مکالمات آنها را یادداشت  .نشد و اکنون، بخوان
 :است کرده 

و  گفت میآنجا حضور داشت، گاهگاهی کلماتی بزبان عربی  002بانو بوپاشا... 
مادرش به جمیله از الجزایر، از کشته . دکر میگیسوان دخترش را نوازش 

و گاهگاهی حرفش را قطع  گفت میشدگان، از ارتش آزادی بخش سخن 
در کیف این مادر شیرینی . نمود میو با ادوکلن پیشانی دخترش را پاک  کرد می

زودی ه دخترم ما ب: این بار مادرش گفت. خورد میبود ولی جمیله چیزی ن
 : دهد میافع ادامه وکیل مد .مستقل خواهیم شد

شخصیت این رمان . شب من شاهد یک شخصیت زنده از یک رمان بودم آن
شجاع، حساس، با ایمان و فداکار، این  نیز زنی بود مانند مادر جمیله،

                                                             
 0101نهضت آزادی بخش الجزایر، که در سال  مبارز، (0142فوریه  01)ا جمیله بوپاش 002

توسط ارتش فرانسه دستگیرشد و مورد تجاوز و شکنجه سخت قرار گرفت و محکوم به اعدام 
ر، فیلسوف و نویسنده، و پابلو پیکاسو به دفاع از او اروشنفکران از جمله سیمون دوبو. شد

 .ندپرداختند و تجاوزهای به حقوق بشر ارتش فرانسه را افشا کرد



 
، و ژیزل هلیمی ، فیلسوف بزرگ قرن بیستم فرانسه،ردفاعیه سیمون دو بوا

 و نقاشی پابلو پیکاسو از جمیله بوپاشا شاال دادگستری، از جمیله بوپوکی
 

 
 سه جمیله نبرد الجزایز، جمیله بوعزه، جمیله بوحیرد و جمیله بوپاشا
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که اینک در قیافه بانو  قهرمان رمان مادر اثر ماکسیم گورکی ،شخصیت پالگی
 (.، کتاب بسیار خوبیستام خواندهمن این کتاب را ) گشت میظاهر  بوپاشا

 . است سفانه امشب دنباله انقالب چین در روزنامه کیهان تعقیب نشدهأمت
بدیدنم آمدند و مدتی در باره مسائل گوناگون  عصر امروز آقای کشاورز صدر

 .صحبت کردیم
 .بوسم میهت را شب بخیر، روی ما

 
زندانیان عادی مالقات داشتند و  .صدائی بودروز پر سرو -30اردیبهشت  52

بر سه کتاب . کرد میاز ساعت هشت صبح تا شش عصر سروصدا گوش را کر 
 اٌرا افزودم و تقریب هدایت که دردست مطالعه داشتم، کتاب حاجی آقای صادق

و هر  کنم میهم اکنون چهار کتاب را با هم مطالعه  .ام خواندهرا  دو سوم آن
روزهای زندان غنی . روم شوم به سراغ دیگری می وقت از یکی خسته می

 .است و کمتر جای گله باقیست شده
آنها یادداشت خواهم ه خوب وقتی کتابها را تمام کردم برای تو مطالبی راجع ب

چند سطری از سرود آنها را برایت  کرد و اکنون سرود انقالبیون الجزایز را البته
 :کنم مییادداشت 

 فریاد مادر میهن از میدانهای نبرد برخاسته است 
 بشنوید و ندای او را پاسخ گوئید 
 فریاد او را با خون شهدا بنویسید 
 های آینده برسانید و پیام او را به نسل 
 ایم ما به تو دست داده !ای شرافت 
 گیریمای بقای الجزایر مرگ را در آغوش ایم که بر ما سوگند خورده 

 .بوسم میروی ماهت را . شب به تو خوش. خوب دیگر خبری نیست
 

چطوری دختر زیبا؟ حال من بسیار خوبست، ورزش  -30اردیبهشت ماه  51
قرار اگر فایده زندانی شدن  کشاند، بدین بدنم را بسوی یک تناسب جدی می
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، روزها ماند میاسب بود، جای گله باقی نداشتن اندامی ورزیده و متنه منحصر ب
مثل دیگر سختیها  شود میو ما این گرما را که طاقت فرساتر  شوند میدارند گرم 

ما در طبقه سوم و زیر . م کردیبا آرامش و خونسردی و گشاده روئی تحمل خواه
که شخص را از تصور گرمائی  شود میاشعه خورشیدیم و گاه گرما چنان توان ربا 

اما ما . کند میهای تیر و مرداد باید تحمل کند، بسیار ناراحت  هنگام ماهکه ب
خدا . ایم آمادهبرای تحمل این سختی و هر سختی دیگری در راه ایمان و عقیده 

 .کند میآنها که ایمان دارند کمک ه تنها ب
 و اینک ام کردهتمام  م سه کتاب را تقریباٌکرد میمطالعه امروز از چهار کتابی که 

دنبال یکی دو مطلب از تاریخ انقالب چین به یادداشت برداری از نکات ه ب
 .پردازم می و زندگانی تاگور جالب کتاب حاجی آقا

مقاومتی برخورده ام، ایمان ه بعنوان جمله معترضه، هر وقت ضمن مطالعه ب
و یادداشت ام، برای ت ای دیده ام، اراده و شجاعت و پایمردی محکمی را یافته

ام که تو دختر زیبای من ممکن است  این فکر افتادهه چندین بار ب .ام کرده
ها، خوشیها چیزی  ها است؟ چرا از تفریحها، لذت بپرسی آیا زندگانی همین

ها که از همین  همه مجالس تفریحی و کتابها و داستانها و افسانه این ؟نویسم نمی
آنها ه ای ب وقت اشاره فراموش شود و هیچآیا باید بکلی . گیرند میمجالس مایه 

ن سئولها یافتم ای د؟ امشب در اواخر کتاب حاجی آقا جواب جالبی برایشون
 .نویسم ری میاکه اکنون پیش از پرداختن به یادداشت برد

هزاران نسل بشر باید بیاید و برود تا یکی دو نفر برای تبرئه این قافله ... »
و دزدیدند و جماع کردند و فقط قازورات از  گمنام که خوردند و خوابیدند

 کند میآنچه بشر جستجو . خودشان بیادگار گذاشتند به زندگی آنها معنی بدهد
دزد و گردنه گیر و کالش نیست، چون بشر برای زندگی خودش معنی الزم 

 «...دارد
چنین است دخترم، از این مجالس که امروز طبقات باالی جامعه هر شب و هر 

چنان  شود میزد، بوئی که متصاعد یخ دهند، بوی عفونت می کیل میروز تش
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آور است که حیف است شامه تو حتی یک آن، ناچار از بوئیدن آن زاشمئزا
 ...گردد
 !رهبر افسانه ای چین مائو
ملحق  یک دسته از داوطلبان نیروی سرخه ب« ست شوان»سرانجام در غرب ... 

شروع  ،که محل مقصود بود« اننی»های  بطرف تپه نشدشد و از آنجا سرازیر 
 .دگردی
 :در این وقت از شوق چنین خواند مائو

 زنند آسمان زیباست، ابرها موج می
 ،شوند میمن بسوی جنوب که در آن قوهای وحشی در پشت افق ناپدید 

د قدیم لی یک واح. )هزار لی را 51: کنم میمن با انگشتانم حساب . نگرم می
 (متر است 230 چینی است که تقریباً
که حلقه محاصره شکسته شد نگذشته بود که  سال از روزی هنوز بیش از یک

فقط  ،که از مهلکه جان بدر برده بودند کسانی. نیروهای سرخ به شنزی رسیدند
کیلومتر و  111کیلومتر یعنی ماهی  00111زن بودند، آنها  1مرد و  2111
پیمائی زیر  باید توجه کنی که این راه)طی کرده بودند  تقریباٌ کیلومتر 41روزی 

 (.بارانی از گلوله که در تمام مدت از باریدن نایستاده بود، صورت گرفت
، کرد مییکی از زنان هنوز دیگی را که در ارتفاعات سرخ در آن آبگوشت تهیه 

 .همراه داشت
. لبالو و گیالس جا گرفتهای شنزی در کنار درختان آ در دره« ها سایه»ارتش 

تصمیم  مائو. ی آن پایان یافته بودها بدبختیو تمام ... ارتشی که تمام نیروی آن 
 . استفاده کند« اقدام جالب»گرفت از فرصت برای یک 

 .بقیه را ضمن یادداشتهای فردا خواهی خواند
تاگور از یک . نقاش بزرگ هنددان و  ، نویسنده، شاعر، موسیقیو اما تاگور

او یک . است خانواده ثروتمند است، نخستین شرقی است که جایزه نوبل گرفته
: وحدت استه انسان اعتقاد دارد و معتقد به چهره درخشان قرن ماست، ب
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یاد ه این اعتقاد تو را ب اًو قاعدت سازند میانسانها با وجود کثرت، تن واحدی را 
 :اندازد میحکیمانه پیامبر بزرگ اسالم این شعر سعدی و بیان 

 که در آفرینش زیک گوهرند              بنی آدم اعضای یکدیگرند
 : عقیده دارد که اًاو مخصوص

 دگر عضوها را نماند قرار  چو عضوی بدرد آورد روزگار
شعر،  .است های ادبی تا پایه استادی پیشرفته و تبحر یافته در تمام رشته تاگور

او نبوغ ویژه  ،ها نمایشنامه، داستان سرائی، موسیقی و نقاشی، در تمام این رشته
 های او بد نیست بدانی که سرود ملی هند از ساخته. است خویش را ظاهر ساخته

ه ب ،اند ها پراکنده ست و هم در این سرود است که او همه انسانها را که در قارها
در این سرود این تنها ملت  .خواند می فرا قبول اصل مقدس برابری و برادری
زند، این انسانها هستند که سرود تاگور در  هند نیست که تاگور با او حرف می

بوحه خصومت و جنگ و تجاوز چون صدائی آسمانی آنها را به صلح و حب
دای تاگور که پیامبر اندیشه ص: این سرود. خواند میبرابری و برادری فرا
برغرش توپها  ،ستا ش، اعتقاد و ایمانش به عظمت انسانتوانایش، روح بزرگ

و در گوش انسان مصیبت زده  گیرد میو نعره تانکها و رگبار مسلسلها پیشی 
این صدای تاگور، این صدای پیامبران، این . قرن ما، آهنگی شادی بخش دارد

رنج آور و  یصدای خدا است که انسانها را به آزادی، به آزادی از قیدها
چه خوشبختند آنها که بلندگوی این ندای آسمانیند و  .خواند میتی افزا فرا بدبخ

 !چه خوشبختند منادیان این ندا
باید فرهنگی مستقل از آنچه  دبرآن بود که نسل تازه هن در حد یک هندی تاگور

اروپائی است و متناسب روحیات مردم هند نیست و مستقل از آنچه کهنه  صرفاً
است و با تغییرات و تطورات اجتماعی تناسبی ندارد، بوجود آورد و  وسیدهو پ

خود در این راه منتهای کوشش را بکار برد و این تنها هند نبود و نیست که باید 
فرهنگ تازه متناسب با پیشرفت خود بوجود آورد، چنانکه در مقاله نقش 

باید چنین کنیم و چنین دانشجویان در کشورهای توسعه نیافته آورده ام، ما نیز 
 .توانی در این راه مددکار بزرگ و بسیار مفیدی باشی تو می. خواهیم کرد
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ای از زیباترین صحنه  بد نیست و بسیار هم خوبست که تو را تماشاگر صحنه
 :های زندگانی این مرد بنمایم

دانشگاه )نتی نیگتان چند روزی در شا باز مهاتما گاندی 0152در ماه مه ... 
ای بود و اکنون دانشگاه بزرگی است که از همه جهان و  که ابتدا مدرسه تاگور

با تاگور ( همه نژاد و همه اعتقادها مردمی در آن بکار تعلیم و تعلم هستند
که خبر روزه مرگ در زندان یرودا در شهر پونه  0145سپتامبر  51در . گذرانید

ید و همه مردم را نگران ساخت، از همان آغاز روزه از زندان پونه، در هند پیچ
: ای به تاگور نوشت نامه گاندی ،در ساعت سه بامداد روز سه شنبه سوم اکتبر

ارزد که جان گرامی از برای  این میه ب .اکنون آغاز آزمایش جانگداز من است»
دعای خیر خود ه د مرا در این کوشش باگر بتوانی. رستگاری هند فدا شود

دوست پاک و  .شما همیشه دوست وفاشناس من بودید. دریابید، نیازمند آنم
اگر دلتان راه . یدگفت میآواز بلند ه اندیشیدید، ب می را آنچهآالیشی که همواره  بی

آن پشت و پناه من . داد و این کوشش مرا پسندیدید، خواستار درود شما هستم
دلهای بدرد آزرده » :نوشت ،وه ادر پاسخ تلگرافی خود ب ،تاگور. «دخواهد بو

 .«ما در این رنج بزرگ، با مهر و ستایش در پی شما خواهد بود
سپتامبر  53نتوانست خودداری کند و ناگزیر در  پس از این تلگراف تاگور

پس از  .پونه رفت و دو عظمت در کنار هم بودندتما بسوی ابرای دیدن مه
را دولت انگلیس  درخواستهای گاندی« روزه مرگ»روز بیست و شش 

 تاگور در زندان بربالین گاندی شد میدر آن هنگام که روزه شکسته . پذیرفت
ای که بنام خدا آغاز شده، بنام خدا  روزه» :چنین گفت ،دار و فرسوده روزه. بود
 .«شود میشکسته  Gurudevضور گورودیو با ح

 !چه انسانی! چه عظمتی! چه ایمانی! چه مقاومتی! چه صحنه هیجان آوری
 : است چنین آورده ضمن بحث از درامهای تاگور 001آقای دکتر مهدی فروغ

                                                             
او . ، نویسنده مترجم و موسیقیدان(5112سپتامبر  53 -0511آبان  54) مهدی فروغ 001

کادمیک در ایران بود  .بنیانگذار دانشکده هنرهای دراماتیک و تئاتر آ
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این شاعر و متفکر  های عالوه برآنچه در کمال اختصار راجع به نمایشنامه... »
 ،شود مینکات عمده دیگری که از خواندن این آثار استنباط  ،حساس بیان شد

رنج و حرمان و مصیبت و بدبختی بشر بهر صورت و کیفیت و : قرار است از این
و شدت این رنج در  داد می بدست هر کس که بود، او را سخت رنج 

شاید برای . عکس استمن کامالٌ« قربانی»هایش مخصوصآ در  نمایشنامه
افزایش نیروی مقاومت بشر در مقابل شدائد و نوائب زندگی بوده که سعی 

مرگ آماده ترین سختیها یعنی  است او را برای قبول دشوارترین و مهم داشته
های زندگی بجان نیاید و در برابر باد  سازد تا از ناهمواریها و پستی بلندی

های او با این اندیشه  ر تمام نمایشنامهبهمین لحاظ د. حوادث استقامت ورزد
زندگی وقتی کامل و تمام است که شخص از مرگ هراسی که  شود میبرخورد 

رنج و مشقت جسمی را  تواند مینداشته باشد و هرگاه بشر بتواند و بداند چگونه 
 .است برخود هموار کند به زندگی ابدی خود نائل شده

، ، وزیر فرهنگ هند ضمن بحث از شخصیت و نبوغ تاگورآقای همایون کبیر
او با روشن »: نویسد میطور  راجع به عقیده او در باب انقالب اجتماعی این

توانست ببیند که هر انقالب که بخواهد بکلی با  بینی و خردمندی خود می
وزی هر برای پیر. گذشته قطع ارتباط کند، سرانجام شکست خواهد یافت

انقالب باید ارزشهای فراموش شده را از نو کشف کرد و آنها را بشکلی درآورد 
 .که با نیازمندیهای دورانهای متغیر سازگار باشد

های خود برای تو تشریح کردم و گفتم  و این همان است که من در یکی از نامه
گی و بعنوان یک زن انقالبی دوست ارزشها و دشمن کهنکه وظیفه تو است که 

اند، باشی، هرگز نباید خود را نسبت  ارزش شده ارزشهای دیروز که امروز بی
 .بآنچه هنوز هم ارزنده است خصم و بیگانه نشان داد

اش  در آخرین رساله گذارم تا وصیتی را که تاگور می حال خود ه و حاال تو را ب
 :دیشه کنیبرای جهانیان باقی گذاشته است، بخوانی و در آن ان

انسان از دست ه شوم که اعتقادم را نسبت ب اکنون من مرتکب این گناه نمی»
آینده ه من ب. عنوان شکست نهائی بپذیرمه بدهم و شکست کنونی بشریت را ب
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و تاریخ . پذیرد که این فاجعه عظیم پایان می آورم می نگرم و زمانی را بنظر  می
. شود میگردد و از شهوات تهی  می و آسمان دوباره سبک  خورد میبشری ورق 

برخیزد که « شرق»شاید سپیده این صبح روشن فردا از افق این سو، و از 
موقع انسان شکست نایافته، از نو راه  و در آن. دمد خورشید نیز از آنجا می

پیروزیهای تازه خود را با وجود تمام موانع و مشکالت طرح خواهد کرد تا 
 .«ا دوباره بدست آورداش ر میراث از چنگ رفته

من سه ماه : زند دختر جان، گاه کارهای شگفت و تجربه آموز از شخص سرمی
م و باالخره امروز بدون آنکه آئینه کرد میبود که از اصالح موی سرم خودداری 

باشد و بمن در کنترل کار سلمانی کمک کند، سرم را بدست یک سلمانی که از 
آمده بود، دادم و او تا بخواهی بد  دیانبیرون برای اصالح موی آقای رشی

که منتظر شوم تا گذشت  آن جز آید میناصالح کرد، کاری دیگر از دست من بر
حیف است شخص برای موی . است را بکند روزها جبران آنچه از دست رفته

نباید را آموختم که شخص  اما این .سر ناراحت بشود و من نیز ناراحت نشدم
کورکورانه تسلیم دیگری بشود و در مواردی که حق نظارت و دستور دادن 

ای بیش نیست، بیشتر نداشتن  نبودن آئینه در واقع بهانه. دارد، از آن چشم بپوشد
اگر . ت برای دستور دادن است که بعد از سه ماه صبر، نتیجه را برباد دادجرأ

ام نه  مثل امروز نباشم، سود بردهبعدها از این تجربه پند گیرم و دیگر هرگز 
 . زیان

 .بوسم میروی ماهت را . خوب دخترم شب تو بخیر
 

. خوشی است مروز روز خوش، واقعاًسالم دختر زیبا، ا -30اردیبهشت  41
 .بدیدنم آمده بودند رادرم و مادرمخواهرم، فرزندان ب ،مبعد از ظهر امروز، برادر

 ،از قول آقای دکتر ربانی ،گفت میمادرم  .ه من دادب 051نامه تو را اختر
عذرا چرا باید  .کنی و این مرا سخت اندوهگین کرد تو بسیار گریه می :گفت می

                                                             
 صدر و آخرین فرزند خانواده ، خواهر ابوالحسن بنی(0454متولد ) السادات صدر دکتر بنی 051



 
 

اختر السادات بنی صدر، خواهر ابوالحسن بنی صدر و کوچکترین فرزند 
 خانواده



 
 فرزندان فتح اهلل و پریدخت بنی صدر صدر، حسین، فریده و رضا بنی

 

 
 حسین فرزندشبهجت و پریدخت بنی صدر، با : ردیف باال

 و اقدس بنی صدر اختر: ردیف پائین
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غرور و هیجان مبارزه که چهره محبوبش، چهره شوهرش از  گریه کند و حال آن
وطن در  .درخشد، تو چرا باید گریه کنی، تو باید از شادی در پوست نگنجی می

، رسید میمن ه آستانه یک فاجعه بس دردناک قرار گرفته بود، اطالعاتی که ب
ای تحقق خواهد یافت و من با قدرت و  که روز اول بهمن ماه توطئه گفت می

شطرنج سازمان امنیت، نیروهای انتظامی را در  .قاطعیت این توطئه را برهم زدم
فاجعه اول بهمن ه مامور رسیدگی ب ت سه نفریمبارزه مات کردم و امروز هیأ

موقع و با شجاعت عمل ه که ابوالحسن تو خوب و ب کند میاین نکته را تصدیق 
قرار است  این داستان از. است است و جلو یک کشتار وحشتناک را گرفته کرده 

 است با براه انداختن کشتاری در دانشگاه، تیمور بختیار بنا بوده که ظاهراً
بختیار  .اند با یک تیر دو نشان بزنند چینان در نظر داشته توطئه. زمامدار شود

. برداشته شود بقدرت برسد و مانع دانشگاه از پیش پای دولت تیمور بختیار
خواهند بکنند، چه روشن بود که با  مشکل هرچه می را قربانی کنند و بعد بی آن

اعتمادی،  کشته شدن گروه کثیری، گروهی از ترس و جمع بیشتری براثر بی
و این  .ادافت میند و آینده مبارزه میهن ما بخطر شد میمبارزه نه دیگر حاضر ب

و اکنون بمن  .وشیاری صورت وقوع نیافتاست آن فاجعه بزرگتری که براثر ه
را باید ناراحت باشی و گریه کنی؟ تو چرا نباید چبگو در این صورت، تو 

توانستم در  و نمی خواستم میبخندی و شادی کنی؟ نامه تو در جیبم بود، ن
وقتی  خواستم می  دانی که تنها نبودم،  آخر تو می .را بخوانم بحران هیجان آن
و هیجانهایم تنها باشیم و این ممکن نبود مگر اینکه صبر بخوانم که خود 

م تا همه بخواب بروند، و این صبر داشت جانم را بلب ماند میم و بیدار کرد می
ای از تو نخوانده بودم، خبرهائی هم که بمن  سه ماه بود که من نامه .رساند می
ها این  انافسوس که هیج .از خنده های تو نه از اشکهای تو بودند رسید می

ه هائی که براثر برخورد امواج ب خرامند و تنها قطره امواج کوه گون، تیز می
اگر ممکن بود که انسان همه هیجان . قابل توصیفند ،ندافت میبر زمین  ،ساحل

دریچه ه افسوس که دریای آب وقتی ب. خود را بنویسد، چه شانس بزرگی بود
از آن بگذرد، افسوس که هیجانها  تواند می، تنها مقدار اندکی رسد میکوچکی 
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اما  .خوانی تراود که تو می ، از نوک قلم همین میخورند میوقتی بسر کلمات بر
ه توانی هیجانهای مرا با هیجانهای خود مقایسه کنی و این بهتر است و ب تو می

 .توانی پی به هیجانهای من ببری این ترتیب تو بهتر می
ای و مرا در مقابل آزمایش سختی قرار  نوشته سدر میاز آزمایشی که سرانجام فرا 

اما دختر زیبا غرض من آن بود که عشق را بهنگام مقاومت و استقامت  .ای داده
باورنکردنی را تحمل کند،  یبنظر آر که قطعه چوبی باید فشارها. باید آزمود

 .پذیرد و مقاومت کند تا الماس شودطی هزاران سال باید این فشار را بجان ب
های واقعی که جماعات مختلف  ام تا تو را با حماسه ی سه ماه من کوشیدهط

صحنه وقوع آنها ... چینی، هندی، ایرانی، اروپائی، امریکائی، افریقائی و
خوانی  ها می ها که تو طی این یادداشت اینها این استقامت. اند، آشنا سازم بوده
رگ که با مقاومت خود به های بز این انسان. یک دروغ نیست، اینها هستند هیچ

مقاومت تنها امری است که لذت  .بخشند زندگانی و حیات انسانی روح می
ترک مقاومت و تسلیم جز مرگ چه . آورد می اصیل و تمامی ناپذیر را بوجود 

بیا : ام بتو نوشته بودم باشد؟ محبوبم، هیچ بیادداری که در نخستین نامه تواند می
که تو این دعوت  آری میی تاریخ را انشا کنیم؟ بیاد ها تا شورانگیزترین حماسه

هنگام مقاومت است و تو  .است رسیدهرا پذیرفتی؟ و اکنون زمان آزمایش فرا 
حماسه کار سخت و  یحماسه، انشا .بخاطر نجات عشقت باید مقاومت کنی

بسیار دشواری است، فصلهائی است که باید با رنج و مشقت، زندان و شکنجه 
ای که باید  اگر قبول کرده. هائی هم هست که باید با خون نوشتفصل .نوشت
ای جاودانی از آن  باید مقاومتی چنان کرد که خاطره ،ای جاودانه سرود حماسه
 :رسم خواب تو میه و آیا تو مقاومتت بپایان رفت؟ و اکنون ب. بماند
با  شب را که در نخستین سفرم بعد از عقد مقدس آن شب را، آن آری میبیاد 

م؟ بیاد داری که تو از خالل زالل اشگ چشم در چشم کرد میتو خداحافظی 
دوخته بودی؟ بیاد داری با تو چه گفتم؟ گفتم تو باید ایمان داشته باشی و 

من، به هدف مقدس من ایمان بیابی و خواب تو ه ست که تو با اکنون وقت آن
اعتماد کنی و با ایمان من ه تا ب کنم میمن از تو دعوت : تعبیری جز این ندارد
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ها، تردیدها،  روی، ترس نهم، تو عقب می قدم در راهی گذاری که پیش پایت می
که تو عقب  شود میانه، موجب های ابله ها، نصیحت ها، القاء شبهه ضعف
 آری میروم و تو نیز بیاد  من می .توان عوض کرد فرمان تقدیر را نمیاما  .بروی

من ایمان داشته باشی، ه باید ب .امر موهومی استترس  که جوانی و برای جوان،
ای  از اینکه ضعف بخرج داده .گویم میایمان داشته باشی که به تو دروغ ن

دنبال من ه راند، تو ب ایمان، نیروی ایمان تو را به پیش می .شوی ناراحت می
خوب دختر جان، تو . پیوندی روی و سرانجام در قله رفیع پیروزی به من می می
وجود این خواب، با وجود آن قول چگونه آن تقاضا را از من کردی؟ آیا تو با 

کنی؟ فرمان تقدیر  حتی بخودت هم ایمان نداری و خودت را نیز باور نمی
این فرمان منست، فرمان مقدس منست و تو باید بی هیچ  .به پیش: ستا این

 .را اطاعت کنی چون و چرا آن
ای، من  رض آزمایش قرار دادهعکه مرا در مکنی  با این وجود اگر تو گمان می

کشم و  از مقاومت دست می. پذیرم تو بگویم که خواهش تو را میه باید ب
من دست از . اما بمن بگو تو با یک مرده چگونه زندگانی خواهی کرد .میرم می

 :شویم و مبارزه می
 ای شرافت
 ای عشق
 ای قدرت

 ای وفاداری
 ای تصمیم
 ای ایمان

 پایدارای لذت های 
 ای انسانیت،
 ای خوشبختی

 ای، دلهای پر امید
 ای، چشم های منتظر
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 ای، آزادی
 ای پیروزی
 ای، حیات
 خداحافظ

افسوس که  .ازماید و من بخواهش او تسلیم شدمعشق مرا بی خواست می عذرا 
تپد نخواهی چسباند و دیگر  ای که از عشق و هیجان می تو دیگر سر را به سینه
دیگر استقامت نیست تا تو . را گوش کنی نوازد تا تو آن یقلب آهنگ عشق نم

افسوس که دیگر زندگانی شور و هیجان خود را از  .لذت پیروزی را درک کنی
تو را بیم و ناباوری دائمی تو دیگر بمن ایمان نداری و زندگانی  .دهد میدست 

! دچه بدبخت خواهیم ش .باور کردنی نیست. آور است ، وحشتتباه خواهد کرد
ای، عروس و همسر بدبختی خواهی شد و  شده تو دختری که نامزد خوشبختی 
من هرگز تو را در مقابل . صه خواهد کشتغاین چیزی است که مرا از 

اما  .اصرار نخواهم کرد که تقاضای خودترا پس بگیری. آزمایشی نخواهم نهاد
آورد تقاضای  اگر تو با دقت در این یادداشتها و با یادآوری آنچه باید بیاد

ه من ب .خودت را پس بگیری، من این عمل تو را از تمام وجود خواهم ستود
یقین دارم که تو سرانجام همراه من خواهی  .شویم خوشبخت میما  .اعتماد کن

 .شد
دیروز فرصت نشد تا مطالبی از کتاب حاجی  :پردازم میمطالب دیگر ه و حاال ب

 :کنم میکار را  برایت یادداشت کنم و امروز این آقا
دو نیروی نامساوی در برابر هم قرار گرفته بود، نیروی حافظ نظام کهنه و 

ند ایران را بگونه اروپا خواست می  ها که  نیروی کوچک اما پرشور اروپا دیده
این گروه چنان شیفته تمامی مظاهر زندگی غربی قرار گرفته بودند که . درآرند

مقتضیات محیطی اعتنا نداشتند، فرهنگ غربی هرگز در اروپائی کردن ایران به 
باید بی چون و چرا جای فرهنگ باستانی که با فرهنگ اسالمی  از نظر آنها می
هر یک از این دو . جا شروع شد تصادم از همین .گرفت می را در آمیخته بود

جامعه که از هم بکلی بیگانه بودند و حاضر به حرف زدن با هم نبودند، 
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در کتاب  هدایت صادق .تاخت او میه جست و ب جامعه دیگر می هائی از نمونه
عنوان محصول نظام کهنه معرفی ه چنگ آورده و به نمونه خوبی ب حاجی آقا

اگر بخواهم سیمای حاجی آقا که صادق هدایت در چند صفحه : است کرده 
او مردی شارالتان است در یک جمله خالصه کنم باید بنویسم که  کرده تصویر 
دزد، دزد ناموس، پشت هم انداز، : شارالتان در مفهومی که من از آن دارم)بود 

صادق هدایت پس ...( حیله گر، کارچاق کن، جاسوس، چاپلوس، دروغگو و
 :دهد میطور ادامه  نمودن صفات حاجی آقا اینباز 
ه وره زندگی باز وقتی که از پسر اولش سرخورد، پند و اندرزهائی که در د... »

ای از کتاب موهوم اخالقی بود که وعده  محک آزمایش زده بود و شاید عصاره
، به خورد کیومرث شد میو تمام فلسفه حاجی در آن خالصه  داد می لیفش را أت

بچاپ و : توی دنیا، دو طبقه مردم هستند» :گفت میو  داد می پسر کوچکش 
. ی، سعی کن که دیگران را بچاپیها باش خواهی جزو چاپیده اگر نمی. چاپیده

فقط  .اندازه و از زندگی عقب می کند میسواد زیادی الزم نیست، آدم را دیوانه 
چهار عمل اصلی را که یاد گرفتی، . سر درس حساب و سیاق دقت بکن

کافیست تا بتوانی حساب پول را نگهداری و کاله سرت نره، فهمیدی؟ حساب 
قدر روزنامه را توانستی بخوانی،  همین. ندگی شدمهمه، باید هرچه زودتر وارد ز

شنوی برو بند کفش  از من می. باید کاسبی یاد بگیری، با مردم طرف بشی. بسه
. خیلی بهتره تا بری کتاب جامع عباسی را یاد بگیری. تو سینی بگذار و بفروش

حق خودت را بگیر، از . توانی عرض اندام بکن سعی کن پررو باشی، تا می
شه، هر وقت از این در  حرف توی هوا پخش می. تحقیر و رده نترس فحش و

فهمیدی؟ پررو، وقیح و . بیرونت انداختند، از در دیگر با لبخند وارد بشو
 .حقیقت کرد تا کار بهتر درست بشهه چون گاهی هم باید تظاهر ب. سواد بی
قاد و اعت. باید مرد روز شد .این جور آدمهاسته مملکت ما امروز محتاج ب»

اما باید تقیه کرد چون در نظر . مذهب و اخالق و این حرفها همه دکانداریست
وگرنه اجتماع برای مردم اعتقاد الزمه، باید به آنها پوزه بند زد . عوام مهمه

و بهمین جهت است که دین اسلحه موشکی ارتجاع ) ی استیک النه افع
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مطیع و معتقد به قضا و باید مردم . گزد هر کجا دست بگذاری، می(. است شده
که مهمه طرز غذا  چیزی. آنها کار کشید ردهِگقدر باشند تا با اطمینان بشه از 

های  خوردن، سالم و تعارف، معاشرت، الس زدن با زن مردم، رقصیدن، خنده
دوره ما !(. یک شارالتان واقعی)پرروئی را یاد بگیر  اًتودل برو و مخصوص

سعی کن با مقامات . را به نرخ روز باید خورد نان .جور چیزها باب نبود این
تا بهتر بتوانی قاپشان را با هر کس و هر عقیده موافق باش  .عالیه مربوط بشی

کتاب و درس و . من میخوام تو مرد زندگی بار بیائی و محتاج خلق نشی بدزدی
اگر غفلت  .کنی کن تو سرگردنه داری زندگی میخیال  .اینها دو تا پول نمیارزه

فقط چند تا اصطالح خارجی، چند تا کلمه قلنبه یاد  .چاپند را میو کردی ت
ه چیزی ک. ن وزرا و وکال را درس میدممن همه ای! آسوده باش. بگیر همین بسه

شه، جزو جرگه  مهمه باید نشان داد که دزد زبردستی هستی که مچت واز نمی
را از خودشان و تا تباید اطمینان آنها را جلب کرد . کنی آنهائی و سازش می

 .کنیم میبدانند، ما توی سرگردنه داریم زندگی 
اگر توی دنیا پول داشته باشی، افتخار، اعتبار، شرف، . اما عمده مطلب پوله»

. پرست و باهوش هستی جهت میشی، میهن ناموس و همه چیز داری، عزیز بی
اگر پول  .بهپول ستارالعیو. کنند میو همه کار هم برایت  کنند میتملقت را 

دنیا  تر میشه و برای آن توانی حاللش بکنی و از شیر مادر حالل دزدی بود می
همه جا . دنیا را هم داری این دنیا و آن. نماز و روزه و حج را میشه خرید ،هم

 سبیل شاه نشینی و سرِ برند و باالی دست همه می جاته و همه ازت حساب می
که پول نداشت  همه اینها را داره و کسی که پول داشت کسی. زنی هم نقاره می

پول پیدا کردن آسانه اما پول نگهداشتن : گوشت را واز کن. کدام را نداره هیچ
من موهام را توی آسیاب سفید . کردن را یاد بگیری باید راه پول جمع .سخته
را  حسن آدم حساب میشه، این. وسیله که باشه جایزه پیدا کردن پول بهر. نکردم
کنه که ماشین  وقت مهندس تحصیل کرده افتخار می آن. داشته باش از من

کارخانه تو را بکار بندازه، شاعر میاد موس موس میکنه و مدحت را میگه، 
روزنامه نویس، . میکشهرا نقاشی که همه عمرش گشنگی خورده، تصویرت 
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و اخالق  نویسد میرا و مورخ، شرح حال ت. وکیل و وزیر همه نوکر تو هستند
ها نوکر پول  همه این گردن شکسته .مثل میارهنویس از مکارم اخالقی تو، 

که باز باید  خوره؟ برای این دانی علم و سواد چرا بدرد زندگی نمی می. هستند
دانی زندگی  تو هنوز نمی. وقت زندگیت هم نفله شده آن. نوکر پولدارها بشی

ام را  و چانه کنم میوراجی خود  کنی من از صبح تا شام بی تو گمان می! یعنی چه
پول . و با مردم به جوال میرم؟ برای اینه که پولم را بهتر نگاهدارم کنم میخسته 

و ام  دیدهخرم که ن مثآل صبح ده عدل پنبه می. باره پول میاره، از در و دیوار می
 ! فروشم پولش دو برابر توی دستم میاد کجاست، عصر که می دانم مین

با جوانان  بست، مثالا ی از روی خلوص نیت بکار میاین نصایح را حاج
توانید خوش باشید،  من پیرم اما فکرم جوانه، آقا تا می» :زد طور حرف می این

زدم، مشروب  ، قمار میمرفت میکیف کنید، من هم جوان بودم، شکار 
هر سنی . ام به تحلیل رفته چون قوه و بنیه .م، اما حاال دیگر توبه کردمخورد می
ها متجددتر  اضای یک چیز را میکنه، با وجود این من از همه تحصیل کردهتق

که  اول کسی. که کاله پهلوی سرش گذاشت، من بودم اول کسی. ترم و مترقی
منو تکفیر کردند، آقا کاله که عقیده مردم . کاله شاپو سرش گذاشت، من بودم

تفریح هم در . جور ساخته شده که کیف بکنه خوب، آدم این. کنه را عوض نمی
 ...کیف بکنید تا سر پیری پشیمان نشوید: زندگی الزمه، از من بشنفید

من خودم پیش قراول آزادی  گفت میبا بهائی بهائی بود، با طرفداران مشروطه 
اختیار  وقتی با مستبد می نشست بی. تونه انکار کنه را دیگر کسی نمی این .بودم

قربان همان دوره ! شهید همان دوره شاه قربان» :گفت میو  کرد میروده درازی 
این روز ه ب ،که مشروطه شدیم از وقتی! بر پدر این مشروطه لعنت! خودمان
حرکتی  قا، محصول لجن زاری که براثر بیاست تصویر حاجی آ و این. افتادیم

 . است بوجود آمده
نسیب نگذارده و از  د بیدر این کتاب مستفرنگها را هم از انتقا هدایت صادق

 ءهای فرهنگ نیاموخته را نیز بباد استهزا قول حاجیها این فرنگ رفته
این سرزمین » :گوید میالوزاره چنین  آقای دوامه جوان فرنگ رفته ب. است گرفته
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هوایش سوزان و غبارآلود، زمینش . روی نقشه جغرافی لکه حیض است
فاسد و ناقص الخلقه، مردمش  بار، آبش نجاست، مایع و موجوداتش نجاست

راضی، قضا و قدری، مرده پرست، مافنگی،  همه وافوری تراخمی، از خود
بواسیری ( بال نسبت شما)مزدور، مزور، متملق و جاسوس و شاخ حسینی و 

 . هستند
سرانجام !! درمان ما کافی است آورد اروپاست و برای همه دردهای بی و این ره

ای بسراید تا  قصیده خواهد میاز شاعری  حاجی آقا .رسد میلحظه برخورد فرا 
 .او بنام خود در یک انجمن ادبی بخواند

شعر برای مردم نان و آب نمیشه، ! بهه اوه: حوصلگی حاجی از روی بی... 
قابلی نداره از صبح تا شام مدح همین دزدها را میگید و با گردن کج پشت در 

حاجی از حرف )بخوانید و صله بگیرید که شعرتان را  کشید میاطاقشان انتظار 
 ...اجازه بدید مقصودم( خود پشیمان شد

مقصودتان شعرای گدای پست، مثل خودتان است اما قضاوت شعر و شاعر  -
خورید و عاروق  شما و امثالتان موجودات احمقی هستید که می. تو نیامدهه ب

میرید و  د هم میبع. اندازید خوابید و بچه پس می دزدید و می زنید و می می
حاال هم از ترس مرگ و نیستی مقامی برای خودت قائل . شوید فراموش می

هزاران نسل بشر باید بیاید و برود تا یکی دو نفر برای تبرئه این قافله . شدی
گمنام که خوردند و خوابیدند و جماع کردند و فقط قازورات از خودشان 

آنچه . به آنها حق موجودیت بدهد. دی بدهمعنبه زندگی آنها  ،بیادگار گذاشتند
چون بشر برای زندگی . دزد و گردنه گیر و کالش نیست کند میبشر جستجو 

یک فردوسی کافی است که وجود میلیونها از امثال . خودش معنی الزم دارد
شما را تبرئه بکند و شما خواهی نخواهی معنی زندگی خودتان را از او میگیرید 

 .یدکن او افتخار میه و ب
به شرح این  هدایت و صادق است هاین ترتیب آغاز گرفته جنگ میان دو نسل ب

 . است مبارزه پرداخته
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های نظم کهنه را بشناسی،  طبیعی است که من تنها خواستم تو چهره انسان
تسلیم  توانند میای جز مبارزه دارند و کی  انسانهای خواهان نظم تازه چه چاره

 سال عمر، تازه حاجی آقا 21توان تحمل کرد که بعد از  ؟ فکر کن آیا میشوند
قیافه . کنیم میبینی که هیچ گریزی از مبارزه نیست و ما نیز مبارزه  می. شویم

و نظم تازه، نظمی را که حرکت را بحداکثر خواهد  کنیم میزندگی را عوض 
، اند آمدهرمها بوجود جای این نظم که آب زندگی را گندانده و در آن ک ،رساند
 .آن ایمان دارمه و این امری است که من ب کنیم میایجاد 

 .بوسم میشب بخیر، روی ماهت را . خوب برای امروز مثل اینکه کافی است
 

ات  نکات چندی که تو در نامه به دختر زیبا، دیروز -30اردیبهشت ماه  40
قدر  مردها آن :است فتهنوشته بودی خانمی به تو گ. ای نکردم ای اشاره آورده

که تو نباید بخاطر  این. عاطفه ندارند که ما برای آنها و بخاطر آنها گرسنه بمانیم
که مردها عاطفه ندارند  اعتصاب غذای من، غذا نخوری درست است، اما این

زن ه باید ب ةًقاعد ،اگر زنی نتواند عواطف مردی را جلب کند. صحیح نیست
زن و مرد باید . مسئله مهم، مسئله حرکت است .اشدبودن خود ایمان نداشته ب

وفا  اعتنا شدن، بی عاطفه شدن، بی بی. دائم در طرازوی زندگی متعادل باشند
هر . خورد که تعادل برهم می آید میکردن، جدا شدن، وقتی بوجود  شدن، جفا

اگر از هم عقب نمانند و هر دو  .دو طرف باید بکوشند که تعادل باقی بماند
عاطفگی  وفائی و جدائی و بی در دست هم حرکت کنند، هرگز مسئله بی دست

زندگانی رونق و جالی ه باید هر روز ب. مطرح نخواهد شد و پیش نخواهد آمد
فصلی در های متعدد و هر روز  باید حماسه زندگانی را در فصل .تازه بخشید

زن . اب آن خانمست جوا سرود تا عشق و امید بماند، این، تازه یبا هیجان ،تازه
را  کدیگرند و باید اینیو مرد از لحاظ ساختمانی جسمی و روحی مکمل 

اما زمام عشق بدست زن است نه مرد، او باید لیاقت داشته باشد و . بفهمند
 .بتواند زمام را درست حفظ کند
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و اما در باب باور داشتن من، دخترم هیچ نگران مباش، من هرگز هیچ چیز را 
من خوب از عالقه مادر  .ام و هرگز هم قصد گله نداشتم ور نکردهبطور مطلق با

غرض طرح یک مسئله اجتماعی  .تو که مادر من نیز هست نسبت بخود آگاهم
 .شناسند میرا ن ما در پی چیزی هستیم که پیرها نه کیفیت و نه کمیت آن: بود

ا حقیقت ام. از جوانی و نادانی و دیوانگی ماست کنیم میبنظر آنها آنچه ما 
توان  الزم است و از آن نمی اًبرای ادامه حیات حتم کنیم مینچه ما ست که آ آن

 .کند میخواهی ماشین نویسی بیاموزی مرا بسیار شادمان  اینکه می .چشم پوشید
اما اینکه  بخشد میای  و بمن غرور تازه کند میهر چه تو بیاموزی مرا خوشحال 

