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 به نام خدا

 
 پيشگفتار

صورت يك حركت فكري  به  3120ما كه پس از شهريور  جنبش نوين اسالمي مردم
اهلل سيد  آيت   هدي بازرگان،و عقيدتي، آغاز شد، عمدتاً به همت واالي مهندس م

ي  عمده  3112مرداد  28تا   پا گرفت. اين جنبش و دكتر يداهلل سحابي محمود طالقاني
هاي الحادي و تقويت مباني ايدئولوژيك  توان و نيروي خود را در مبارزه با فرهنگ

هاي فرهنگي مصروف داشت و در اين بُعد رُشد قابل توجهي  يق تالشاسالمي از طر
هاي اسالمي خود  يافتگان همين جنبش، با انگيزه دست آورد و در نهايت، پرورش به

 اي شدند. شركت كردند و منشأ خدمات برجسته در نهضت ملّي
هاي سياسيِ  و گروه ي، احزاب، همه نيروهاي مل3112ّمرداد  28پس از كودتاي 

مبارز، مورد شديدترين ضربات مهلك و تهاجمات حكومت مستبد محمدرضا شاهي 
شدند.  متالشي اي گونه به و