ک مقدم است، به ذوق تو و امکاناتی که ماشین نویسی التین یا فارسی کدامی
 .داری بسته است و تو خود باید در این خصوص تصمیم بگیری

 :و اکنون دنباله انقالب چین
 فرماندهی نیروهای جنگده با مائو اًچیانکایشک تصمیم گرفت که خود شخص

آمد و  این منظور به شهری که ستاد جنگی نیروهایش بود،ه را بدست گیرد و ب
در آنجا فرمانده با مائو ساخت و به رئیس خود خیانت کرد و نبرد با موافقت 

که به چیانکایشک تحمیل شد، پایان یافت و مائو و چیانکایشک  ای نامه
 .پایان رفته جنگ پرداختند تا جنگ جهانی دوم به علیه ژاپن ب اًمتحد

روز بیست و یکم . کرد میآماده  خود را برای جنگ قاطعی مائو 0133از سال 
 :ارتش آزادیبخش صادر کرده فرمان مشهور خود را ب 0131آوریل 

دلیرانه حرکت کنید و مرتجعین کومین تانک را با  دهیم میما بشما فرمان »
 .«تصمیم راسخ و بطور کامل نابود نمائید

 .چند ماه بعد، دیگر قدرتی از چیانکایشک باقی نمانده بود
همیشه  ،دختر زیبا، آری چنین است، در مبارزه ایمان با فسادچنین است 

 . است پیروزی با ایمان بوده
 .بوسم میخوب دیگر خبری نیست، شب بخیر، روی ماهت را 
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دختر زیبا، امروز روز پر حاصلی نبود، کتابهائی را مطالعه  -0430خردادماه  0
. ل یادداشت، مطلبی نیافتماما قاب. پایان بردمه مطالعه یک کتاب را نیز ب. کردم

برای  .اند و امروز این مایه دلخوشی را نیز ندارم خوابهای تو نیز از من گریخته
 .آدم پر حرکت و کوشائی، دائم خود را محصور یافتن، هیچ قابل تحمل نیست

با توجه به شرایط محیط، حداکثر  اًکه واقع بین باشیم و فور اما در صورتی
برای اندیشه و تن فراهم کنیم، زندان قابل تحمل  را حرکت و تالش و کار

گونه که در  این ،کردن در هیچ فرصت دیگر امکان اندیشیدن و ارزیابی. شود می
با آنکه برنامه روزانه کمتر فرصت بیکار . آید مین، پیش دهد میزندان دست 

اما گاه بیگاه محرومیت از امر خاصی  ،دهد میبودن و اندوهگین شدن را بما 
. است فکری دچار آمده ء، چنانکه گوئی شخص به خالبخشد میثر زیادی ا

ارزش مطالعه در . های گوناگون متفاوت است ارزش اشیا و امور در محیط
ارزش . را بتوان کرد است که بهنگام آزادی تصور آن زندان بسیار بیش از آن

ب دیدن ممتازتر است و بخوا یارزش دیگر هر ای از محبوب در زندان از نامه
یک ضرورت است و اکنون دو سه روزی  ،برای من ،و صحبت داشتن با تو

های سنگینی که بر  اما اوضاع میهن و غم .ام است که من از آن محروم مانده
ای شوم  زندگانی جامعه و در مقیاس جهانی غمی که بر زندگی انسانها سایه

و پایمردی  حرکت و مداومت در مقاومت و شجاعته است، ما را ب گسترده
چه کس باید برای مبارزه و : گاه این غمها خود نیروی محرکه است. خواند می

کس که قلبش انباشته از غم است و  پیروزی تمام کوشش خود را بکار برد، آن
 .تسلیم شود خواهد مین

قتی مطالعه ام و و مطالعه نمودهه را شروع ب تاریخ جهان نهروه جلد سوم نگاهی ب
 .پایان بردم، مطالبی از آن را برایت یادداشت خواهم کرده را ب آن

 .بوسم میشب بخیر دختر زیبا، روی ماهت را 
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سالم دختر زیبا، چطوری، حال من امروز بد نیست، صبح  -30خرداد ماه  5
ه دیدنم ب 055و آقای ابریشمی 050اتفاق آقای حبیبیه ب امروز آقای دکتر نراقی

یشان درباب امور گوناگون صحبت ا مدتی در حدود یک ساعت با .آمدند
عقیده  و اثرات اجتماعی آن، همه هم کار دانشجویان در جوادیهه راجع ب .کردیم
یک سرتیپ  گفت می آقای دکتر نراقی. است یک کار انقالبی بوده که بودیم

کار امکان تنبیه دانشجویان  که آقا شما با این کرد میسازمان امنیت مرا سرزنش 
دانشجویان را در نظر مردم مقصر  شود میدیگر ن .را در آینده از ما گرفتید

و  که کار جوادیه دهد میو این خود نشان . گر ساخت و آنها را کوبید جلوه
در اوائل سال تحصیلی من و . است زنده بودهدانشجویان چقدر ار کمک

گروه کوته نظری از . سوادی دادیم طرحی برای مبارزه با بی دوستم، آقای حبیبی
دوستان ما برآن شدند که این یک طرح انحرافی است و هدف آن کمک بدولت 

سوادی را  کار مبارزه با بی اًنشان داد که اگر ما جد تجربه جوادیه!! است امینی
هائی از قبیل  یم، برای دانشگاه آن مصونیت الزم را که مانع توطئهکرد میدنبال 

اما این تجربه معنای باز هم بزرگتری . یمآورد میتوطئه اول بهمن شود، بوجود 
ازنده را از نزدیک های س نجات دهنده و قیافهو زنان مردان  ،جامعه: دربردارد

دانشجویان بچشم جوانانی کم تجربه که خوب هیجان ظاهر ه جامعه دیگر ب. دید
در  .نگرد مین اندازند، میو حتی بدون دلیل خود را بکام حوادث  سازند می

ر دلها نور امید همه د .بیند میینده را ه آوجود همین جوانها است که او امید ب
و براثر روشنائی است که هزارها، میلیونها زن  دکن میس را روشن تاریکیهای یأ
و  کنند می، استقامت گیرند می، تصمیم شناسند میهای خود را  و مرد ضعف

                                                             
که پس از  ی رشته حقوق، عضو جبهه ملیدانشجو ،(0410-0402)حسن حبیبی  050

شد ... و  انقالب در اولین انتخابات ریاست جمهوری، نامزد حزب جمهوری و نهضت آزادی
، 0461و در دوران کشتار دهه  0461پس از کودتای خرداد . آراء را بدست آورد 2۸83و 

در هر دو دوره اکبر هاشمی رفسنجانی و « رییس جمهور»وزیر دادگستری و سپس معاون اول 
 . دوره اولِ سید محمد خاتمی شد

 علوم اجتماعی و عضو جبهه ملی یدانشجو 055



511 

 

ست که جامعه را به نتایج ا در آینده نیز وظیفه دانشگاه آن. شوند میپیروز 
. مطمئن سازد و امیدوارم چنین کند مربخش کوشش، مبارزه، استقامت عمالاث

امسال باران نعمت  گفت میقراری که ه ز پسر عمویم بدیدنم آمد و بعصر امرو
دریغ بوده و این امر در زندگانی میلیونها دهقان محروم و خود ما که  بی

 .و باید خدای را شکر گزار باشیم نهد میمحرومیت مادی نداریم اثر 
 دانی که بارها روز ست اما تو خوب میهصحبت از آزادی در هفته آینده هم 

 .اند اند و همیشه دروغ گفته آزادی را نیز خبر داده
 .بوسم میشب بخیر دختر زیبا، روی ماهت را 

 
 .ز، دختر زیبای خود را بخواب دیدمروز خوشی است امرو -30خرداد ماه  4

که برایم  خواستم میوقتی از او . گریخت میاو همچنان از حرف زدن با من 
اتوموبیل را  صادق. نشست اش می ی برچهرهگناه ای از شرم بی حرف بزند، هاله
اما تنها  .را بسیار پسندیده بودی اتوموبیل زیبائی بود و تو آن .از آلمان آورده بود

ای و تو چه دختر ماهی  را پسندیده کردی آن با فرود آوردن سر بود که تصدیق
 !هستی

برای تو  بیابمای  هر جا حماسه و حاال در جلد سوم نگاهی بتاریخ جهان
از را ای بروی تو بگشاید و تو  های تازه کار افق و امیدوارم این کنم مییادداشت 

 :و برای همیشه جدا کند اًحرکت است جد فایده و بی آنچه کهنه و بی
 

 0144آوریل  52  مبارزه ایرلند بخاطر جمهوری
ه که درست پیش از جنگ جهانی ب« هوم رول»از قانون  نهرو ،در این نامه

 و داد میمردم ایرلند ه تصویب پارلمان انگلستان رسید و نوعی استقالل داخلی ب
و ( ناحیه شمالی ایرلند)« اولتر»اینکه این قانون موجب خشم پروتستانهای از 

ور شدند نهضت مخفی ها هم مجب و ایرلندی شتحزب محافظه کار بریتانیا گ
 :کند میتشکیل دهند، صحبت « داوطلبان ملی»بنام 
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در شهر دوبلن پایتخت ایرلند جنوبی قیامی  0100در هفته عید پاک سال 
پس از چند روز جنگ، این . گشتصورت گرفت و جمهوری ایرلند اعالم 
و چند تن از دلیرترین و بهترین  شدجمهوری از طرف ارتش بریتانیا سرکوب 

این . مرگ محکوم و تیرباران شدنده های نظامی ب انان ایرلندی در دادگاهجو
برای انگلستان خطری جدی و  ،است مشهور شده« قیام عید پاک»قیام که بنام 

دنیا ه بلکه بیشتر حرکت و اقدامی دلیرانه و جسورانه بود که ب. میز نبودآ تهدید
و تسلیم شدن ارادی به ست ا تشکیل جمهورینشان بدهد ایرلند هنوز در فکر 

 ،جوانان دلیر ایرلند که در این قیام شرکت داشتند. کند میتسلط بریتانیا را رد 
. دنیا بفهماننده را فدا کردند تا بتوانند این مطلب را ب خودشان اًدانسته و تعمد
که شکست خواهند یافت و در آن وضع امید پیروزی  دانستند میآنها خوب 

امیدوار بودند که فداکاری و قربانی شدن آنها بعدها  برای ایشان نیست اما
 .ثمراتی ببار آورد و آزادی وطنشان را نزدیکتر سازد

. شددر حدود زمان همین قیام یکی از اهالی ایرلند از طرف انگلیسها دستگیر 
این مرد سر راجر . مقداری اسلحه از آلمان به ایرلند برساند کوشید می او

. کرد میبود که مدت درازی در خدمات کنسولی بریتانیا کار  054کازیمنت
هنگام . کازیمنت را در لندن محاکمه کردند و به مرگ محکوم ساختند

کرد که بسیار  ای قرائت اش از جایگاه محکومین در جلسه دادگاه بیانیه محاکمه
در روح ایرلند  انگیز و بلیغ بود و آتش احساسات پرشور وطن پرستانه را هیجان
 .افروخت برمی

 .قیام ایرلند شکست یافت اما در عین شکست پیروز شد

                                                             
متولد ایرلند، دیپلمات  ،Roger Casement-(0203-0100)- راجر کازیمنت 054

بجرم  0100د و در سال برای استقالل ایرلند مبارزه کر 0100انگلیسی، که پس از سال 
، حکومت دوبلن، 0102در سال . خیانت، توسط دادگاه انگلیسی محکوم و به دار آویخته شد

اش را از زندان انگلیسی به دوبلن منتقل کرد و مراسم ملی تشییع جنازه برای او برگذار  جنازه
 .کرد



 
 

 

 
 رهبران جنبش آزادیبخش ایرلند
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 کشید میها شعله  اما آتش خشم در درون سینه رسید میایرلند در ظاهر آرام بنظر 
در زبان ایرلندی ما )« سین فین»و بزودی این احساسات بصورت نهضت 

 .نمایان گشت( دهد میخودمان معنا 
. نوعی مبارزه عدم همکاری منتهی همراه با اعمال شدید بود« ینسین ف»مبارزه 

سیسات و تشکیالت انگلیسی پرداختند و هر أآنها به تحریم و بایکوت تمام ت
در نواحی . ندآورد میسیساتی بوجود أجا که ممکن بود خودشان بجای آنان ت

های مسلحانه  روستائی نیز نوعی عملیات جنگی غیر منظم بصورت فعالیت
 . پارتیزانی بر ضد مراکز پلیس و ژاندرمری شروع شد

زندانیان نهضت سین فین از راه اعتصاب غذا در زندانها دردسر بزرگی برای 
مشهورترین اعتصاب غذا که سراسر ایرلند را . ندکرد میحکومت بریتانیا ایجاد 
. بود« کورک» شهردار شهر« 053ترنس مک سوینی»بتکان آورد، اعتصاب 

زندان افکندند، گفت مدت زیادی در زندان نخواهد ماند و ه وقتی که او را ب
وقت از خوردن غذا  بزودی زنده یا مرده از زندان بیرون خواهد آمد و از همان

اش  پس از هفتاد و پنج روز اعتصاب غذا در گذشت و جسد مرده. امتناع کرد
ست آن زیبائی ابدی و واقعی، ا تر زیبا، اینبینی دخ می. را از زندان بیرون آوردند

 .درود باین مرد و چه اراده پوالدینی
آفرین،  بازیهای مردان و زنان حماسه ها، از برکت جان از برکت این فداکاری

زانو ه ، بکرد میامپراطوری بزرگ انگلستان که آفتاب در قلمرواش غروب ن
و هیچ امکانی نداشتند و الح تسلیم مردمی شد که جز ایمان هیچ سدرآمد و 

 .ایرلند سرانجام جمهوری مستقلی شد

                                                             
در سال ، داز فرماندهان ارتش جمهوریخواه ایرلن ،(0151 -0231)ترنس مک سوینی  053

چون . رزمانش، فورا دست به اعتصاب غذا زدند او، به اتفاق هم. زندانی شدمیالدی  0151
نفر دیگر در این اعتراض  00است، با  اش در دادگاه نظامی ناعادالنه بوده معتقد بود محاکمه

ه مقامات زندان تالش کردند ب. ها شد شرکت کرد که باعث مشهور شدن او در دنیا توسط رسانه
مک سویینی به کما رفت و پنج روز بعد هم  0151اکتبر  51زور به ترنس غذا بدهند اما در 

 .روز اعتصاب غدا در زندان بریکسون در انگلستان درگذشت 33پس از  او . مرد
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 0145مه  3 ای تازه از میان خاکستر برمیخیزد ترکیه

البد میدانی که در جنگ اول جهانی ترکیه متحد آلمان بود و امپراطوری عثمانی 
نه تنها امپراطوریش از میان رفت بلکه بر طبق یک  .در جنگ شکست خورد

چون  سلطان عثمانی هم .ی صغیر به ایتالیا بخشیده شدمعاهده سری آسیا
که بعد لقب  این نامه به قیام مصطفی کمال. عروسکی در اختیار انگلسیها بود

عین نامه را در اینجا  غرض این نیست که. اختصاص دارد ،آتاتورک یافت
و  کند میت ناپذیر که تو بدانی ایمان انسان را شکس اما برای آن .تکرار کنم

در یکی دو جمله وضع . رود میشکست جز به سراغ کسانی که ایمان ندارند، ن
و بعد جمله معروف او  دهم میترکیه را، موقعیت مصطفی کمال را برایت شرح 

، غرض من دفاع از مصطفی کمال نیست، او یک دیکتاتور کالسیک آورم میرا 
 .نداردبود، اما ایمان با خوبی و بدی شخص کار 

نیروهای . را صادر کرده بود سلطان عثمانی فرمان دستگیری مصطفی کمال
یونان به تحریک انگلیسها به ترکیه حمله کرده بودند، مصطفی کمال مرتد 

پشت سر سلطان نیروهای . اعالم شده بود و سلطان قتلش را واجب نموده بود
 زهره یبر همه این دشواریها. قرار داشت عظیم متفقین که جنگ را برده بودند

همه نیروها رو در روی  .با و استقامت شکن، جنگ داخلی هم مزید بودر
مصطفی . ندداد میچهره غول مانند خود را نشان  ،بحال تهدید ،مصطفی کمال

 پیروز شو وگرنه نابود خواهی» :کمال تسلیم نشد و شعارش برای مردم این بود
 .«شد

اگر نیروهای ملی شکست بخورند  :یکبار یکنفر امریکائی از کمال پاشا پرسید
ملتی که بخاطر زنده بودن و استقالل » :کرد و او در پاسخ گفت چه خواهد

 .«فداکاری کند، شکست نخواهد خورد زیرا شکست بمعنی مرگ ملت است
، رژیم سلطنتی ملت ترکیه با این شعار جنگید، یونانیان را بسختی شکست داد

با امضای پیمان لوزان ترکیه نوین و مستقل  0154از میان رفت و در سال 
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آینده میهن ما را نیز تنها و تنها زنان و مردان فداکار نجات توانند . آمد بوجود
 .ارزد یک ایمان جدی به هزار بمب اتمی پنجاه مگاتنی می. بخشید

 
 0144مه  00 رود یم هند بدنبال گاندی

 :کند میصحبت  از نهضت ملی هند و نقش گاندی نهرو
بشدت بیمار گشت و هنوز نقاهتش بکلی مرتفع  گاندی 0101در اوایل سال 

را فرا  تمام کشور« قانون روالت»نشده بود که هیجانات مربوط به مبارزه با 
گرفت و او هم صدایش را به فریاد عمومی که از سراسر هند برخاسته بود، 

 .ضمیمه ساخت
این صدائی مالیم و آرام بود که . اما این صدا با صداهای دیگر تفاوت داشت

در عین حال در میان فریادهای انبوه جماعات مشخص بود و برتر از دیگران 
چون ضربات  انه و در عین حال هماین صدائی نرم و نجیب. گرفت میقرار 

دب و دعوت ؤاین صدا م. رود میپتکهای گران بود که برای کوبیدن پوالد بکار 
هر . کننده بود و در عین حال چیزی ارتعاش انگیز و مهیب در خود داشت

کس ا منعمعنا داشت و گوئی ضربات کشنده ر رفت میای که در آن بکار  کلمه
انگیز،  قدرت و شبح ارتعاش ،لح جو و دوستانه اودر ماورای زبان ص. ساخت می

 .اقدام و عزم راسخ برای تسلیم نشدن به نا حق محسوس بود
را  ما اکنون با این صدا آشنا و مانوس هستیم، در طی چهارده سال اخیر اغلب آن

این صدا هنوز خیلی  0101اما در آن ماههای فوریه و مارس سال . ایم شنیده
یم که در برابر آن چه بکنیم اما وجودمان را بلرزه دانست یمما ن. تازگی داشت

با سخنان پرهیاهوی سیاستمداران عادی ما  گفت میاین صدا و آنچه . آورد می
بسیار رند، و هیچ اثر دیگری دربرنداسازند  میکه حریف را متهم و محکوم 

 . متفاوت بود
تصویب چند  به رجال سیاسی ما معموالا وقت سخنرانیهای طوالنی  تا آن

کس هم آنها را  که هیچ گشت میآمیز منتهی  اثر اعتراض قطعنامه یکسان و بی
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چیزی تازه بود و پیشنهادی بود برای  اما صدای گاندی. کرد میجدی تلقی ن
 . این صدا ایمان یک مرد را با خود داشت. اقدام و عمل مثبت، نه حرف خیالی

ود همه را از هیجان بلرزه درآورد و همچون روح فداکاری دخترم، این صدا وج
 :های مرده دمید، بخوان و ببین بود که در تن

مارس نیروهای پلیس و قوای نظامی کوشیدند جماعات انبوه  40روز  در آن
پراکنده سازند و  پرداختند میتظاهرات ه مردم را که در خیابانها جمع بودند و ب

با « سوامیشرادهانند». ها را کشتند م پرداختند و بعضیروی مرده به تیراندازی ب
چند نی »قامت کشیده و پرشکوه خود و پیراهن بلند روحانی که به تن داشت در 

عریان به جلو صفوف سربازان گورخه دولتی رفت و سینه خود را « چوک
ر او زنده ماند و سراس. ساخت و بدون هیچ تزلزلی در برابر سرنیزهء آنها قرار داد

 .هند از دلیری و شهامت این مرد مرتعش گردید
نکه آ دخترم، آن صدا و این مردان، آن ایمان و این فداکاریها، ملت هند را بی

مبارزه ساتیاگراها یا عدم . توپ و تانک حتی تفنگ بدست بگیرند، پیروز کرد
بکار ببریم؟ آیا وقتی ایمان داریم چرا خشونت . همین است خشونت گاندی

 من پیروز نشود؟ؤای که م شنیده
 

 0144مه  03 آمیز در هند شورش مسالمت
از فشارهای مقامات  .دهد میهمچنان به بحث از نهضت ملی هند ادامه  نهرو

انگلیسی از وضع دهقانان و کارگران و شرایط سخت معیشت آنان، سخن بمیان 
 :نویسد میه تا آنجا ک آورد می

ه از طرف حکومت صادر گشت که ب« مقررات بنگال»قانون مخصوصی بنام 
هر کس را که مظنون واقع شود، دستگیر کنند و تا  داد میمقامات دولتی اجازه 

و در کشور ما بدون )هر وقت بخواهند بدون هیچ محاکمه در زندان نگاهدارند 
اند و  در زندان نگاهداشته آنکه چنین قانونی باشد چهار ماه است که ما را

 (.اند محاکمه هم نکرده
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ه صدها نفر از جوانان بنگالی بازداشت شدند و ب ،با استفاده از این قانون
دوران زندان این بازداشت شدگان زمان محدودی نداشت و  .زندانها رفتند

 . ماندند میهمچنان برای مدت نامعلومی در زندان 
یکی از بازداشت  ،لی پیش آمدهدر د 0151در یکی از محاکمات که در سال 

زندان غیر قانونی ه برای اعتراض نسبت ب« جاتبند رانات داس»شدگان بنام 
این پسر بچه جوان با کمال اراده به اعتصاب . اعتصاب غذا پرداخته ب ،خود

غذای خود ادامه داد تا آنکه عاقبت در شصت و یکمین روز اعتصاب خود 
 .ر سراسر هند اثر عمیقی گذاشتبو اراده استوار او « جاتین داس»مرگ . مرد

موضوع قابل توجه : کند میبه مبارزه زنان هند چنین اشاره  در همین نامه نهرو
آن بود که زنان  ،داد میسال بزرگ را نشان  ترین وقایع آن دوم که شاید نمایان

چگونگی رفتار صدها هزار زن . دندشکلی درخشان بیدار شدند و قیام کره هند ب
های خود بدر آمدند و در  که نقاب و چادر خود را بدور افکندند و از کنج خانه

مبارزه پرداختند و حتی ه ها و بازار دوشادوش برادران خود ب خیابانها و کوچه
انگیز بود  چیزی حیرت اً واقع. شد میاغلب دلیری آنها موجب شرمساری مردان 

 .چنین چیزی را باور کنند توانند میزحمت ه اند ب را ندیده نو کسانی که آ
 .ای بزرگ و جاودانی سرود و باین ترتیب بود دخترم که ملتی بزرگ، حماسه

آخرین  .است و خون مردم هند بر صفحه حیات نوشته این حماسه را قلم گاندی
ه نوشتند و اکنون قلم ب صفحه فصل اول این حماسه را با خون خود گاندی

دست گرفته و با کوشش و کار همان ه است و این اوست که قلم ب دست نهرو
روزی فرا خواهد رسید که ما سرود یک  .نگارد میملت فصل دوم حماسه را 

رفت و  مرزها از میان خواهد .کره، یک ملت، یک دولت را خواهیم خواند
روز ما زنده  خدا کند که تا آن. انسانها بروی هم لبخند برادری خواهند زد
 .بمانیم و مرگ کینه و نفرت را شاهد باشیم
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 0144مه  51 فلسطین و ماوراء اردن
ای به فلسطین   ههفت که در زمستان سال گذشته سفر یک آری میالبد بیاد 

ارت خارجه اسرائیل که تا شب ضمن مصاحبه با یکی از اعضای وز . 05رفتم
من گفت که انگلستان ه دو ساعت بعد از نیمه شب طول کشید، مصاحب ب

زیرا ما  .که ما در غنا تشکیل دولت دهیم و ما قبول نکردیم خواست مینخست 
دو هزار سال است که ما سرود بازگشت به . یم به فلسطین بیائیمخواست می

(. کوهی است نزدیک بیت المقدسصهیون ) خوانیم میاورشلیم و صهیون را 
من گفتم موضوع از لحاظ شما جای بحث نیست، طبیعی است که شما خواهان 

اینکه شما ه بازگشت به فلسطین باشید اما من میخواهم بدانم عالقه انگلستان ب
 باین این سئوال پاسخی نداد و نهروه است؟ او ب دولتی تشکیل دهید چه بوده
 : گوید میسئوال در نامه خود پاسخ 

های بریتانیا به فلسطین حمله بردند و در حالیکه  در دوران جنگ جهانی ارتش
 0103ند، حکومت انگلستان در نوامبر کرد میسوی اورشلیم پیشروی ه ب

 ،در این اعالمیه. است ای انتشار داد که بنام اعالمیه بالفور مشهور شده اعالمیه
که قصد دارد در فلسطین یک کانون ملی یهود  داشت میاظهار  حکومت بریتانیا

منظور انگلستان ایجاد یک وسیله دائمی تهدید علیه کشورهای . بوجودآورد
ند کرد میبه انگلستان یادآوری  اًها دائم رهبران مسئول صیونیست». بود عربی

انیا یک کانون ملی یهود در فلسطین از نظر حفظ راه هند برای بریتکه وجود 
 . «سازد میها را خنثی  اهمیت و ارزش فراوان دارد زیرا تمایالت ملی عرب

این منافع امپریالیستی انگلستان است که قریب دو قرن است خواب  ،قرار یندب
، دانداز میملتها و نژادها را بجان هم  .است و راحت از مردم شرق ربوده

آیا بنظر تو دختر زیبا ما . ستگردان نی چیند، و از هیچ جنایتی روی ها می توطئه
 باید دست از مبارزه بشوئیم و اجازه دهیم جنایتکار به جنایت ادامه دهد؟

 

                                                             
 433ص در باره این سفر، رجوع کنید به یادداشت   05
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حال و آینده روشن نیست، هیچ جا را نور امیدی  -0144اوت  1آخرین نامه 
 : است و این تمام مطلب نامه نهرو کند میروشن ن

و  گذارد میناشادمانی و خشونت دنیا، ما را در فشار عدالتی و  گاهی اوقات بی
ما هم . رسد میگونه راه خروجی بنظر ن که هیچ بطوری .سازد میافکار ما را تیره 

که هیچ روزنه امیدی برای جهان وجود  کنیم میمانند ماتیو ارنولد شاعر احساس 
کدیگر وفادار یه ست که الاقل نسبت با کرد این توانیم میندارد و تنها کاری که 

 .باشیم
 رسد میزیرا جهانی که بنظر »

 است در برابر ما بصورت سرزمین رویاها گسترده
 همه تازگی همه زیبائی، این همه گوناگونی، این با این

 براستی، نه شادمانی دارد، نه محبت و نه روشنی
 نه یقین و نه آرامش و نه کمکی برای رنج

 نی هستیمچون در بیابانی ظلما و ما در آن هم
 باشیم میکه دستخوش آژیرهای مبهم جنگ و گریز 

 «.های جاهل در درون تاریکی با یکدیگر تصادم دارند چون ارتش
 : دهد میادامه  نهرو

چه اقدام . ترسند می آن زیرا از عواقب .کنند میمردم اغلب از اقدام احتراز 
اما خطر همیشه از دور بسیار . باشد میلی بمعنی روبرو شدن با مخاطرات احتما

 آن آن بنگریم،ه آن نزدیک شویم و از نزدیک به و اگر ب رسد میمهیب بنظر 
زندگی ه که ب باشد می عبد نیست و اغلب مصاحبی مطبوقدرها هم مهیب و 

 . طعم و رنگ می بخشد
انگیز است و اگر  نواخت و کسالت مزه و یک در حال عادی زندگی چیزی بی

همه چیز را در آن بهمان صورت که هست بپذیریم و کوشش برای تغییرش 
 .نداشته باشیم، شادمانی هم نخواهیم داشت

های پست و پائین در میان هوای ناسالم و تیره و  همه ما مختاریم که در دره
 .ای امنیت جسمی داشته باشیم غبارآلود زندگی کنیم و در عوض تا اندازه
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تانی برویم و با خطرات همداستان شویم تا بتوانیم در ارتفاعات کوهسه یا ب
هوای پاک و مصفا تنفس کنیم و از مسرت تماشای مناظر دور دست سرمست 

 . سالم بگوئیم کشد میگردیم و به خورشیدی که سر
 :برد بپایان می نامه خود را باین شعر رابیندرانات تاگور نهرو

 نجا که اندیشه باک و بیمی ندارد و سرها افراشته استآ
 آنجا که دانش آزاد است

 ای حقیر شکسته نیست آنجا که جهان با دیوارهای کوته نظریه
 آید میآنجا که کلمات از اعماق حق بیرون 

 کنند میناپدیر، دستهای خود را بسوی کمال دراز  آنجا که تالشهای خستگی
انگیز عادات مردم گم  در ریگزار بیابان مالل آنجا که جویبار روشن خرد

 شود مین
 رود میپایان اندیشه و اقدام  آنجا که فکر به راهنمائی تو، بسوی فراخنای بی

 بسوی آن بهشت آزادی
 خداوندا  
 .وطن مرا راهبر باش   

ه ست که با کرد اما گمان من این های امروز تو را خسته خواهد خواندن یادداشت
 .بوسم میشب بخیر دختر زیبا، روی ماهت را . ارزد خواندنش می

 
؟ کار و درس را بجای غم خندد میعذرای من چطور است؟  -0430خرداد  3

که بسیار دوستش دارم؟ بله بسیار خوب و من بسیار  داند میرفیق است؟ 
نگاه تو را که سرشار از  .ها آغاز شد خواب دیشب من با این گفته. شادمانم

گناهی بود، هنوز هم در چشمانم خیره  ان و عشق و آزرم و بیاشتیاق و هیج
ی و من داشتم از کرد مینه، تشویقم  .تو فراموش کرده بودی مالمتم کنی. بینم می

می بدهی، من دلگره در واقع تو تنها کسی هستی که باید ب. مآورد میشادی پر در
می از بخشی، آیا نخواندی که مردان بزرگ نیمالمت نکنی، قوت قلب ب

نیمی از نبوت  ای که خدیجه موفقیتهای خود را مدیون زنان خویشند و نشنیده
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بود؟ در راه پر مانعی که پیشاروی داریم و هزار بار پیش رفتن در آن بهتر از راه 
ای صاف است، تو سختیهای توان فرسا خواهی دید و  هدف در جاده رفتن بی

افکنیم و  ما پنجه در پنجه حوادث می .سرمست خواهی شداز لذت غلبه بر آنها 
اما این پیروزی ایمان و امید و هیجان . کنیم میبه نیروی ایمان خردشان 

وقتی ترس از در داخل . است با ترس قهر کردهپیروزی از دیرگاه . خواهد می
، و خاموشی، بی حرکتی، اضطراب، تاریکی، رود می، پیروزی بیرون شود می

همواره موفقیت  خواهیم میما که . سازند میم و روح ما را اسیر خود مرگ جس
را در کنار خود داشته باشیم، باید با سالح شجاعت و استقامت مجهز باشیم و 

در عین حال باید حسابگر و منطقی . دائم از نزدیک شدن ترس جلوگیری کنیم
پیشرفت و . ریمرویه و بیهوده کاری نپندا باشیم و شجاعت را انجام اعمال بی

جمع، ضرب، : موفقیت یک مسئله ریاضی بسیار ساده اما پر عملی است
تقسیم، تفریق، عدد، صحیح، عدد کسری، کسر عشاری، کسر متعارفی، جمع 
مرکب، تفریق مرکب، ضرب و تقسیم مرکب و غیره دارد، باید حوصله داشت، 

داد و به نتیجه  خسته نشد و همه این عملیات را با دقتی تا حد وسواس انجام
 ...صحیح نزدیک شد

بینم که باید  اما حاال می .دفتر را زودتر تمام کنم و برای تو بفرستم خواستم می
مطالب جالبی بیابم تا اگر خواندن این یادداشتها  کنم میسعی  .کمی صبر کنی

 .فایده نباشد خسته کننده است، بی
می پردازم، « مالقاتی»توزیع  کمی از زندان بنویسم و امروز به نحوه خواستم می
 :کنم میکار را فقط بخاطر یک مرد نازنین  این

روزهای جمعه و دوشنبه مالقاتی دارند، مالقاتی، ( غیر سیاسی)زندانیان عادی 
ورند، جلو در آ و هر خوراکی است که برای زندانی میغذا و میوه و شیرینی 

قاتیها را مورد بازرسی و مال گذارند میهمان حیاط کوچک که تو دیدی، میزی 
ست که مالقاتیهای ا ، پاسبان پیر، کارش اینآقای آذری. دهند و کنترل قرار می

ای جذاب و  وقتی این مرد که قیافه .بازرسی شده را به صاحبان آن برساند
دلیل شهرتش بپاکی و درستی و دقت تا حد وسواسش ه خواستنی دارد و ب
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ما و زندانیان سیاسی دیگر به تماشا . کند میهمه است، کارش را شروع  محبوب
و چون  کند میو هر اسمی را سه بار صدا  شود میوارد حیاط مدور  او. ایستیم می

او صدا  .انگیزد ای را در وجود ما برمی ترک است صدایش شادی ناشناخته
، و وقتی جوابی کشد میسید موحمد، سید موحمد، سید موحمد، مد را  :زند می
و به ... ه ه !سید موحمد، جدت کمریتی میزنه. شود مید، غرغرش شروع وشن مین

. شود میباز، بسته بدست داخل . رود میجستجوی سید محمد به داخل بند 
دهند  وقتی پول می... ابیلفضل، ابیلفضل، کمریتی بزنه، آه ه لفضل، ابیلفضل،ابی
پول را در آن  .دستش را باز کند گوید میانی زنده یک زندانی برساند، او به تا ب
و بعد . آورد میکه انگشتانش باز است باال  و بعد دستهایش را در حالی نهد می

 .است از پول تو به دست من چیزی نچسبیده: کند میپشت و رو 
و برای  کند میاول اسم فامیل را صدا . دهد میوقت احتیاط را از دست ن او هیچ

 گوید میست که باید بسته را بگیرد، ا این شخص همانآنکه مطمئن شود 
و وقتی یقین کرد این همان زندانی ( منظورش اسم کوچک است)سمت یا

 . دهد میاو ه است، بسته را ب
دوست  روزی وقتی ما چهار نفر بیشتر نبودیم، او برای آقای کردستانی

چهار نفر بیشتر نیستیم و خواهی نخواهی  ما دید میاو  .من غذا آورد یدانشجو
اما این موضوع مانع از دقت و وسواس او . کردستانی یکی از ما چهار نفر است

سمت و او گفت هوشنگ و بعد برای اطمینان ینشد و از دوست من پرسید ا
پسر او  اً بیشتر گفت ایسم مادرت را هم بگو تا من از او بپرسم و ببینم تو واقع

رف همه ما را سخت بخنده انداخت و دوست ما ناراحت شد و هستی؟ این ح
خواهی چه کنی؟ پیر مرد با سادگی  گفت آقای کردستانی منم، اسم مادرم را می

، دانند میزهرا بزرگتره؟ ایسم او را همه دنیا  مادری شما از فاطمه: تمام گفت
باز خندیدیم و باالخره او تا اسم  ایسم مادرت را من بیدانم و ما میشه حاال چی

 .مادر دوست ما را ندانست، نرفت
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با چه کس  دانم میآمده بودم، ن روز چهارشنبه که من برای مالقات با دکتر نراقی
نگاهی سرشار از عالقه و  ترکی حرف زدم و همین موجب شد که آقای آذری

 .من اندازده محبت ب
رئیس فعلی زندان که آدم درستی است شرط قبول پست فعلیش را آن  گویند می

ای که درست بودن باور  در دوره اًواقع. در اینجا کار کند قرار داده که آذری
ست، آذری وجود بسیار مغتنمی نیست؟ ا نکردنی است و آدم درست کمیاب

ند، از آنها که این مقام را کرد میانی گمان من اینست که اگر او را رئیس شهرب
 .تر و برای کشورش مفیدتر بود الیق اًداشته اند حتم

 .بوسم میشب بخیر دختر زیبا، روی ماهت را 
  
چطوری دختر زیبا؟ امروز خبری که برای نوشتن ارزش  -0430خرداد  2

 ام و اکنون دو مطالعه نمودهه یک کتاب تازه را شروع ب. داشته باشد نیست
م، خواند میعصر امروز که روزنامه کیهان را . کنم کتاب را با هم مطالعه می

اند  ایشان گفته. سخت عصبانیم کرد تر فرهادکدر جواب د گفته های شاه
اند  و اضافه کرده. ی است که باید در آن فقط تحصیل کردهدانشگاه محیط منز

که در هیچ کجای دنیا، نه در امریکا، نه در فرانسه، دانشجویان در محیط 
و دانشجویان هم قبول دارم که بحران فکری  کنند میدانشگاه تظاهر سیاسی ن

ی از موقعیت سوءاستفاده هدارند اما نباید سوءاستفاده نمایند و در محیط منز
 .عمل خواهند کرد صورت قوای انتظامی بوظیفه خود در غیر این. کنند

پرسم اگر دانشگاه جای منزهی است، چرا باید چتربازان را مثل  اما من فقط می
کارهای شرم آور را بکنند؟ اگر دانشجویان  قشون چنگیز وارد آنجا کرد تا آن

و حق دارند  توانند میحق دارند حرف بزنند بفرمائید این حرف را در چه محلی 
نباید حرف بزنند، داخل دانشگاه هم که جای درس بزنند؟ بیرون از دانشگاه که 

روز صدایمان را ه ب اما ما روز .پس بفرمائید خفقان بگیریم. خواندن است
 .بلندتر خواهیم کرد و مسلم است که تسلیم نخواهیم شد



303 

 

ست که ا برای آن شود میاگر در امریکا و فرانسه در محیط درس تظاهر سیاسی ن
در این کشور . ر تظاهر سیاسی مصون از تعرضخیابانها مال مردم است و ه

حتی کمک به سیل زده هم اگر بعنوان دانشجو باشد ممنوع است و بارها و هر 
روز انواع مشکالت در راه دانشجویان فراهم آوردند و آنها را چنان در مضیقه 
گذاشتند که مجبور شدند برای آنکه کارشان نیمه تمام نماند، شب تا صبح را 

وضع ما را با وضع دانشجویان در امریکا و اروپا مقایسه  شود میآیا . کار کنند
و بدون هیچ پرده پوشی قانون اساسی را  اًکرد؟ آنها کجا حکومتی دارند که علن

را با سرنیزه بجان دختران  کند، سربازان می خواهد میگذارد و هرچه  میزیرپا 
کند،  میمملکت را غارت  نماید و خزانه میاندازد و هزار عمل شنیع  مردم می

انتقاد کننده را در زندان مخوف قزل صدای گیرد و  میجلو هرگونه انتقاد را 
کند، تا دانشجویان محتاج تظاهرات سیاسی  می برای همیشه خاموش قلعه

بشوند؟ گفتنی بسیار است و یقین دارم که زمان بیان صریحتر امور فرا خواهد 
 .رسید
ای است که  ، این عنوان مقالهبزرگترین نبرد آزادی! ماسه خونین ملت الجزایرح

که در آن بود برای تو را ای  دو سه روز پیش خواندم و فراموشم شد که ترانه
ای در صحرای سوزان الجزایر  در سالها پیش، یک روز ناگهان ترانه: ... بنویسم

ل چیزی عصیان زده و سخت و لود که در عین حاآ ای غم طنین افکند، ترانه
 :گفت میپرهیاهو داشت، ترانه 

 سوزاند آفتاب اینجا ما را می»
 غم های اینجا در سینه ماست

 گون و جذاب نیز و زنهای سبزه
 کنند میزیر این آفتاب و با این غمها زندگی 

 اما آنچه که زمین، آفتاب و برکت الجزایر است
 مال دیگران است

 زنان ما نیز ...مال فرانسویها است
 گاهی از آن این بیگانه هایند
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 !افسوس و درد! افسوس 
پاشید، همه  دلها کانون غم بود، از غم پرشد، دیگر داشت وجودها را از هم می

 .شد می، این ترانه در همه جا شنیده داشت میقیام واه و ب آورد میحرکت ه را ب
در عین حال در صحرا بهنگام شب، بوقت روز همه این آهنگ سوزناک و 

، بپاخاستند و حماسه بزرگ قرن را ساختند، داشتند میعصیان طلب را دوست 
 ! چه حماسه شورانگیزی

 بوسم میشب بخیر روی ماهت را 
 
تصمیمی و دست روی دست گذاردن جانم بلب  دخترم از بی -30خرداد ماه  0

ممکن  تصمیمی بهتر و اقدام با همه مخاطراتی که تصمیم از بی اصوالا. رسید
بنابر تصمیمی که . بهتر است ،تسلیم شدن از آرمیدن، از ،است داشته باشد

پیشنهاداتی  دیشب ضمن مذاکره گرفتیم صبح امروز به هیئت اجرائی جبهه ملی
 :صورت اتمام حجت تسلیم کردیمه ب
 س دانشگاه اخطار نمایدای صادر کند و به رئی اعالمیه کمیته دانشگاه -0
به دولت اخطار کند که تکلیف زندانیان را معلوم نماید، یا  جبهه ملی -5

 محاکمه یا آزادی
تفاوت ماند، ما دست به اعتصاب  در صورتیکه دولت نسبت به اخطارها بی -4

 .غذا بزنیم
همت ه کرد که باید ب جام قبولاین پیشنهادات را پذیرفت و سران جبهه ملی
علت طرح این پیشنهاد که با . بسوی هدف رفت ،ها نه از راه مماشات فداکاری

: بیانات شورانگیزی همراه بود، تعیین یک شیوه تازه برای ادامه مبارزه است
ه جبهه ملی باید تا وقتی آزادند مبارزه کنند و بمحض توقیف دست ب یاعضا

ای براثر اعتصاب غذا  ه بسیار محتمل است که عدهالبت. اعتصاب غذا بزنند
همگانی و عمومی نشود، کجا میتوان پیروز شد  ،گرفتن مرگ اما تا آسان .بمیرند
و نیروهای بس عظیمی را هدر  ترسند میها انسان را که از اقدام  لیونیو م
 . دهند، به ماجراهای بزرگ کشاند و از آنها توقع پایداری و استقامت داشت می
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طور که  است، این تهیه شده گزارش هیئت سه نفری. مالقاتم آمده بوده برادرم ب
از شخص من بسیار . مفید نیست حال جبهه ملیه ند این گزارش بگفت میایشان 

این ه است اما نیک پیدا است که ب تعریف و نقش من مورد تمجید قرارگرفته
ما افراد مستقل از هم که کاری بکار هم . ان از گزارش خشنود بوددلیل نمیتو

یک شخصیت  ما یک گروه هستیم و خارج از جمع، هیچ. نداشته باشیم، نیستیم
دوستان ما را متهم  ،اگر گزارش. مستقل سیاسی نداریم و نباید هم داشته باشیم

ضمن مبارزه  اما نباید نگران بود،. نموده باشد، ما از آن ضرر خواهیم دید
مشکالتی از این قبیل بسیار پیش خواهد آمد که باید با قدرت و قاطعیت با آن 

 .مقابله نمود
اند که من شنبه یا  گفته در مذاکره تلفنی با پدرم ند که آقای امینیگفت میایشان 

بارها و . گویند میاین بار اول نیست که ایشان دروغ  .شد یک شنبه آزاد خواهم
. اند و معلوم نیست چند بار دیگر تکرار خواهند کرد بارها این دروغ را گفته

که هیچ معلوم نیست چرا باید ناراحت )بنظر من از لحاظ ناراحتیهای پدرم 
در زندان خواهم ماند و ... ل، دو سالند من یکساگفت می اگر آقای امینی( باشند
وقتی دروغ  شود میچقدر شخص پست . ند، مفیدتر بودگفت میرا راست  این
 !کند میوقتی دروغ را تکرار  شود میتر  و چقدر پست گوید می

مطالعه کتابها ادامه دارد و البته چنانکه مطالبی بیابم که برای تو مفید و جالب 
 .کرد باشد، یادداشت خواهم

 .بوسم میشب بخیر، روی ماهت را 
 
چطوری دخترم؟ حال من خوبست و کماکان مشغول مطالعه  -0430خرداد  3

البته هنوز باید  .شود میتر  روز ورزیدهه ب براثر ورزش اندامم روز. و ورزش هستم
یقین دارم وقتی تو مرا با شکمی فرو . ورزش کرد و این کار را همیشه انجام داد

ورزیده ببینی همه تلخکامی زندانی بودن مرا فراموش  اًنسبترفته و اندامی 
 . شاد و راضی هم خواهی شد اًخواهی کرد و شاید قلب
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شد و معلوم  تسلیم دولت غیرقانونی دکتر امینی سرانجام گزارش هیئت سه نفری
گزارش هیئت سه نفری بود، از این پس اش  نیست ایشان که تا این هنگام بهانه

 !هائی خواهدآورد چه بهانه
در هر حال ما کاری جز مقاومت نباید بکنیم و هرگز نباید اخذ تصمیم در باره 

وظیفه ما است که تصمیم خود را . و دولت و غیره بگذاریم امینیه خودمان را ب
از شکست، از احساس شکست، چنان رنجور  این ملت. آنها تحمیل نمائیمه ب

وظیفه ما است که نه تنها . ماند میکه دیگر برایش یارای بپاخواستن ن شود می
نگذاریم او احساس شکست کند بلکه باید هر روز با نشان دادن پیروزیهای تازه 

ایرانی از سر  ،با حرارت آن ،چنان شور و هیجان در او بوجود آوریم که بتوان
 .مرفه ساختآباد و 

شب بخیر، روی ماهت را . خوب امروز دیگر مطلبی برای یادداشت ندارم
 .میبوسم

 
 ماند میکشیم، حالت ما به شیرهائی  هنوز همچنان انتظار می -30خرداد ماه  2

ها گشوده شود و آنها حمله خود را  ند تا درهای قفسکشید میقرار انتظار  که بی
بیش از سه ماه از پیشنهاد ما برای اقدام و عمل . می شروع کنندگالتیورهای رُه ب

با رئیس  قرار است امروز کمیته دانشگاه. ایم کار نکرده گذرد و هنوز هیچ می
دانشگاه تماس بگیرد و به او اتمام حجت کند و بعد از ظهر امروز آقای دکتر 

مذاکراتی انجام دهد بطوریکه ما فردا بدانیم چه  کتر امینیبا آقای د056ملکی

                                                             
دانشگاه تهران و وزیر بهداری استاد ، (0432-یزد 0525)-محمدعلی ملکی یزدی 056

او تخصص خود را در رشته پوست و آمیزشی و ماالریا در . بود حکومت دکتر محمد مصدق
درسه عالی ماالریاشناسی دانشکده پزشکی پاریس و مدرسه ماالریاشناسی رم گرفت و در م

سال تحصیل در فرانسه و  3دکتر ملکی پس از  .بیمارستان سن لویی پاریس به کار پرداخت
هایی مانند بیمارستان رازی،  دانشگاه و بیمارستان به ایران بازگشت و در 0403ایتالیا در سال 
با  0433ملکی در سال . شهر به فعالیت پرداخت 5ه آهن و بیمارستان شماره بیمارستان را

او از پیشگامان مبارزه با . رتبه استادی کرسی بالینی بیماریهای پوست و آمیزشی بازنشسته شد
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آقای . صفحه است 01گزارش  گفت مییکی از زندانیان بشوخی . خواهیم کرد
 01با این وقت کمی که دارند اگر روزی یک صفحه بخوانند تازه بعد از  امینی

البته این شخص زندانی . نست درباره شما تصمیم بگیرندروز خواهند توا
ایم، حق دارد این  رفتاری که ما در پیش گرفتهه سیاسی نیست ولی با توجه ب

این نه برای آزادی از این زندان بلکه بخاطر مبارزه است که باید . حرف را بزند
ه احتیاج به گرمی و حرارت دارد و مبارز. تصمیم بگیریم ما، نه آقای امینی

و اکنون که هیچ اقدامی . آید میگرمی و حرارت فقط براثر حرکت بوجود 
 .ما باید کاری بکنیم تا دیگران را به اقدام و عمل وادارد گیرد میصورت ن

 .هست یمطالعه کتابها بپایان نرفته وگرنه مطالب یادداشت کردن
 .بوسم یمشب بخیر دختر زیبا، روی ماهت را  
 
دیگر از  .دخترم نور از من گریخته و همه جا تاریک است -30خردادماه  1

نامه تو را در جیب دارم و کارم اینست تا فرصتی . خوابهای شیرین خبری نیست
برم،  جیب دست میه وقتی ب. خوانم میرا  شوم آن و تنها می دهد میدست 

ی که این عذرا است که در تو گوئ. یابم احساس اطمینان و اعتمادی در خود می
این ترتیب ه آیا باید ب .بینم، هیچ معلوم نیست چرا دیگر خوابی نمی. کنار دارم

زندانی مجرد باشم و طعم تلخ آن را بچشم؟ آسوده باش دخترم از تسلیم خبری 
. ام برای تسلیم شدن نیست که زنده. نیست و من باز مقاومت خواهم کرد

کار بسیار سختی است اما من  .راده خواهم کردسرانجام خواب را هم مطیع ا
ها را انتخاب کند و هر چند سال طول  این منم که باید صحنه .ام تصمیم گرفته

همین . گیریم انجام دهیم ست که تصمیمی که میا بکشد مهم نیست، مهم آن
روزهاست که بار دیگر خوابهای شیرینم را برای تو یادداشت کنم و این خود 

 . را بوجود خواهد آورد که نیروی کار مرا چند برابر خواهد کرد شادی عظیمی

                                                                                                                                     
دکتر ملکی . محمدعلی ملکی دو بار به وزارت انتخاب شد .شود ماالریا در ایران شناخته می

 . برای مدتی به زندان افتاد 0445 مرداد  52یزدی بعد از کودتای 
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 امروز آقای دکتر سنجابی: سرانجام نتیجه دست روی دست گذاردن معلوم شد
را به دادرسی آرتش بردند و بعنوان قیام علیه امنیت داخلی کشور مورد بازپرسی 

خوانی که من آقایان را از عواقب  ، تو بارها میضمن این یادداشتها. قرار دادند
تصمیمی و تسلیم به اراده مردمی رذل و نانجیب که همچون خارجیان  بی

ام، اما تو گوئی شور اقدام و تصمیم از  برحذر داشته، اشغالگر و هزار بار بدترند
است و باز هم امروز هیچ اطالعی که خط مشی ما را معلوم کند،  میان رفته

 .نرسید
بعد از ظهر امروز برادرم و دائیم و جمعی از دانشجویان بدیدنم آمده بودند و 

که دکتر  گفت می از قول آقای دکتر نراقی 053یکی از دانشجویان آقای احمدپور
چگونه  داند میو ن کند میمن احساس شرمندگی ه گفته است که نسبت ب امینی

اند و  دانشجویان گفتم ایشان شرمندهه ب .هوا بسیار گرم بود. عذر بخواهد
این مرد خود بزرگترین قهرمان فساد  اًواقع. ریزم بینید من عرق می که می چنان
پاشد  بخدا قسم هیچ فساد بدتر از فساد دروغ که بنای اعتماد را از هم می. است

 .بخواهی دروغگوستنیست و این مرد تا 
را ! بزرگترین نبرد آزادی! قسمت دوم از مقاله حماسه خونین ملت الجزایر
 :امشب خواندم و میخواهم یادداشتهائی از آن بیاورم

 :این مقاله دو عنوان دارد
 .«انقالب بخشیده بوسعید، مرد ثروتمند الجزایری، همه ثروتش را ب»

 : سواد فریاد زد زنی سالخورده و بی
 .تر است یک ملت از خون و جانش گرامی شرف

 اولین قربانی قیام مسلحانه
مردم الجزایر پس از سالها مبارزه نامنظم و از هم  0123روز اول نوامبر 

 زبان گلوله ها ،گسیخته زبان دیگری برای فریادهایشان یافتند

                                                             
 دانشجوی رشته حقوق و عضو جبهه ملی 053
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مسلسل  الجرم، این زبان تازه، نعره استعمارگران فرانسه را بلندکرد؛ نعره توپها و
زده صحرا  و خون سرخ بومیان از همین روز خاک تفت. ها و بمب هایشان را

 . را رنگین کرد
اما اولین قطرات سرخی که بر زمینها ریخت، خون پسر بوسعید یکی از 

این مرد که از ثروت و مکنت سرشاری . ثروتمندان نامی شهر کنستانتین بود
ای از  ماردیدگان کشورش با عدهبرخوردار بود برای نجات ستم زدگان و استع

، خانه اشرافی و آغوش زن زیبایش 0123بومیان و هموطنان در روز اول نوامبر 
 . را ترک کرد و با اسلحه به صحرا روی آورد تا با فرانسویان بجنگد

 .کرد میطغیان و همراهی پسر بوسعید با سایر رزمندگان مشت فرانسویان را باز 
 :شرمی مدعی شده بود که  کشور با بی ر پارلمان آنزیرا دولت وقت فرانسه د

چه )« کنند میسالح را در کوه و دشت لخت  سر و پا مردم بی مشتی راهزن بی»
 !!( وقاحتی

ای  محکمه. بوسعید پس از جهاد و نبردی درخشان گرفتار و زندانی شد
ه اما او که دیوانه وار فریفت. اعدام محکوم کرده فرمایشی و مضحک او را ب

،به میدان جنگ، در جنگ بخاطر آزادی شده بود، از زندان گریخت و دو باره
 . صف مجاهدین پیوست

از پای درآمد و  ،های فرانسویان  بضرب گلول ،سرانجام یک روز در سنگرش
ند، لبخندی بر آورد میدر آندم که جسدش را مجاهدین برای بزرگداشت به شهر 

با صفا که حاکی از رضایت درونی  لبخندی. رنگش نقش بسته بود چهره بی
« جبهه نجات بخش ملی»حسابش را به  او پیش از مرگ، همه ثروت بی. بود

بخشیده بود و جبهه نجات ملی همه اسلحه و ساز و برگ و سایر وسائل جنگی 
این تفنگ را » :نوشت بر آنها روی لوحه کوچکی می. خرید را با این ثروت می

 .«است برادرمان بوسعید هدیه کرده
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؟ رهبر و نخستین رئیس دولت یک رهبر یا یک سازشکار 052فرحت عباس
ای، زنی  یر و مردی که تو تصویر آن را روی میز کار من دیدهاموقت الجز

ه اتا ر کوشید میدر این جنگ بزرگ او . فرانسوی و عقیده سازشکارانه داشت
نمود که ناسیونالیزم الجزایر  ز تمایل میطور ابرا این. حل معتدل و آرام پیدا کند

در چهارچوب منافع فرانسه حل شود و انقالب آهسته و آرام واجد کیفیت 
فرانسوی شود و سرانجام با فرستادن نمایندگانی از الجزایر به مجلس فرانسه و 

 .کابینه فرانسه غائله آرام گیرده یا وزیری ب
برای  بسیاریهای  فداکاری ، اووقت تا آن. گفت یمطور  این فرحت عباس

ها  آزادی الجزایر نیز کرده بود و مردم ساده و عادی الجزایر با توجه به فداکاری
فرحت عباس، رهبر ما، » :ندداد میاو جواب ه و رنجهایش آرام و دوستانه ب

، یمخواه میما استقالل خودمان را . انقالب الجزایر نباید سرآشتی داشته باشد
 .«خودمان باشیم، الجزایر باشیم خواهیم میما 

که در مجلس فرانسه فریادها بخاطر استقالل  اما یک روز فرحت عباس
الجزایر کشیده بود که بمرگ تهدید شده بود، که با زنش یک فرانسوی متعصب 

بگیرند دانستند طرف پدر را  و سخت در خانه دعواها داشت که فرزندانش نمی
یا مادر را، نطقی ایراد کرد و با این نطق مردم عادی را درست در مقابل خود 

قسمتی از این سرزمین که الجزایر خالص باشد در خاک ... » :او گفت. قرارداد
من بتاریخ، به زندگان، به ! ام کشف آن نایل نیامدهه الجزایر وجود ندارد و من ب

باره  ما یک. ام ح و قانع کننده نگرفتهام و پاسخی صحی مردگان مراجعه کرده
ایم تا آینده خود را با آینده فرانسه  ابرها و خیاالت پریشان شاعرانه را بسوئی زده

 ...یکسان و مشترک سازیم

                                                             
او قبل از استقالل الجزایر و در مدت جنگ الجزایر،  ،(0122-0211)فرحت عباس  052

ریاست . رئیس دولت موقت الجزایر بود( 0105-0101)و دومین ( 0101 -0122)اولین 
، دولت مستقل الجزایر را اعالن کرد اما 0105در سال . بر عهده داشت مجلس مؤسسان را هم

در همان سال در پی اختالف با دیگر رهبران انقالب الجزایر از جمله احمد بن بال، برکنار و 
 .مدتی زندانی شد



 
 

 عباس،، اولین و دومین رئیس دولت موقت الجزایر فرحت 
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جا مردی بومی، با سر و روی سوخته از آفتاب، لباس شندره و چشمانی  و همان
، موالی من، شما چگونه فرحت عباس» :سوزان و انتقام جو فریاد کشید
این سرزمین در قلب هر کدام ما هست، مگر در سرزمین الجزایر را نیافته اید، 
 یر نیست؟ اقلب شما، ای موالی من، الجز

سازند،  ها را فقط فریادها نمی حماسه. گیرد میو باال  آید میحماسه اینگونه پدید 
سکوت رهبری سخنور که در سکوت پیش از طوفان و . سازد میسکوت نیز 

، 051فریب لئون بلوم فرحت عباس. ماند میمقابل یک مرد عامی از جواب در 
اما وقتی دریافت  .نخست وزیر سوسیالیست فرانسه را خورد و از مردم جدا شد

ک انسان با نظیر و بسیار عالی کرد، کاری که تنها ی است، کاری بی فریب خورده
، شد میفرحت عباس راجع به روزهائی که از مردم جدا و جداتر . کند میایمان 

 :نویسد میطور  خود این
شناختم به  ها و صدها نفر الجزایری که آنها را نمی روزهای سخت ده در آن»

این گفتگوها عجیب و  .ندکرد میها گفتگو  و با من ساعت آمدند میام  خانه
 . یافت میهای عصبی پایان  و گاه با گریه، با فریاد و با جمله انگیزاننده بودبر

: من گفته ب -بزبان عربی -دانست میزنی سالخورده که یک کلمه فرانسه ن
وقت این خونهائی که آنها از ما ریخته  گوئی فرانسوی بشویم؟ آن تو میفرزندم »

  روح شهدای ما را معزب نخواهد کرد؟ ؟شود میاند چه 
 :ادممن جواب د

کاری باید کرد که  گوئیم میصحبت برسر خونهائی که ریخته شد نیست، بلکه » 
 .«خونهای دیگر ریخته نشوند

                                                             
از رجال سیاسی فرانسه، نخستین رئیس حکومت  ،(0121-0235)لئون بلوم  051

شهرت او خصوصاً بخاطر به تصویب رساندن . است 0143-0140سوسیالیست فرانسه 
، محدودیت ساعت (دو هفته در سال)قوانین تامین اجتماعی، از جمله حق مرخصی با حقوق 

 03کاری و اجباری کردن آموزش و پرورش تا سن  ، حقوق بی(ساعت در هفته 31)کار 
ند که طبق آن، حق ویولت را بتصویب رسا -، قانون بلوم0140او نیز در سال . سالگی است

 52111تا  51111)شهروندی فرانسه را به اقلیتی از مردم الجزایر که تحصیل کرده بودند 
 .شناخت ، را به رسمیت می(نفر
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کنی، درست است که خونریزی غم انگیز  فرزندم، ولی تو پیشنهاد ننگینی می -
 . تر است است اما شرف یک ملت از خون و جانش گرامی

 ندرود فراوان بر تو ای زن با شرف، ای انسا
گریه زد و ه ب ،ها مباحثه نتوانست مرا قانع کند مردی دیگر وقتی پس از ساعت»

او احترام ه که قهرمانی دلیر بود که همه رزمندگان ب های های گریست در حالی
 . «گذاشتند می

یک مرد شرافتمندانه و که پی به فریب دشمن برد چنان کرد  وقتی فرحت عباس
که مردم به رهبر و  شود میحماسه وقتی آغاز  .کند میمن به ملت ؤیک رهبر م

که ملت در برابر  شود میحماسه وقتی شروع  .رهبر به مردم ایمان داشته باشند
دلیری و ه ضعفهای رهبر مقاومت کند و به آنها یورش برد و رهبر نیز ملت را ب

ن جمیعتی دوزازده آلود در میا فرحت عباس با صدائی گریه. پایمردی راهبر باشد
 :نظیر اعتراف کرد تی بیأهزار نفری فریاد برآورد و به اشتباهات خود با جر

کردم و داشتم با این اشتباه خیانت بزرگی مرتکب  برادران، من اشتباه می
و دولت فرانسه باور کرده بودم و از  من به قول و عهدهای لئون بلوم: مشد می

بخشید در  اگر مرا بعلت این اشتباه می. ریختم در کام شما می این روی، زهر
میان شما بمانم و اگر مجازاتی برای این اشتباه باید پس بدهم، با خوشحالی 

 . حاضرم
 : آلود کرده بود، فریاد زد را گریه سپس در پایان این خطابه که اشک آهنگ آن

 .بود زنده باد حزب ملت و حزب ملت حزب انقالبیون الجزایر
 ...را بخشید و حماسه آغاز شد فرحت عباس ،ملت

 
از روز خبری نیست، من . هنوز شب سیاه و تاریک است -30خردادماه  01
و  شود میاما بمن دهن کجی  .را بخواب ببینم و با تو حرف بزنمخواهم تو  می

تا کی ادامه  این وضع. لب ندارمه گشایم لبخند ب صبح که از خواب چشم می
 . ، اما یقین دارم تصمیم مثل همیشه پیروز خواهد شددانم میخواهد یافت ن
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کاری صورت  هنوز هیچ .مالقاتم آمده بوده ب صبح امروز آقای کشاورز صدر
ماموریت خود را انجام  اعالمیه دانشگاه صادر نشده، آقای ملکی. نگرفته است

اقدام و عمل بر زبان پیشی گرفته و در یک ثانیه  که است، در جهانی نداده
مبارزه ما به  .است کشنده اًکندکاری ما واقع ،گیرد میاقدامات اساسی صورت 

زیر آن هیزم آتش کنند و هنوز آب ه که هر چند یک بار ب ماند مییک آبی 
 .وقت بجوش نخواهدآمد تد، این دیگ هیچآتش از تکاپو بیف ،بجوش نیامده

دیروز فراموش کردم یادداشت کنم که دوست از امریکا بازگشته ما مطالب 
خوبی با خود آورده بود که ورقی از آن را ضمیمه این دفتر یادداشت برای تو 

 . انگلیسی استه مطالب آن درباب اول بهمن و توقیف ما و ب .فرستم می
جتماع جوانان حزب ایران فرستادم که با انقالب هدیه پیام کوتاهی هم برای ا

 .شد میایران کهن است شروع ه نسل جوان ب
این دفتر را  کنم میگمان  .ه نوشتم چیزی برای یادداشت نبودچبرای امروز جز آن

 . چهارشنبه برای تو بتوانم بفرستم
 .بوسم میشب بخیر دختر زیبا، روی ماهت را 

 
که بود هست و هیچ تغییری در آن روی  نوضع چنا -0430خرداد  00
ه بنابر خبرهائی که دیشب شنیده بودم، از برادرم خواستم که ب. است نداده

ما ه هم ب هم آمد و آقای دکتر بختیار بعد آقای کشاورز صدر .مالقاتم بیاید
ای صورت  هنوز هیچ کار تازه. اکره کردیمپیوست و چهار نفری مدتی مذ

بنحو جدی با آقای  باالخره پیشنهاد شد که آقای الهیار صالح .است نگرفته
گفتگو کند و ما تا روز یکشنبه در انتظار بمانیم و امیدوارم اقدام را پیش  امینی

این هیچ خوب نیست که ما دست بسته خود را تسلیم . خیر نیاندازیمأته از این ب
 .رحم و شفقت و تصمیم دیگران سازیم
روح و اندیشه خویش  ،گفته گاندیه ب ،جوانی درس خوانده، پنج سال در زندان

 .ه است و حاصل این تالش انسانی اثری بسیار عالی استداد میرا پرورش 
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کتابی  ،ضمن آموختن زبان فرانسه و مطالعات دیگر 041افغانی آقای محمد علی
موقعیت او از هر لحاظ عالی ه است که با توجه ب نوشته بنام شوهر آهو خانم

صفحه بزرگ دارد خواندم و از آن لذت  205است و من این کتاب را که 
آغوش ه که جوانی زندانی زانوی غم ب لذت بردم نخست برای آن .بسیار بردم

 .نگرفت و تصمیم گرفت بیافریند و آنچه آفرید مخلوق زیبائی از آب درآمد
های روحی،  لذت بردم برای آنکه او، ارتعاشات روح انسانی، فراز و نشیب

یجی اراده و آهسته آهسته پوچ شدن را با تونائی تمام توصیف رانحالل تد
های کتاب طبیعی بنظر  بعضی حاالت در قهرمان ،هگاه بگا ،گرچه. است کرده

آنکه مشغول خواندن داستانی هستم ه اما باید بگویم بارها بدون توجه ب رسد مین
سید میران بدبخت حاال » :ام دوستانم گفتهه ب. است که مخلوق ذهن نویسنده

 برد، یا این زن، هما با مهارت شیطان او را به پرتگاه می« دیگر الکلی هم شد
یا آهو زن اول سید میران زن خوبی است اما بخود ایمان ندارد و ضعف، بله 

خورد، یا سید میران دروغ بزرگی  های خود را می او چوب ضعف ،ضعف
است، یا چه  او عاشق هما نشده است، او عاشق هوسهای خود شده .گوید می

 ؟!ای خانواده
د و این زندگی چه نرنه آهو به سید میران، نه سید میران به هما ایمان دا

زنم، چه  اند از کدام سید میران حرف می و دوستانم با خنده پرسیده! است بیهوده
ه سید میرانی، چه آهوئی، چه همائی، چه کشکی، چه پشمی؟ وقتی کتاب را ب

اما چند صفحه . خواهم بخوانم م یادم بود که داستانی است که میگرفت میدست 
هائی  که داستان است و خود را تماشاگر صحنه مکرد میم فراموش خواند میکه 

                                                             
 0444ایران که در سال  افسر سازمان نظامی حزب توده ،(0414)علی محمد افغانی  041

ای محکوم به اعدام، با یک  یگر از افسران تودهای د سپس همراه با عده. محکوم به اعدام شد
وی . افغانی کتاب شوهر آهو خانم را در زندان نوشت. ابد محکوم گشت درجه تخفیف به حبس

های او را  اند و یادداشت گرفته است که مأموران زندان جلوی نوشتن او را می در جایی گفته
یک دیکشنری انگلیسی جلوی خود باز اند، به همین دلیل در هنگام نوشتن  کرده بازرسی می

باشد و کتاب، کتاب خود او  کرده تا وانمود کند در حال ترجمٔه یک کتاب انگلیسی می می
 . منتشر شد 0431رمان آهو خانم بار اول در سال  .نیست



 
 

 
 علی محمد افغانی، نویسنده رمان شوهر آهو خانم
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که نه مخلوق ذهن نویسنده بلکه مخلوق سید میران، آهو، هما، بچه ها،  دیدم می
ند و زندگانی خود گرفت میاشخاص کتاب جان  .ها، آدمهای حقیقی بود همسایه

کار بسیار مشکلی  ،کار این .ست هنر نویسندها ند و اینداد میرا برایم نمایش 
من منقد نیستم، بخصوص هیچ میل ندارم منقد ادبی باشم اما بگمان من . تاس

خواننده نباید : کتاب را وقتی رمان است باید از این نقطه نظر انتقاد کرد
پرسناژها را غریبه بیابد و دائم بیادش باشد که این موجودات مجازی هستند و 

های آشنا، نه خیلی آشنا را چنان رودرروی تو  یافهدر این کتاب ق آقای افغانی
ای یا قصه زندگانی سید  که ممکن نیست باور کنی آنها را ندیده دهد میقرار 

شخص از احوال همسایه خود بی  شود میمیران و آهو و هما را نمیدانی، چطور 
 .اطالع باشد

یکی این بود  .ضمن چند انتقادی که براین کتاب شده بود و من آنها را خواندم
اما من مطلبی  ؟آورد میسواد چگونه از اساطیر یونان شاهد  که هما یک زن بی

کار  گرچه بهتر بود نویسنده از این .که از این لحاظ زیاد تو ذوق بزند نیافتم
اشخاص باید با  گویند میمن با آنها که  ،و راجع به زبان داستان. پوشید چشم می

در واقع این آهو یا سید میران . یاد موافق نیستمزدند، ز زبان خودشان حرف می
این دیگری است که داستان آنها  .نویسند یا هما نیست که سرگذشت خود را می

ها  ، این نویسنده است که باید ماجرا را به زبانی که تجسم صحنهنویسد میرا 
 .باشد، بنویسد ممکن قیقی قهرمانان آن برخواننده کامالابنحوی که شخصیت ح

دنبال یافتن ه ها را گم کند و دائم ب د که خواننده شخصیتهیچ نباید مجال ده
هنگام حرف زدن، از توجه به شخصیت واقعی ه ب ،های اشخاص داستان ژست

درک این نکته باریک است و برای اینکه تو آن را بفهمی باید دو  .آنها بازماند
و یکی هم کتاب دیگری که در آن زبان  کتاب یکی همین شوهر آهو خانم

البته در دومی تو اشخاص و قیافه های  .اشخاص زبان معمولی آنهاست بخوانی
ها کمتر  ظاهری آنها را بهتر خواهی شناخت اما از روابط روحانی شخصیت

در قالب تن پرسناژهای کتاب شوهر آهو خانم، آدمهای . مطلع خواهی شد
لم قرا زبان  زبانی که ما آنه زنند، ب حرف نمیزبان محلی  هدیگری است که ب
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 کند میو کرمانی و خراسانی فرق ن و برای آذربایجانی و کردستانی خوانیم می
زنند و این داستان را آذربایجانی هم باید بخواند و سید میران را  حرف می

کار عالی را یک  و باالخره لذت بردم که این. نه کرمانشاهی. تبریزی تصور کند
از لحاظ اجتماعی جمله اخیر دارای یک مفهوم  .یرانی انجام داده استا

در نیم قرن اخیر  اًنسل تازه از ابتذالی که مخصوص: اجتماعی بسیار مهم است
رنسانس و  .است فرا گرفته بود خسته شدهرا های زندگانی قوم ایرانی  تمام جنبه

های اولی است که  دماست و این کتاب ق تجدید حیات را نسل جدید آغاز نموده
چنان که نسل پیر،  هم .سینما، تئاتر، رمان، شعر، موسیقی در شود میبرداشته 
، سید میران شد می، به ابتذال تسلیم گرفت میاش سستی  ارادهو  شد میتسلیم 

اش در گرداب تردید  و اراده شد میتدریج تسلیم تحقیر ه او ب. جامعه پیر ما بود
مظهر پوچی و  ،باید هما او، باره مرد زندگی شدنبرای دو .گشت میاسیرتر 
و یک اراده  دهد میاین کار تن در نه میران ب دسی. گورش را گم کند ،ابتذال
مغزش  ،خانه بازگردده اگر هما ب: که بین او و هما فاصله اندازد خواهد میتازه 
ه اینک هما این تصمیم را بی. از دماغش بیرون خواهم ریخت ونلکُضرب ه را ب
، شوهر آهو خانم، این اثر. کند میو گورش را گم  کند عالم شود، حس میابه او 

ای که او خواهد آفرید،  نمایاند که ایمان من به نسل جوان و حماسه وضوح میه ب
ی باشیم هائاز این پس باید هر روز شاهد استعداد. ایمان به امر موهومی نیست

 .دنشوی ند و لجن از رخسار میکش که خود را از لجنزار ابتذال بیرون می
این زن و شوی دستی  .هو خانم شوهری بنام سید میران داردآ :اما خود داستان

طی بیست سال . اند با هم به کرمانشاه آمده .خالی اما دلی پر از امید دارند
سید میران رئیس صنف : اند کوشش مشترک اکنون صاحب نان و عنوان شده

است و سید میران خود ترازو  ید میران قهر کردهترازو دار س. است خباز شده
و کم کم سر صحبت  آید می، زنی جدا شده از شوهر برای خرید نان کند میداری 

که سید میران بخاطر خدا،  کشد میآنجا ه و کار ب شود میبین او و سید میران باز 
و اش او را بعنوان یک زن درد کشیده  نه بخاطر هوسهای تازه از سرگرفته

و بعد هم برای آنکه مردم حرفی نزنند و آبرویش را  آورد میبخانه  ،پناه یب
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اما چنان اسیر هما زن  گوید میطور  آهو اینه یعنی ب. کند میاش  نریزند، صیغه
ماند و هیچ  خاطر فریب، که شوقی زیاد به رقص دارد و طبعش به طبع پروانه می

 .کند میه خواهش او عقدش نشیند که در محضر ببتنها بر یک گل  تواند مین
همائی که بنام کلفت آهو  .شود میماجرای سقوط سید میران از اینجا شروع 
آهو بارها بخاطر هما کتک . شود میصیغه شده بود، خانم، چیزی بیشتر از خانم 

سید میران  ،روزی بعد از کتک .گیرد میخورد و مورد انواع تحقیرها قرار  می
اوه چقدر از این زن نفرت دارم،  :گوید میبخود  و اندازد مینگاهی به آهو 

طی هفت سال  ؟این نکته نبرده بودمه چطور شده بود که تا بحال پی ب .داشتم
 .که ماجرا ادامه دارد، سید میران با آهو بکلی در حال متارکه است

، به اغوای هما باده گرفت میو روزه  خواند میاز امروز سید میران مردی که نماز 
در برابر خواهش این زن او حتی یارای ترسیدن از  .کند میرا شروع  گساری

خیال خودش عاشق است و همه زندگی او در عشق به هما ه ب .خدا را هم ندارد
از نماز و روزه دیگر خبری نیست و حجاب برداری به هما . شود میخالصه 

روزانه  گاه گردش است که چو یک زن فرنگی خود آرائی کند و هیچ امکان داده
سید میران را هما با تحقیر کردن، کشان کشان بسوی پرتگاه . را فراموش نکند

 . تا زودتر سقوط کند دهد میاز عقب هلش  ،با قبول تحقیر ،برد و آهو می
باغ و زمین بفروش رفته، دکان و خانه هم  .دیگر از ریاست صنف خبری نیست

بیست سال رنج و زحمت  همه که حاصل است و این به طلبکار واگذاشته شده
 ،آهو است، صرف آراستن عروس عشق سید میران، هما اًسید میران و مخصوص

خانه ه سید میران ب. است ها را هم با خود برده آهو به ده رفته و بچه. است شده
او تصمیم گرفته با  .است تا اثاثیه را نیز بفروشد آمده و با خود سمساری آورده

نامه ای خطاب به آهو نوشته و  .فرزندانش بگریزد هما از کرمانشاه و زن و
مختصر پولی برای گذارده و پس از آنکه در ایوان خانه از دست هما 

در این . روند که بروند های پیاپی گرفته و نوشیده، اکنون به گاراژ می گیالس
 .سفر، یکدل و یکزبان نیستند و هر یک غرضی خاص دارند
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نامه را برایش  .است خانه آمدهه ند و او با شتاب با ها آهو را خبر کرده همسایه
از تحقیر بجان آمده . رود میخوانده اند و او اکنون در درشکه نشسته و بگاراژ 

تصمیمی شوهرش را با تصمیم خود جبران کند و  و تصمیم گرفته است که بی
چون بچه گناهکاری بسوی درشکه  اکنون دست سید میران را گرفته و هم

تومان بیشتر نیست و باقی مانده  211هما با پولهای سید میران که  .برد می
ثروت اوست و با طالها و جواهراتی که سید میران برای او خریده است، هنوز 

 .است در اتوموبیل نشسته
خانه بازش گرداند اما هما ه تا ب رود میدنبال هما ه خورشید همسایه سید میران ب

ز فقر چیزی نیست با یک پیرمرد فقیر چه کاری دیگر ج ، در آن،ای که در خانه
به شوهرم بگو که بهشت » :دهد میخورشید خانم ه ست جوابی که با دارد و این

اگر من که بیشتر از یک نفر نیستم بسوی سرنوشت  .ارزد دیگر به سرزنش نمی
من آدم پوچی . نامعلوم بروم، بهتر است تا آهو با چهار بچه دستگیر و نادانش

که عشق  کنم میبا این وصف قبول  .او در این هفت سال پوچ ترم کردبودم، 
خورشید خانم . رسند برای خود حقیقتی است که کمتر اشخاص تا ته آن می

این چیزها ه ست که با تر از آن اما هما جوان .آهو مرا حالل کند دانم میمشکل 
 .چه باداباد در دنیا آنچه پیش آید، خوش آید و در آخرت نیز هر. اهمیت بدهد

من برای او بودم، او برای که »: گفتن این جمله اکتفا کرده و سید میران تنها ب
ارادگی بیرون  رفتن او مرا از گرداب دو دلی و بی. امان خداه بود؟ رفت برود ب

 .«آورد
این صورت خالصه کرد، خالصه ه اگر بتوان بخود این حق را داد که کتاب را ب

 .هو و هما این بودداستان سید میران و آ
گاه فرا رسید که سید میران زنی تازه گرفت و آهو از  هنگام آزمایش آهو آن

هما نیز عاشق نبود و سید میران  .عهده آزمایش تنها در آخرین مرحله برآمد
های هما یارای هیچ مقاومتی را نداشت، یعنی بتدریج  کسی که در برابر خواهش

نه هما به سید میران، نه سید : د، هم عاشق نبوداش بکلی از کار افتاده بو اراده
میران به هما، نه آهو به سید میران، اعتماد و ایمان نداشتند و عشق بدون ایمان 
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این دو زن و یک مرد در پوچ کردن یکدیگر از . و اعتماد دروغ بزرگی است
های  آنها نه تنها کوششی برای مبارزه با ضعف .ندکرد میفرو گذار ن کارهیچ 

جنگیدند و  ند، بلکه با جهات مثبت و قوی روحی یکدیگر میکرد مییکدیگر ن
ها کار  های یکدیگر بود و استفاده از ضعف بنای کارشان بر استفاده از ضعف

، عشق به عاشق بزرگی می سازد میشیطان است، نه فرشته عشق، عشق نیرومند 
راده را از عاشق ، عشقی که اسازد میتر از پوالد  بخشد، عشق تصمیم را سخت

هما سید میران را به گرداب تردید و تسلیم کشاند و سید  .، عشق نیستگیرد می
عشق  .قابل پرورش را در هما تباه گذارد یها میران تمام استعدادها و ارزش

و این هوس بود که در گنداب خود، همه چیز را  کند می، خراب نسازد می
سد، تردید، بددلی، دشمن دیرین است، عشق با جدائی، کینه، ترس، ح. کرد تباه

عشق و محبت تیری است که از ترکش خدا رسته و بر دیده شیطان نشسته و 
به محمد و عشق محمد به خدیجه، عشق  همچنان در آن میخلد، عشق خدیجه

 ییکی پیامبر و دیگر. ی، عشق واقعی است، عشق فاطمه به علبه فاطمه علی
عاشق واقعی با . نیمی از نبوت، یکی خلیفه و دیگری نگین خالفت است

ضعفهای محبوب خود ناگزیر باید بجنگد و آنها را نابود کند، معشوق نیز در 
اگر . ام همین است آن آزمایشی که من از آن نوشته. حق عاشق باید چنین کند

گریزد و میهای یکدیگر بگذاریم، فرشته عشق از ما  فبنابر استفاده از ضع
 . سپارد، بهوش باش مقاومت کن جای خود را به شیطان هوس می

ام تا  آنچه نوشتهه شاید کتابی چنان مفصل تحلیلی بیشتر بخواهد، اما با توجه ب
شدن  نویسنده را که نمودن پوچ کار ترین حدودی حق مطلب ادا شده و برجسته

 .ام است، آورده کار را با منتهای چیره دستی انجام داده و اینتدریجی است 
 . بوسم میکافی است، شب بخیر، روی ماهت را  اً خوب برای امروز ظاهر

 
سرانجام روز پرشکوه و بس زیبائی است امروز و من  -0430خرداد ماه  05

قرار  از خوشحالی بی ،هم در خواب. خواب دیدمتو را با زیباترین صورت در
ای و  آغوشم آمدی که گوئی مرا از کام مرگ گرفتهه تو با چنان التهابی ب .ودمب
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چه اشکی از  .ترسی عفریت مرگ چنگ اندازد و مرا از آغوشت بیرون کشد می
ریختی و چه عظمتی داشت عشق تو، نوری که از خورشید ایمان و  دیده می

ی را در بهشت نیز و این زیبائ کرد میتابید، زیبا  عشق تو بود، بر هر چه می
ریخت و این نور،  از آفتاب نور می ترچشمان تو هزار بار بیش .توان یافت نمی

ها دیده  از همه زیبائی .مکرد میتماشا  ،مبهوت ،نور عشق، نور خدا بود و من
لحظات گاه از قرون  .را نیافتم برچیدم و نگاهم در نگاه تو گم شد و دیگر آن

ده از دست رفته بسیار داریم و لحظاتی که به قرنی، قرنها پوچ و بیهو .ترند غنی
زندگانی گرمی و معنا ه حال که عشق ب زیستن در آن: ارزند کم نداریم به قرنها می

بخشد، ولو یک لحظه، از یک قرن زندگی کردن و زنده نبودن بهتر است و  می
 .تو دختر زیبا طعم چنین زندگی را بر من چشاندی و من تو را دوست دارم

که این  دانم میای برای تسلیم به دادستان تهران باین شرح نوشتم و ن امروز نامه
 : های گذشته دچار خواهد شد یا خیر نامه نیز به سرنوشت نامه

 
 جناب آقای دادستان تهران

رساند، از فاجعه اول بهمن ماه سال گذشته و از توقیف غیر قانونی ما  بعرض می
تی که از جانب دولت مامور تحقیق در أیرش هگزا. گذرد چهار ماه و نیم می

سال تحصیلی . است اطراف این فاجعه بود، چند روزی است تسلیم دولت شده
گزارش . ، زندانی هستیمبر خالف قانون ،چنان در شرف پایان است و ما هم

ه جرم موهومی هم که ب. گناهی ما است تی که منتخب دولت است دال بر بیهیأ
است، در صالحیت دادرسی ارتش  امنیت ما را توقیف نمودهاستناد آن سازمان 

 .چنان برخالف قانون زندانی هستیم اما ما هم .نیست
ادعا کرد که در !! وقتی قانون اساسی نادیده گرفته شد، دولت مبارز با فساد

مردم این . دگذاررا بمورد اجرا خواهد  صالح ملت وضع قانون نموده و آن
آقای  رفت میاما انتظار . کنند مینکردند و قبول ن مملکت این حرف را قبول

بپذیرند و اکنون معلوم  کنند میو وزرایش الاقل خود آنچه را ادعا  دکتر امینی
نیز حکومت  بر جامعه ما هیچ نظمی، حتی نظم من درآوردی آقای امینی شود می
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استناد ه علوم نیست کدام قانون و چه مقرراتی محترم است که بهیچ م. کند مین
 . آن بتوان دادخواهی نمود و این قابل تحمل نیست

دست ... م از صبح روزیرسان اطالع میه با توجه به چنین وضعی است که ناچار ب
. باعتصاب غذا خواهیم زد و این اعتصاب غذا تا مرگ شکسته نخواهد شد

ست دادن یکسال تحصیلی که برای ما نهایت اهمیت را این دیگر بخاطر از د
دارد نیست، بخاطر دفاع از نظم قانونی و ارزشهای انسانی است که اعتصاب 

 .کنیم میغذا 
اثر  ، اگر در استقرار نظم قانونی ذیکند میاگر این فداکاری وجدانها را بیدار 

رای دفاع از است، اگر برای مردم بستوه آمده این مملکت مفید است، اگر ب
شرف یک ملت از خون و جانش : شرافت ملی الزم است، از مرگ چه باک

 .تر است گرامی
 .بوسم میدیگر خبری نیست، شب بخیر دختر زیبا، روی ماهت را 

 
امروز روز مالقات بود، همه آمده بودند، گذشته از  -0430خرداد ماه  04

مرا  آقای صالح .و پسر عمویم هم بودند و دانشجویان، عمو سران جبهه ملی
صحبت از نامه دیشب شد و آقای دکتر  .مورد محبت زیاد از حدی قرار دادند

که در  دیدند میبه نفع جبهه ملی آن صالح ندیدند و اوضاع را بیش از  صدیقی
 صت نفر را به مالقات دکتر فرهاددانشجویان دانشگاه ش. تصور گنجد

اند و قرار است از فردا  اند و با ایشان مذاکرات جدی بعمل آورده فرستاده
باز هم  .ای هم منتشر خواهند کرد اعالمیه .تظاهرات خود را شروع نمایند

اند فردا همه را آزاد  مطابق معمول قول داده ، یعنی آقای امینیشود میشنیده 
 .گویند میتوان گفت که مطابق معمول دروغ  اما هیچ معلوم نیست یا می .کنند

 .بوسم میشب بخیر، روی ماه عذرا قشنگم را 
 

اند و  دروغ گفته آقای امینی رفت میچنانکه انتظار  هم -0430خرداد ماه  03
اند ریشه همه مفاسد دروغ است و  امروز نطقی ایرادکرده و اظهار داشته اًاتفاق
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دانی که توبه گرگ  اما تو خوب می .اند توبه کرده اًاند در سفر مکه مجدد گفته
 .مرگ است

بر  .ام امروز روز بسیار خوبی است، چه من دیشب تو را بخواب دیده ،همه با این
ای بس شیرین  ود و این مرا در خلصهصورتت غباری از ناز اخم آلود نشسته ب

ی و من رفت میبرود، سبک راه راه هوا  درای که  چون فرشته هم .فرو برده بود
 .اوه من چقدر تو را دوست دارم. مکرد میت یتماشا

بدیدنم آمد و جریان  آقای کشاورز صدر ،برای ورزش بروم خواستم میشب که 
ها  در تمام دانشکدهدانشگاه و بر سر دربر سر. شگاه را تعریف کردتظاهرات دان

و در تمام خیابانهای دانشگاه، دانشجویان شعار زندانیان ما را آزاد کنید و درود 
تمام روز را  .اند بر زندانیان دانشگاه را بر پارچه نوشته و نصب نموده

 .و آنها را برندارند اند که کسی به شعارها نزدیک نشود دانشجویان مراقب بوده
 .دولت اخطار گردده نطقهای کوتاهی بشود و ب فردا قرار است در تمام کالسها

کم کم داریم از حال . اعالمیه دانشگاه نیز فردا یا پس فردا صادر خواهد شد
توان پیش بینی کرد  گرچه نمی .بریم شویم و دست به اقدام می رخوت خارج می

 . ست که بگوئیم هستیما مهم نیست، مهم آن که نتیجه مثبت باشد اما این
کارهائی خواهد کرد که امید است نتیجه بحال ما  دادستان تهران نیز ظاهراً

امروز داستان کوتاهی خواندم که بسیار هیجان بخش بود عنوان . مفید باشد
 : کنم میای از آن اکتفا  بود و من به ذکر جمله« مرگ بزرگ»داستان 

را برای هیچ از  اش را بخاطر یک چیز فدا نکند، عاقبت آن اگر کسی زندگی
 .دهد میدست 

باشد که انسان آن یک چیز، چیزی اگر : اما بر این جمله تفسیری باید افزود
بخاطر بدست آوردن آن از فدا کردن زندگی نترسد، زندگی را برای همیشه 

 . بخشد نجات می
ای امتحانات تو از فردا یا پس  ه مطابق آنچه نوشته؟ دیگر اینکهخب دیگه چ
ی تا بهترین ا و من امیدوارم تو خود را خوب آماده کرده شود میفردا شروع 

آمیز  موفقیت قدمی بسوی زندگی با رنگ و روح و سعادت .امتحانها را بگذرانی
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بهترین آرزوهای مرا برای . که تو قدم محکمی برداری کنم میاست و آرزو 
تا فردا تمام شود، اما من  رود میگر چه دفتر گمان ن. قیت خودت بپذیرموف

 .را برای تو خواهم فرستاد ام آن طور که نوشته همان
 .بوسم میشب بخیر، روی ماه دختر نازم را 

 
داشتها طور خواست که صفحات آخر این یاد خدا این -0430خرداد ماه  02

در  .هر لحاظ عالی و کامل بود خواب دیشب از .فرح آور و هیجان بخش باشد
یک کوشش عظیم بخاطر وفادار ماندن پیروز شدم و به عشق نیرومندی وفادار 

 .است گمان، نیروی بس بزرگی را برای پیشرفت در ما بوجود آورده ماندم که بی
تردید ندارم که با وجود همه مشکالت، ما به تالش سازنده خود ادامه خواهیم 

یاری و دفاع از حیات ه طیرش، میهن، فرزندان خود را بدر موقعیت بس خ. داد
ناندیده را هیچ انسان شرافتمندی حق ندارد این ندا . خویش فراخوانده است

شجاعت و ابراز شهامت و پایداری  .انگارد و سر از فرمان مادر وطن بازپیچد
مرگ آور نیست، این ترس است که قاتل انسان، انسانیت انسان، شخصیت 

 .انسان استانسانی 
ظهر امروز، پاسبانی که از بیرون آمده بود، خبر آورد که موج تظاهرات در 

های پندارهای ابلهانه را  دانشگاه جوان پرده .گیرد میدانشگاه اندک اندک باال 
روح و جسم من سرشار از  .درید و چهره قهرمان و محبوب خود را نشان داد

ها زنجیرهای غالمی را پاره خواهند ایمان به جوانان است و یقین دارم که آن
 .آزاد خواهند شد های اند، انسان کرد و با آنکه غالم زاده

و مرا به مالقات  ، آقای دکتر بختیارساعت هفت بعد از ظهر آقای کشاورز صدر
رات را با نظم متینی با موفقیت خواند و خبر داد که دانشگاه دومین روز تظاه

رئیس محترم دانشگاه که از اول بهمن ماه  آقای دکتر فرهاد. است گذرانده
است در تلفن در جواب سازمان امنیت که از او  شرافتمندانه رفتار کرده

دستوری  است هرگز چنین است دستور دهد پالکاردها را بردارند، گفته خواسته
اگر دانشجویان را  .دهید من وعده دروغ میه شما سه ماه است ب .نخواهد داد
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روم و در تظاهرات دانشجویان شرکت  حال خود نگذارید، خودم هم میه ب
 .کنم می

فرستند و  می آقای صالح را به نزد آقای دکتر ملکی ،ساعت دوازده آقای امینی
ام همه زندانیان را آزاد نمایند  دستور داده دهند که به سرلشکر پاکروان اطالع می

تلفنی  بعد آقای سرلشکر پاکروان. و خود ایشان این خبر را به شما خواهند داد
آقای دکتر . فردا و پس فردا همه را آزاد خواهندکرد اند که ظرف اطالع داده

اند که اجازه دهید  تلفن کرده های ظهر به آقای کشاورز صدر نزدیکی فرهاد
ظرف فردا یا پس فردا همه آزاد خواهند شد . دانشجویان پالکاردها را بردارند

ین بار نیز دروغ گفته باشند، روز شنبه خودم نیز در تظاهرات دانشجویان و اگر ا
 . شرکت خواهم کرد

 .فردا یا پس فردا آزاد خواهیم شد همه دروغ، باور کرد، اگر بتوان با وجود آن
اال دفتر یادداشت را وسیله کسانی که به مالقاتم  اگر فردا آزاد نشدم، خودم و

 .تاد، برای تو خواهم فرسآیند می
بکار خواهی برد که در امتحانات به  را های خود یقین دارم که تو بهترین کوشش

 .خدا یار و مدد کار تو باد. بهترین وجهی پیروز شوی
 .بوسم میشب بخیر، روی ماه عذرا، دختر نازم را 

 
ه صبح کسی ب .ام روز گذشت و هنوز دفتر را نفرستاده -0430خرداد ماه  00

عد از ظهر هم که برای مالقات رفته بودم، برادرم آمد و دیگر مالقاتم نیامد و ب
ساعت دو بعد از ظهر امروز یکی از دوستان ما را . ممکن نشد دفتر را بفرستم

فردا روشن خواهد شد . ما را نیز فردا آزاد خواهند کرد گویند میآزاد کردند و 
 .یا باز هم دروغ گویند میکه آیا راست 

را ! مقاله حماسه ملت الجزایر، بزرگترین نبرد آزادی امروز سومین قسمت از
باشد که . را برای تو یادداشت کنم خواهم قسمتهائی از آن خواندم و اکنون می
 :ای سترک پایان پذیرد این دفتر با حماسه
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جبهه نجات بخش ملی  ،و در همان میتینگ ،دنبال اعتراف فرحت عباسه ب
مردان و زنان  ،تنها سه ماه بعد .قالب الجزایر قوام گرفتبوجود آمد و ان

انقالبی چهره قهرمان و فداکار خود را نشان دادند و این قسمت را از یک 
 :کنم میگزارش برای تو نقل 

چنان رشادتی از خود نشان داده است که همه ما « نصیبه بوسلمه»خواهر ما 
ای که در  او در حمله. او را در قلب خود محفوظ بداریمباید همیشه یاد بزرگ 

ای مجاهد ملی به سربازان فرانسوی ترتیب  از طرف دسته ،«گاردیمائو»ناحیه 
بایست پیش از حمله برای کسب اطالعاتی خود را به گردان  داده شد بود، می

 .فرانسوی نزدیک کند
فرانسویها برای اینکه . دستگیر شد ،موریتأساله ما، در این م 02نصیبه خواهر 

از نقشه حمله و محل دسته مجاهدین اطالعاتی بدست بیاورند، به شکنجه 
ای که در  با میله... با آتش سیگار همه بدن او را سوزاندند. خواهر ما پرداختند

حرارت آتش سرخ شده بود صورتش را چنان سوزاندند که گوشت آن از هر 
 . طرف آویزان شد

 .کنجه وحشیانه ادامه داشت اما نصیبه لب از لب نگشودمدت سه روز این ش
از طرف چند تن برادران « گاردیمائو»وقتی نصیبه دستگیر شد در واحد 

زدند  پیشنهاد شد که بالفاصله محل اختفای خود را تغییر دهند چون حدس می
ها  که ممکن است نصیبه نتواند در زیر شکنجه غیر انسانی و خوفناک فرانسوی

 :اما برادران دیگر واحد با این پیشنهاد موافقت نکردند و گفتند. یاوردطاقت ب
رشادت و بزرگی ه مانیم تا ثابت کنیم که اعتماد کامل ب جا می ما همین... »

اگر محل خود را عوض کنیم، این خود . یکایک برادران و خواهران داریم
عتراف اعترافی است دردناک بر ضعف و ترس همرزمان ما، و ما چنین ا

چه از این پس بسیاری از ما . دردناکی نداریم، هیچگاه نخواهیم داشت
ه وقتی ما در مورد نصیبه نشان دهیم که اعتماد کامل ب. دستگیر خواهد شد

که  دانند میرشادت او داریم، دیگر برادران و خواهران ما وقتی دستگیر شوند، 
 .ما از آنها چه انتظار داریم
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چه پر شکوه است این اعتماد ! چه ایمانی! تمادیبینی دخترم، چه اع می
 !قهرمانانه

سه روز پس از دستگیری، جسد در هم شده : ندگفت میچنین شد که این برادران 
او زیر شکنجه طاقت فرسا جان داد . و سوخته نصیبه را در بیابان اطراف یافتند

ه و ولی لب نگشود و دسته حمله جبهه نجات بخش ملی وقتی جسد در هم شد
انگیز خواهرشان را یافتند چنان از خشم و کینه آکنده شدند که همان شب  غم

 .بر گردان فرانسوی حمله آوردند
کینه سیاه داشت و : های ما بیشتر داشت این حمله چیزی از همه جنگها و ستیزه

 .رشادتی جوشان و سترک
وقتی و . ستاو نصیبه نشان داد که الیق این اعتماد عجیب و باورنکردنی 

و زبان فصیح و  نهد میفرانسه الجزایر را گرفت، گفت که بر ملت الجزایر منت 
زبان ه در مدارس، دروس ب. دهد میشیرین فرانسه را زبان رسمی الجزایر قرار 

 .های الجزایری نیز طاغی بودند و رام نشدنی اما بچه .شد میفرانسه داده 
، از مقاومت کودکان الجزایری هزاران ماجرا و داستانهای زیبا و خیال انگیز

 ، داستان حسین بواسحقهاترین این ماجرا انگیزانندهبر. هنوز سر زبانها است
 . پسرکی نه ساله است

ه او که فرزند یک کارگر الجزایری بود و پدرش در جنگ علیه فرانسویها ب
وقتی او . جوشید میای سیاه و آرام نشدنی در قلب کوچکش  کینه .شهادت رسید

زد،  در برابر سئواالت معلم که به زبان فرانسه حرف میمدرسه گذاشتند، ه را ب
  .ایستاد ساکت و خاموش می

. معلم و مدیر دبستان هر چه کوشش کردند تا طاقی کوچولو را رام کنند، نشد
در  ای را که حسین بواسحق بلکه پس از سه هفته فرانسویها ناچار شدند مدرسه

زیرا فرزند کارگر در این مدت با همه کودکان . تعطیل کنند خواند میآن درس 
معلمینی ه آنها قبوالند که نباید فرانسه حرف بزنند و به کنکاش کرد و باالخره ب

 .گویند، جواب ندهند میسخن فرانسه به زبان که 
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علمین فرانسوی را مرحله اجرا درآمد و به زودی مه این تصمیم یک روز ب
سئوال معلم جز به زبان ه زد و ب آموزی فرانسه حرف نمی هیچ دانش. بیچاره کرد

 .گفت میعربی جواب ن
تر  شان را احضارکردند و مسخرههاپدر و مادر .ها را تهدید کردند فرانسویها بچه

اما آنها فقط  .ها بترسند تا بچهاینکه چند ژاندارم نیز دم در مدرسه گذاشتند 
، دسته کرد میزدند و اگر معلمی به فرانسه شروع به حرف زدن  ربی حرف میع

 . ندگفت میجمعی کالس را ترک 
سرانجام مقامات فرانسوی برای اینکه رفتار کودکان این مدرسه اشاعه پیدا 

اما نتیجه این عمل شدید آن بود که نهضت . نکند، مدرسه را منحل کردند
پیداکرد تا آنجا که اگر چه زبان رسمی سکوت در کالسها توسعه بیشتری 

عربی ه تدریس ب ،در بیشتر کالسهای مدارس ،الوصف الجزایر فرانسه بود، مع
 .شد میانجام 

بینی  که می چنان ،حماسه بزرگ الجزایرساختن در ! ای چه مقاومت دلیرانه
کاش اندکی از آن روح بزرگ  ای. کودکان نیز بدون ترس و بیم شرکت جستند

در تن کوچک کودک الجزایری است، مردان و زنان مالحظه کار و را که 
و از مبارزه دیگران نیز وحشت  گذارند میترسوئی که خود قدم به میدان مبارزه ن

 .، داشتندکنند می
انتظار تصمیمی که دیگران در باره ما خواهند ه دخترم در این ایام که هر روز ب

چیز بدتر از آن نیست که دیگران  راستی هیچه که بگذرد، پی بردم  گرفت می
بجای شخص تصمیم بگیرند و چه وحشتناک است که یک نفر بجای ملتی 

 .جز مرگ هیچ چیز ندارد ،تصمیم بگیرد، ملتی که آزادی ندارد
انتظار تصمیمی هستیم که باید در باره ما بگیرند، چه وقت ما خود ه هنوز هم ب

 ریم؟در باره خودمان خواهیم توانست تصمیم بگی
 

امروز هم از آزادی خبری نبود، عصر آقای کشاورز  -0430خردادماه  03
از قول  .و من آمده بودند و دکتر بختیار برای مالقات آقایان دکتر سنجابی صدر
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ند که رئیس سازمان امنیت گفته است چون من همه گفت می آقای دکتر نراقی
اند دیروز مرا آزاد کنند و خبر دادند  توانسته ام، نمی مسئولیتها را قبول کرده

چنانکه تا روز شنبه آزاد نشویم، دانشجویان روز یکشنبه تظاهرات خود را از سر 
 .دیگر خبری نبود. خواهند گرفت

 
. تمام روز از سر و صدای زیاد نزدیک بود دیوانه شویم -0430خرداد ماه  02

ند و مجال مطالعه کند میعالوه بر سروصدای زندانیان، موزائیک بالکن را هم 
 .ندداد مینیز بما ن

مرا به دفتر خود خواهد خواند و  شب خبر آمد که فردا آقای سرلشکر پاکروان
ای که مدتها  دنبال مذاکرهه زنم که ب من حدس می خود .زد هر کس حدسی می

فردا . با من مدتی مذاکره کند خواهد میکرده بود،  پیش با آقای دکتر نراقی
 .خواهیم دید که چه پیش خواهد آمد

 .بوسم میشب بخیر، روی ماهت را 
 

از خواب  دیشب تو را بخواب دیدم و صبح که -0430خرداد ماه  01
شادی بخش  ،یاد تو، ای همای خوشبختی .بسیار شادمان بودم خواستم میبر

ه بیش از پیش برا وضع  ،ای که در پیش است اطمینان یافتم در مذاکره. است
آنها این اطمینان را خواهم بخشید که ه الاقل ب .تغییر خواهم داد نفع جبهه ملی

 . است غیر ممکن چشم پوشی از مبارزه امری
به سازمان امنیت رفتیم  040اتفاق ستوان یک احیائیه ساعت شش بعد از ظهر ب

، رئیس سازمان امنیت و ساعت شش و نیم مرا به اطاق سرلشکر پاکروان
 :فی ما بین انجام شدبه شرح زیر هدایت کردند و مذاکراتی 

ه با جوانی که شهرت زیادی ب خواستم میمن  .شوید فردا آزاد میشما  :انوپاکر
آورده از گذشته و آینده حرف بزنم و از افکار شما که هم طرف اعتماد  دست

و هم مورد قبول دانشجویان هستید، اطالع حاصل کنم و ببینم برای  جبهه ملی
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ن وطن دوستی هستید اما این ای دارید؟ یقین دارم که شما جوا آینده چه نقشه
و حاصل  رود میوطن بطرف انفجار . باید واقع بین هم بود .تنها کافی نیست

وظیفه من در قبال ملت  .این انفجار از بین رفتن استقالل مملکت است
 .جلوگیری از این انفجار است

ای عرض کنم و تیمسار را در جریان چگونگی  من باید مقدمه: صدر بنی
امور سیاسی قرار دهم تا بتوانند به مطالب بعدی با سابقه ذهنی ه پرداختنم ب

در شهرداری مشغول کار  045دعوت آقای ذوالفقاریه ما ب: عطف توجه نمایند
بودیم، ثمرات بسیار پر بها  شدیم و بگمان خودمان انجام کاری که شروع کرده

عناصر فاسد موجب تعطیل کار و  اما بعد از شش ماه تالش، مقاومت .داشت
های دولتی بر من مسلم کرد  های دیگر در سازمان تجربه. شتها گ پنبه شدن رشته

آن جنبه ه هر اندازه سعی شود ب ،ها گونه کوشش این ،با وجود نظم موجود ،که
باید کاری کرد که کارخانه را از پای بست درست  .اثر است ، بیه شودعلمی داد

بهمین . یم در واقع حکم در بند نقش ایوان بودن را داشتکرد میکرد و آنچه ما 
 .امور سیاسی پرداختمه جهت من ب

فرمائید مایل بودید جوانی چون مرا بشناسید، صرف نظر از قیافه و  که می اما این
اندام، این جوان هم به رهبران و هم به جوانان و مردم این مملکت ایمان دارد و 

 .گیرد میمین دلیل مورد محبت قرار ه به .گوید یمکدام دروغ ن به هیچ
هائی  هائی که برای آینده دارم، در واقع این من نیستم که نقشه اما در باب نقشه
هائی برای  است که نقشه ما یک جمع هستیم، این جبهه ملی. برای آینده دارم

هیم بود که جبهه طرح و هائی خوا آینده دارد و من و امثال من تنها مجری نقشه
آنچه ه اگر شما ب :کنم   اما در باب کمک بشما باید عرض. نهد میبموقع اجرا 

خواهید بر این کشور یک رژیم چپ یا راست  فرمائید ایمان دارید و نمی می
نات ارتجاعی حکومت کند، باید تمام کوشش خود را برای بیشتر کردن امکا

ت یأاند و ه نظر من مردانی که بگرد هم آمده از .فعالیت جبهه ملی متمرکز کنید
. مردان مقدس و بزرگی هستند که های خوب اند، نه آدم رهبری را تشکیل داده

                                                             
 ناصر ذوالفقاری، شهردار آن روز تهران 045
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اما اگر شما . موریت الهی استأموریت آنها در موقعیت فعلی کشور یک مأم
امکانات را از آنها که نه چپ روسی و نه راست ارتجاعی بلکه در راهی هستند 

گوئید در آن هستید، بیش از این مضایقه فرمائید، بگفته آقای دکتر  که شما می
در برابر  تواند می، حداکثر این جبهه ملی دو سال نه، سه سال دیگر بختیار

و کمک دیگری . حلهای نامطلوب مقاومت کند گرایش روز افزون به قبول راه
ست که شما سازمان امنیت خود را متناسب با ا اینبه شما بکنیم  توانیم میکه ما 

فرمائید بین دو جناح  آن الفتی که می. سازمان ببخشید ،سیاستی که دارید از سر
اگر  .و چپ وجود دارد در سازمان امنیت چشم گیرتر است راست ارتجاعی

شما این سازمان را تصفیه بفرمائید و ماسک خشونت را از رخسار بردارید و 
است به  راستی سلب امنیت از همه نمودهه امنیت را که در حال حاضر بسازمان 

سازمان امنیت پیشرفت تبدیل فرمائید، بزرگترین خدمتها را به کشور انجام 
رشد و توسعه همه جانبه جامعه را با سرعت شرائط و امکانات باید. اید داده

 .د، همین استاگر راهی برای جلوگیری از انفجار وجود دار .مین کردأکافی ت
، یک عاملم، یک ثرمؤ، اما من یک مکنم میکوشم، سعی  من می :پاکروان

عامل کوچک، شما کمک کنید، سعی کنید جنجال و آشوب نشود، در اول 
ها  این توطئه .بود ترتیب داده شده بختیارای برای نخست وزیر شدن  بهمن توطئه

اما  .بارزه با فساد جلو دزدی را گرفته استم .از این پس هم خواهد بود
سعی کنید جوانها که کبریت را بدست دارند، با باروت بازی  .کنند میسابوتاژ 
ثر را ؤمیهن خودشان را دوست دارند اما عوامل م .آنها جوانند و پر شور. نکنند
 .کشند و دیگران نقشه خونریزیهای مهیب می کنند میآنها تظاهرات . شناسند نمی

چه روی کار  .دهند های ارتجاعی را ترجیح می ها، راست نباید آلت شد، چپ
نباید کاری کرد که در  .آمدن راستهای مرتجع از لحاظ آنها قدمی به پیش است

این ملت که شما بدبختیهای او را چون من . میان این دو نیرو خورد شد
شناسم، نباید از  یت میشناسید، ملتی که من تنها در برابر آن برای خود مسئول نمی

من سعی . وظیفه ما است که نگذاریم از بین برویم، کمک کنید. بین برود
 . یوسانه خودم را بکار می برم، شما هم کمک کنیدأم
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ت اجرائی کدامیک یأه پرسم، بین آقایان اعضای از جنابعالی می قبالا :صدر بنی
 کشانند؟ خواهند مملکت را بسوی انقالب خونین ب چپ هستند و می

 . هیچکدام اما ضعیف هستند :پاکراون
امکان کنترل  شما عمالا. خودشان نیست از شما استضعف آنها از  :صدر بنی

معهذا در مقام رئیس سازمان  .اید حداقل رساندهه نیروهای تحت اختیارشان را ب
سال گذشته بر امروز هزار بار بیش از  امنیت البد باید بدانید که جبهه ملی
اما وقتی شما  .نها قوی هستندآکه  دهد مینیروهای خود کنترل دارد و این نشان 

ها را که هر  ، چگونه توقع دارید ما بتوانیم تمام حوزهدیگیر میباشگاه را از ما 
اما من باید  ؟، کنترل کنیمشود میای از این شهر بزرگ تشکیل  یک در گوشه

به انجام بریم و یک  اًن کار بسیار مهم را هم قطعای رود میبشما بگویم که ما 
 .سیستم کنترل بوجود آوریم

گوئید معتقدید باید  آنچه میه ب من فردا خیلی دیر است، اگر واقعاً تیمسار بنظر
بروید و دست دکتر  هم امشب به زندان موقت شهربانی، به زندان قزل قلعه

ها را  اگر شما دکتر سنجابی. را ببوسید و از همه معذرت بخواهید سنجابی
همان چپ روسی  آنهاد، جانشین نبروان ش عاصی کردید و مجبور نمودید به خانه

عامل  آیا بنظر شما دکتر سنجابی. خواهد بود که شما از آن بیش از ما بیم دارید
 دبلوا بو
 خیر :انوپاکر
 ؟اید پس چرا توقیفش کرده :صدر بنی

 برای اینکه راهی برای خاتمه تظاهرات جز این نبود: پاکروان
. نه جبهه ملی ،مورین شما بوجودآوردندأاول بهمن را م ،در هر حال: صدر بنی

ست ید جلو تظاهرات گرفته شود، حق این بود که به ملت راخواست میاگر شما 
مرگ یکبار شیون یکبار،  :زدند ره میعخاطی را که ن یها ید و سرهنگگفت می

و  شد میکه جبهه ملی راضی  دهم میبشما قول  .یدکرد می روانه زندان قزل قلعه
ای برای بیرون آمدن از  تیمسار، ما نقشه .پوشید از ادامه تظاهرات چشم می

رنه زبده دانشجویان برای شرکت در تظاهرات دانش دانشگاه نداشتیم و گ
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ند و وقتی هم زد و خورد شروع شد، تمام سعی را بکار بردیم که رفت میآموزان ن
کار شد و نیروهای نظامی مجبور شدند  از آن جلوگیری کنیم اگر کمی دیر این

 مال توطئه بر ترتیب بدین برای انجام نقشه در دانشگاه را بشکنند و وارد شوند و
سازمان کنترل دانشجویان مشکل  ،، برای این بود که با نبودن دانشجویانشود

 .است از قول من آمده اًعین ت سه نفریأشده بود و همین نکته در گزارش هی
گوئید چون  شما می .گذارید می ظورگذشته از این، شما ما را دائم در مح

کنیم تا  اند، فالن کار را نمی دانشگاه مذاکره کردهالمثل با رئیس  دانشجویان فی
تیمسار، این کارهاست که مملکت را . نگویند که ما ترسیدیم و تسلیم شدیم

شما وقتی مذاکره را بعنوان راه حل  .کشاند بسوی یک انقالب خونین می
 .پیش بسوی انقالب :گوئید کنید، در واقع به مردم می مشکالت قبول نمی

 است؟  اید و قبول نشده کرده تقاضای مذاکره با جبهه ملیشما چه وقت 
 است ایم قبول شده هربار که تقاضا کرده :پاکروان

 است اید چه تخلفاتی نموده بفرمائید جبهه از مواردی که بتوافق رسیده :صدر بنی
 هیچ :پاکروان

ما گزارش داده شد که ه ب .اید اما شما در موارد بسیار تخلف کرده: صدر بنی
است و چون مدیر  آموزان را داده ای از دانش سازمان امنیت دستور اخراج عده

است که دستور اخراج  مدرسه زیربار نرفته، از وزیر فرهنگ خواسته شده
روید، موانع غیر قابل  آیا این کارها در راهی که شما می .آموزان را بدهد دانش

 د؟ نکن عبور ایجاد نمی
 دروغ است اًر نکنید، حتمباو ،دروغ است آقا: پاکروان

 شما رجوع نکرد؟ه در این باره ب بسیار خوب، آیا جبهه ملی: صدر بنی
آموزان را در مدارس دیگری  چرا و ما ترتیبی دادیم که اسامی دانش :پاکروان
 .بنویسند

 و ننوشتند :صدر بنی
 نه نوشتند :پاکروان
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سرا را  ای وزیر فرهنگ دانشجویان دانشتیمسار بفرمائید اگر این آق :صدر بنی
آقایان حق با شما است اما مملکت  :گفت میآنها ه و ب کرد میمذاکره دعوت ه ب

 ؟شد میدچار افالس است، پول نداریم، چه 
وقتی شما با  ؟کنید شخصیت دانشجویان را انکار کنید همه سعی می چرا این

نید، با دیگران چه ک  میطور رفتار  گزیده ترین جوانان این مملکت اینبر
گوئید بمیر و طبیعی است که ما جواب  شما بما می و آینده مال ماست .کنید می
 .و مدتی خندیدیم. ما برای زنده ماندن الیقتریم، خودت بمیر دهیم می
امکاناتی برای شما  کنم می، سعی کنم میمن حرفهای شما را تصدیق  :انوپاکر

 .استفاده کنید بوجود آورم شما از این امکانات
را از او دریغ نکنید، ما کسانی نیستیم که  اگر شما امکانات جبهه ملی :صدر بنی

تا آقای  کند میسقوط  دولت دوخته باشیم که چه وقت کابینه امینیه چشم ب
یک سازمان بزرگ سیاسی  کنیم میعی ما س .جانشین ایشان بشوند الهیار صالح

مستقل از چپ و راست بوجود بیاوریم که برای همیشه جای این نظم پوسیده را 
اگر شما کمک کنید  .بگیرد و پیشرفت مداوم و سریع جامعه ما را تضمین کند

های  ما از این کمک استقبال خواهیم کرد و اگر هم بجای کمک ایجاد مضیقه
 .انه و مقدس خود ادامه خواهیم دادکوشش شرافتمند به ما ای بنمائید، باز تازه

یا شما نیست، برای ایمانی است که  خودزیرا کوشش ما بخاطر خوش آیند 
 . داریم

صدر دو سئوال دارم که انتظار دارم جواب  خوب حال من از آقای بنی :پاکروان
 .درست بمن بدهند
نان را به انی نبودند که جوست که آیا در روز اول بهمن کساا سئوال اولم این
 ند؟کرد میزدوخورد تشویق 

یک قسمت ه شما تنها ب .اختالف ما با شما درست در همین جاست: صدر بنی
ها نگاه  کنید و برای درک زیبائی آن الزمست که بهمه قسمت منظره نگاه می

اما  ،زدوخورد تشویق کننده که کسانی نبودند که مردم را ب گویم میمن ن .کنید
آورید که کسانی بتوانند سوءاستفاده  پرسم شما چرا وضعی را بوجود می یم
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، کنیم میلبان فرصت عرض اندام فراهم ط  این ما نیستیم که برای آشوب. نمایند
درهای دیگر را  کنند، شما عمالا کارها را می مورین شما هستند که اینأاین م

 .و تشنگی جان خواهیم داداید و ما اگر دیر بجنبیم از گرسنگی  بروی ما بسته
تا حدی درست است، اما شما هم باید مواظب باشید، باید کمک  :پاکروان

 .کنید، تا وضع بدتر نشود
 دهید که در آینده کنترل شما بر نیروها بیشتر شود؟  سئوال دوم، آیا احتمال می

د تسلط بیشتری بر نیروهای خو یقین دارم که در آینده جبهه ملی :صدر بنی
هائی که شما از آن صحبت  نقشه، چپ بی یخواهد داشت چه تندروها

اند و در عرصه مبارزه اجتماعی جز پرچم  فرمائید بکلی عقب رانده شده می
 نیروئیاند،  آمدهگرداین پرچم  ه حولمقدس جبهه ملی ایران و جز نیروهائی که ب

 . خورد بچشم نمی
 آقای امینی یک خواهش بکنم به شما از خواستم میراستی تیمسار من 

ایشان بفرمائید هیچ الزم ه بفرمائید، از ما نمی شنود اما از شما شاید بشنود، ب
نیست با محاکمه کیاها با فساد مبارزه کنند، دروغ نگویند، این بزرگترین 

 . ها با فساد است مبارزه
ایم و  کرده دروغ عادته زار سال است بقبول دارم اما ما دو ه :پاکروان

 .را ترک کنیم توانیم یکباره آن نمی
یم، پرسیدم تیمسار من تنها هستم یا داد میو وقتی بهنگام خداحافظی دست 

 .شویم و ایشان گفتند نه چهار پنج نفری هستید همه آزاد می
گوئید ما  شما خود می. م همین استگفت میها که ظورگفتم تیمسار آن مح

خواهید آزاد بشوم، چکار کنم، چگونه  ایم، بعد از من می تقصیری نداشته
 .که دوستان ما زندانی هستند ساکت بمانم در حالی

 .نه، بلوا مفید نیست، آنها بزودی آزاد خواهند شد :پاکروان
 چه وقت :صدر بنی

  .تاریخی برای آن تعیین کنم توانم میچون قرار شد که دروغ نگوئیم، ن :پاکروان
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. البته مطالب دیگری هم مورد مذاکره قرار گرفت که چندان اهمیت نداشت
 .گویند فردا خواهیم دید که تیمسار تا چه حد راست می

 .بوسم میشب بخیر، روی ماهت را 
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 زنگنه فاتح، مادر ابوالحسن بنی صدر اشرفیه مزندگی نا
 

(. 0433 -0520) -( الملک فتح)الله زنگنه  رزند فتحف، فاتح زنگنه اشرفی
 0433مرداد  3او در . ازدواج کرد صدر  با آیةالله سید نصرالله بنی 0512در 

به خاک  صدر الله بنی در تهران درگذشت و در بهشت زهرا در جوار پسرش، فتح
 .پرده شدس

خاطرات ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری  -درس تجربه»در کتاب 
می ابوالحسن بنی صدر در باره او چنین  -«در گفتگو با حمید احمدی -ایران
 :گوید

به « قرنقوروت دره»ی به اسم ش مهربان از توابع همدان، در دهمادرم در بخ
، پدر بزرگ مادرم، پیشکار قره گزلوها بوده و رئیس گارد ناصرالملک. دنیا آمد

او مدت کمی هم به تهران آمده بود ولی کار اصلی . وقتی که او نایب السلطنه بود
و به اصطالح قدیم جامعه شناسی، از طبقه میانی و . اش در همان روستا بود
او هم آدم با اراده ای بود و زندگی را به اصطالح از . دمالکان محسوب می ش
اما مادر بزرگ مادریم، او دارای خصلت هایی بود که در . هیچ شروع کرده بود

مادر من هم بوده و به گمانم از طریق او به ما هم منتقل شده و بیشتر در زندگی 
می  مادرم تعریف. یعنی از جهت روحیه شدید وطن دوستی. ما منعکس است

کرد که او در سنین نوجوانی و در سالهای جنگ جهانی اول، رفته بود تماشای 
و وقتی . سربازهای روس وقتی مادرش فهمیده بود، به او گفت بیا این جا

یر داغ را چسباند به دستش به طوری گفت و کفنزدیک شد، مچ دست او را گر
ه من، بچه ایرانی، تو بچ» :مادرش به او گفته بود. حالت بیهوشی رسیدبه که 

مادر بزرگم چندین بار با « !رفته ای سربازان اشغالگر را تماشا می کنی؟
او . گروههای سوار دزد مسلح که به روستاها حمله می کردند، جنگیده بود

 . چنین روحیه سلحشوری داشت
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  نوشته ابوالحسن بنی صدر در رثاء مادرش
 

 ( 0433شهریور  0داد تا مر 01)روزنامه انقالب اسالمی  334شماره 
 

 مرگ مادر
 3رشنبه اچه بنی صدر مادر گرامی اینجانب و خواهران و برادرانم، خانم اشرفی

در هر . ، در پایان نماز صبح، دعوت به حق را اجابت گفت0433مرداد ماه 
به خدا بازگشته  یک از دو هفته پیش از آن، دو مادر گرامی دو دوست نیز

در جمع تسلی دهندگان معزز، زبان حال همه آنها شدم که در مهاجرت، . بودند
فرزند وقتی با مادر است، همه اعتماد، . پدر و مادر خویش را از دست می دهند

همه زندگی می شود و با هستی این همانی می ... همه امید، همه شادی، همه
. ت، خود را در قید هیچ مرزی نمی یابدچنانکه وقتی انسان در وطن اس. یابد

پس حق با ایرانیان است که مادر و . پنداری همه هستی عرصه حیات او است
از آنجا که بیشتر عمر اینجانب در مهاجرت . وطن را همانند گرامی می دارند

اجباری گذشته است، پس در این اندیشه شدم که چگونه می توان دور از وطن، 
از پدر و مادر، با پدر و مادر بسر برد؟ پاسخها را تجربه  در وطن زیست و دور

زندگی کردن، عمل : کردم و سرانجام تجربه صحت این روش را تصدیق کرد
وقتی که حقها که زندگی . کردن به تمامی حقوقی است که ذاتی حیات هستند

وریم و در برابر تجاوز به این حقوق، می ایستیم، وطن و آراست، به عمل در می 
چنانکه پس از سالها . پدر و مادر و همه انسانیت و هستی در ما زندگی می کنند

گاه که مدتی از . که از مرگ پدر می گذرد، رابطه ام با پدر هیچ قطع نشده است
معلوم می شود حق حیات را بطور : او بی خبر می مانم، به خود می گویم

دادیان، آنسان که باید کوشا شایسته بجا نیاورده ام و در استقامت در برابر استب
می دانم آن روز پدر و مادر می میرند . پس بر کوشش خود می افزایم. نبوده ام

که حق زندگی بجا نیاورم و مبارزه برای برخورداری انسانها از حقوق خویش را 
 . آن روز، با مرگم، پدر و مادر را در خود می میرانم. رها کنم
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ته اند مهاجرت شرط تحول است و زندگی سخت تردید ندارم همه آنها که دانس
برای حق برخاسته اند و . در مهاجرت را پذیرفته، حق زندگی را بجا می آورند

این تجربه، تجربه آنها است . چنین می کنند. بخاطر حق به استقامت ایستاده اند
 .که به نسل جوان کشور منتقل می کنم

زندان آن مادر گرانقدر را تسلی داده از همه آنها که در ایران و خارج از آن، فر
 .اند، سپاس گذارم

 ابوالحسن بنی صدر



 
 ابوالحسن بنی صدر تح الله وفمهدی، : ایستاده

 جت بنی صدرهو بصادق  :نشسته
 

 
 سالگی 0۳-01ابوالحسن بنی صدر در سن 
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 ، پدر ابوالحسن بنی صدردرص زندگی نامه آیةالله سید نصرالله بنی
 

در  در روستای عبدالمومن ،(0421-0533) صدر  بنیید نصرالله آیةالله س
در جنگ جهانی اول، در همدان . بخش مهربان از توابع همدان به دنیا آمد

ی که ایران را اشغال کرده و باعث قحط و اثر رفتار نیروهای خارج. طلبه بود
برای تکمیل . غال و نابودی مردم شدند، هرگز ذهن او را ترک نگفت

او در محضر سه استاد . تحصیالت به نجف رفت و حدود ده سال در آنجا ماند
و حاج میرزا  الله سید ابوالحسن اصفهانی حضرات آیات: کرد معروف تلمذ می

در عداد مراجع بزرگ و ) و آقا ضیاءالدین عراقی اصفهانی محمد حسین نائینی
این سه توسط انگلیسها به ایران (. بخصوص بعنوان استاد یگانه و گرانقدر بود

باوجود این، فشار مردم ایران و عراق، سبب شد که انگلیسها و  .تبعید شدند
نائینی از جانبداران . دولت دست نشانده آنها تن به بازگشت آنها به نجف بدهند

 . انقالب مشروطیت و صاحب کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله بود
لقاسم صدر، سید ابوا سید نصرالله بنی: این سه استاد، سه شاگرد ممتاز داشتند

از این سه نفر، خوئی در نجف ماند و مرجعیت . و آقا بزرگ شاهرودی خوئی
 . یافت

ناسازگاری آب و هوا . بگفته خود، به دو دلیل در نجف نماند صدر  آیةالله بنی
براین باور بود که هر کس . زاجش و ترس از گرفتار هوای مرجعیت شدنبا م

نیایش فقیه کم . به دنبال مرجع شدن برود، دین و دنیای مردم را خراب می کند
خداوند مرا از ابتال و : همواره ورد زبانش بود مانند، حاج آقا رضا همدانی

 .آزمایش مرجعیت، معاف گردان
صدر یک بار به  آیةالله بنی. مراجعت به ایران همزمان شد با سلطنت پهلوی

. به اتهام تحریک مراجع، توقیف شد 044اتفاق آیةالله سید محمود طالقانی

                                                             
روحانی، نواندیش  ،(0422شهریور  01-0521اسفند  04)سید محمود عالیی طالقانی 044

ایران  دوم و یکی از مؤسسین نهضت آزادی دینی، فعال سیاسی و اجتماعی، عضو جبهه ملی
 .، عضو شورای انقالب بود3 04او پس از انقالب  .بود



 
 

هجری قمری برابر  04۳۳شجره نامه خاندان بنی صدر، بطریق مبسوط تا سال 
صدر شروع شده و تا جد اعالی  هجری شمسی، از آیةالله نصرالله بنی 044۱با 

ع، امام هفتم پشت، به حضرت امام موسی کاظم  4۳این خاندان، پس از 
 . پذیرد پایان می

مدفون در گزل )الحاج سید نصرالله ابن سید صالح بن سید باقر بن سید حیدر 
 بن ابن سید رسول ابن محبعلی( ابدال  از دهستان خدابندلو بخش قروه سنندج



زمان بن محمد زمان بن محمد هاشم ابن حیدر معرقی بن جان محمد سبز  علی
اکبر بن موجود بن  ب به احتشامی ابن رسول بن علیقبا ابن خضربن رسول ملق

الزمان میر  عباس ابن ایلیاس بن میراولیاء بن مولود بن حیدر بن میر بدیع
الدین بن بدردین  الدین بن جالل بن میرجمال( دستغیب شیرازی)صدرالدین 

الدین بن اظهردین بن ظاهرالدین بن عباس بن قاسم بن  بن محمود بن شمس
الزمان ابن زید بن موسی بن جعفر  الدین ابن اکبر شاه بن بدیع لرضا ابن سه

 الله علیهما سالم
است که با  است، این آنچه از قول پدر بیادم مانده» :ابوالحسن بنی صدر

یکی از اجداد ما، به دستور ناصرالدین . های شیراز، پسر عمو هستیم دستغیب
آنها که . آید از آنجا به همدان میشود و  شاه قاجار، از شیراز به بیجار تبعید می

صدر را دارند و سه تیره دیگر که نامهای خانوادگی دیگری  نام خانوادگی بنی
های تبعید شده به بیجار و اقامت گزیده در  دارند، فرزند و نوه و نتیجه و نبیره

 .«همدان هستند
 

 
 

آنرا بازسازی لی آن بود و متو صرالله بنی صدرن آیةاللهمسجد جامع همدان که 
 کرد
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، شهر 0405چنان بود که در سرمای سخت سال  صدر  روحیه ملی آیةالله بنی
بمناسبت )همدان را به اتفاق خانواده خود ترک گفت، تا یک تلگرام تبریک 

« سط رضا شاهکه توأم بود با سوزاندان اسناد حساس نفت تو لغو قرارداد دارسی
با شرکت نفت ایران و  0144و زمینه سازی بود برای امضای قرارداد 

و در همین نقل و انتقال، همسرش . ارسال ندارد« رضا شاه»برای ( انگلیس
 . صدر را بدنیا آورد بنی ، در قریه باغچه ابوالحسنزنگنه فیاشر

از ایران، بر سر نان  بعد از رفتن رضا شاه صدر در جنگ جهانی دوم، آیةالله بنی
مبارزه مردم شهر به رهبری او، نتیجه . شهر، رویاروی قوای انگلیس ایستاد

 او با ایجاد سازمان پخش نان و سوخت مجانی،. بخشید و نان شهر تأمین شد
قشرهای فقیر شهر را در سرمای سخت زمستان همدان، از سرما و گرسنگی 

 .این حرکت آغاز راه و رسم زندگی او شد که تا پایان آن ادامه یافت. حفظ کرد
طرز فکر و رفتار دینی داشت که هنوز هم از زمان امروز پیش  صدر  آیةالله بنی

از دنیا رفته بود و هیچ روحانی حاضر  043عری چون عارف قزوینیشا. است
: صدر برجنازه او نماز گزارد و گفت آیةالله بنی. نبود بر جنازه او نماز بگذارد

 . «داوری نسبت به حقیقِت باور هرکس با خدا است»
در دورانی که . در نهضت ملی کردن صنعت نفت هم شرکت کرد صدر  آیةالله بنی

پرداخت،  به مخالفت با رهبر نهضت ملی ایران، دکتر مصدق آیةالله کاشانی
ر نیز آیةالله یکبا. صدر تا توانست در انصراف او از مخالفت کوشید آیةالله بنی

را از  واسطه شد و کوشید محمد رضا شاه بنی صدر میان مصدق با شاه
 . باز دارد مخالفت با مصدق

وجوانی با آیةالله که از دوران ن) ، سرلشکر زاهدی0445مرداد  52بعد از 
که به  ٰیشوراز او دعوت کرد در مجلس ( و فامیلش دوستی داشت صدر بنی

ولی وقتی او فهمید که قصد از تشکیل . شد، شرکت کند دعوت او تشکیل می
این مجلس شور، از سر گیری رابطه با انگلستان و تهیه مقدمات برای بستن 
                                                             

میهن دوستِ  ازس ، شاعر و تصنیف(0405بهمن  5 -0521) -ابوالقاسم عارف قزوینی 043
 .خاک سپرده شده است در آرامگاه بوعلی سینا واقع در همدان، به. دورهء مشروطه
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اهدی که حاال درجه سپهبدی قرارداد نفت است، دعوت او را نپذیرفت و به ز
بگذارید و  حل مشکل نفت را همچنان برعهده مصدق: نیز گرفته بود، گفت

و نیز، قرآن معروف به . خود را گرفتار شومی قرارداد تحمیلی نفت نکنید
آن را برای مورین دربار مأ. محمدرضا پهلوی چاپ شد ، به دستورآریامهری
از دریافت آن امتناع  آیةالله بنی صدر روحانیان طراز اول می بردند، اهدا، نزد
 .ورزید

: دو نوع مباحثه داشت. پرداخت به تدریس نیز می صدر  در همدان، آیةالله بنی
تدریس برای گروهی از برجستگان که به اجتهاد نزدیک شده بودند و مباحثه با 

 . کردند تهدان طراز اولی که خود تدریس نیز میمج
، حوزه قم به سامان بود و اعتبار  04در دوران مرجعیت آیةالله بروجردی

کار . با مرگ آیةالله بروجردی، مرجعیت گرفتار بحران شد. روحانیان شد
و در پی  0435در خرداد  با روحانیت، به توقیف آیةالله خمینی رویارویی شاه

در . آن، مهاجرت روحانیون طراز اول شهرها و مراجع قم و مشهد به تهران کشید
صدر  بنیو ابوالحسن  الله و دو فرزند او، فتح صدر مبارزه این دوره، آیةالله بنی

 . هم شرکت داشتند
خانه او  درِ . آیةالله بنی صدر یک روحانی عالیقدر بود که سفره گسترده داشت

کار او کمک به مردم و یاوری به دردمندان، . از صبح تا شام بروی مردم باز بود

                                                             
بعد از . مراجع شیعهاز ( 0431-دربروجرد 0523)سید حسین طباطبایی بروجردی   04

ساکن ) حائری یزدی و محمدحسین نائینیعبدالکریم درگذشت مؤسس حوزه علمیه قم، شیخ 
 0452و نیز، درگذشت آقا سید ضیاءالدین عراقی، مرجعیت عامه شیعه تا سال ( نجف اشرف

سید ابوالحسن اصفهانی در نجف اشرف ساکن . قرار گرفت حسن اصفهانیبر عهده سید ابوال
همچنین در آن سالها سید حسین طباطبائی قمی در کربال ساکن بود و مشغول تدریس . بود

سید ابوالحسن اصفهانی در نجف درگذشت و  0452در سال  .برای طالب حوزه کربال بود
پس از درگذشت سید . ماه پس از آن سید حسین طباطبایی قمی نیز از دنیا رفت 3متر از ک

ابوالحسن اصفهانی و سید حسین طباطبایی قمی، عمالا سید حسین طباطبایی بروجردی 
 02دار مرجعیت بخش قابل توجهی از شیعیان گشت و این موضوع به مدت نزدیک به  عهده

 .سال ادامه یافت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
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دیدند و نیز آزادیخواهان و  همه روزه، دهقانان و شهرنشینانی که ستم می. بود
گاهی مسایل . کردند مد و شد میآو سیاستمداران به خانه او اهل فضل و دانش 

، 046مثال وقتی ضیاءالملک فرمند. شد مهم سیاسی، در آنجا حل و فصل می
استعفاء داد، مصدق از آیةالله بنی صدر خواست  وزیر کشاورزی دکتر مصدق

 .کره کند تا استعفایش را پس بگیردکه با وی مذا
فرمند . از او علت استعفاء را پرسید. با ضیاءالملک دوست بود صدر آیةالله بنی

وی حاال بمن ظنین شده و . و من سی سال است که دوست هستیم گفت مصدق
دهم که او به  می ءعالکند شاید من گزارش مذاکرات هیئت وزیران را به  فکر می

وی موضوع . و من از سوءظن دوستم نسبت به خود، عصبانی هستم. بدهد شاه
کند که اشتباه کرده و خیلی از او  گوید و مصدق تصدیق می می را به مصدق

 . معذرت میخواهد و فرمند استعفایش را پس میگیرد
در تمام عمر، در عمران و در پرداختن به امور مردم و استقالل  صدر آیةالله بنی

مرمت و بازسازی مسجد جامع همدان و مساجد دیگر، نوسازی . طلبی کوشید
 .از کارهای او است( کارخانه قند)شهر، ایجاد صنعت 

وقتی او را برای معالجه به پاریس . شد دچار خونریزی مغزی 0421در سال 
. ، چشم از جهان فروبست0421بهمن  0او در . آوردند، کار از کار گذشته بود

صدر که وصیش نیز بود،  پیش از مرگ، مکرر او به فرزند خود، ابوالحسن بنی
 .رشته کارهایت را رها مکن: گفت می

روحانیون . اهی کردندرا تا نجف همر صدر همسر و فرزند، جنازه آیةالله بنی
حوزه نجف و جمع کثیری از مردم شهر، با شرکت مراجع، جنازه را تشییع و 

                                                             
، نماینده سه دورٔه چهارم، پنجم و ششم (  04 -در همدان 0503)ند حسنعلی فرم 046

او یک . ، در مجلس چهاردهم وکیل شد0451بعد از شهریور . مجلس شورای ملی از همدان
نطق تاریخی در مورد اعتبارنامٔه سید ضیاءالدین طباطبایی ایراد کرد و حقایقی را راجع به 

در کابینه حسین عالء، . ستهای استعمار فاش نمودکودتای سیدضیاءالدین و رضا خان و سیا
 .، وزیر کشاورزی بودو در حکومت دکتر مصدق( 0451اسفند )
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، آرامگاه ، در کنار عالمه حلیاو در حرم مطهر حضرت علی. برآن نماز گزاردند
 . یافت



 
 

رفیع  آیةاللهصرالله بنی صدر، سید ن آیةاللهمخبر فرهمند، : ز راست به چپا
 .الملک فرمندرفیع و ضیاء

 همدان در مجلس چهاردهم  بودندآقایان فرهمند و فرمند نمایندگان  



 
 

 ارش در همداندر اطاق ک 0431آیت الله بنی صدر و نوه هایش در تابستان 
 مینا موسویان و فیروزه بنی صدر، هما رفیع: از راست به چپ



 
 صدر در نجف آرامگاه آیةالله نصرالله بنی

 
السالم نجف، در کنار  پدرم وصیت کرده بود او در وادی» :ابوالحسن بنی صدر

در وصیت نامه، شخصی را هم نام برده بود که محل . مزار پدرش دفن شود
قای روزدوم، آ. نیافتند روز اول ورود به نجف او را. شناخت دفن پدر او را می

والحسن اصفهانی، از استاندار نجف اجازه بموسی اصفهانی، نوه آقا سید ا
در ایوان طال، در دو . دفن شود( ع)گرفت جنازه پدرم در حرم حضرت علی 

طرف در ورودی به حرم، دو مقبره یکی مقبره مقدس اردبیلی و دیگر مقبره 
او، در اطاقی که آیةالله محمد حسین در کنار مقبره . عالمه حلی وجود دارند

غروی اصفهانی، معروف به کمپانی نیز در آن مدفون است، جنازه پدرم را به 
 .«خاک سپردند
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 پدرش دگیزنروزهای  باره آخرین ابوالحسن بنی صدر در ءنوشته
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

امروز صبح  -0410( روز عرفه)ذیحجه  1، 0421بهمن  0چهارشنبه 
 دیماه به اتفاق مادر 53روز دوشنبه . دعوت حق را اجابت کرد پدرم 1بساعت 
سه روز پیاپی به او . برادرزاده به پاریس آمده بودند 042و رضا 043و خواهر

پیش از خواب، نیمساعتی نماز . روز سوم شدیدتر شد. داد حالت اغما دست می
فردایش، در حال نیمه . است شد که نماز را تمام کرده قانع نمی. خواندند

چهار ساعت منتظر  در آنجا،. بردیم Pitiéبیهوشی، او را به بیمارستان پیتیه 
دست را . در این فاصله بهوش آمد. شدیم که جایی پیدا شود، او را بخوابانیم

شد  به سر و گوش اینجانب کشید و مدتی نوازش کرد و مطالبی که فهمیده نمی
. فراموش مکن: دوباره به تأکید. فراموش مکن: را دو بار تکرار کرد و گفت

در آنجا بهوش . اطاق عمومی خواباندیم بعد او را بردیم در تختخوابی در یک
اسم رضا اخوی . دست به سرگوشم کشید. باز اینجانب را به اسم صدا زد. بود

یک به یک فرزندان یعنی برادران و خواهران را اسم بردم . را برد زاده و اختر
شامش را لقمه  بعد پشتی او شدم و. خیر: که میل دارید نزد شما بیایند؟ گفتند

 .لقمه در دهانش گذاردم، خورد و خوابید
. را نزد طبیب بردم خانم والده. فردا، یعنی سه شنبه، دیروز، در حال اغما بود

، خواهرم، و عذرا، همسرم، در بیمارستان در بالین پدرم اخوی و اختر صادق
تلفنی از بیمارستان شده است : مراجعت دادم، رضا گفتوقتی خانم را . بودند

. که باید یک عمل کوچکی بکنند و هر دقیقه تأخیر خطر مرگ همراه دارد
باید در همان حال که . ترین لحظات عمرم تا این زمان را در پیش داشتم سخت

                                                             
 بنی صدر اختر 043
، فرزند فتح الله و پری بنی صدر، مهندس (0445خرداد  05متولد )رضا بنی صدر  042

 معماری
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چاره نبود تصمیم گرفتم و این را . ماندم در درونم طوفان بود، در ظاهر آرام می
صادق گفت پدر را ببینیم، امتناع کردم ترسیدم تحت تاثیر . پیش از دیدن پدرم

بعد فکر کردم در هر حال تصمیم را به طبیب اطالع . عاطفه دچار تردید شوم
چند بار صدایش کردم، پلکها را تکان . ام و رفتم به بالین پدر، بیهوش بود داده
ادم تا از اطاق عمل خارجش ایست. بعد به اطاق عمل انتقالش دادند. داد می

او را به اطاق اکسیژن . هم از دست رفته معلوم شد که آخرین اقبال. کردند
زد، تمام وجودم نزدیک  شب هر بار که تلفن زنگ می. به خانه آمدیم. بردند
خبر . یکبار از بیمارستان تلفن کردند، مردم و زنده شدم. شد که از هم بپاشد می

. با ترس بسیار حالش را پرسیدم. داد لومیت را می انتقال به بخش پروفسور
خواستم به چند نفر تلفن کنم  می. زد صبح دلم بسیار شور می. گفت بهتر است
پسر عمو،  041اسماعیل. توانند، بکنند، بعد بروم بیمارستان هر کمکی که می

، رفتیم بیمارستان ببالین صادقگریان، به اتفاق . اند بود که تمام کرده تلفن کرده
تنها . 031طور خوابیده بود و با همان آرامش که بخواب دیده بودمش همان. پدر

 ...است که آخرین گفتگو را او خود با خدای خود کرد دلخوشیم این
از دلداری و  033و ملک 034و خانم و آقای نراقی 035و قطب 030امروز تکمیل

فیروزه دخترم از حال ما . رهین منتشان هستم. کمک هیچ مضایقه نکردند
 ...دختر بسیار باهوشی است، مثل ابر بهار می گریست. فهمید که چه پیش آمده

                                                             
، فرزند رحمت الله بنی صدر، وکیل دادگستری که (0450متولد )در اسماعیل بنی ص 041

 .دکترای حقوق را در آن زمان در پاریس می گذراند
پدرم در خواب دیده بود پدر بزرگم، به پشت، خوابیده و . هنوز، پدر بزرگم در ایران بود 031
. تلفن کرد به ایران. پدرم بیمار است: چون بیدار شد، گفت. نورانی است. حرکت است بی

 .اش کنند اصرار کرد روانه فرانسه. معلوم شد، پدر بزرگم بیمار است
نگار و استاد  شناس، تاریخ ، جامعه(در قزوین 0402متولد )ناصر تکمیل همایون  030

تکمیل همایون از ناصر  .پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است
در  دکتر احسان نراقیو دستیار  0441ایران در سال  اعضای سازمان جوانان جبهه ملی

  043در سال  .دوستی او و بنی صدر از آن زمان آغاز می گیرد. دانشسرای عالی تهران بود
او از اعضای حزب ملت . به ایران بازگشت 6 04برای ادامه تحصیل به پاریس آمد و در سال 



 
ن، ابوالحسن بنی صدر، از راست به چپ، حسن حبیبی، ناصر تکمیل همایو

 043۳ - ده و فیروزه بنی صدر در فرودگاه اورلی پاریسصادق قطب زا
 

 
0433در ( پاریس)ی صدر در کوی دانشگاه سیته ابوالحسن بن



 
 

  043۳- فیروزه و زهرادخترانش، سن بنی صدر با صادق و ابوالح
 

 
  0444 -علی با پسرشابوالحسن بنی صدر 
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 1روز شنبه . وز، دو بار نزد پدر رفتمدر این دو سه ر -بهمن ماه 01یک شنبه 
کفن بسیار لطیف را از . ساعت قبل از لحیم کاری نزد پدر رفتم بهمن ماه نیم

بکلی . ای گلگونی و بسیار نورانی و سخت آرام داشت صورتش کنار زدند، قیافه
تنها . چند بار صدایش کردم، جواب نداد. فراموش کردم که از دنیا رفته است

تا آن . گریستم یک ربع ساعت با او تنها بودم و می. وانستم گریستت بودم و می
ها را فرو ببلعم و از اندوه جان کاهم چیزی ظاهر  وقت، اغلب مجبور بودم غم

 . نکنم
... 

چندین بار . را به خواب دیدم صبح پدرم. شب، ناراحت به خواب رفتم
تر طرف صحبت  کم. بینم ها به خوابش می تقریباً غالب شب. ام بخوابش دیده

آورم، چون  جا می از جمله دوبار که با هم حرف زدیم را در این. شویم می
 :دهم در سرنوشتم تأثیر داشته باشد احتمال می

بار اول، تازه از نجف بازگشته بودم، خواب دیدم دو تا انگشتر، یکی زمرد سبز 
ن انگشتر جانب فرمود که ای خطاب به این. و دیگری سنگی دیگر در دست دارد

نگاهش دار خیلی قیمتی است و دیگری را . دهم ام، به تو می را خاص تو خریده
 . ، خواهرم دادهم به بهجت

بار دوم، صبح فردای دریافت خبر مربوط به ضایع شدن کارم در دانشکده 
وضعم از هر لحاظ بهم . کردم بسیار ناراحتم به ایشان عرض. اقتصاد بود

نگران نباش، همه چیز : گفتند... است، از لحاظ مالی، درسی، سیاسی  وردهخ
 .شود روبراه و درست می

                                                                                                                                     
، به جرم کمک به اختفای 0461پس از کودتای خرداد  .بود داریوش فروهرران و از دوستان ای

بنی صدر، توسط دادگاه انقالب ابتدا به اعدام محکوم شد اما توسط آیت الله منتظری، حکم 
قی آزاد از زندان با حکم تعلی 0403به عبد تبدیل گشت و سپس با تخفیف در حکم، در سال 

 .شد
 صادق قطب زاده 035
 احسان نراقی 034
 های ایرانی در اروپا جامعه سوسیالیست، در آن زمان، عضو برادر خلیل ملکی، حسین ملک 033
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 . دیدم 0420برابر دهم تیر  35ژوئیه  0این خواب را پنج شنبه 
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 0431به اسرائیل در سال بنی صدر ابوالحسن توضیح در باره سفر 
 

در نشریه انقالب  0431در باره سفرش به اسرائیل در سال ابوالحسن بنی صدر 
 : چنین نوشته است( 0411آبان  0مهر تا  02) 326اسالمی در هجرت شماره 

ایران دعوت شد که نماینده ای به  از سازمان دانشجویان وابسته به جبهه ملی
کنفرانس بین المللی سازمانهای دانشجوئی که در اسرائیل تشکیل می شد، 

از جمله دالیلی که سبب شد . ، بنی صدر را انتخاب کردشگاهکمیته دان. بفرستد
کمتر  کمیته دعوت را بپذیرد، این بود که سازمان رسمیت می یافت و رژیم شاه

هفته ای در  5قرار بر یک اقامت . می توانست دانشجویان را سرکوب کند
متن موبوط می شد به . ای ارائه به کنفرانس تهیه کردممتنی را بر. اسرائیل شد

زیر سلطه و پیشنهادهائی را که برای تغییر این رابطه در  -رابطه سلطه گر
مثابه ارتش مستقر به در متن، از جمله به تفصیل به نقش اسرائیل، . برداشت

روزی پیش از سفر، به موسسه . غرب سلطه گر در خاورمیانه پرداخته شده بود
طالعات و تحقیقات اجتماعی رفتم تا متن را که تکثیر شده بود، بگیرم و م

متصدی تکثیر که هوادار جبهه ملی بود، . برای پخش میان شرکت کنندگان ببرم
فر انصراف از س. به اسرائیل سانسور شده است اطالع داد که صفحه مربوط

تلفن کرد و دلیل انصراف را . یس موسسه بود، رئآقای دکتر صدیقی. دادم
دلیل را گفتم؛ نتیجه این شد که صفحه سانسور شده در جای خود قرار . پرسید
 . سفر انجام شد. گرفت

از . روز دوم، در آغار صبح، راهنما با خودرو آمد و مرا به محل کنفرانس برد
ود یا خیر؟ من خواست در خودرو بمانم تا برود بپرسد کنفرانس تشکیل میش
این سانسور ! نیم ساعتی بعد آمد و گفت کنفرانس دیروز عصر پایان یافته است

 .دوم بود
با آنها . عرب، بر حسب اتفاق دیدار شد یدر صحن دانشگاه با دو دانشجو

به . دانشجوی عرب وجود دارد 2معلوم شد در دانشگاه فقط . صحبت کردم
را پذیرفتم، مشاهده وضعیت  آنها گفتم یک علت از علتهائی که این سفر
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فلسطینی های ترک وطن نگفته است، خواستم گزارشی را تهیه کنند و به من 
 .بدهند

تا هنگام سفر . تمام روز به مطالعه کیبوتس پرداختم. روز بعد به کیبوتس رفتیم
س ها را من، در ایران، اسرائیل را بهشت سوسیالیسم تبلیغ می کردند و کیبوت

ی می شمردند که نه براثر استقرار دیکتاتوری تسوسیالیس آزمون های موفق
اما مشاهده . پرولتاریا که از راه شرکت داوطلبانه انسانها بوجود آمده بودند

هر . دقیق، معلوم کرد که کیبوتس ها واحدهای نظامی مستقر در مرزها هستند
. دادزمان وظیفه نظامی خود را از دست می داد، عمر خود را نیز از دست می 

 . آن زمان حزب کارگر اسرائیل بر کار بود
در موسسه، من در بخش  -دیدار از حیفا هم بلحاظ جامعه شناسی شهری

اهمیت داشت و هم بخاطر نقش  -مطالعات و تحقیقات شهری کار می کردم
در این شهر بود که از جمله . این شهر در مالک فلسطین شدن اسرائیلی ها

اسطه کردن غیر یهودیان، زمین ها را از فلسطینی ها دانستم چگونه، از طریق و
 .می خریده اند و زمینه را برای مهاجرت یهودیان به اسرائیل آماده می کردند

آن دو  -بخشی که در تصرف اسرائیل بود -در مراجعت به بیت المقدس 
. دانشجو، راهنمای اسرائیلی را غافلگیر کردند و مرا با خود به کافه ای بردند

بنابر . شناسنامه های خود را نشانم دادند. رشی که تهیه کرده بودند، دادندگزا
این . آن، فلسطینی ها، در وطن خود، از سفر به بسیاری مناطق محروم بودند

 .مناطق در شناسنامهء آنها قید شده بود
. هنوز نیم ساعتی از گفتگوهایمان نگذشته، سروکله راهنمای اسرائیلی پیدا شد

توضیح دادند که به دست آوردن این فرصت کوتاه و گفتگو کاری دو دانشجو 
عصر همان روز، راهنما خبر داد فردا می باید به تهران . آسان نبوده است

 . روزه شد  یا  3بدین سان سفر دو هفته ای . بازگردم
 :در بازگشت، گزارش سفر را نوشتم
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نظامی در کار واحدهای . روشن کردم که بهشت سوسیالیستی در کار نیست -
نقش آنها این بود که در صورت حمله، تا رسیدن قوای نظامی مقاومت . است
 . کنند
 .فلسطینی ها در وطن اشغال شده خویش، بیگانه ای تحقیر شده اند -
دموکراسی اسرائیل، دموکراسی نظامی است، چرا که ارتشیان قشر برگزیده  -

 .بشمارند
چرا که . نفت خیز جهان است اسرائیل حضور نظامی غرب در منطقه -

سازماندهی دولت و قوای نظامی و نیز جامعه، در رابطه با نقش منطقه ای 
 .اسرائیل به عمل آمده است

بدین سان بود که تبلیغات در باره بهشت سوسیالیست در اسرائیل، بی اثر شدند 
وادار حقوق ، به خصوص در سازمان دانشجویان، تمایل هو در جبهه ملی

 . فلسطین قوتی به تمام گرفت و فلسطینیان دوستان بنی صدر شدند
نیز به اسرائیل  ، آقای حسن حبیبیهمایون غیر از آقای تکمیلدر این سفر، 

ر دعوت شده و مدت دو هفته را در اسرائیل گذراند و در بازگشت، گزارش سف
 . نوشت و به اجتماعی نیز دعوت شد و سخنرانی نیز کرد



 

کنگره جبهه ملی
 

دوم در 
4 

تا 
11
 

دی 
1441
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 0431 در باره وقایع روز اول بهمن
 

ها  ، حدود سه تا چهار هزار دانشجو کالس0431صبح روز یکشنبه اول بهمن 
ها برای جلب  را تعطیل کرده، پس از یک رشته راهپیمایی در اطراف دانشکده

در اندک . انشگاه اجتماع کردندطرف در مقابل در جنوبی د دانشجویان بی
کمیته . «تا مرگ دیکتاتورها، نهضت ادامه دارد»زمانی با طرح مضامینی چون 

نفری انتظامت داشت  511ایران، یک گارد  دانشجویان وابسته به جبهه ملی
صدر که  وقتی بنی. گرفت پیمایی قرار می که تحت امر مسئول هر اجتماع و راه

پیمایی اول بهمن بود، وارد دانشگاه شد، نخست سراغ  اجتماعی و راه مسئول
گفتند آنها را برای تعطیل . از آنها، یکی هم در دانشگاه نبود. گارد را گرفت
. اند دانست به دستور چه مقامی آنها را برده کسی نیز نمی. اند دبیرستانها برده

که قوای  است، پس از آن دهریزی گستر صدر که آگاه بود آن روز بنابر خون بنی
پیمایی در بیرون دانشگاه شدند، بنا را بر نگاهداشتن  یم مانع از راهژمسلح ر

زیرا عوامل . و این کار بسیار سخت بود. داشجویان در دانشگاه گذاشت
ساواک هیچ فرصتی را برای تحریک و کشاندن دانشجویان به خارج دانشگاه 

 . دادند از دست نمی
قوای . شگاه، آن سوی خیابان، کامیونی نیمه آجر خالی کرده بوددر برابر دان

نظامی مرکب از نیروهای دژبان، ژاندرمری، دانشکدهء پلیس و چترباز در 
دو طرف به . کردند رضا مستقر و با دانشجویان جنگ و گریز می خیابان شاه

هدف این بود که دانشجویان . کردند طرف یکدیگر سنگ و نیمه آجر پرتاب می
آویز داشته  را به خارج از دانشگاه بکشانند تا برای بستن آنها به گلوله، دست

صدر صفی را در درون دانشگاه، با فاصله بیست متر از  به این جهت، بنی. باشند
در دانشگاه ایجاد کرد و خود نیز در وسط آن صف ایستاد تا کسی از 

دقیقه، دانشجویانی را  00:41تا  00بین ساعت . ددانشجویان از آن جلوتر نرو
گاه کنند که تظاهرات پایان یافته این زمان، . است مأمور کرد رئیس دانشگاه را آ

کسی از سوی هیئت اجرایی جبهه : صدر آمد و به او گفت دانشجویی نزد بنی
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دبیات رفت تا صدر به طرف دانشکده ا بنی. است پیامی برای شما آورده ملی
او از دانشجویان . آور نبود اما خبری از پیام. حامل پیام را ببیند و پیام را بشنود

باقی مانده در دانشگاه خواست درهای دیگر دانشگاه را بگشایند و از دانشگاه 
این شد که وقتی قوای مسلح، بدون دلیل، وارد دانشگاه شدند، . خارج شوند

 .ه مانده بودندتعداد کمی دانشجو در دانشگا
که رئیس انتظامات دانشگاه  آویز، گونیلی بعدها معلوم شد که برای ایجاد دست

مأمور ساواک در دانشگاه، گزارش کرده بودند  بود، به اتفاق سرهنگ خدیوی،
بودند که  مدعی شده. را دارند که دانشجویان قصد پایین آوردن مجسمه شاه

. شعاردهنده یافت نشد. است که باید مجسمه شاه را سرنگون کرد شعار داده شده
در واقع، پس از مأیوس شدن از کشاندن دانشجویان به خارج از دانشگاه و پس 

یم شاه، بحال دو، ژاز مشاهده تخلیه دانشگاه توسط دانشجویان، قوای مسلح ر
ها را خراب  کردنی زنند و خراب یابند، می شوند و هرکه را می یوارد دانشگاه م

 : کنند می
صبح، واحدهای چترباز به اتفاق نیروهای دانشکدهء پلیس و  00:41حدود 

. ژاندارم از در اصلی دانشگاه، در حال دو، یورش وحشیانه خود را آغاز کردند
دانشجویان به . دندلباس هایشان را دری. دختران دانشجو را به قصد کشت زدند

افراد قوای مسلح با شکستن در، فریادکشان، به . داخل دانشکده پناه بردند
در . ها پناهنده شدند دانشجویان به کالس. ها هجوم آوردند درون دانشکده

صدر خود نیز  بنی. کالسهای درس، مورد ضرب و شتم افراد مسلح قرارگرفتند
ه دانشجویان را از دانشگاه خارج باوجوداین، هم به این دلیل ک. زخمی شد
کردند، دیگر  دقیقه دیرتر حمله می 02و اگر قوای مسلح، -کرده بود 

و هم به دلیلی که پایان تظاهرات را  -ماند نمی دانشجویی در دانشگاه باقی
اعالن و رئیس دانشگاه را از آن مطلع کرده بود، قوای مسلح امکان تیراندازی 

این موفقیت . نتوانست انجام بگیرد« طرح روز خون»و کشتار پیدا نکردند و 
بزرگ حاصل اطالع قبلی از طرح و خنثی کردن تحریکها، باوجود در اختیار 

 . نبودن گارد انتظامی، بود
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حتی . شکستند ها را درهم قوای مسلح اسباب و اثاثیهء و در و پنجره ساختمان
. مصون نماندند که پنهان شده بودند، از ضرب و شتم کارمندان دانشگاه

. نفر از قوای مسلح اعالم کرد 10دانشجو و  051ها را  شمار زخمی ،حکومت
در حقیقت، از کسانی که در دانشگاه مانده بودند، آنها که زخمی نشدند، 

در دانشگاه  یم شاهژاین جنایت، دومین جنایت بزرگ ر. انگشت شمار بودند
باوجود . 0431و دومی جنایت اول بهمن  0445آذر  00اولی جنایت . بود

 .این، به هدف خود نرسید
 



 
 

العات  0431بهمن  4  اط
 ممکن است دانشگاه بسته شود و رئیس دانشگاه تغییر کند

دکتر  -صادق بهداد -دکتر آذر -فرود -رشیدیان -سید جعفر بهبهانی
 -مهندس حسیبی -دکتر شمس الدین امیرعالئی -سنجابیکتر د -صدیقی

 مهندس زیرک زاده بازداشت شدند
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بهمن  0 ر با حمید احمدی در باره وقایعلحسن بنی صدامصاحبه ابو
 و پیامدهای آن 0431

 
خاطرات ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری  - درس تجربه»در کتاب 

بهمن  0 یعابوالحسن بنی صدر در باره وقا -در گفتگو با حمید احمدی -یرانا
 :می گویدو پیامدهای آن چنین  0431

در ارتباط با اعتصاب و تظاهرات دانشگاه  0431در یکم بهمن . : ا. ح
 رهبری تظاهرات کرده بودند، انتخاب چگونه بود؟« دیکتاتور»تهران، شما را 

قبل آن . در آن موقع، تظاهرات از مدارس و دبیرستانها شروع شد: صدر بنی
عضو حزب ملت ایران، همین حزبی  حسن پارسا( 0431یکم بهمن )تاریخ 

رهبرش بود، آمد به موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی که  که مرحوم فروهر
فردا می خواهند یک الم شنگه راه »: او گفت .ن در آنجا، محقق بودمم

نکنه یه وقت در . به حزب یک گزارشاتی رسیده که برنامه ای دارند. بیاندازند
 .«اصال بریم جلویش را بگیریم. تظاهرات فردا شما قبول کنی
ما رفتیم آنجا و مطابق . بود جلسه کمیته دانشگاه آن شب در منزل دکتر سنجابی

بحث کنیم که چه ( 0431یکم بهمن )معمول، وقتی می خواستیم راجع به فردا 
بشود و چه نشود و چه سخن بگوییم تا درباره آن تصمیم گیری و تصویب 

 :آخر سر من گفتم. «خودتان بنشینید و صحبت کنید»: گفت سنجابی. بشود
شما می ! پس، این حرفهایی که می زنند فردا خبرهایی هست، درسته دیگه؟»

چیزی پیش آمد، بگویید هیچ  اًش را هم نزنیم تا اگر بعدفخواهید حتی حر
. «نه آقا، این طور نیست»: به هر حال، خندیدیم و او گفت. «اطالعی نداشتید

ث کنیم؟ ما همیشه اینها را، اینجا بحث می کردیم، پس کجا بح»: گفتم
شمایید و با این چیزهایی که تصویب میشه، باید موافقت  نماینده جبهه ملی

 .«کنید
به اصطالح یک نفر ( برای رهبری تظاهرات)حاال، پس معلومه که در آنجا 

اجراء ( در جریان تظاهرات)باید بشود دیکتاتور که دستوراتش بی چون و چرا 
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 :بعد از این صحبتها، گفتند. را الزم داریم بشود، یعنی یک چنین کسی
از قضایا اطالع بیشتری  اًآنهایی که در آنجا بودند و ظاهر «دیکتاتور کی بشه؟»

چطور شد »: برآشفته شد و گفت حسن پارسا. «بنی صدر بشه» :داشتند، گفتند
 . «بشه رودیحاال که پای خطر مرگ بمیانه، بنی صدر بشه؟ نخیر، آقای جف

: گفت پارسا. «می پذیرم»: به هرحال، این کشمکش ها شد و من گفتم
جونم، یا راسته »: گفتم. «!چطوری می پذیری، با این حرفهایی که شنیدی؟»

حاال، فرض کنیم به من . اگر راست باشه و ما نپذیریم، آن کارها میشه. یا غلطه
اگر برنامه ای باشه، اجراء . و یا کشته نشم، یکی دیگه خواهد شد صدمه نخوره
! آقایان»: سا گفترپا. «پس بهتره بپذیریم و نگذاریم اجراء کنند. خواهند کرد

. «نمی آیم. نگی رفاقت نکرد. من فردا نمی آیم. طرز فکر شما حالی ام نیست
 . «خوب نیا»: گفتم

ه اصطالح انتظامی داشتیم که آنها می در دانشگاه هم، حدود دویست نفر کادر ب
 .باید در اختیار آن دیکتاتور می ماندند تا نظم را برقرار می کردند

فردا ما می »: به من تلفن کرد و گفت وقتی شب برگشتم به خانه، عباس شیبانی
ین شما کی هست. شما غلط میکنین» :گفتم . «آییم و نمی گذاریم تظاهرات بشه

یک ربع بعد، عباس زنگ زد . می دانستم که تلفن تحت کنترله. «که نگذارید
آخه تو کی می ! عباس»: بعد به عباس گفتم. «خانه محاصره است»: و گفت

خواهی عقل پیدا کنی؟ با آن حرفی که تو در تلفن زدی، باید هم خانه در 
. رنامه ای هستبه هر حال، از این جا فهمیدم که فردا قطعآ ب. «محاصره باشه

 . هم آمد صبح رفتم به دانشگاه و دیدم حسن پارسا
 وفاداری کرد. : ا. ح

بله، گفتم، ولی » :گفت . «تو که گفتی نمی آیی؟»: آره، به او گفتم: بنی صدر
 «غیرتم اجازه نداد ترا تنها بگذارم

معلوم شد . نیستدیدیم ازآن دویست کادر انتظامی، یک نفر هم در دانشگاه 
پس . آنان را برده بود به اصطالح مدارس را تعطیل بکند که آقای حجازی

 . ماندیم بدون نیروی انتظامی و برنامه ای که آن طرف چیده بود
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چندین بار ترفند ها زدند تا جوانان را از دانشگاه بکشند بیرون تا آنها را توی 
دیدیم هرچه بگوییم سنگ نپرانید، برخورد نکنید، اصال . هخیابان ببندند به گلول

هر که تندتر شعار بده،  به قول مصدق. امکانی نداریم و گوش هم نمی دهند
از نرده به آن طرف نروید، از همین »: پس، نرده گذاشتیم و گفتیم. شهبرنده می

دانشگاه بود و سنگ ها هم می  به هر حال، آنجا، داخل. «جا سنگ بپرانید
تا اینکه آمدند و گفتند، یک نفر از . افتاد توی پیاده رو و خطر برخورد نداشت

ام را دانشگاه ادبیات تا پی من رفتم به. هام آوردیبرای شما پ شورای جبهه ملی
نشگاه بگیرم و وقتی رسیدم به آنجا، معلوم شد که دروغ است و نظامیان توی دا

دانشجویان را بکشند بیرون، وارد محوطه  ندوقتی دیدند که نتوانست. بودند
 .دانشگاه شدند

موقع ظهر به رئیس دانشگاه اطالع دادیم که تظاهرات را تمام کردیم تا هیچ 
آنها وظیفه شان این بوده که یه قالی چاق کنند ولی دیدند که . بهانه ای نباشد

ن به آن ترتیب عمل شده بود، صدمه ای وارد نشد چو. وارد دانشگاه شدند. نشد
اآلن، جای آن، . غیر از خود بنده که نزدیک بود یک چشمم را از دست بدهم

همان روز، از دفتر . اینجا هست که سرنیزه به این گوشه چشمم خورده بود
رئیس دانشکده علوم بود در حال عقب نشینی بودیم که افتادیم به چنگ 

رئیس دانشکده علوم بود که با ته تفنگ مرا زدند و گوشه  در اطاق. نظامیان
در همانجا بود که دانشجویان توانستند مرا کشان کشان از . چشمم صدمه دید

از آنجا، مرا آوردند به . هم در کنار من بود دست آنها بیرون بیاورند و پارسا
. پنهان شدم  03ویشان همسرمزیرزمین دانشگاه و بعد رفتم در منزل یکی از خ

 . خدا رحمتش کند. عصر همان روز، رفتم پیش دکتر فرهاد
بخاطر ورود نظامیان به محوطه . آن موقع، او رئیس دانشگاه تهران بود: ا . ح

 . دانشگاه، از ریاست دانشگاه استعفا داد

                                                             
، جواد خواهر بزرگ عذرا حسینی و همسرش ،(0405خرداد  03) منزل عفت حسینی  03

 (0402 -0411) مصطفوی
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. تمام سرو صورتم باد کرده بود. فتبله، وقتی مرا دید، گریه اش گر: بنی صدر
 . وقتی به قیافه ام نگاه کرد، گریه اش گرفت بیچاره

دکتر احمد فرهاد در دوران دانشجویی در دانشگاه برلین در نیمه اول . : ا. ح
جزء دانشجویان ترقی خواه ایرانی بوده و با مجله فرنگستان در  0151دهه 

 .آنجا چاپ شده برلین همکاری داشت و از او مقاالتی در
 بعدها، به من شرح دادند که جعفر بهبهانی. آدم خوبی بود. انسان بود: بنی صدر

که ما فردا برنامه ای اجرا می کنیم که  036فرستاده بود پیش دکتر سحابی پیغام
او را . بود سحابی که خانه اش نزدیک شیبانیدکتر . را بزنیم حکومت امینی

برنامه وسیعی هم بوده و به . فرستاده بود تا اطالع بدهد که فردا برنامه ای دارند
اصطالح دربار می خواسته با یک تیر چند نشان بزند که البته یکی دو تا نشان 

 .را از ایران بیرون کرد یکی اش هم این بود که سپهبد تیمور بختیار. هم زد
 تقاضای کمیسیون تحقیق( در جبهه ملی)به هر حال، داستان این بود که ما 

ما . ی آن کمیسیون، سمبل کردکردیم و آن کمیسیون تحقیق هم تشکیل شد ول
اگر قرار است » :م و گفتیمبل را در کنگره جبهه ملی یقه گرفتیمآن س

 .«تحقیقاتتون مثل تحقیقات رژیم باشه، این جوری که مبارزه سیاسی نمیشه
پیش آمد و هم چنین با آنهایی که  در آن کنگره برخورد شدیدی با دکتر سنجابی
 .و بقیه جازیو ح با او همکاری کرده بودند یعنی آقای خنجی

دوم پیش آمد،  حاال که مجددا بحث کنگره جبهه ملی! آقای بنی صدر. : ا. ح
در همین کنگره به . می خواستم قدری در باره مسایل آن، صحبت بفرمایید

نفر ترکیب تشکیل دهنده رهبری شورای  42عنوان مثال می بینیم، با اینکه 

                                                             
به همراه سید محمود طالقانی و  ،(0420فروردین  54-0524اسفند  3)یدالله سحابی  036

وی پیش از انقالب، از زندانیان . ایران بود مهدی بازرگان، یکی از مؤسسین نهضت آزادی
از پیشگامان علم  یدالله سحابی از اولین دارندگان مدرک دکترای علوم و. است سیاسی بوده

در دولت موقت به . او استاد دانشگاه در در دانشکده علوم بود. ایران استزمین شناسی 
او نیز رئیس سنی دوره اول مجلس . وزیری مهدی بازرگان، سمت وزیر مشاور را داشت نخست

 .شورای ملی بود
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شدند، حتی یک نفر از سازمان دانشجویان جبهه ملی را  جبهه ملی دوم مرکزی
 علت را شما در چه می بینید؟. وارد آن ترکیب نمی کنند

در همان کنگره هم گفتم، که این کنگره . چون ما در اقلیت بودیم: بنی صدر
ه ملی سه هزار عضو دارد روی به لحاظ اینکه جبه. است شکست جبهه ملی

، هزار و دویست نفرشان در دانشگاه تهران هستند که ءکاغذ و از این اعضا
که فعالیتشان را  ءاما بقیه اعضا. نفر نماینده دارند 31این تعداد، فقط . فعالند

 مثآل سازمان بانکها دردست خنجی. نفر نماینده دارند 021هم کسی ندیده، 
در جبهه . اینا بود و عضوی نداشتند ولی پنج نفر را از جاهای دیگر آورده بودند

طوری تقسیم . ملی، سازمان هایی بودند که فقط اسم داشتند ولی نفر نداشتند
اگر می خواستند روی  مثالا. تا بتوانند اکثریت بیاورند بندی و جور کرده بودند
در آن کنگره، . ن کنگره حق ما بوددرصد نمایندگا 31کاغذ هم حساب کنند، 

سازمان دانشجویان جبهه ملی حتی به اندازه نصف حق خودش، نماینده 
. هم یک پیام فرستاده بود برای کنگره پیامش خیلی تند بود مصدق. نداشت

پیامش  رد تا مصدق، شب آن را گوش کرده بود و خیلی التماس کالهیار صالح
او گفته بود، درهای . با این حال، باز هم پیامش تند بود. را تغییر داده بود

، برخورد پیش آمد در کنگره برسر پذیرفتن نهضت آزادی. جبهه ملی را باز کنید
 .و همچنین نسبت به سیاست عمومی جبهه ملی

به او اجازه ندادند که . و از آن چپی ها بود 033ی بود احسندر کنگره، کس
خود این کار باعث شد که من . من گرفتم و آن را خواندم. نطقش را بخواند

 .«شما رفتی ضد آمریکایی حرف زدی» :گفتند
ترکیبی پیدا کند که به  به هر حال، همه اینها سبب شد که شورای جبهه ملی

این شورایی که شما تعیین » :و در آنجا گفتیم. نیرویی نبود اصطالح معرف
شماها، نماینده کی هستید؟ خودتون، . ندارد کردید، کم از مجالس شاه

 .«خودتون را کردید نماینده

                                                             
 دانشکده حقوق یمجید احسن، دانشجو 033
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آنها  نامه ای به بعد از انتخاب اعضای شورای مرکزی در این کنگره، مصدق
نوشت و همین ایرادی که شما گرفتید که چرا سازمان دانشجویان را به آن 

او هم به این موضوع تاکید کرده بود که شما حتی دو نفر از . ترکیب راه ندادند
 .نمایندگان دانشجویان را راه ندادید

هم  بودم که الهیار صالح مدت کوتاهی بعد از کنگره، روزی در دفتر دکتر بختیار
به الهیار صالح به اصطالح اختیار داده بود  شورای جبهه ملی. آمده بود به آنجا

حاال، » :در آن روز، بختیار به او گفت. که هر جور مصلحت می بیند عمل کند
. «انشاالله موفق بشید. هکنگره هم که تشکیل شده و شورا هم به شما اختیار داد

چرا؟ هرچه اختیار » :بختیار گفت. «خیر، من نمی توانم» :گفت الهیار صالح
. «این آقایان دانشجویان موافق نیستند» :گفت. «هم که خواستید به شما دادند

 :من هم گفتم. «آقای بنی صدر، این طور نیست؟» :و رو کرد به من گفت
شما، یه » :گفتم. «چرا با ما مخالفید؟»: گفت. «طور است چرا، این»

شورایی درست کردید که نماینده هیچ کس نیست به غیر از همان ادعایی که 
آدمهایی را وارد شورا . خب، چطور میشه موافق بود با شما. خودتان دارید

کردید که با بی حرکتی موافقند و کسانی که با حرکت موافقند، چه جوری می 
با آن شعار حکومت . ، تضاد در اصلهند با بی حرکتی موافقت کنند؟ اصالاانتو

خب، شما در کنگره رای ندادید و وقتی مهندس . قانونی تان هم مخالفیم
. «بعد از آن، شما برایش دست گرفتید. گفت که ما همینه که هستیم 032بازرگان

قع به جامعه جوان دانشجو حالی کرد که باید راه به نظر من، آن کنگره در وا
 . دیگری برود

                                                             
ایران، مؤسس حزب  عضو جبهه ملی ،(0434دی  41 - 0520)مهدی بازرگان تبریزی  032

وزیر دولت موقت ایران پس از پیروزی انقالب  استاد دانشگاه، و نخست ایران،  نهضت آزادی
و ، معاون وزیر فرهنگ کابینه اول مصدق بود در دوره حکومت دکتر مصدق. 0423سال 

سپس از طرف دکتر مصدق به عنوان رئیس هیئت خلع ید از شرکت نفت انگلیس انتخاب 
پس . کشی آب تهران را تأسیس کرد وی در اواخر حکومت دکتر مصدق، اولین شبکه لوله. شد

هایی از جمله سید رضا زنجانی اقدام به تأسیس نهضت  مرداد، او به همراه چهره 52از کودتای 
 .مقاومت ملی کرد
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 نیروهای نظامی یورشامینی در باره  به دکتر علی دکتر فرهاد نامهء
 0431بهمن  0در  دانشگاه تهرانبه 
 

 :امینی به علی دکتر فرهاد« خیلی فوری»نامهء 
. بنابر دعوت قبلی در دفتر این جانب قرار بود کمیسیون مالی تشکیل شود... 

شاهد و دانشکده ها از پنجره های مشرف به دانشگاه  یرؤسااین جانب و تمام 
در بازدیدی که یک ساعت بعد از ظهر  .شجویان بودیمنناظر رفتار نظامیان با دا
به عمل آورد، مواجه با  دانشکده ها از دانشگاه یرؤسااین جانب به اتفاق 

مناظری گردید غیر قابل انتظار و بسیار دلخراش، زیرا نظامیان در کالس ها و 
آزمایشگاه ها و کتابخانه ها به مضروب ساختن دانشجویان پسر و دختری که از 
اوضاع خارج بی خبر و مشغول مطالعه و کار بوده اند قناعت نکرده، 

و سایر اسباب و لوازم را بر زمین کوبیده، میکروسکوپ ها و ماشین های تحریر 
در بسیاری . میزها و قفسه ها را واژگون ساخته و درها و شیشه ها را شکسته اند

از سرسراها و راه پله ها، حتی در کالس ها قطرات و گاهی لخته های خون 
عمال ناصواب بهداری دانشگاه نیز از این ا. دانشجویان مضروب دیده می شود

آنجا را واژگون کرده، به عالوه طبق گزارش سرپرست و  ءهیده، اثاثمصون نمان
پرستار آنجا مریض را از تخت به زیر کشیده و بیماری دیگر را از آمبوالنس به 

سرپرست مزبور و پرستار را هم مانند بسیاری از  نت پایین آوردند و ضمناًخشو
ر داده سخت مورد ضرب قرا ن و اعضای دفتری دانشکده ها شدیداًکارکنا

همین عملیات در باشگاه دانشگاه و طبقه ی فوقانی آن، که . مجروح ساخته اند
 هم اکنون عدهء. جریان داشته است محل سکونت دانشجویان خارجی است،

زیادی از دانشجویان مجروح در بیمارستان های دانشگاه بستری تحت درمان 
 . هستند

 اًه این اعمال غیر انسانی شدیداین جانب از طرف خود و عموم دانشگاهیان ب
اعتراض و به همین جهت تقاضا دارد دستور رسیدگی برای تعیین مرتکبین 
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نب و روسای دانشکده این رسیدگی، این جا البته تا اعالم نتیجهء. ر نمایندصاد
 . خدمت در دانشگاه معذور خواهیم بود ها از ادامهء
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، امینی علیدکتر با ایرج امینی، فرزند  ابوالحسن بنی صدر مصاحبه
 0431اول بهمن در باره 

 
موسسه مطالعات و )فتم به موسسه روز قبل از اول بهمن، بعد از ظهر، من ر... 

 آماده شدیم که برویم منزل دکتر سنجابی 3-0ساعت (. تحقیقات اجتماعی
، ، از همکاران مرحوم فروهرآقای حسن پارسا. دانشگاه برای جلسهء کمیتهء

دا قرار یک توطئه است و باید نگذاریم که فردا آمد در حیاط موسسه و گفت فر
با این اطالعی که . گفت خبر دارم. گفتیم تو چطور خبر داری. تظاهرات بشه

او داده بود و نمی دانیم از کجا به دست آورده بود، رفتیم خانه ی مرحوم دکتر 
 511اشت مرکب از حدود دانشگاه به اصطالح یک گروه انتظامی د. سنجابی

دانشجو که قرار بود در تظاهرات به قول آن روز در اختیار دیکتاتور آن 
دیدیم چند نفر دیگر هم  ما که رسیدیم منزل سنجابی. تظاهرات قرار بگیرند

قرار بر توطئه و گفت . مخالفت کرد پارسا. آمده اند و قرار بر تظاهرات است
این حرف ها را می زنند که ما . گفتند نه، چه توطئه ای. همین حرف هاست

دکتر سنجابی با . واقعاً معلوم نبود که قضیه از چه قرار است... کاری نکنیم
آن آقایانی . بود حاال دیگر او مسئول دانشجویان جبهه ملی. تظاهرات موافق بود
چی ها پیشنهاد کردند که بنی صدر به عنوان  د به خنجیکه معروف بودن

پارسا گفت چطور، همین که پای خطر پیش آمد . دیکتاتور تظاهرات معین شود
بنی صدر را می اندازید جلو؟ می خواهید او را به کشتن بدهید؟ من گفتم به هر 

ست بشود که نمی شود و اگر به پارسا گفتم اگر کاری قرار نی. حال می پذیرم
این . گفتم نیا. گفت پس من فردا نمی آیم. شد کی بهتر از ما جلویش را بگیرد

دائماً می گفت دیگر جزییات را در جمع  دکتر سنجابی. یک روی قضیه بود
پس این : من هم خندیدم و با او شوخی کردم و گفتم. خودتان گفت وگو کنید

شما می ترسید که فردا قرار برچیزی باشد و می خواهید . پارسا درست میگه
. گفت نه آقا این چه حرفی است می زنید شما. پرونده برای شما تشکیل نشه
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که آن ( ایران عضو فعال نهضت آزادی) من رفتم خانه و دکتر عباس شیبانی
ما می آئیم نمی . موقع دانشجو بود به من تلفن کرد و گفت فردا توطئه است آقا

شما چه کاره اید که . گفتم شما خیلی غلط می کنید. گذاریم تظاهرات بشه
هم تلفن من  من می دانستم که. ملی تصمیم گرفته و می شود جبهه. نگذارید

اگر من می گفتم حق با شماست، هم من را می گرفتند هم . کنترله هم تلفن او
او را ... بعد از یک ربع ساعت تلفن کرد که خانه ی ما در محاصره است. او را

که آن روز نگذاشتیم  کی از موفقیت های مهم ما این بودی. همان شب گرفتند
می خواست با یک ضربه  بود و شاه برنامه این. کسی از دانشجوها کشته شود

 .بختیار( تیمور)ملی و هم از  هجبهخالص بشه، هم از  هم از امینی
نفر دانشجوی مسئول انتظامات را برده اند برای  511صبح که آمدیم دیدیم آن 

با اطالع کی؟ هیچ کس نمی . آنها را برده حجازی گفتند آقای. بستن مدارس
جز . بنابراین ما هیچ وسیله ای برای مهار کردن دانشجویان نداشتیم. دانست
ما چند نفر سعی کردیم دانشجویان به آن . هم باالخره آمد پارسا. خودمان

در اطراف ساعت . د، میدان ندهندعناصر تندرو که سعی داشتند تحریک کنن
من . برای شما پیغام آورده اند ملی جبههبه من گفتند که از هیئت اجرایی  00

وقتی برگشتم دیدم . ادبیات ببینم چه پیغامی آوره اند ءرفتم جلوی دانشکده
جو به دو سه تا دانش. دانشجویان رفته اند توی خیابان و دارند سنگ می پرانند

تلفن بکنند و به ایشان بگویند که تظاهرات  گفتم بروند به آقای دکتر فرهاد
عده ای دانشجو هم . ختم شده، دیدم که قوای انتظامی دارند وارد می شوند

ما که تظاهرات را تمام کرده بودیم، حاال وارد شدن . همین جور می آیند عقب
 اه چه معنی داشت؟به درون دانشگ

 
 342-343صص  -زندگی سیاسی علی امینی -برگرفته از بربال 

 0420 -تهران نشر ماهی  -ج امینیایر
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 0431 مرداد 2در  مالقات ابوالحس بنی صدر با دکتر امینیگزارش 
 

در دفتر نخست وزیری با نمایندگان دانشجویان مالقات  مردادماه دکتر امینی 2
، رئیس دانشگاه تهران و پدر عروس ترتیب این مالقات را دکتر فرهاد. کرد

مقرر شد که شش نفر از نمایندگان دانشجویان همراه با دکتر . ، داددکتر امینی
، مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه ن نراقیاحسا

مرداد در مقابل کاخ نخست وزیری جمع  2ظهر  05تهران، در راس ساعت 
و آقایان  031این شش نفر عبارت بودند از خانم پروانه فروهر. شوند

 . و وکیلی ، ابوالحسن بنی صدر، زرکشوری، حسن حبیبی1 0جمشیدی
انتساب هر نوع اقدام » :از دولت اظهار نمود لهگِابتدا آقای بنی صدر به عنوان 

اگر قرار باشد هر جنبشی را به حساب . ملی به کمونیست ها به صالح نیست
م این تصور پیدا خواهد شد که در ایران فقط بگذارید، برای مرد حزب توده

حزب توده می تواند از جهت مخالفت با دولت ها و ابراز عقاید انتقادآمیز موثر 
سپس . «...بنابراین هیئت حاکمه به نفع کمونیست ها اقدام می کند. واقع شود

ی ام تیر، درباره ی س... » :رشته ی سخن را در دست گرفت آقای حبیبی
که تظاهر جرم بوده  اًجرم نیست و فرضـ ،د به این که قصدقوانین صراحت دار

آقای . «باشد کسانی دستگیر شده اند که گفته می شود قصد تظاهر داشته اند
ما حق داریم به عنوان . این یک اقدام احتیاطی بود» :جواب داد دکتر امینی

اقدام احتیاطی به »: آقای حبیبی گفت« .دستور بازداشت بدهیماقدام احتیاطی 
این صورت برخالف اصولی است که در دانشکده ی حقوق به ما درس می 

از طرف دیگر مطابق اصل دهم متمم قانون اساسی در این گونه موارد . دهند
                                                             

جنبش ، از رهبران (0433آذر  0-0403د اسفن 51) پروانه اسکندری یا پروانه فروهر 031
پروانه فروهر مدیر مسئول نشریه . ایران بود و سپس حزب ملت ایران و جبهه ملی دانشجویی

رزی فجیع توسط رژیم به ط 0433وی به همراه همسرش در شب یکم آذر . جبهه ملی ایران بود
 .جمهوری اسالمی به قتل رسید

 دانشجوی دانشگاه پزشکی، عضو حزب ملت ایران 1 0



315 

 

کسی را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم کتبی رئیس محکمه ی عدلیه و 
در آن صورت دلیل گناه مقصر باید منتهی تا بیست و چهار ساعت . ونبرطبق قان

 «...به او اعالم و اشعار شود
شما که می توانید اقدام احتیاطی بکنید، چرا در مورد » :آقای بنی صدر گفت

 «نکردید؟ 0 0دکتر اقبال
 «.بگذاریدی صفر برای من در این مورد یک نمره » :نخست وزیر جواب داد
یک صفر هم بابت این که شما می گویید ما ساکت » :آقای بنی صدر گفت

بنشینیم و چیزی نگوییم تا ده سال دیگر شما هر کاری خواستید بکنید و بعد به 
در حقیقت ما هم مشغول پیشگیری و اقدام ... کارهایتان رسیدگی کنیم

 «...احتیاطی هستیم
 امینی لیزندگی سیاسی ع -برگرفته از بربال 

 0420 -تهران نشر ماهی  -ایراج امینی

                                                             
تا  0440فروردین محمد رضا پهلوی از  وزیر نخست ،(0420-0522)منوچهر اقبال  0 0

های عفونی، رئیس دانشگاه تهران، مدیرعامل شرکت ملی نفت  ، پزشک بیماری0441شهریور 
 .ایران بود
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 تجربه های حاصل از فعالیتها در سازمان دانشجویان و کنفدراسیون
 مقاله ای از ابوالحسن بنی صدر -که به کار نسل امروز می آیند

 
 صدر عزیز، آقای بنی

 .اری شما در این غربتِ دور از وطن با نشریه ی آرشبا سالم و سپاس از همی
ای داریم در مورد نامه، ویژه(0422اسفند ماه ) آرش 013ی در شماره

 (.ویی ایران، از شکل گیری تا امروزججنبش دانش)
همیاری خود را از من دریغ  -هم چون همیشه -امید من این است که شما 

نی که در دوران رژیم ستم شاهی در نکرده و فعالیت و نگاه خود را از زما
ی دانشجویی دانشگاه تهران بودید تا زمانی که به خارج آمدید و هم کمیته

 -چنین دورانی که در کنفداسیون دانشجویان در خارج فعال بودید را 
هایی که در آن ها، ارتباطات و سازماندهیچگونگی فعالیت شما در کمیته

 . ی آرش در اختیار ما قرار دهیدبرای این شماره -شرکت داشتید
امیدوارم که برای . ژانویه وقت دارم که مقاله شما را دریافت کنم 02من تا 

 . تجاوز نکند( فاصله خودکار 05خط )صفحه تایپی  2همیاری با آرش از 
 .سپاسگزار خواهم بود اگر نظر خاصی دارید، مرا در جریان قرار دهید

 با صمیمیت و سپاس فراوان
 5 0خانی ز قلیچپروی
 

 آقای پرویز قلیج خانی گرامی
با . خاطره ها که شما از من می خواهید به نگارش آورم، یک کتاب می شوند

 :توجه به کمی وقت، تجربه ها را می آورم که بکار نسل امروز بیایند

                                                             

بازیکن فوتبال ایرانی و عضو پیشین تیم ملی فوتبال ایران ( 0132 متولد) خانی ز قلیچپروی 5 0
گرداننده مجله  0415و  0401های  بین سال .های آسیا شده است سه بار قهرمان جام ملتکه 

 .بود که گرایش سیاسی چپ داشت« آرش»سیاسی 
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تجربه های حاصل از فعالیت در سازمان دانشجویان وابسته به جبهه 
 :ایران ملی

از نو  ، جبهه ملی0441تیر  41در . تجربه اول، عمل مستقل از مردم - 0
آذر، در دانشگاه تهران راه پیمائی و  00قرار شد بمناسبت . تشکیل شد

بر  بنا. تشکیل و این جانب عضو آن بودم کمیته دانشگاه. سخنرانی شود
آقای عباس . برده نشود صالحدید رهبری، قرار بر این بود که اسمی از مصدق

را بر دربهای ورودی دانشکده  من عکس مصدق: مخالف شد و گفت شیبانی
ه پیمائی و اجتماع را. نیز خواهم گفت ها خواهم چسباند و زنده باد مصدق

اسم برده شد و عکس های او بر دربها چسبانده  دانشجویان انجام و از مصدق
، گرچه از طریق مردم نیز عمل می شد، اما عمده 30تا اول بهمن سال . شدند

 .فعالیتها، سازمان دانشجویان وابسته به جبهه ملی، دانشگاه ها، بودند
، به دانشجویان 30سرکوب دانشجویان در اول بهمن سال: دومتجربه  – 5

پیش از آن، تجربه های موفقی . فهماند که می باید از طریق مردم عمل کنند
بدین . بعد از این تاریخ نیز تجربه های موفقی انجام شدند. انجام شده بودند

 :قرار
کشته  31اردیبهشت سال  05که در  ، معلمی4 0تشییع جنازه دکتر خانعلی● 
دانشجویان توانستند رهبری تشییع جنازه و اعتراضات مردم را در روزهای . شد

 . بعد از آن به دست گیرند و، با شایستگی، عمل کنند
سیلی که در جنوب شهر تهران ویرانی ببار آورد و دانشجویان، ساختمان پلی ● 

پیش از آن، ساواک در مطبوعات رژیم، . عهده گرفتند بر را در منطقه جوادیه

                                                             
در جریان تجمع اعتراضی ابوالحسن خانعلی دبیر فلسفه و عربی دبیرستان جامی تهران  4 0

ساله بود که با مدرک لیسانس  51خانعلی معلمی . معلمان در میدان بهارستان به شهادت رسید
هنگام شهادت، عالوه بر . به استخدام وزارت فرهنگ در آمد  044معقول و منقول درسال 

ی سیاسی هیچ یک از جریان ها. شغل معلمی دانشجوی دوره دکترای فلسفه دانشگاه تهران بود
 .آن زمان ، او را وابسته به گروه و دسته ای سیاسی ندانسته اند
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. از قول صنف های مختلف، بر ضد دانشجویان، بیانیه هایی را انتشار می داد
برعهده گرفتن ساختن این پل به صنف ها فرصت داد که هم در ساختن پل 
شرکت کنند و هم کمک مالی کنند و بدین همکاری، دروغ ساواک را تکذیب 

موفقی میان دانشجویان و مردم بوجود آمد و سبب گسترش  همکاری. کنند
 .فعالیت سیاسی سازمان یافته در سطح شهر تهران شد

به پیشنهاد سازمان دانشجویان وابسته به جبهه : 0430در سال  زلزله قزوین● 
ا را به دست خود به ، جبهه ملی از مردم تهران و دیگر شهرها خواست کمکهملی

روز امداد، جمعیت شهر بسوی روستاهای قزوین براه . مردم زلزله زده بدهند
دانشجویان نقش سازمان دهنده این جنبش بس کم نظیر را بر عهده . افتاد

 . گرفتند
دانشجویان نیز، باتفاق . تجدید بنای شماری از روستاها را مردم برعهده گرفتند

ئی، تجدید ساختمان روستای دوسج بوئین زهرا را بر دانشجویان داوطلب اروپا
: بنای روستا از دو جهت با بناهای روستاهای دیگر متفاوت شد. عهده گرفتند

. یکی از این نظر که پیش از شروع به کار، تحقیق جامعه شناسانه ای بعمل آمد
این مطالعه با مطالعه های مهندسی همراه شد و خانه هایی بر وفق نیازهای 

دیگری از این نظر که مردم روستا، در تجدید بنا، با . وستائیان بنا شدندر
 . دانشجویان همکاری کردند

، دانشجویان رهبری دسته عزاداری را بر عهده گرفتند 35در عاشورای سال ● 
نیز عبور  دسته از نزدیکی کاخهای شاه. که دانشگاه در مسیر آن قرار می گرفت

در . شعارها، سیاسی بودند و از جمله آنها شعار مرگ بر دیکتاتور بود. می کرد
« حرمت شکنی»: آن عاشورا، ابتکار دانشجویان تحسین شد و کسی نیز نگفت

 .رژیم شاه، دعوی ساختار شکنی نیز نکرد. شده است
و  35رداد خ 02و واکنش خود جوش مردم در  دستگیری آقای خمینی● 

سرکوب خونین جنبش مردم، به دانشجویان فرصت داد که در خدمت های 
 . گوناگون، از جمله خدمت به زخمی ها و ترتیب دادن درمان آنها شرکت کنند
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اما کار بزرگ دانشجویان که به اتفاق بازاریان به انجام رساند، اعتصاب 
خرداد، خبرنگاران  02بمناسبت . خرداد بود 02عمومی تهران بمناسبت هفته 
 55از آنها خواسته شد تا . قصد مراجعت داشتند. بسیاری به ایران آمده بودند

ماندند و شاهد اعتصاب عمومی کم مانندی شدند و به این نتیجه . خرداد بمانند
 .و رژیم او را نمی خواهند رسیدند که ملت شاه

پدید آوردن  بدین سان، آگاه کردن جامعه از حقوق ملی و حقوق انسان و● 
وجدان همگانی به این حقوق و نیز تجربه ها یی که هم ممکن بودن و هم مؤثر 
بودن جنبشی با شرکت همگان را مسلم می کردند، زمینه جنبش همگانی را 

 .بوجود آورد
 از لحاظ طرز فکرها و سابقه سیاسی، گروههائی در جبهه ملی: تجربه سوم - 4

و کسانی  برای مثال، اعضای نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی. دپذیرفته نبودن
و . لنینیست می خواندند، در جبهه ملی پذیرفته نبودند –که خود را مارکسیست 

تشکیل شد و به عضویت جبهه ملی پذیرفته نشد،  وقتی جمعیت نهضت آزادی
بر این رأی شد که در دانشگاه، همه  گاهکمیته دانش. مشکل جدی تر شد

جدا کردن . گرایش ها به سازمان دانشجویان وابسته به جبهه ملی پذیرفته هستند
توضیح این که دانشجویان به این نتیجه . باور از وابستگی، ابتکاری کارساز شد

، وابستگی است و نه مرام اعضای رسیده اند که مانع همکاری با حزب توده
تواند در  لنینست موافق با استقالل و آزادی، می –پس هر مارکسیست . آن

پذیرفتن کثرت آراء و گروهها مانع همکاری نشد و بر . جبهه ملی فعالیت کند
 . وسعت مشارکت دانشجویان در جنبش افزود

مایندگان ن. ، در دانشکده های مختلف، انتخابات انجام شد35در سال 
ببعد  از زمانی. دانشگاه کار می کرد منتخب، تحت نظر کمیته جبهه ملی

بنای کار بر این بود که گروه های سیاسی، در پی  .جانشین کمیته جبهه ملی شد
تا وقتی این اصل رعایت می شد، دانشگاه متحد . نباشند« هژمونی»اعمال 

 . ها شد، من در ایران نبودم، در اروپا بودمزمانی که این اصل ر. عمل می کرد
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تجربه موفق اشتراک مساعی بر اصل عدم هژمونی که، از جمله، دفاع عام از 
زندانیان سیاسی و قربانیان تجاوز به حقوق انسان، نمود آن بود و مقایسه آن با 

مانهای و در دانشگاه و در ساز تجربه تلخ هژمونی طلبی، در جبهه ملی
 .  دانشجوئی خارج از کشور، برای دانشجویان امروز می تواند درس بزرگی باشد

این توضیح بایسته است که در آن دوره، کسانی که به اتهام عضویت در حزب 
ساواک، بنا بر موقع، توقیف شدگان . دستگیر می شدند، قابل دفاع نبودند توده
من و )یکبار، ما . ا کسی را یارای دفاع از آنها نباشدمی خواند ت« توده ای»را 

در زندان بودیم و عصرها، در روزنامه ( بسیاری از دانشجویان عضو سازمان
کیهان، مقاله ای دنباله دار را می خواندیم که در آن، قسمتهائی از اعالمیه ها و 

جبهه  نوشته های دیگر که به انشای ما بود، بعنوان سند نفوذ حزب توده در
 .، نقل می شدندملی
و عمل، چهارمین تجربه از تجربه های « ایده»رابطه : تجربه چهارم – 3

ایدئولوژی ها از واقعیت نشأت نمی : فعالیت سیاسی در دانشگاه تهران بود
ذهن ها بودند که مرامهای در دسترس را می پذیرفتند و بنا را بر این . گرفتند

ترتیب جلسه های بحث آزاد، . ه واقعیت را با آن سازگار کنندمی گذاشتند ک
امکان می داد که طرز فکرها به محک واقعیت ها سنجیده شوند و مهمتر از آن، 

وقتی هم که بنا بر هژمونی طلبی شد و گرایشها در برابر . مشترکات جسته آیند
در تصحیح  یکدیگر قرار گرفتند، مشترکات یافته از میان نرفتند و واقعیتها

تحول گرایشهای چپ و گرایشهای مذهبی و گرایشهای . مرامها نقشی پیدا کردند
ملی و لیبرال در ایران، بسا حاصل این دوران از فعالیتهای سیاسی و نقش دادن 

این جستجو ادامه یافت و اصول . به واقعیت و جستجوی مشترکات بود
انی مردم ایران را ممکن راهنمای انقالب ایران را حاصل و بدان، جنبش همگ

 . کرد
فعالیت سیاسی در جبهه و فعالیت گروهی در بیرون آن، یکی : تجربه پنجم - 2

توضیح این که گروههای سیاسی که . دیگر از مشکلها بود که راه حل می طلبید
به دالیل گوناگون، از جمله، پنهان ماندن از چشم ساواک، نمی خواستند 
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را محلی می کردند برای  جویان وابسته به جبهه ملیشناخته شوند، سازمان دانش
مسلم بود که این . فعالیتهای سیاسی ای که همگان در آنها اشتراک نداشتند

این شد . رویه، هژمونی طلبی را ناگزیر می کرد و اشتراکات را بکناری می راند
اسی خواست فعالیت سیاسی گروهی خود را از گروههای سی که کمیته دانشگاه

بنام خود انجام دهند و در سازمان دانشجویان تنها به فعالیتهای سیاسی بپردازند 
بدیهی است تابع مشترکات نگاه . که در عرصه مشترکات انجام دادنی هستند

داشتن فعالیتهای سیاسی سازمان دانشجویان وابسته به جبهه ملی، کاری سخت 
موفقیت در این کار، نیازمند استقالل سازمان و وسیله نشدنش . داما ممکن بو

مقایسه . در کشمکش ها بر سر دست باال را پیدا کردن در رهبری جبهه ملی بود
دورانی از فعالیت سازمان که اشتراکات سمت یاب فعالیتها بودند با دورانی که 

میان برداشت، تجربه  بنا بر هژمونی این و آن گروه بر سازمان شد و سازمان را از
ای سخت گرانبها در اختیار نه تنها دانشجویان که تمامی کسانی می گذارد که 

 .امروز، می خواهند در یک جبهه بر اساس مشترکات فعالیت سیاسی کنند
آن : نقش ابهام و شفافیت در فعالیت بر اساس مشترکات: تجربه ششم – 0

یاسی فعالیتی شمرده می شد که در فعالیت س. زمان، گرایش به ابهام شدید بود
اما این ابهام، سرانجام فعالیت سیاسی بر وفق . هاله ای از ابهام انجام بگیرد

برای . شد اشتراکات را ناممکن و از عوامل توقف فعالیت سازمانی جبهه ملی
 مثال، تقدم آزادی بر استقالل، جانشین شعار استقالل و آزادی دوران مصدق

. این تقدم نیز شفاف اظهار نمی شد، استقالل در تاریکی قرار داده می شد. شد
باوجود این که . این امر که استقالل از آزادی جدائی ناپذیر است، دانسته نبود

حقوقمند است وقتی استقالل در گرفتن تصمیم و آزادی در گرفتن  ،یک انسان
شد و نبود استقالل، نبود آزادی است و به عکس، بنا بر نوع تصمیم داشته با

با آنکه استقالل انسان در تصمیم و . جدائی و دوگانگی استقالل و آزادی بود
آزادی در گرفتن این یا آن تصمیم اساس دموکراسی است، آن روز و امروز نیز، 

 !. این واقعیت بر بسیاری نامعلوم است
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شفاف سازی . اف کردن مشترکات شددر سازمان دانشجویان بنا بر شف
. نیز قرار داد مشترکات، سازمان را در موضع ارزیاب و منتقد رهبری جبهه ملی

با وجود این، از آنجا که وقتی قدرت هدف می گردد، عقل توجیه گر می شود و 
توجیه بدون ایجاد ابهام و پوشاندن حقیقت میسر نیست، در طول زمان، بجای 

ابهام ها همکاری بر اساس . نکه مشترکات شفاف تر شوند، مبهم تر شدندآ
درس همیشگی آن . مشترکات را مشکل کرد و سازمان را تا انحالل پیش برد

هدف یا هدفهای مشترک می باید از بیشترین شفافیت برخوردار : تجربه اینست
 .باشد یا باشند

انشجویان با آنها رویارو بود از مشکلهای دیگری که سازمان د: تجربه هفتم – 3
و برای آن راه حل درخور جست، ناسازگاری فعالیت سیاسی با تحصیل دانش 

راه حل . بیشترین تبلیغ خود را در باره این ناسازگاری می کرد رژیم شاه. بود
نها، اول که جسته شد و بکار رفت، این بود که هیچ عضو سازمان نباید در امتحا

هرگاه عضوی نمی توانست دوکار را باهم انجام دهد، از سازمان . مردود شود
نتیجه این شد که اعضای سازمان بهترین دانشجویان . مرخصی می گرفت

 . دانشکده های خود نیز شدند
هرگاه دانشجو بتواند فعالیت سیاسی خود را : اما راه حل کارآ تر دیرتر یافت شد

د انجام دهد، بجای آنکه برای دیوان ساالری و فن از راه فعالیت علمی خو
ساالری تربیت شود، برای اداره جامعه در رشد بر میزان استقالل و آزادی و 

شود که مردم از راه اعمال  نآ هرگاه بنا بر. عدالت اجتماعی، تربیت می شود
حق حاکمیت خود، تکیه گاه دولت مردم ساالر شوند، نیاز به بیشترین دانش 

تگانی است که در همان حال که نقش نیروی محرکه تحول را بازی می آموخ
در . کنند، به اداره دولت حقوق مدار و اقتصاد در خدمت انسان نیز توانا باشند

بهای آن را مردم ایران . ، هر دو تجربه رها شدند«عمل گرائی انقالبی»دوران 
 . پرداختند بعد از سقوط شاه

نشجویان با مسائل صنفی دانشجویان نیز سر و کار سازمان دا: تجربه هشتم – 2
رژیم بر آن شد که در دانشکده ها کمیته های صنفی تشکیل دهد و آن . پیدا کرد



373 

 

به این نتیجه  کمیته دانشگاه. کمیته را در برابر سازمان دانشجویان قرار دهد
دانشجویان . صدی کندرسید که سازمان می باید مسائل صنفی را نیز خود ت

پرداختن به . دانشگاه نیز همراهی کردند و زیر بار کمیته های صنفی نرفتند
درس و بحث و خوابگاه و تغذیه و بهداشت و ایاب و ذهاب و نیازهای مالی 

اما بلحاظ . باری سنگین بر دوش سازمان دانشجویان بود... دانشجویان و
ازمان در این باره ها، کم و بیش حمایت یک پارچه دانشجویان از اقدامات س

موفقیت بدست می آمد و میزان مشارکت دانشجویان را در فعالیتهای سیاسی 
 .افزایش می داد

یادآور شدم که سازمان دانشجویان موضع منتقد نسبت به : تجربه نهم – 1
صبر و »بعد از کنگره اول جبهه ملی که رهبری، . پیدا کرد رهبری جبهه ملی

را شعار کرد، سازمان دانشجویان « دیکتاتوری نه ،اصالحات آری» و« انتظار
با شورای  مصدق. فرستادند گزارش پیرامون کنگره جبهه ملی را برای مصدق

های جبهه ملی را بروی  جبهه ملی ایران وارد مکاتبه شد و از آن خواست درب
ز کند که با یکدیگر در هدف استقالل و آزادی احزاب و سازمانهائی با

نطق ها و  01شماره )مجموعه این مکاتبات در کتابی . اشتراک دارند
هرگاه رهبری جبهه . انتشار یافت از سوی انتشارات مصدق( مکتوبات مصدق

( های باز بر روی سازمانها و احزاب و اشخاص درب)ا تجربه دانشگاه ر ملی
. بکار می بست، بسا انقالب ایران از رهبری سیاسی توانمند محروم نمی ماند
تأسف آور این که اصل بر تضاد شد و دانشجویان نیز تجربه موفق خود را رها 
کردند وگرنه در انقالب نقشی را می یافتند که می توانست مانع از بازسازی 

تجربه تلخ گذار سازمانهای سیاسی، و نیز . ستبداد توسط مالتاریا گرددا
شخصیتهای سیاسی، از اتحاد به اختالف و بسا به تضاد و خصومت، تا امروز 

بازیافتن اشتراک ها و برخوردار کردن آنها از تعریفهای . ادامه یافته است
د و نه که تجربی و تصحیح پذیر خواهد ش –روشن و موافقت بر سر روش 

از . ایران را از بدیل مردم ساالر برخوردار می کند -دستوری و اصالح ناپذیر 
 .بدیلی برخوردار می کند که سخت بدان نیازمند است
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رابطه دین و سیاست هم از مسائل روزمره سازمان : تجربه دهم – 01
سال  01»که  یک نظر بر این بود. بود دانشجویان و نیز رهبری جبهه ملی

این . سال زودتر با روحانیت 01: و نظر دیگر می گفت« دیرتر، بدون روحانیت
چرا که اتفاق نظر . امر که روحانیت در دولت نیز نقش داشته باشد، مطرح نبود

. وجود داشت بر این که روحانیت و دولت می باید از یکدیگر مستقل باشند
ایشی از فعاالن سیاسی و گرچه پیش از انقالب و بهنگام انقالب، گر

دانشجویان، هوادار والیت فقیه شدند، اما قوت اجماع بحدی بود که آقای 
دم زند و تصریح کند که روحانیت « والیت جمهور مردم»ناگزیر شد از  خمینی

  .در دولت نقشی نخواهد داشت و به نظارت بسنده خواهد کرد
ی بود، سازگار کردن دین با استقالل و آزادی و نظری که جانبدار همکار

حانیان حقوق انسان را در گرو آن می دانست که رهبری سیاسی عامل تحول رو
ورود . این نظر پذیرفته نشد 35خرداد  02تا  .در طرز فکر دینی شان شود

خرداد، رهبری جبهه  02روحانیان به صحنه، مستقل از رهبری سیاسی، و قیام 
 02پس از . را به این نتیجه رساند که روش صحیحی در پیش نگرفته است ملی

ارزیابی داهیانه ای از وضعیت بعمل آورد و رهنمود داد که  خرداد، مصدق
روحانیان هیچگاه : تجربه می گوید. رهبری سیاسی می باید از تجربه غافل نشود

بنا بر این، جبهه ملی روشی را می باید . ی همراه نمی مانندتا آخر با رهبری سیاس
در پیش بگیرد که بتواند کار استقرار دولت حقوق مدار و دموکراسی بر اصول 

 .استقالل و آزادی را به انجام رساند
واگر اینکار . شترا از عمل باز دا زد و جبهه ملی« انقالب سفید»دست به  شاه

، جبهه ملی برآن می شد که، بر اصل را نمی کرد و برغم سرکوب گری رژیم شاه
جدائی دست کم روحانیت از دولت، روحانیان آزاده را بسوی سازگار کردن 
دین با دموکراسی سوق دهد، بسا می توانست عامل تحول بیان دینی از یک 

افسوس که رکود فعالیت سیاسی، . یان آزادی نیز بگرددبیان قدرت به یک ب
دیرتر، این تحول . جبهه ملی را از تصدی یکی از مهمترین تحول ها بازداشت
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تصدی شد و برغم کودتای مالتاریا، تحول متوقف نشد و اینک این امید 
 . قطعی بنظر می رسد که موانع عمده دموکراسی از پیش پا برداشته شده باشند

با نوع سازماندهی جبهه ملی  سازمان دانشجویان جبهه ملی: جربه یازدهمت – 00
 :توضیح این که سه نظر عمده وجود می داشتند. نیز مسئله پیدا کرد

و برخوردار شدن جبهه ملی  نظراول که موافق انحالل احزاب عضو جبهه ملی● 
 . از یک سازمان واحد بود

ولو احزاب حق دارند سازمانهای خود را داشته باشند، : که می گفت دومرنظ● 
 .نیز می باید از خود سازمان داشته باشد اما جبهه ملی

می باید مرکب از احزاب باشد و شورای آن  نظر سوم بر این بود که جبهه ملی● 
 . از نمایندگان احزاب تشکیل شود

بر این نظر بود که احزاب فراوان با  مصدق. انشگاه، نظر دوم تجربه شددر د
را تشکیل دهند، بهترین روش  اعضای کم که نمایندگانشان شورای جبهه ملی

خطر هژمونی یک سازمان : زیرا جبهه ملی را از دو خطر حفظ می کند. است
مانهای سیاسی کوچک و خطر نفوذ عناصر ساواک در سیاسی بزرگ بر ساز

جبهه ملی و رسیدن آنها به مقامهای تصمیم گیری و از خود بیگانه کردن جبهه 
 . در یک سازمان دست نشانده رژیم شاه

 را نپذیرفت و چون نخواست با نظر او مخالفت نظر مصدق شورای جبهه ملی
با نخستین . جبهه ملی سوم تشکیل شد که دوام نیاورد. کند، خود را منحل کرد

 . یورش ساواک، تجربه متوقف شد
تا وقتی سمت یاب . از این سه نظر، نظر دوم در دانشگاه ها تجربه شدند

اما . فعالیتها، مشترکات بودند، مشکل پیش نیامد و سازمان بکار خود ادامه داد
 . هژمونی طلبی شد، سازمان نتوانست به حیات خود ادامه دهد از زمانی که بنا بر

نظر اول را به اجرا گذاشتند  در خارج از ایران، در اروپا، سازمانهای جبهه ملی
اما عمل این نظر نیز مانع از برخوردهای درون سازمانی و انشعاب و انحالل 

 . نشد
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خود ادامه دهد، بدین معنی است که این امر که سازمان نتوانست به حیات 
اشتراک گرایشهای مختلف، می باید عوامل مساعد با همکاری را داشته و 

بنا براین، هرگاه بنا بر همکاری جبهوی . عوامل نامساعد با آن را فاقد باشد
هر سه نظر، با  -که پدید آوردن بدیل مردم ساالر آن را ایجاب می کند –شود 

اید نقد شوند و شکل سازمانی متناسب یافته و به تجربه توجه به تجربه، می ب
 .گذاشته و در عمل تصحیح شود

در مقام اجرا کننده اراده  چون شاه -اصالح یا انقالب-: تجربه دوازدهم – 05
اصالحات »، امریکائی ها، دست به انقالب سفید زد، شعار رهبری جبهه ملی

بود « انقالب شاه و مردم»این شعار، متضمن تصدیق . شد« آری دیکتاتوری نه
. اصالحات یک امر است و آزادی امری دیگر: و در توجیه آن گفته می شد

در . اصالحات را باید پذیرفت و خواست آزادی را نیز بتدریج پیش برد
ونه نم. کشورهای زیادی اصالحات انجام می گیرند و رژیم دیکتاتوری است

چپ آن رژیم کاسترو درکوبا ذکر می شد و نمونه راست آن رژیم شاه و رژیم 
های همانند او که ایدئولوژی محصول مؤسسه ای در واشنگتن را اجرا می 

بنا بر این ایدئولوژی، چون در کشورهای رشد نیافته، ارتش تنها . کردند
ا از پیش پا بر سازمان پیشرفته و منظبط است، دیکتاتوری نظامی موانع رشد ر

 .می دارد و این کشورها را رشد می دهد
در داخل و خارج کشور، اصالح پذیری و یا اصالح ناپذیری رژیم شاه موضوع 

برخالف تصور سیاستمداران جانبدار اصالح پذیری رژیم، . بحثهای مداوم بود
شاه زمان به زمان از آزادی ها می کاست و کار را بجائی رساند که همسرش به 

بنا بر خاطرات )او هشدار داد ادامه این روش کار را به انقالب می کشاند 
او ببار آورد، سبب شدند که « دانقالب سفی»رویه شاه و نتایجی که (. علم

نظریه اصالح پذیری رژیم شکست خورد و انقالب در دستور کار سازمانهای 
نبدار مبارزه مسلحانه و پیوستن تشکیل سازمانهای جا. سیاسی قرار گرفت

به این سازمانها، از عوامل از  اعضای سازمان دانشجویان وابسته به جبهه ملی
با این وجود، در این زمان است که با توجه به . میان رفتن این سازمان بود
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کسانی که به این نتیجه )تجربه ها، تدارک جنبش همگانی در دستور کار ما 
یدند که هرگاه بنا بر این باشد که استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت رس

اجتماعی هدف شوند، روش درخور با این هدف، جنبش همگانی مردم ایران 
در عمل، این نظر، با جنبش همگانی مردم ایران، تحقق . قرار گرفت( است
 .یافت

تجربه بگیرند، اینست درسی که امروز دانشجویان و دیگر مردم می توانند از آن 
رهبری و نیروی محرکه شرکت کننده در . که هدف جنبش می باید شفاف باشد

جنبش، می باید، بدون ابهام، جانبدار این هدف باشد و از آغاز تا پایان، 
سازماندهی می باید تابع هدف باشد و پیشاپیش، ستون پایه های قدرت ساخته 

های قدرت از میان  زی ستون پایهنشوند و در جریان جنبش و بهنگام پیرو
 .برداشته شوند
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فعالیتهای ئی و تجربه هائی که سازماندهی و دانشجو کنفدراسیون
 در اختیار نسل امروز قرار می دهدسیاسی آن 

 
، در لندن، در 0103در ژانویه . وارد فرانسه شدم 0104نوامبر  55من در 

، بعنوان نماینده سازمان دانشجویان دانشگاه تهران، 3 0کنگره کنفدراسیون
الزم به یادآوری است که با توجه به وضعیت ایران، سیاسی بودن . شرکت کردم

، بعنوان یک سازمان سازمان دانشجویان دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملی
مللی، پذیرفته شده دانشجوئی توانا به عضویت در یک سازمان دانشجوئی بین ال

برای این که کنفدراسیون به عضویت سازمان دانشجوئی بین المللی در آید، . بود
وقتی . سازمان دانشجوئی دانشگاه تهران می باید عضو کنفدارسیون می شد

تقاضای کنفدارسیون به تهران رسید، کمیته جبهه ملی سازمان دانشجویان با 
پس از . سئول روابط خارجی من بودمم. عضویت در کنفدارسیون موافقت کرد

موافقت کمیته با عضویت در کنفدارسیون، نامه موافقت با این عضویت را 
 . برای هیأت دبیران کنفدراسیون فرستادم

در کنگره لندن، با وضعیت جدیدی روبرو شدم که با وضعیت در ایران فرق می 
زگشت به ایران، تجربه ها که من نیز در آنها شرکت کردم، تا زمان با. کرد

 :عبارتند از
انتقال هیأت دبیران از امریکا، حاصل تقابل قوا میان دو : تجربه اول – 0

کیفیت و ترکیب هیأت دبیران و وجود . اروپا و امریکا شد سازمان جبهه ملی
در کنگره، اکثریت را . برخورد در جبهه ملی اروپا را در لندن مشاهده کردم

این روش . هیأت دبیران را نیز جبهه ملی تعیین و پیشنهاد کرد. ی داشتجبهه مل
وضعیت در خارج از کشور را . و ترکیب و کیفیت هیأت دبیران را انتقاد کردم

                                                             
 :با به هم پیوستن سه سازمان تشکیل شد( 0435) 0105کنفدراسیون دانشجویان در  3 0

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا، سازمان دانشجویان دانشگاه تهران، و سازمان 
 .دانشجویان ایرانی در آمریکا
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در ایران، سازمان دانشجوئی سیاسی بود . عکس وضعیت در داخل کشور یافتم
یک سازمان  نکنفدراسیو در خارج از کشور،. نیز می پرداختو به امور صنفی 

. صنفی بود و اگر بنا بود به امور سیاسی بپردازد، می باید در مشترکات می ماند
پس سازمانهای سیاسی می باید مشترکات را معین می کردند و بهترین 

سازمانی آنها، برای اداره  –استعدادها را، بی توجه به تمایل و وابستگی سیاسی 
غلط ترین کار این بود که کنفدارسیون محل روابط . بر می گزیدند سیونکنفدرا

قوا میان گرایشهای سیاسی مختلف بگردد و آن طور که گردانندگان آن روز جبهه 
هیأت ( آلت فعل)« پاپت »ملی به من گفتند، کسانی آن را اداره کنند که 

 . اجرائی جبهه ملی باشند
با  از این کنگره ببعد، هیأت دبیران حاصل توافق جبهه ملی: تجربه دوم – 5

اصلی این بود که سازمانهای سیاسی کارهائی  ایراد اول و. گرایشهای چپ بود
 را که نمی خواستند و یا نمی توانستند بنام خود انجام بدهند، از راه کنفدراسیون

ایراد دومی بر این ایراد افزوده می شد و آن این بود که . انجام می دادند
کنفدارسیون سازمانی شد که در تقابلهای درون سازمانی، هر یک از سازمانهای 

جمعی به همه . سیاسی عضو خود، نقش تعیین کننده ای را  پیدا کرد
وگرنه، در دوره سازمانهای سیاسی هشدار دادند که این رابطه را تغییر دهند 

اول، کنفدراسیون وسیله انشعاب سازمانهای سیاسی می شود و در دوره دوم، 
به ساز . آن زمان به این هشدار توجه نشد. خود گرفتار انشعاب و تجزیه می شود

و کارهای روابط قوا و قواعدی که قدرت از آنها پیروی می کند، توجه نشد و 
 . شد آنچه شد

که در آلمان تشکیل شده بود،  ابم، کنگره کنفدراسیوندر غی: تجربه سوم – 4
این زمان، برخوردها در درون سازمانهای . مرا به دبیری کنفدراسیون برگزیده بود
هنوز ممکن بود کنفدراسیون و سازمانهای . سیاسی، در حال شدت گرفتن بودند

روابط قوا و، بنا بر این، انشعاب و  سیاسی را از افتادن در چرخ و دنده های
. اما آن زمان، انقالبی گری فکر جبری جباری شده بود. تجزیه، رها کرد

. همکاری در سطح هیأت دبیران نیز جای به روابط قوا میان دبیران داده بود
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ن که تحت این غافل از ای. در دستور کار قرار گرفته بود... بسیج توده ها و
پوشش، سازمانهای سیاسی بودند که متالشی می شدند و کنفدراسیون بود که 

در حقیقت، در اروپا و امریکا دو . بسوی انشعاب و تالشی پیش می رفت
سازمانهای چپ نیز، همین گرفتاری . ، گرفتار انشعاب شدندسازمان جبهه ملی

 .را پیدا کردند
و سازمانهای سیاسی در بند انشعاب، سازمانهای  سیوندر کنار کنفدرا

هیأت دبیران کنفدراسیون با من تماس . دانشجوئی مسلمان رشد می کردند
به    0یک نوبت، بهنگام سفر آقای هویدا. خواستار فعال شدنم شدند. گرفتند

او . ، طرف بحث آزاد با او بگردمی کنفدراسیونفرانسه، پذیرفتم که از سو
جز . حاضر به شرکت در بحث آزاد که قرار بود در خانه ایران، انجام شود، نشد

ناظرانی که به . این، در اعتصاب غذاها برای زندانیان سیاسی شرکت می کردم
ود، نیازمند همکار ایرانی ایران می رفتند، در مراجعت، برای تهیه گزارش خ

 .بودند، با برخی از آنها نیز همکاری می کردم
این تجربه بکار نسل امروز می آید، از جمله، از نظر توانائی مدیران منتخب به 
همکاری و بنا را بر انتخاب کسانی گذاردن که توانائی همکاری با یکدیگر را 

فرض کردن و رزم آوران خود داشته باشند و نه هیأت مدیره را عرصه رویاروئی 
افزون بر این، شرکت کنندگان در یک سازمان، می باید بنا . را وارد آن گرداندن

را بر همکاری بگذارند و نه تضاد و رویاروئی و به عهد خود با هدف یا 
 .هدفهای مشترک، با روش و با سازمان، وفا کنند

                                                             
مد رضا شاه نخست وزیر مح ،(0422فروردین  02 - 0513)امیرعباس هویدا    0
، به دستور شاه بازداشت می شود و 0423در آبان . 0420مرداد  00تا  0434بهمن  0از  از
  .فروردین به دست هادی غفادی و صادق خلخالی به قتل می رسد 02در 
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 :سیاسی و دفاع عام از زندانیان 6 0تشکیل کمیته سارتر –تجربه چهارم  – 3
. بهنگام ورودم به فرانسه، دفاع از زندانیان سیاسی، از اولویت برخوردار بود

شرح حال دستگیر . را تدارک می دید رژیم شاه محاکمه سران نهضت آزادی
قرار شد . شدگان و چرائی دستگیری و محاکمه نظامی، به زبان فرانسه، تهیه شد

ئی فرانسه توزیع و از کنگره خواسته شود در این باره در کنگره سازمان دانشجو
کسی که به نمایندگی به کنگره رفته بود، چون با نهضت . قطعنامه ای صادر کند

 . آزادی موافق نبود، از توزیع جزوه خودداری کرده بود
در چنان جوی، فکر ایجاد کمیته ای از شخصیتهای فرانسوی که بنای کار خود 

مقبول . ز زندانیان بگذارد، با تنی چند در میان گذاشته شدرا بر دفاع عام ا
موضوع را با او در میان . به دیدار ژان پل سارتر، فیلسوف آزادی، رفتم. افتاد

. چنین شد. خواست که پرونده ای تشکیل و به دفتر او داده شود. گذاشتم
با . ها می یافتی را برعهده گیرد که می باید عضوپذیرفت ریاست کمیته ا

. شخصیتهای فرانسوی تماس گرفته شد و آنها عضویت در کمیته را پذیرفتند
 :قرار ما  با کمیته بر این شد

ما تعهد کردیم که جز اطالع موثق در اختیار کمیته نگذاریم و در مطلع کردن ● 
، بخصوص دستگیریها و محاکمه ها،  بنا را تجاوزها به حقوق انسانکمیته از 

 . یمبر دفاع عام بگذار
 در برابر، کمیته نیز پذیرفت از هیچ مرجع دیگری اطالع دریافت نکند و هر● 

اطالعی از هر مرجعی را در اختیار طرف ایرانی خود، برای بررسی صحت و 
 .شد که یادش به خیر 3 0رابط با کمیته نیز خانم خانلری. سقم آن، بگذارد

                                                             
فیلسوف معروف  به سرپرستی روشنفکر و« کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران» 6 0

در فرانسه به درخواست ابوالحسن بنی صدر تشکیل  0400که در سال  سارترژان پل فرانسوی، 
 .شد و در برگیرنده شماری از بزرگترین روشنفکران فرانسه بود

و پس از مهاجرت به  در جوانی از فعالین حزب توده(  042 - 0104) مولود خانلری 3 0
از این حزب برید، و در صفوف چپ، به مبارزات سیاسی خود ادامه  1 04 پاریس در سال

 . بود او رابط ابوالحسن بنی صدر با کمیته سارتر. داد
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ک مورد خطا، خواه اطالع خطا و یا تبعیض در این کمیته، تا انقالب، بدون ی
دچار انشعاب شد، تقالها  زمانی که کنفدراسیون. دفاع، بکار خود ادامه داد

نیز سخت  رژیم شاه. ، مکرر شدند«وردن کنترل کمیته سارتربه دست آ»برای 
 ... دعوت از سارتر به ایران و. کمیته را از فعالیت بازداردکوشید 

تجربه کمیته و موفقیت تردید ناپذیرش، از بسیاری جهات بکار نسل امروز می 
وقتی هدف حق است و به عهد وفا می شود، قدرت اگر هم بزرگ باشد، : آید

در کمیته، . نمی تواند یک جمع را متفرق کند و از تعقیب هدف بازدارد
خصیتهای دارای گرایشهای چپ و راست عضویت داشتند اما اختالفهای ش

 . مرامی مانع کار مشترک نشدند
دانستنی است که جمعی دیگر از ایرانیان آزاده، در انگلستان کوشیدند کمیته ای 

او بنیاد صلح راسل را . ، فیلسوف نامی، تشکیل دهندتحت نظر برتراند راسل
نوشت و از او خواست عضویت بنیاد صلح را  نامه ای به مصدق. تداش

به عضویت کمیته در آید، دفاع از حق او  او توضیح داد که چون مصدق. بپذیرد
ملکه انگلستان و  زیرا کسانی چون. نپذیرفت مصدق. بر آزادی، آسان می شود

امپراطوری انگلستان، با . هیالسالسی، امپراطور حبشه، عضو آن بنیاد بودند
همدستی امریکا، بر ضد نهضت ملی ایران کودتا کرده بودند و همنشین ملکه 

 .انگلستان شدن، ولو در بنیاد صلح، را کاری شایسته نیافت
ق ملی و حقوق انسان را، بدون تبعیض و تمایز، هدف حقو هرگاه کنفدراسیون

می گرداند و از صاحبان مرامها می خواست فعالیتهای خاص خود را خود 
تصدی کنند، بسا می توانست به حیات خود ادامه دهد، می توانست حمایت 
افکار عمومی جهانی را از مبارزه مردم ایران مداوم کند و در خدمت ایران و 

یز سیاسی جامعه ایرانی نقشی در خور ایفا کند تا که بهنگام رشد علمی و ن
برخاستن امواج جنبش، جامعه ایرانی از یک بدیل مردم ساالر نیرومند، 

 .برخوردار شود
در . را نکردم اشاره کردم که اعالن جدائی از کنفدراسیون: تجربه پنجم – 2

در ایران، ساواک فهرستی از . مکاری نیز می کردممواردی که تقاضا می شد، ه
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. نام من نیز در آن فهرست بود. دانشجویان عضو کنفدراسیون انتشار داد
از . مراجعه و تهدید کرده بودند که مرا خواهند کشت به پدرم مقامات ساواک

نپذیرفتم و در عوض، . نم عضو کنفدراسیون نیستموی خواسته بودند اعالن ک
زیرا به این نظر بودم که نباید گذاشت که اختیار . اعالن کردم عضو آن هستم

 بر این باور بودم که. سازمان محل فعالیت یک مبارز را ساواک معین کند
کمبود ها و نقص های خویشتن را  ی هر سازمانی می باید برطرف کردناعضا

. بر اصل موازنه عدمی، تقدم جستن در جدا شدن، روا نیست. دخود تصدی کن
بر این . چه رسد که آدمی اختیار جدا شدن خود را به ساواک و واواک بدهد

اصل، عضو یک سازمان، دائم می باید منتقد و ارزیاب باشد و در رفع نقائص 
 . سازمان بکوشد

از می یابد هرگاه برآن این تجربه شفافیت و کارآئی خود را، برای نسل امروز، ب
آنها که استقالل خود را در گرفتن تصمیم و آزادی خود را در : شود بداند

گزینش نوع تصمیم از دست دادند، از آن زمان ببعد، چه راه و روشی را در 
پیش گرفتند و چه سرنوشتی را یافتند؟ این پرس و جو او را به این نتیجه می 

ل در گرفتن تصمیم و آزادی در انتخاب نوع رساند که تا وقتی انسانها استقال
 .تصمیم را نیابند، حقوقمند نمی شوند و جامعه حقوقمند نیز نمی یابند

نیز « تضاد مایه رشد است»زمانی که انشعاب کار روزانه شد، : تجربه ششم – 0
اما روشن بود که ایرانیان پراکنده در کشورهای مختلف غرب، به . شعار گشت

هدفی که حقوق مطلوب همگان باشد و اتحاد عمل، عملی که  اتحاد در هدف،
اما این اتحاد . همگان بی تبعیض و تمایز بتوانند در آن شرکت کنند، نیاز دارند

، دیگر در هدف و عمل، در محدوده سازمانهای موجود، از جمله کنفدراسیون
بر موقع، نزاع ها با یکدیگر را کنار  پس گرایشهای مختلف، بنا. میسر نمی شد

 :دو نمونه. عمل را میسر می ساختندمی گذاشتند و بر سر هدف مشترکی، اتحاد 
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ضیاء  – 2 0تن بودند و به گروه جزنی 1ساواک اعضای گروهی را کشت که ● 
. اتحاد عمل الزم بوددر اعتراض به این جنایت، . معروف شدند 1 0ظریفی

                                                             
گذار  ، بنیانچپ ایرانفعال سیاسی ، (0423فروردین  51–0400دی  01) بیژن جزنی 2 0

 0441های  دوم بود و در فاصله سال او عضو جبهه ملی .رانهای فدایی خلق ای سازمان چریک
های دانشجویی بازداشت  آخرین باری که او در رابطه با فعالیت. بارها زندانی شد 0435تا 
، کشتار 0435-0441جبهه ملی در سالهای  یبا نافرجام شدن مش. است 0433گردد سال  می
ضیاظریفی را تاسیس  -، با حسن ضیاظریفی، گروه جزنیخرداد و تحکیم حکومت شاه 02

های کوبا و الجزایر به این نتیجه رسید که تنها راه مقابله با رژیم شاه،  نمود که تحت تأثیر تجربه
خود  ای با ، همراه عباس سورکی در حالی که اسلحه0436در بهمن . مبارزه مسلحانه است

دادستان نظامی . گیرد ها قرار می تحت شدیدترین شکنجه جزنی. افتند داشتند به دام پلیس می
سال زندان محکوم  02کند و نهایتاً به  مبارز دیگر تقاضای حکم اعدام می 3ابتدا برای او و 

ها  س از دستگیری آنیعنی تقریباً یکسال پ 0433دی ماه سال  05جلسات دادگاه در  .شود می
به عنوان ناظر « بتی استهون»در اثر اعتراضات جهانی، رژیم به ناچار با شرکت خانم . آغاز شد

ها به هنگام دفاع  هریک از آن .الملل در دادگاه موافقت کرد قضایی از طرف سازمان عفو بین
های خود  ی و شکنجهاز خود و رد اتهامات دادستان با استناد به مواد قانونی، به شرح بازجوی

از جمله حسن ضیا ظریفی داستان نشاندنش بر روی منقل برقی را شرح داده و قسمتی . پرداخت
هایش را داد و  عباس سورکی شرح شالق خوردن. از سوختگی کمرش را نشان داد

او . دادند و نیز صحنٔه اعدام مصنوعی که برایش ترتیب داده بودند هایی که به او می خوابی بی
ای راکه درون ماشین او  خواستند او اعتراف کند که اسلحه شریح کرد که به این ترتیب میت

های  دکتر سیروس شهرزاد از بازجویی. رفته است و او زیر بار نمی اند، متعلق به بیژن جزنی یافته
گوشش شده بود گفت های وحشتناکی که منجر به پارگی  خوابی و سیلی بدون وقفه و توأم با بی

روز  51از  بیژن جزنی. و اینکه گوش چپش برای همیشه شنوایی خود را از دست داده است
های روحی و جسمی صحبت کرد و اینکه بازجو با گفتن اینکه  بازجویی توأم با شالق و شکنجه

ذار پدرت را برای نگ"و اینکه " زنیم یا بگو، یا پسرت بابک را جلوی چشمت شالق می"
اند؛ و یکبار که برای اعتراض به اینهمه شکنجه،  کرده او را شکنجه روحی می" بازجویی بیاوریم

هایش را به وسیله آچار باز کرده و یک شیشه  دست به اعتصاب غذا زده است، مأمورین دندان
هم اکنون "شود و  کنند، که در نتیجه او، مبتال به اسهال خونی می شیر را توی حلقش سرازیر می

 ".نیز مشکل حاد کلیوی، و ناراحتی شدید معده و روده دارد
شود و در حالی که دوران محکومیت خود را  به زندان اوین برده می 0424در اواسط اسفندماه 

نفر از زندانیان  5نفر از فدایان خلق و  0همراه با  0423فروردین  51گذراند، در شبانگاه  می
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شش فدایی، . گردد تیرباران می اوینو زندان  ساواکی اوین توسط مأمورین ها مجاهد در تپه

، عزیز (دایی بیژن جزنی) کالنتری( مشعوف)حسن ضیاظریفی، احمد جلیلی افشار، سعید 
ظم زاده، عباس سورکی و دو مجاهد مصطفی جوان خوشدل و سید کا سرمدی، محمد چوپان

های کشور در فردای آن روز از اعدام  روزنامه. تیرباران شدند ذواالنواری همراه با بیژن جزنی
محل دفن آنها  .زندانی در حین فرار از زندان کشته شدند 1و یارانش خبر دادند که  بیژن جزنی

 01روزنامه کیهان . س از انقالب مشخص شدبه خانواده هایشان اطالع داده نشد و قبرها پ
زهرا توسط عمال  بهشت 41و  44این شهدا، در دو قطعه  »:در این باره نوشت 2 04اسفند 

نفر از این شهدا و محل دقیق قبرشان  11تاکنون فقط نام . اند رژیم ساقط شده دفن شده
زهرا برای تهیه  ولین بهشتتوانند با مراجعه به مسئ ها می های آن مشخص شده است که خانواده
زهرا  با استفاده از سفر مسئول بهشت ،حدود پنج ماه قبل ساواک. سنگ قبر شهیدان اقدام کنند

به همین دلیل در . زهرا حمله کرد و این اسناد را با خود برد به اروپا به اسناد و مدارک بهشت
اند،  اک سپرده شدهبه خ 41و  44شهید در دو قطعه  401حال حاضر با آنکه مشخص است 

از جمله . ها با استفاده از آخرین مدارکی که باقی مانده مشخص شده است نفر از آن 11تنها نام 
ها، دانشیان، گلسرخی و جمعی  ها، مدنی ها، احمدزاده شهدایی که قبرشان مشخص شده رضایی

به  ن جزنیهمچنین محل دفن هشت زندانی سیاسی که همراه با بیژ. دیگر از شهیدان هستند
شهید در  1این . اند، مشخص شده است اعدام شده« اقدام برای فرار از زندان»اتهام جعلی 

 .«اند کنار یکدیگر به خاک سپرده شده
گذاران سازمان  حقوق و یکی از بنیان ی، دانشجو(3 04 -0406)حسن ضیاءظریفی  1 0

ضیاظریفی را تاسیس نمود و پس از  -، گروه جزنیبا بیژن جزنی .های فدایی خلق ایران چریک
خرداد و تحکیم حکومت  02، کشتار 0435-0441در سالهای  جبهه ملی ینافرجام شدن مش

م شاه، های کوبا و الجزایر به این نتیجه رسید که تنها راه مقابله با رژی شاه، تحت تأثیر تجربه
در  .، او در محل قرار مالقات مخفی دستگیر شد0430بهمن  52در . مبارزه مسلحانه است

 های ماکسیم گورکی شما آقای دادستان ارائه داستان»:دادگاه، از جمله خطاب به دادستان گفت
اند، بهتر از هر حرف و  های بزرگی مثل دن آرام و ژان کریستف که برنده جایزه نوبل شده و رمان

در این . کنند دهید که روشنفکران کشورمان در چه محیط و اتمسفری زندگی می سخنی نشان می
است، من عمیقاً به این اصل معتقدم؛ ولی  دادگاه بارها صحبت از حفظ حیثیت ملی شده
نوان مدرک جرم، ها به ع ها و ارائه کنندگان آن متأسفانه باید بگویم که بین دارندگان این کتاب

کسانی که به حیثیت ملی و سنن فرهنگی پرافتخار ما ابداً توجه نکردند، ارائه کنندگان این 
تن  0او و  0423فروردین  51در . « …ها به عنوان مدرک جرم هستند نه دارندگان آنها کتاب
، عزیز سرمدی، ر، مشعوف کالنتری، احمد جلیلی افشاگذاران فداییان، شامل بیژن جزنی از بنیان
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انتخاب  061جلسه ها تشکیل شدند و سرانجام قرار بر دعوت عام شد و سه تن
شدند برای سخنرانی در اجتماعی که ایرانیان به شرکت در آن فراخوانده شده 

این سه تن بایکدیگر اختالف نیز می داشتند اما با یکدیگر همکاری . بودند
کرد و ایرانیان جوان گرفتار پراکندگی جمعیت بزرگی در اجتماع شرکت . کردند

 . را به اتحاد در هدف و اتحاد در عمل امیدوار کرد
و رژیم او بود، در این  نوبت دیگر، اعتراض به امتیاز فروشی های شاه● 

اعتراض نیز جمعیت بزرگی شرکت کردند و به قطعنامه پیشنهادی به اتفاق آراء 
 . رأی دادند

هم بلحاظ شرکت گرایشهای . این دو نمونه، تمرین جنبش همگانی بودند
می رود و کثرت نمختلف و حل کردن مشکل وقتی اشتراک و اتحاد از یاد 

گرائی، بدون توجه به این امر که اگر مبنائی نباشد که اشتراک است، کثرت 
آمیز گرائی ویرانگر مردم ساالری و بسا جامعه می شود و هم بخاطر مسالمت 

 .از نظر تمرین دموکراسی بودن اجتماع و هم
تجربه هفتم، تجربه تلخ گذار از صد در صد کمونیستی تا صد در صد  - 3

در ایران، سازمانهای سیاسی با روش مسلحانه فعالیتهای خود را : اسالمی است
آغاز کرده بودند، دو سازمان، یکی فدائیان خلق و دیگری مجاهدین خلق نام 

در خارج از ایران، گرایشهای چپ، جنبش در ایران را کمونیستی . دندآور تر بو
به یاد می آورم  که در . می دیدند و جنبش را جنبش کمونیستی تبلیغ می کردند

آقای . درج شده بود« سرخ»تقویمی و یا نشریه ای، اسامی مبارزان، همه 
در ایران، یک : پرسیده بود ی خمینینامه ای نوشته و از قول آقا 060دعائی

 مسلمان مبارز نیز نبود که اسمش برده شود؟

                                                                                                                                     
زاده، عباس سورکی و دو نفر از مجاهدین خلق مصطفی جوان خوشدل، کاظم  محمد چوپان

 .گذراندند به دست ساواک به قتل رسیدند ذواالنوار در حالی که دوران محکومیت خود را می
 ابوالحسن بنی صدر یکی از آنها بود 061
در دوران  آقای خمینی ، از طلبه های اطراف(0451فروردین  41) دعایی سید محمود 060

 ،0421و  0423های  سفیر ایران در عراق بین سالپس از انقالب، . اقامت وی در شهر نجف
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اما زمانی دیگری آمد، این بار، . بدیهی است روش آن گونه مبلغان ستوده نبود
ر رسید که از مسلمانان بخواهد صف خود را از صف غی نوبت به آقای خمینی

کسی که با روش . در داد« صد در صد اسالمی»مسلمانان جدا کنند و صالی 
. گروه اول مخالفت کرده بود، نمی توانست با روش آقای خمینی مخالفت نکند

پدید  من با آقای خمینی مخالفت با این روش، سبب شد که وقفه در ارتباط
تا این که کشتار . یعنی، مدتی، از سوی آقای خمینی ارتباطی گرفته نمی شد. آید
نگرانی پدر بزرگ . نوه آقای خمینی تلفن کرد. شهریور، در تهران، روی داد 03

هرگاه آقا بنا را : آیا جنبش فرو می خوابد؟ پاسخ دادم: خود را اظهار و پرسید
بگذارد و این و آن را طرد کند، جنبش با سرکوب از دو سو، « صد در صد»بر 

آقا می باید سخنگوی . سوی او، فرو می خوابدو دیگری از  یکی از سوی شاه
هرگاه با این نظر موافقت کرد اطالع دهید متنی را تهیه کنم اگر . مشترکات باشد

و آن متن کثرت . پذیرفت و آن متن را انتشار داد. پسند کردند، منتشر کنند
 . گرایشها و اشتراک آنها را در هدف می پذیرفت

وران رنگ زدن به مبارزه و توجیه اختالف و مقایسه تجربه جنبش با تجربه د
بسا تضاد و خصومت، و نیز، مقایسه تجربه جنبش پیروز با رفتار قدرتمداری 
که، از نو، مردم ایران را به مکتبی و ضد مکتبی و نیمه مکتبی و بی تفاوت 

 .تقسیم کرد، به نسل امروز، هرآنچه را می باید آموخت، می آموزد... و
. تجربه اثر ویران گر فقدان اخالق و روش شدن تخریب بود: تجربه هشتم – 2

زیرا قدرت . عقل قدرتمدار کار خود را، همواره، با تخریب شروع می کند
پس دشمنی و تضاد اصل و . هدف می شود و قدرت از تخریب پدید می آید

این واقعیت نیز از یاد می رود که بنا بر . دوستی و توحید فرع می شوند
. نیز، توحید می باید باشد تا در درون آن، اضداد برهم عمل کننددیالکتیک 

در آن ایام، شادروان دکتر . دوران انشعاب، دوران فقدان اخالق سیاسی نیز بود

                                                                                                                                     
تاکنون، و  0421از اعضای مجمع روحانیون مبارز، سرپرست مؤسسٔه اطالعات از سال 

 .است بوده 0425نمایندٔه شش دورٔه ابتدایی مجلس شورای اسالمی تا سال 
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، با او به دعوت او، در رستورانی، باتفاق برادرم. به فرانسه آمده بود 065شایگان
شنیده ام شما همکاری سیاسی را : این طور سخن آغاز کرد. دیمدیدار کر

گرچه اصرار بر رعایت اخالق ستوده . رعایت صد درصد اخالق کرده اید
من خود از . است، اما انتظار رعایت صد در صد آن نیز واقع بینانه نیست

بداخالقی های این و آن کم آزار ندیده ام اما واقع بینی حکم می کند که به 
در گزارش به : به ایشان پاسخ دادم. ایت اخالق، بطور نسبی، بسنده کنیمرع

اگر اخالق را رعایت می . شما، گزارش کننده اخالق را رعایت نکرده است
از . ضامن کار جمعی اخالق است: بنی صدر می گوید: کرد، به شما می گفت

م و بر نزاع که می کنیم وفا کنی به عهدی: اخالق، به سه ارزش بسنده کرده است
شخصی، اغلب بر سر هیچ و پوچ و مقداری هم از رهگذر تخریب دیگری را 

نپوشانیم و دوستی را به  فکری و عقیدتیتحصیل موقعیت برای خود، لباس 
آن زمان، . و باالخره، دروغ را زبان رسمی سیاست نکنیم. دشمنی بدل نگردانیم

برای رسیدن به هدف می  کم نبودند کسانی که سیاست را فن بکار بردن دروغ
چنین می  تان حاکم و زورپرستان رقیب آنها،این زمان نیز، زورپرس. شمردند
 . پندارند

کتاب کیش شخصیت کوششی بود و هنوز هست برای بیرون رفتن از بحران 
هم اکنون که ایران در جنبش است، این سه ضابطه و ارزش اخالقی . اخالقی

 . سخت بکار نسل امروز می آید

                                                             
د حقوق و از ، استا(0401اردیبهشت  54- 0520اسفند  01)سید علی شایگان  065

او در تهیه الیحٔه دفاعیه ایران در جریان پروندٔه ایران در مقابل شرکت . همکاران دکتر مصدق
همکاری کرد  المللی با حسن صدر و اصغر پارسا نفت ایران و انگلیس در دیوان دادگستری بین

المللی همراه با آقایان حسین  ایران در دیوان دادگستری بین و یکی از اعضای هیئت نمایندگی
، ، کاظم حسیبی، کریم سنجابینواب، وزیر مختار ایران در هلند، نصرالله انتظام، اللهیار صالح

در زندانی  0443ال مرداد تا س 52پس از کودتای . آبادی بود مظفر بقائی و محمدحسین علی
در آنجا، رهبری جبهٔه ملی در . ترک گویدامریکا بود و سپس ناگزیر شد، ایران را به سوی 

 .آمریکا را بر عهده گرفت
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دوران سکوت، دورانی شد که انشعابها هیچ سازمان سیاسی و : تجربه نهم – 1
بهای نفت افزایش یافته بود و . دانشجوئی و اسالمی را در امان نگذاشته بود

در خلیج فارس نقش ژاندارم را پیدا کرده بود و دموکراسی های غرب  رژیم شاه
رد که رئیس را تحقیر می کرد و حزب رستاخیز می ساخت و منی همی ک

 ... !!در اداره امور جهان با او شور می کنند و... جمهوری امریکا و
در برابر رژیم شاه، در درون و بیرون از مرزها، تمایل هائی سیاسی سکوت و 

الزم شد وضعیت سنجی دقیقی به عمل آید تا . صبر و انتظار را روش می کردند
مطالعه در مقاله ها به فارسی حاصل این . اندازه استحکام رژیم شاه بدست آید

« نفت و قهر»پیش از آن، کتابی زیر عنوان . و زبانهای خارجی انتشار یافت
و بنی صدر در  064زاده ، جامعه شناس فرانسوی و قطبکه سه تن، پل ویی

د که انقالب حاصل مطالعه این ش. تألیف آن شرکت کردند نیز انتشار یافته بود
سفید شاه شکست خورده است و رژیم او ناتوان گشته است و بهیچ رو، زمان 

وضعیت ایران در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و . زمان سکوت نیست
این . اجتماعی و فرهنگی سنجیده و راه حل ها، در هر چهار بعد پیشنهاد شدند

یرانیان، تشریح وضعیت سنجی، در شهرهای مختلف اروپا، برای اجتماعات ا
به جاست یادآور شوم که . شد و جنبش همگانی بعنوان روش پیشنهاد گشت

                                                             
، 0433 -0443، بین سالهای (0400شهریور  53 - 0403اسفند  3)زاده  صادق قطب 064

در سفارت ایران  درگیری با اردشیر زاهدی پس از. امریکا بود از دانشجویان عضو جبهه ملی
کمیته دانشگاه . توقیف شد( شاهین) در امریکا، گذرنامه صادق قطب زاده و علی فاطمی

به توقیف گذرنامه ها سخنرانی  ضکرد و ابوالحسن بنی صدر در اعتراتهران به تظاهرات دعوت 
 در، بنی صدر 0103ژانویه  4تا  0104دسامبر  40برابر با  0435دی  01 - 04در . کرد

ایرانی در لندن شرکت کرد و در آنجا با صادق قطب زاده  سومین کنگره کنفدراسیون دانشجویان
اینده ز آنجا، صادق قطب زاده به فرانسه آمد؛ یکی از فعالین جبهه ملی بود و سپس نما. آشنا شد

، عضو شورای انقالب، مدیر 3 04پس از پیروزی انقالب . در اروپا گشت نهضت آزادی
، به اتهام 0461پس از کودتای خرداد . عامل رادیو تلویزیون و سپس وزیر امور خارجه بود

 .توطئه علیه نظام اعدام شد



411 

 

در پاسخ به دانشجویان دانشگاه تهران، اظهار خوشوقتی کرده بود که ، مصدق
 .او صبر و انتظار را تعطیل مبارزه دانسته بود. مبارزه را تعطیل نکرده اند

عیت امروز مربوط می شود، وضعیت سنجی های مستمر در طول در آنچه به وض
سال و نیم پیش، عالئم احتضار رژیم را تشخیص و با  5سال بکنار، از  41

ماهی پیش از جنبش همگانی بود که عالئم را در . ایرانیان در میان گذاشته ام
گان، نوشته ای گرد آوردم و در اجتماعی در هامبورگ و در گفتگو با رادیو آزاد

 . برای ایرانیان تشریح کردم
درسی که این تجربه می آموزد اینست که در برابر قدرت، بخصوص وقتی 

بنا گذاشتن بر قوت گرفتن . خودکامه است، سکوت روشی نیست که باید برگزید
بنا . چرا که قدرت فرآورده تخریب است. استبدادیان، بنا گذاشتن بر دروغ است

استقامت در برابر . ن به زمان، ناتوان تر می شوندبر این، قدرتمدارها، زما
قدرت خودکامه کاری است که از ویرانگری ناتوانش می کند و از پایش در می 

 .    آورد
برای بیرون رفتن از مدار بسته انشعاب که : تجربه دهم، تجربه بحث آزاد – 01

 –از دو سال پیش از انقالب تا انقالب، همگان، مسلمان و مارکسیست 
لنینیست و لیبرال را اسیر خود کرده بود و بازیافت مشترکات و جانشین قدرت 
کردن آزادی بمثابه هدف، نیاز به دو جریان، یکی جریان آزاد اندیشه ها و 

در پاریس، هر ماه یکبار، و در شهرهای . دیگری جریان آزاد اطالع ها داشت
ترتیب داده  ایرانیانتماع های اج دیگر اروپا، نیز، بنا بر موقع، بحثهای آزاد، در

 . می شدند
بحثهای آزاد، در همان حال که از شدت خصومتها می کاست و مشترکات را به 
. یادها می آورد، جریان آزاد اندیشه ها و جریان آزاد اطالع ها را برقرار می کرد

بحثهای آزاد تا : از فواید جریان آزاد اندیشه ها، یکی را خاطر نشان می کنم
در  در ایامی که آقای خمینی. و بازگشت ما به ایران ادامه یافتند ط رژیم شاهسقو
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که یک روحانی بود، در  063نوفل لوشاتو بود، در جلسه بحث آزاد، آقای صادقی
ولی »از اختیارات . بود سخن گفته( همین والیت فقیه)باب حکومت دینی 

آقای بیژن . بر جامعه تحت والیت سخن گفته و داد و قالی بپا کرده بود« امر
بگذارید ! خوب می گوید: حاضر بوده و به تکرار می گفته است  06حکمت

 !بگوید تا بدانید چه سرنوشتی در انتظار شما است
والیت با جمهور مردم است، میزان رأی مردم : می گفت آن زمان، آقای خمینی

چون گزارش ... است، خمینی به دنبال مردم است و مردم نیاز به رهبر ندارند و
هنگام بر آشفتگی او، حضور . جلسه بحث آزاد را به او داده بودند، بر آشفت

بعد از نماز مغرب . به نزد او حضور داشتم نداشتم اما بهنگام آمدن آقای صادقی
بمحض اینکه آقای صادقی وارد شد و سالم گفت، او برخاست و . و عشاء بود

رفتار او را دلیل شمردیم بر این که . با قیافه ای پر از اخم، اطاق را ترک گفت
او بطور قطع، بنا را بر والیت جمهور مردم گذاشته است و به عهد خویش وفا 

بدیهی است بعد . به ترتیبی که می دانیم او به عهد خود وفا نکرد. دخواهد کر
سپاه و دادگاه انقالب و بنیاد مستضعفان و )از ایجاد ستون پایه های قدرت 

و در کار آمدن خشونت بعنوان تنظیم کننده رابطه سازمانهای سیاسی و ...( 
 .توانست تعهد خود را بشکند... گروگانگیری و
، این بحثها همگانی ن، در ماههای اول بعد از سقوط رژیم شاههرگاه، در ایرا

می شدند و سازمانهای سیاسی، از راه زور، با یکدیگر رابطه برقرار نمی کردند و 
بجای ایجاد ستون پایه های قدرت، دستگاه اداری و ارتش دموکراتیزه می 

که ایرانیان به جنبش برخاسته اند،  امروز. شدند، بسا دموکراسی مستقر می شد
نیاز به برخودار شدن . نیاز دو جریان آزاد اندیشه ها و اطالع ها، مبرم است

جامعه از حق حاکمیت مبرم تر است و نیاز به بحثهای آزاد، در داخل و خارج 

                                                             
در  اقامت آقای خمینیروحانی که در زمان ( 0411- 041)حمد صادقی تهرانی ا 063

 .از بیروت به پاریس آمده بود
 ، فعال سیاسی چپ، مقیم فرانسه(0403)بیژن حکمت   06
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از کشور، زمینه را برای گذار از استبداد والیت فقیه به دموکراسی، بازهم مبرم تر 
 .میکند
دفاع از آزادی هر کس و هر سازمان سیاسی نیز پذیرفته : تجربه یازدهم – 00
حق نداشت نشریه های خود را عرضه کند و . قربانی اصلی بود حزب توده. نبود

اما حقوق . در اجتماعات، بسا اجازه صحبت به عضو این سازمان داده نمی شد
داخلی یا )درت ر و وابسته بودنش به قانسان ذاتی او و مقدم بر نوع باو

این امر که حقوق انسان ذاتی او هستند را، نه فقه تکلیف . ، هستند(خارجی
 :دو کار ضرور و به آن اقدام شد. ها« انقالبی»مدار می پذیرفت و نه 

تشکیل کمیته دفاع از حقوق انسان در پاریس که با شروع جنبش، اعضای ● 
در جریان جنبش، در تهران نیز، جمعیت دفاع از  می دانیم که. بیشتری یافت

 . را به دبیری خود برگزید حقوق انسان تشکیل شد و آقای مهندس بازرگان
دفاع از حقوق سازمانهای سیاسی و انسان، صرف نظر از طرز فکر و وابسته ● 

رفتم و در پای میز کتاب و این شد که به کوی دانشگاه می . بودن یا نبودن آنها
 . می ایستادم و فروشنده آنها می شدم انتشارات حزب توده

زیرا کارساز ترین و . این تجربه نیز امروز، بکار جامعه دانشگاهی می آید
اطمینان بخش ترین روش برای جایگزین ترس و یأس از آینده کردن امید و 

 .ل پذیر استدست یافتن به جامعه باز و تحو
مطالعه این . تجربه ها را، بدون پرداختن به طرفهای نزاعهای سیاسی شرح کردم

امر واقع، یعنی نقش انسانها، نقش کسان و گرایشها در این تجربه ها، موضع ها 
و موقع های آنها، در یک دوران طوالنی، از سالهای پیش از انقالب تا امروز، 

زیرا به نسل امروز درسهایی می . مهم است و سرنوشت ها که پیدا کردند، بسی
با وجود این، در دسترس قرار دادن تجربه ها، بدون . آموزد که بدانها نیاز دارد

ربه ها نسل امیدوارم تج. تعیین با تقصیر و بی تقصیر، موضوع پرسش بود
 .امروز را بکار آیند



 
 

در  04۳3فروردین  21در شبانگاه تن دیگر از مبارزین که  2بیژن جزنی و 
 تیرباران شدند ساواک های اوین توسط مأمورین تپه
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ز فعالیتهای مقاله ابوالحسن بنی صدر در باره بیژن جزنی و خاطرات مشترک ا
 دانشجوئی در جبهه ملی دوم

 

 خاطره از یک تحول

نوشته   043در سال  در بارهء بیژن جزنیاین مقاله را ابوالحسن بنی صدر 
 .منتشر شده است« در باره زندگی و آثار بیژن جزنی یجُنگ»کتاب است و در 

و از تظاهرات  دوم های دانشجوئی در جبهه ملیخاطرات مشترک از فعالیت بهاو 
 :نیز پرداخته است 0431بهمن  0

. را، ولو کوتاه، برای شما بنویسم« خاطره ام از بیژن جزنی»از من خواسته اید 
 . قسمت تنظیم و به تحریر می آورم 2برای اینکه نوشته کوتاه و گویا باشد، در 

اولین دیدار، اینجانب در رشتهء مطالعات شهری موسسهء مطالعات و  -0
فعالیت های . تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، به کار مشغول شده بودم

روزی، عصر هنگام، در حیاط دانشسرای عالی . سیاسی علنی ممکن گشته بودند
و یا کسی او  که محل موسسه بود، در حال گفتگو بودیم که یا خود به نزد ما آمد

تحلیل خود را از »دو به دو شدیم و او یک ساعتی، . را آورد و معرفی کرد
 .شرح داد« وضیعت سیاسی کشور و امکانات فعالیت سیاسی

 !«توده ای است مواظب باشید»: گفتند. بعد دربارهء او پرسیدم

وقتی دانشجویان برای معین کردن موضوع تحقیق مراجعه می کردند، او نیز  -5
چرا اما : مگر شما در رشتهء فلسفه تحصیل نمی کنید؟ گفت: پرسیدم. آمد

به مناسبت این درس، تقریباً . واحد اختیاری را جامعه شناسی انتخاب کرده ام
رابطه از : در همان دیدارهای اول، به او گفتم. همه روز نزد اینجانب می آمد
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اینجانب گفته اند به . راه درس یک امر است و رابطه سیاسی یک امر دیگر
 .شما توده ای هستید و داشتن رابطهء سیاسی با توده ای را جایز نمی دانم

 چیست؟« توده ای»تعریف شما از : پرسید

کسی که عقیده را وسیلهء توجیه وابستگی به روسیه و نوکری روس ها می : گفتم
 .کند

 .پس من توده ای نیستم: گفت

 شما مارکسیست نیستید؟ : پرسیدم

 .اما موافق وابستگی به شوروی نیستم. دارم مطالعه می کنم :گفت

عقیدهء یکدیگر را محترم بشماریم و : بدین سان، میان ما قراری به وجود آمد
تا وقتی یکی وابسته نشده است، نگذاریم، دشمنی با عقیده را وسیلهء متهم 

ه ای که باور اینجانب این است که تحول تعیین کنند. کردن او به وابستگی کند
رها « و وابستگی ایران به روسیه یا حزب توده یا رژیم شاه»ایران را از جبر 

وابستگی مانع همکاری می شود اما هیچ عقیده ای مانع : کرد، اینسان روی داد
ی م این خط را موافق موازنهء منفی و خط مصدق. دوستی و همکاری نمی شود

 . دانستیم و بود

ایران، مارکسیست نمی توانست « فرهنگ سیاسی»در . کار آسان نبود -5
بریده هائی که ما به احوالشان معرفت  بخصوص که از حزب توده. وابسته نباشد

این فکر، در تمامی دوران شاه و بعد . داشتیم، به خدمت رژیم شاه درآمده بودند
توده ای وقتی به قبلهء مسکو پشت می کند، روی به »: اشتاز او نیز رواج د

معروف شدند، این  گروهی که بعدها به گروه جزنی. «قبلهء واشنگتن می آورد
به این دلیل، در . اسطوره را شکستند و عقیده را از بند وابستگی رها کردند

 .خور عنوان شهید هستند
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که مسئول سازمان  آقای دکتر شاپور بختیارما با مخالفت شدید  کاریهم
ما با . از سوی هیئت اجرائی جبهه ملی بود، ادامه یافت دانشجویان جبهه ملی

در دانشگاه همهء دانشجویان، با هر مرام، می توانند عضو سازمان »شعار 
رهبری می کرد و نیز طرفداران  ل ملکی، با جانبداران سازمانی که خلی«باشند

 . همکاری می کردیم نهضت آزادی

شب پیش، در . در دانشگاه، در کنار اینجانب بود جزنی 0431در اول بهمن 
و در حضور او تشکیل شده  کمیتهء دانشگاه که در خانه مرحوم دکتر سنجابی

. تصمیم بر اعتصاب و تظاهرات شد. بود، صحبت از یک توطئه خونین شد
، در پاسخ کسانی که اینجانب را نامزد رهبری تظاهرات کردند، با حسن پارسا

چطور وقتی پای خطر پیش می آید، او را نامزد »: چهره ای برافروخته گفت
اگر بپذیرید، فردا من به »: و خطاب به اینجانب گفت« مرگ می کنید؟

و اینجانب، با این استدالل که « !نگوئید تنهایم گذاشت. دانشگاه نخواهم آمد
 .اگر خطر جدی است باید پذیرفت و مانع بروز آن شد، پذیرفتم

بود جوانمردی کرده و روا ندیده . در دانشگاه بود صبح، اول وقت، پارسا
در همان ساعت اول، مسلم شد که دامنهء توطئه . اینجانب را در بال تنها بگذارد

از جمله، نیروی انتظامی دانشگاه را همان کسان که اینجانب را . وسیع است
نامزد ادارهء تظاهرات کرده بودند، بدون اطالع اینجانب و بدون تصویب کمیته 

 !د برای ادارهء تظاهرات خیابانی دانش آموزان، برده بودندانشگاه

بدون نیروی انتظامی باید دانشگاهی را اداره می کردیم که همهء اسباب برای 
و همفکران او و دوستان  در آن روز، جزنی. تبدیل آن به قتل گاه آماده شده بود

ینجانب در به ا. و همفکران مسلمان و ملی، ناممکن را ممکن ساختند
 .جلوگیری از انجام نقشه کشتار یاری رساندند

خاطرهء آن روز در خاطرم چنان زنده است که جزئیات نیز، اینک که شما مرا به 
به هررو، قرار برماندن در دانشگاه . یاد آن ایام می اندازید، به خاطرم می آیند
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یک ساواکی او . نان بگیرد یک صد تومانی تضمینی گرفت و رفت جزنی. شد
 ...را لو داد و دستگیر شد

به قول آن روزی ها و . قرار شد دانشگاه یک کمیتهء انتخابی داشته باشد -3
برآن شدند در کمیتهء انتخابی، برنده « چپی ها»بنابر اصطالح رایج آن ایام، 

« اچپی ه»زیرا استدالل می شد که . میان آنها و ما، بگومگو پیش آمد. شوند
 قوی تر است و اولی اینست که با دکتر بختیار« دسته توده ای». دو دسته اند

حذف  موافقت کنیم و اعضای چپی را از فهرست دانشجویان عضو جبهه ملی
آیا از استقالل : از او پرسیدم. نزد اینجانب آمد 066به اتفاق کشاورز جزنی. کنیم

پشیمان شده و چون عقاب، پرواز در آسمان ها و اوج گرفتن تاب نیاورده و 
کالغ وار بر کنار مرداب نوکری فرود آمده اید؟ چرا عهد شکستید؟ با قیافه ای 

دیم یاران قدیم و برعهد ق. نه کالغ شده ایم و نه عهد شکسته ایم: مطمئن گفت
 .هستیم

با وجود این، دکتر . تصمیم جمعی دانشجویان این شد که حذف را نپذیرند
انتخابات . ، با استفاده از اختیارات هیئت اجرائی، گروهی را حذف کردبختیار

از حذف شدگان کسانی، از جمله ظریفی از دانشکدهء حقوق، . انجام شد
 . انتخاب شدند

ز، براین نظر هستم که مقاومت آن روز، در برابر کسانی که می خواستند امرو
، بجا ملی فت با نمایندهء هیئت اجرائی جبههحذف شوند و مخال« چپی ها»
برعهد، جریان استقالل عقیده را از « چپی ها»زیرا آن مقاومت و ماندن . بود

عضویت دائمی خانوادهء سیاسی وابستگی، برگشت ناپذیر کرد و آنها را به 
                                                             

، از فعاالن جنبش ملی ایران و کارشناس (0410-0400)امیرهوشنگ کشاورز صدر  066
گرای  از دانشجویان چپمرداد، او  52پس از کودتای . مسائل کشاورزی و اقتصاد روستایی

صدر  با ابوالحسن بنی 0441در سال . دوم بود دانشگاه تهران بود و در شمار فعاالن جبهه ملی
صدر، در  او نیز از مشاوران ابوالحسن بنی .آشنا شد و تا پایان زندگی از یاران نزدیک او بود

 .دوره ریاست جمهوری بود



 
 

جلسه یادبود دکتر  ابوالحسن بنی صدر و مرحوم هوشنگ کشاورز صدر در
 0422اسفند  -مصدق در پاریس
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عالوه براین که این استقالل، آزادی اندیشیدن و نظر . ایران امروز و فردا درآورد
 . به محک تجربه زدن را نیز ممکن ساخت

قم، نزدیک به دانشگاه، که به حساب ر ملی در انتخابات کنگرهء جبهه -2
و به حساب فعالیت، نزدیک به تمامی ملی را در تهران  نیمی از اعضای جبهه

ملی، یک پنجم نیز عضو  را برعهده داشت، در کنگرهء جبهه فعالیت آن جبهه
حذف کرده بود، حق انتخاب شدن  کسانی که آقای دکتر بختیار. نداشت
به . و حذف نشده هائی که انتخاب شدند، حق صحبت نمی یافتند. نیافتند

تثناء نماینده دانشکدهء فنی، دانشجویان منتخب دانشگاه، به اتفاق آرا، اس
. حذف شده بود جزنی. اینجانب را سخنگوی خویش در کنگره انتخاب کردند

با وجود این، او در جمعی از نمایندگان گرایشها که خط مشی ما را در کنگره 
به . متنی را آماده کرده بود بخواند مجید احسن. مطالعه می کرد، شرکت داشت

 تفاهم طلبی جبهه»متن . او خواندماینجانب آن متن را بجای . او وقت ندادند
به  روزی بعد از آن، دکتر صدیقی. به سختی انتقاد می کرد« ملی را با آمریکا
به دست . ملی مسلم بود یت شورای جبههانتخاب شما به عضو»: اینجانب گفت

، 063در منزل او، با حضور دکتر حسین مهدوی. «خود، آن را خراب کردید
اگر ایران در جوار شوروی نبود، جنبه هائی از »: او می گفت. بحثی در گرفت

اما این خطر وجود دارد که از طریق آن، . مارکسیسم، مرا به خود جذب می کند
و استدالل اینجانب این بود که خط مصدقی، . روس ها بر ایران مسلط شوند

اینک گروهی دانشجو، که برخی از . خط استقالل از روس و آمریکا هر دو است
آنها شاگرد خود شما هستند، بر متولی گری روس ها بر مارکسیسم، شورش کرده 

تمام حق : رحوم گفتملی به روی آنها آغوش بگشاید؟ آن م آیا نباید جبهه. ندا
با شما است به شرط آنکه استقالل مرام از قدرت جهانی شوروی، آنهم در 

چرا به مارکسیسم نباید فرصت . شاید هم بد فکری نباشد. ایران، ممکن باشد

                                                             
، فرزند حاج امین الضرب، فارغ تحصیل در (0413تیر  01 -0400)حسین مهدوی  063

 رشته اقتصاد، عضو کادرهای جبهه ملی
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داد مستقل از قدرت حامی خارجی، کارآیی خویش را در رویاروئی با مسائل 
اینجانب همواره حساسیت . ر کندقول داد در این باره فک. جامعه نشان بدهد

 . را نسبت به استقالل ایران ارج نهاده ام صدیقی

جبههء ملی دوم و تشکیل  ملی جبههاین امر که به رغم حذف شدن، تا انحالل 
ی با ملی ماندند و بعد از آن نیز، تا شهادت، همکار در جبهه« چپی ها»سوم، 

ما را ادامه دادند، یکی از مهم ترین تجربه ها در تاریخ سیاسی معاصر، در 
« بد و بدتر»این تجربه غیر از رها کردن ایران از جبر . کشورهای اسالمی است

هر . این واقعیت را مسلم کرد که عقیده هرگز مانع همکاری نمی شود... و 
 .اختالف و نزاعی زیر سر زور و وابستگی است

سازمان . به پاریس آمدم( 0104نوامبر  55) 0435اینجانب در دوم آذر  -0
آن  ملی شورای جبهه. ه کار خود ادامه داددانشجویان، با همکاری گرایش ها، ب

و  مکاتبات آنها با مصدق. نامه نوشتند آنها به مصدق. را تهدید به انحالل کرد
شماره  در مجموعه ای، در انتشارات مصدق)با شورای جبههء ملی  مصدق
. سوم پدید آمد به استعفای شورا انجامید و جبهه ملی( ، چاپ شده اند01

در برابر تاریخ، مسئول جبههء ملی اول، : او گفته بود. است نامگذاری از مصدق
من هستم، مسئول جبههء ملی دوم نیز آقایان هستند که استعفا دادند و شورای 
خود را منحل کردند و مسئول جبههء ملی سوم نیز احزاب و سازمان ها و 

 . جمعیت هائی خواهند بود که آن را تشکیل می دهند

سوم  و گروه او، در محدودهء سازمان دانشجویان، در تشکیل جبههء ملی جزنی
 . اما با دستگیر شدن نمایندگان احزاب، آن جبهه دیر نپائید. کوشیدند
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رد و دیدار ک به پاریس آمد، با اینجانب و حسن حبیبی 062تا کالنتری -3
اطالع داد که گروه به فعالیت زیرزمینی روی آورده و سازمان جدیدی تشکیل 

ما از اعتماد گروه سپاسگزاری . داده و ما دو تن را نیز، عضو آن شناخته اند
اگر . بهتر است بر عهد قدیم بمانیم: و گروه او پیام دادیم کردیم و به جزنی

کان داشت که باورمندان به دو مرام، در آن همکاری سازمان یک جبهه بود، ام
قرار بر همکاری شد . اما عضویت ما در یک سازمان مارکسیستی نشاید. کنند

کالنتری . رابط کالنتری بود که در لندن اقامت گزید. و همکاری ادامه یافت
 !نوشتهء مفصل نیز آورده بود که در جعبهء گز جاسازی شده بود

اصل عمومیت »در جریان محاکمهء آنها، هم بنا بر . شدند و آنها دستگیر -2
و هم بنابر سابقه همکاری بدون غشی که از کورهء تجربه ها ناب به « دفاع

درآمده و صمیمیتی به تمام به وجود آورده بود، با تمام توان، از آنها دفاع 
 .نتوانست آنها را به اعدام محکوم کند رژیم شاه. کردیم

خبر داد آنها را به  کند، اینطور به یاد می آورم که کالنتری اگر حافظه یاری
اما او می . شایع شده بود می خواهند عفو و رهایشان کنند. زندان اوین برده اند

از طریق کمیتهء سارتر و سازمان های دفاع از . نگران جان آنها است: گفت
 ...حقوق بشر، وارد عمل شدیم

روز که خبر تلخ کشتار جمعی آنها آمد، مدت ها بود که اینجانب در و آن 
. همه به تکاپو افتادند، قرار بر دعوت به اجتماع بزرگی شد. نبودم کنفدراسیون

دعوت با امضاء به عمل . قرارگذاران نیز به تمایل های گوناگون تعلق داشتند
 . یگر، در آن اجتماع، سخن گفتیمآمد و اینجانب و دو تن د

                                                             
در فروردین ماه . و یکی از اعضاء اولیه گروه جزنی منوچهر کالنتری، دایی بیژن جزنی 062

که در محاصره نیروهای سرکوبگر رژیم قرار هنگام خروج از کشور در زاهدان زمانی  0460
 .گرفت با کشیدن نارنجک به زندگی خود پایان داد
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و یاران او، در شهادت نیز،  آن سان که جزنی. تحول بزرگ انجام شده بود
اگر این تحول ادامه می یافت، ایران امروز . عامل همگرائی تمایل ها شدند

 دیگر نبود؟ 

 0432تیرماه  41

 انتشارات خاوران  -ژن جزنیدر باره زندگی و آثار بی یجُنگبرگرفته از کتاب 
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 - گروه جزنیمصاحبه ابوالحسن بنی صدر با نشریه کار در رابطه با 
 0433در سال  ضیاء ظریفی

 
، ضیاء فروردین سالگرد شهادت بیژن جزنی آقای بنی صدر می دانید که سی

. است اهدین خلقان ایشان باضافه دو تن از بنیانگذاران مجو دیگر یار ظریفی
 .های خود با آنان برایمان بگوئیدمی خواستیم از گذشته 

 که دانشجوی دانشکده حقوق بود را در آنجا شناختم، بیژن جزنی آقای ظریفی
. عملی داشت جامعه شناسی عی بود و با من درسهم دانشجوی علوم اجتما

شناسی عملی هم گرفته بود به عنوان واحد  رشته فلسفه می خواند و درس جامعه
با او آشنا شدم و در همان  41در سال  و در جریان تجدید حیات جبهه ملی
کرد و من غاز فعالیت نظریه هایی اظهار می موسسه علوم اجتماعی به مناسبت آ

توده ای بود وخودش هم گرایش توده کیست، گفتند که او پدرش  پرسیدم او
به تدریج من دیدم که بله . به من هشدار دادند که حواسم را جمع کنم. ای دارد

ای باشد نه، محل عنای آن روز کلمه اما اینکه توده چپ به م. افکار چپ دارد
چه دکتر گر. ای نیست وقت به آن نتیجه رسیدم که تودهندر آ. تردید است

گفت که ما در که مسئول تشکیل جبهه ملی بود بر این نظر نبود و  بختیار
کنگره جبهه ملی هم نگذاشت که ای است و در  اشتباهیم و جمع اینها توده

 .ها شرکت کننداین
نفر از فعالینی را که افکار چپ داشتند از  31یا  61شود که حدود  گفته می

کنید؟ و به شمول بیژن آیا شما چنین خبری را تایید می. اخراج کردند بهه ملیج
 .، ضیاءظریفی و تعدادی دیگرجزنی
حتی دوستان دانشجوی . وقت در دانشگاه زیر بار این چیزها نرفتیمما آن 

در  اما. دانشجویان بیرون نگذاشتیم را هم از سازمان طرفدار خلیل ملکی
با این . ورندها نامزد بشوند و باصطالح رای بیاانتخابات کنگره نگذاشتند این

 .ها مجید احسنحال چند نفری از آنها وارد کنگره شدند از جمله آن
 در کنگره بود یا نه؟ ضیاء ظریفی
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بود و در آنجا هم متنی تهیه کرده بود برای سخنرانی که به  حسنمجید ا. نه نبود
ی سخت به متن مربوط به حمله خیل. او وقت ندادند و من آن متن را خواندم

من به خاطر خواندن آن . بود روز رهبری جبهه ملیسیاست آمریکا و روش آن 
آمد که این بهای روز ها به حساب میدر آن  البته. ينه سنگینی پرداختمهز

شما در شورا به من گفت آقا عضویت  مرحوم دکتر صدیقی: سنگینی است
ها را خواندید، کار خود را  مسلم بود بعد از اینکه برداشتید متن این چپی

 .خراب کردید
گرش نسبت به این روش رهبری طرز فکر و فلسفه ما یکی نبود ولی در دید و ن

 .دوم چه در سیاست داخلی و چه سیاست خارجی نزدیک بود جبهه ملی
همکاری عملی در جریان مبارزات بین دانشجویان با افکار متفاوت وجود 

 داشت؟
ری باشد نه که یک رهبو توقع این در حین همکاری و در ارتباط با دکتر مصدق

بر اصل تقدم آزادی بلکه برای همان شعار دوران مصدقی یعنی استقالل و 
( وقت من به فرنگ امده بودمآن )هم، این منجر شد به مکاتبات  آزادی با

دوم را طی چندین نامه  روش جبهه ملی که مصدقو این دانشجویان با مصدق
ج از ربنابراین تا این هنگام این همکاری ادامه داشت، ولی من خا. انتقاد کرد

ی هم با تکه نسب منوچهر کالنتری. به خارج آمد کشور بودم تا اینکه آقای حبیبی
ر داد که سازمانی تشکیل شده و من و آقای داشت به پاریس آمد و خب جزنی
من گفتم مناسبتش چیست که بدون اطالع چه . اندرا هم آنجا عضو کرده حبیبی

. جوری ما را عضو کردید آنجا؟ خوب شما مارکسیست هستید و ما مسلمان
اما اینکه در یک . های مشترک ن گفتم همکاری درست روی یک زمینهم

ا همکاری هبنابراین تا دستگيری آن. دو فکر باشد ترتیب درستی نیست سازمان
فرستادند و از اطالعاتی مطلع می ها اطالعات را میبه این ترتیب بود که آن

 .36شد تا سال فرستادند در خارج منتشر می را میخبر و مطلب . شدند
دن ناظر ستاها در جریان محاکمه و فرم که دستگیر شدند خوب دفاع از آنبعد ه

جا در ح در حال فرار بودند، کشتند، اینها را باصطالبه ایران و بعد هم که آن
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شد و وحدتی در آن مساله جتماع خیلی خیلی بزرگ ترتیب داده پاریس یک ا
 .بوجود آمد

نبودم ولی خوب  وقت بدون اینکه اظهار نظر کنم در کنفدراسیونچون من آن 
ای اعالن شد و جمعیت خیلی یک عرصه توافقی یک جلسه . ه آمدندمه

بزرگی هم آمد و در حمایت و دفاع از قربانیان جنایت خیلی کار شد، هم در 
 .ایاروپا و هم در آمریکا اعتراض خیلی خیلی گسترده

علت اینکه رژیم در آن شرایط تصمیم به ارتکاب این جنایت گرفت به نظر شما 
 چه بوده است؟

این نیروی مارکسیسیتی ایرانی است . ها یک جریان چپ مستقل ایران استاین
گویند که شخصی بوده به اسم شهریاری که از که به استقالل بها داده، گرچه می

ناراضی  ها را لو داده، ولی گمان من این نیست که حزب تودهساواک که آن
کدام از محورها نه مسکو و نه وقت هیچکه آنبرای این. هابوده از لو رفتن آن

پکن، راضی نبودند که یک جریان مارکسیستی در کشوری آن هم مثل ایران 
خواست برای رژیم هم نمی. روی پای خود بایستد و بگوید استقالل اصل است

خورد که حزب توده را به عنوان عامل روس اینکه او اصال نان این را می
ها جانشین هستند و به این عنوان که اگر من نباشم آنمترسک بزرگی بکند 
دلیل این بود که رژیم . کرد رود، خودش را توجیه میایران به کلی از بین می

 .ها این رفتار را کردسابق با آن
جنایتی در آن مقطع زد این هم می  که رژیم شاه دست به چنینآیا علت این

کرد که چپ ممکن ود و فکر میخودش بیمناک ب توانست باشد که از آینده
چون این رفتار مثال با مذهبیون که بعدا به حکومت . است جانشینی باشد
 .ها هم بوددر حالیکه دسترسی به سران آن. شدرسیدند در آن دوران ن

گرچه بعضی . نها را هم اعدام کردخوب با مجاهدین هم آن کار را کرد یعنی آ
روز در آغاز کار این سازمان ولی آن هایشان بعدها جهش ایدئولوژیک کردند،

گمان من . ها کردرژیم همان رفتار را با آن. آمدیبه نظر یک سازمان اسالمی م
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ها بیایند جای او را رژیم هنوز در این ترس بود که اینروز این نیست که آن
 .اول کارشان بود. بگیرند، نه، چون وسعت که پیدا نکرده بود

نفر را  31. م حزب رستاخیز بود و انحالل احزابدرست سه روز بعد از اعال
 .جدا کردند به سلول انفرادی بردند و این عزیزان را شهید کردند

ها دلیل این بودند که این. هر رژیمی مشروعیت می خواهد قضیه این است که،
گرفت از اینکه اگر من نباشم بدتر مشروعیتی که می . م مشروعیت ندارداین رژی

و این  این را این گروه از بین برداشت. وابسته به روسیه است هاز من حزب تود
-می ها از دست رفتن استبداد را مساوی با سقوطآن. مساله کم اهمیتی نبود

یک سال زودتر از  مثال اگر شاه. جور شددانستند چنانکه عمال هم همین
ی برای آن انقالب نمی د دلیل موجهها را برقرار کنانقالب حاضر میشد آزادی 

 .ماند
این گروه بیشتر حساسیت به وقت به ی مطلب این است که آن رژیم در آن ول

ا مشروعیتی که آن رژیم به داد برای اینکه این مهمترین و در واقع تنهخرج می 
کند را می  ایران داد بابت این بود که اگر من نباشم حزب تودهخود می 
این را این گروه از . زدهمین حرف را در انقالب هم می  که شاهچنان ایرانستان

 .دستش بیرون آورده بود
و دیگران و  و ضیاء ظریفی شما آقای بنی صدر تاثیر این حرکت بیژن جزنی

ن، تاثیر جنبش فدایی را در آن دوران، به، بعد از شهادت این فعالین، رهبرا
در چه . بینیدها را به روی نهضت سیاسی ایران چگونه میافکار و تمایالت این

 جهت بیشتر تاثیر داشتند؟
شود گفت که عرض کنم به شما اینکه آزادی یک ارزش است در این زمینه نمی

در مساله . اما در مساله استقالل چرا. ها هنوز به این نتیجه رسیده بودندآن
جنبش چپ ظر من ایران از این جهت مبتکر یک حرکتی است در استقالل به ن

قبل از اینها توانید بگویید که تیتو روز، البته شما می که بعد از جنگ دوم تا آن
از . بوددر ایران کرده  قبل از گروه جزنی بود و خلیل ملکیدر یوگوسالوی کرده 

که نه، یک وقت است که شما  دانیمود گفت، اما همه می ن حرف ها می شای



105 

 

ها مواضع را این. دهید مثل تیتوتعدیل های اساسی هم در آن ایدئولوژی می 
طبیعتا خوشایند هیچ کدام از  این. دادندبودند و به استقالل بها می نداده تغییر 

یار یک، از نظر داخلی از نظر من بس. روز نبودقطب های مراکز جهانی آن 
بسیار موثر و مهم شد و آن از باب اینکه یک افق جدیدی را در سیاست ایران 

برای اینکه نظام دیگری جانشین نظام حاکم بشود بدون اینکه بیم از . گشود می
آن داشته باشیم که از طریق عناصر شرکت کننده در این تحول قدرت خارجی در 

ین جهت بسیار بسیار مهم این حرکت از ا. کشور ما دخل و تصرف خواهد کرد
کردیم با اینکه از نظر به این دلیل هم ما حمایت می . بودو با ارزش 

 .ایدئولوزیک کامال مخالف آن ایدئولوژی بودیم
این جنبشی که شروع شد بر این اصل نیز استوار بود که ما باید در مقابل بی 

حولی بزرگ ایجاد عملی بایستیم، فداکاری بکنیم، صادقانه برزمیم تا بتوانیم ت
 یاعملی رهبری توده آنها به بی. ین دلیل عنوان فدایی مطرح شدبکنیم و به هم

 .ها در نهضت هم انتقاد داشتندها و عدم حضور آنها در شرکت آن ای ها و جبهه
ند، رهبری غیر فعال ایران جوانان دانشگاهی فعال بودآن روز در صحنه سیاسی 

. توده جوانان، توده مردم غیر فعال بودند. ای ای، چه توده چه جبهه. بود
که بروند کردند  ها خیال می خانهرفتند توی روستاها، توی کار دانشجویان می

االن این سه سال . یدامروز را نگاه کن. شد، نه نبود حاال همه چی استقبال می
آخرین هم این است که در جنوب تهران . شود ها شهری می است که جنبش
توده مردم . ی دانشگاهی حضور ندارد، رهبری فعال وجود نداردبود، دانشجو
به اصطالح این حلقه وسط که اتصال برقرار کند، جنبش را عمومی . هم فعالند

ها در واقع بر این پس آن. وجود نیامده و تحول را ممکن بگرداند، هنوز بهکند 
ی غیر فعال خط بودند که این دو کار را با هم انجام دهند یعنی جانشین رهبر

حلقه . بشوند، به اصطالح زمینه فراهم کنند برای ایجاد یک رهبری فعال
این یک کار . اتصال بشوند با توده غیر فعال، توده غیر فعال را هم فعال کنند

 .ها چقدر مهم بودامروز بیشتر معلوم است که کار آن. عظیمی بود
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به شما مراجعه کرده ها تان اشاره کردید که آن آقای بنی صدر شما در صحبت
. را هم به عضویت گروه پذیرفتیم بودند و گفته بودند شما را و آقای حبیبی

شاید یک فکری پشت این پیشنهاد بوده باشد و آن اینکه برای ایجاد جنبشی 
این را آیا تائید . ضروری نیستبرپایه استقالل و آزادی، وحدت در ایدئولوژی 

 ها این بوده؟فکر آنکنید که  می
شکل . شته باشدشود دامنتها ما گفتیم که این شکل حزبی نمی. بله اینجور بود

قبل از آن بر این نظر بودیم که حزب واحد . تواند داشته باشد ای می جبهه
نوشتیم که شما این احزاب را دعوت کنید  ای هم به مصدقداشته باشیم و نامه

من اگر دعوت . به ما جواب داد خیر مصدق. ه انحالل در یک سازمان بزرگب
عضو بیشتر نداشته  511تا سازمان بشود و هر کدام هم  511کنم به اینکه  می

هایی که بودند در سازمان  را، گفت به دلیل اینکه آن سازمانگفتیم چ. باشند
ساواک نتوانست در . شناسند عدش این را همه میو کودتا و ب ننهضت ملی ایرا

فرستد  عواملش را می اما شما اگر سازمان را بزرگ کردید این. دها نفوذ کن آن
 ها هم چون پشتشان به کوه قاف ساواک است شعارهای تند می داخل شما آن

بینید سازمان را شما درست کردید اما دست  بعد از مدتی می. آیند رو دهند می
 .است ساواک

 بود؟ حق با مصدق
ما دیدیم این عوامل این ها  فدراسیونبود برای اینکه در کن حق با مصدق. بله

بنابراین ما که برای . حق با او بود. خواهند نفوذ کنند و بروند باالچگونه می 
که همکاری در یک افق نبودیم خواستیم عمل کنیم دیگر مو این خط می
گفتیم نه همکاری باشد ولی هر کس مطابق فکر خودش . گیردب سازمان انجام

های دراز هم رابط ما برای مدت . ی داشته باشندسازمان بدهد، با هم همکار
 .بود همان آقای کالنتری

ه و به مناسبت این آقای بنی صدر خیلی ممنون از صحبتی که در این زمین
 .سالگرد داشتید

  .متشکرم متقابالا
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 :منبع
 (0433فروردين  54)دوره سوم  016نشريه کار شماره 
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 فهرست اسامی 
 315, 310, 413 دیاحسن، مج

 412احمدپور 

 423, 440 دی، حمیاحمد

 03صادق  ،یاحمد

 452( ستوان) یائیاح

 22, 23، جمال یاسکوئ

 41( رمان)اشباح 

 020, 23( ستوان)، یاشرف

( الله تیآ)ابوالحسن  دیس ،یاصفهان
441 ,430 

 004 نیعبدالحساعتبار، 

 402, 403 یمحمد عل ،یافغان

 25اقبال، محمد 

 402, 004, 042اقبال، منوچهر 

 001 یاالشرف، مصطف

 500( ینیحس)مهدخت  ،یصدوق ریام

, 041 (دکتر) نیالد شمس ،یعالئ ریام
030 ,004 ,003 ,521 

 404 رجیا ،ینیام

, 34, 35, 03, 45( دکتر) یعل ،ینیام
25 ,24 ,22 ,10 ,13 ,12 ,011 ,

015 ,014 ,003 ,003 ,040 ,
035 ,034 ,033 ,032 ,023 ,
022 ,022 ,500 ,505 ,523 ,
523 ,521 ,412 ,410 ,413 ,
412 ,404 ,451 ,450 ,453 ,
444 ,443 ,423 ,401 ,404 ,
403 ,402 

 553, 555 اوون، رابرت

 041( دکتر) یعل ،یآباد

, 030, 43, 53( دکتر) یآذر، مهد
035 

 415, 411، پاسبان زندان یآذر

 031, 032آرتابانوس 

 11 نیرحسیآزموده، ام

 022( رمان) یبابا سرگئ

 013, 020 (رمان) باران ساز

 053 تیژیباردو، بر

 415, 421( مهندس) یبازرگان، مهد

 550 شلیم، نیباکون
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, 441, 532, 014, 11 موری، تاریبخت
423 ,404 

, 034, 030( دکتر)شاپور  ار،یبخت
030 ,404 ,454 ,453 ,441 ,
421 ,412 ,410 ,413 ,310 

 021عابد  یصایبرص

 523, 12, 01, 44 اگزاری، سانیبرل

 یطباطبائ ن،یحس دی، سیبروجرد
 430( الله تیآ) ،یبروجرد

 441 یبزرگ شاهرود

 405, 400ئون بلوم، ل

 001 بن بال، احمد

 042, 043 وسفیبن خده، 

 433, 533اختر صدر،  یبن

 432 لیصدر، اسماع یبن

 501, 501اقدس صدر،  یبن

 430, 540بهجت صدر،  یبن

 433صدر، رضا  یبن

, 20( الله تیآ)نصرالله  دیصدر، س یبن
10 ,13 ,003 ,052 ,044 ,043 ,

030 ,032 ,023 ,022 ,540 ,
544 ,524 ,523 ,412 ,440 ,

441 ,431 ,430 ,435 ,433 ,
424 

, 511, 540, 12, 25صادق صدر،  یبن
433 ,432 ,422 

, 051, 015, 52صدر، فتح الله  یبن
533 ,440 ,430 

 521 صدر، منصور یبن

 023 یصدر، مهد یبن

 030 الله بی، حبصدر یبن

 450 نیبواسحق، حس

 530, 531 لهیبوپاشا، جم

 22 لهیجم رد،یبوح

 452 بهیوسلمه، نصب

 423, 023، جعفر یبهبهان

, 023, (الله تیآ)محمد  دی، سیبهبهان
022 

 51 نیمحمدحس ،یبهشت

 000( سرهنگ)، مارسل ژاریب

 422 پارسا، اصغر

, 422, 423, 01, 03پارسا، حسن 
420 ,405 ,404 ,412 
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, 004, 020, 014 پاکروان، حسن
453 ,452 

 005, 000پرواز شبانه 

 550 ریپرودون، پ

 025پو، ادگار الن 

 431, 52شاه رضا  ،یپهلو

, 014, 24, 03محمد رضا  ،یپهلو
042 ,020 ,023 ,510 ,523 ,
415 ,431 ,430 ,435 ,432 ,
420 ,425 ,424 ,422 ,404 ,
402 ,435 ,433 ,430 ,425 ,
423 ,420 ,411 ,410 

, 532, 533, 534, 535, 522تاگور 
530 ,511 

, 432( تردک)ناصر  ون،یهما لیتکم
421 

 022، لئو یتولستو

, 02, 03, 25, 44, 53, 50 یجبهه مل
03 ,02 ,35 ,33 ,21 ,12 ,10 ,
11 ,015 ,014 ,013 ,012 ,

013 ,011 ,001 ,003 ,052 ,
041 ,045 ,042 ,043 ,042 ,
035 ,030 ,024 ,023 ,005 ,
004 ,003 ,022 ,515 ,514 ,
513 ,545 ,523 ,522 ,500 ,
521 ,413 ,412 ,412 ,450 ,

452 ,451 ,440 ,445 ,444 ,
443 ,441 ,432 ,432 ,421 ,
420 ,425 ,423 ,420 ,423 ,
422 ,421 ,405 ,404 ,403 ,
403 ,402 ,401 ,431 ,430 ,
435 ,434 ,433 ,432 ,430 ,
432 ,431 ,421 ,423 ,422 ,
421 ,412 ,410 ,413 ,412 ,
310 ,315 

 414, 422دوم  یجبهه مل

 012, 43 یریجر

 10 نیفخرالد دی، حاج سیریاجز

, 413, 414, 422, 423, ژنیب ،یجزن
412 ,410 ,413 ,412 ,411 ,
311 ,310 ,315 ,313 

 422, 01 یجفرود

 501, 050 یریالجزا لهیجم

 000( رمان)جن زدگان، 

 23جناب، رضا 

 40 یجنگل ساع

, 523, 524, 544, 545, هیجواد
523 ,501 ,500 ,521 ,403 

 501( رمان)آقا  یحاج
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, 411, 403, 421, 521، حسن یبیحب
315 ,310 

, 422, 035, 01, 50، مسعود یحجاز
423 ,404 

, 403, 011, 13, 03, 50حزب توده 
403 ,401 ,431 ,420 ,415 ,
413 ,314 ,313 

 420عفت  ،ینیحس

 012, 013 یعل ،ینیحس

 500محمد  ،ینیحس

 010محمود  ،ینیحس

 545 ریشناس، جهانگ حق

 410 ژنیحکمت، ب

 01, 03، کمال یخارقان

 403، ابوالحسن یخانعل

 420، مولود یخانلر

 21, 31, 41 (رمان) خانه عروسک

 401, 511حضرت  جه،یخد

 425( سرهنگ) ،یویخد

 501 خسروخاور، فرهاد

 031, 032شاه  اریخشا

, 402, 430, 51، روح الله ینیخم
433 ,420 ,423 ,411 ,410 

, 035, 01, 50 ی، محمد علیخنج
423 ,422 ,405 

 441, (الله تیآ)ابوالقاسم  دی، سیخوئ

 000 چیالویخایم ودوریف، یوسکیداستا

 500دانتن، ژرژ ژاک 

 503( رمان)در کنار رود 

( صدر یکتاب ابوالحسن بن)درس تجربه 
423 

 031, 013 لی، اسماعبیدستغ

 420محمود  دیس ،یدعائ

 531 (رمان) مرگ سکید

 451، ناصر یذوالفقار

 425راند راسل، برت

 533, 505، محمد یربان

 533, 505، اسدالله انیدیرش

, 42, 44 (کتاب) همه یبرا یروانشناس
40 ,41 

 03 تیروزولت، کرم

 511روسو، ژان ژاک 
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 004روالن، رومن 

 022( رمان) اهیزاغ س

 421 ریاردش ،یزاهد

, 041, 11( سرلشکر)فضل الله  ،یزاهد
523 ,431 

 403, 01, 03 یمرتض ،یزرکشور

 402 نیزلزله قزو

 22( ستوان)، یزمان

 32( رمان) یزن فروش

 52( الله تیآ)رضا  دیس ،یزنجان

, 501( صدر یبن) یزنگنه فاتح، اشرف
533 ,440 ,443 ,431 ,433 

( رمان)محله را نابود کرد  کی کهیزن
543 

 514, 524, 544زهره، احمد 

 513ژاندارک 

 023( ژنرال)ساالن، روول 

 424, 020, 015 ساواک

 423 داللهی ،یسحاب

 53( سرهنگ)، یدیسع

 020, 021سقراط 

, 53, 50, 52( دکتر) می، کریسنجاب
43 ,03 ,02 ,01 ,001 ,030 ,

034 ,021 ,025 ,024 ,504 ,
522 ,520 ,521 ,412 ,453 ,
440 ,423 ,423 ,405 ,422 ,
412 

 503, 045سوکارنو، احمد 

 552، جوناتان فتیسو

, 043, 35 (دکتر)اکبر  یعل ،یاسیس
035 

 021 اهتگریس

 422 یان، علگیشا

 10 ابوالحسن ،یخراسان یالعلما فیشر

 402, 403 (رمان) شوهر آهو خانم

 50 (رمان) ترحم یشهر ب

, 012, 013, 34, 21 لوکم ،یدیشه
010 

, 404, 423, 422, 520، عباس یبانیش
403 

 410احمد  ،یتهران یصادق
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, 004, 021, 030, 10, اریصالح، اله
003 ,545 ,522 ,404 ,450 ,
453 ,444 ,422 ,421 ,422 

 500، احمد یجواد دیصدر حاج س

 011صدر، حسن 

, 43, 53( دکتر) نیغالمحس ،یقیصد
35 ,015 ,014 ,012 ,001 ,

041 ,040 ,045 ,043 ,030 ,
035 ,034 ,033 ,545 ,501 ,
450 ,432 ,413 ,412 ,315 

 313, 310, 423، حسن یفیظر اءیض

 040 یائیض

 441( الله تیآ)محمود  دی، سیطالقان

 033, 031 نی، عبدالحسیفیظر

 431 ابوالقاسم، ینیعارف قزو

 452, 405, 400, 401عباس، فرحت 

 20 دهیعبدالقادر حم

 441( روستا)عبدالمومن 

 (الله تیآ) نیاءالدی، ضیاصفهان یعراق
441 

 435, 521, 522, 523 نیعال، حس

 434 یعالمه حل

 430علم، اسدالله 

, 043, 003, 015، حسن ایک یعلو
042 ,043 ,031 ,020 ,022 

, 03, 40, 42طالب  یابن اب ،یعل
003 ,401 ,434 

 401, 410فاطمه، حضرت 

, 03( دکتر) نیحس دیس ،یتیهدا یفاطم
011 ,035 

 545, 035 دی، سعیفاطم

 421 یعل ،یفاطم

 34 کاتبرت امیلیوفاکنر، 

 552 سمیبانیفا

 435 یحسنعل ،(اءالملکیض)فرمند 

 532( دکتر) یفروغ، مهد

 403فروهر، پروانه 

, 430, 500, 01, 02 وشیفروهر، دار
423 ,405 

, 12, 24( دکتر)فرهاد معتمد، احمد 
014 ,003 ,041 ,043 ,042 ,
041 ,035 ,032 ,025 ,513 ,
504 ,544 ,522 ,415 ,450 ,
454 ,453 ,420 ,401 ,404 ,
403 
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 030( رمان)قدرت تازه 

 51 ریاد الجزاقرارد

 431 یقرارداد دارس

 440( روستا)قرنقوروت دره 

, 414, 024, 021( زندان)قزل قلعه 
440 

 421, 432قطب زاده، صادق 

 400 زی، پرویخان چیقل

 510، راجر منتیکاز

 431 (الله تیآ)ابوالقاسم  دیس ،یکاشان

 004، باقر یکاظم

 550, 501 لویکاوور، کام

 530 ونی، هماریکب

 410, 031، هوشنگ یکردستان

 02 میابراه، یآباد میکر

 410هوشنگ  ریکشاورز صدر، ام

, 12, 12, 02 یکشاورز صدر، محمدعل
014 ,003 ,052 ,051 ,044 ,
043 ,042 ,030 ,035 ,034 ,
030 ,032 ,031 ,021 ,020 ,
025 ,020 ,022 ,004 ,513 ,

504 ,523 ,521 ,500 ,530 ,
404 ,455 ,454 ,453 ,453 

 422مشعوف  ،یکالنتر

 310, 315, 411 منوچهر، یکالنتر

 042, 01 یکلهر، مهد

 514 یکمال، مصطف

, 042, 014, 24, 01دانشگاه  تهیکم
513 ,413 ,410 ,432 ,423 ,
403 ,401 ,430 ,434 ,412 

 425, 420سارتر  تهیکم

, 000, 033, 03, قیتحق ونیسیکم
005 ,423 

 040, 45 جان اف ،یکند

, 512, 513 انیدانشجو ونیکنفدراس
432 ,431 ,421 ,425 ,424 ,
421 ,411 ,314 ,310 

 51 0401خرداد  یکودتا

 10 نیحاج عبدالحس کوشانپور،

 502، رومن یگار

 550, 551, 501، جوزپه یبالدیگار

, 522, 000, 040ماهتما  ،یگاند
532 ,513 ,512 ,510 ,404 
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 53( رمان)گرسنه 

 51 یعباسقل ان،یگلشائ

 422, 530, 43 می، ماکسیگورک

 425, 24 نی، حسیلیگون

 52( سرهنگ)، یقوانیل

 43خائن  کیمادر 

 553, 550مارکس 

 550, 501، جوزپه ینیماز

 550 کویماالتستا، هنر

, 501, 500, 503, 504, 505مائو 
534 ,523 

, 02( دکتر)الله  تیهدا ،یدفتر نیمت
035 

 501, 23( سروان) ،یمحرر

 022 ریمحصص، اردش

 455( مانر)مرگ بزرگ 

 502، بهمن یمشفق

 24( دکتر) نیمصدق، غالمحس

, 52, 53, 52( دکتر)مصدق، محمد 
45 ,03 ,02 ,24 ,10 ,11 ,011 ,

015 ,014 ,013 ,012 ,011 ,

003 ,041 ,042 ,030 ,035 ,
032 ,025 ,003 ,505 ,545 ,
523 ,523 ,501 ,500 ,410 ,
431 ,430 ,435 ,420 ,422 ,
421 ,403 ,430 ,434 ,433 ,
432 ,425 ,422 ,411 ,413 ,
412 ,315 ,310 

 420جواد  ،یمصطفو

 03احمد  ،یمعاون راد مهراب

 501, 520معاون زاده 

 52( دکتر)عبدالله  ،یمعظم

 515ترنس  ،ینیمک سو

 432 نیملک، حس

, 410( دکتر) یمحمدعل ،یزدی یملک
404 ,453 

, 430, 003, 13, 50 لیخل ،یملک
401 ,412 ,310 ,313 

 503 یلوئ-شارل، ویمنتسک

 523اشرف  ی، علیمنوچهر

 51 میعبدالکر ،یلیاردب یموسو

 413 نی، حسیمهدو

 004 کالنژیم

 25 زی، پرویناتل خانلر
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 440ناصرالملک 

( الله تیآ) نیمحمد حس رزای، مینینائ
441 

, 051, 002, 35( دکتر)احسان  ،ینراق
034 ,033 ,521 ,415 ,412 ,
452 ,432 ,403 

, 002 (کتاب) جهان خیبتار ینگاه
512 ,510 ,505 ,504 ,501 ,
511 

, 003, 002, 10, 30نهرو، جواهر لعل 
031 ,030 ,035 ,033 ,032 ,
030 ,032 ,031 ,021 ,020 ,
025 ,024 ,023 ,515 ,513 ,
512 ,511 ,504 ,503 ,502 ,
500 ,501 ,550 ,553 ,522 ,
511 ,513 ,512 ,510 ,513 ,
512 ,511 

, 521, 520, 500, 003 ینهضت آزاد
441 ,423 ,422 ,421 ,404 ,
401 ,420 ,421 ,412 

 43( رمان)واسکا سرخه 

 502( رمان)سحرگاه  یوعده ها

 03( سپهبد) نیوفا، غالمحس

 421, 501، پل ییو

 022 لیهامت، ساموئل دش

 52هامسون، کنوت 

, 525, 530, 501، صادق تیهدا
523 ,522 

 021, 031هردوت 

 441ا حاج آقا رض ،یهمدان

 543 لریارنِست م، ینگویهم

 024, 041 کتوریوهوگو، 

 421, 020 رعباسیام دا،یهو

, 523, 522, 504 یئت سه نفریه
521 ,501 ,500 ,532 ,412 ,
410 ,445 
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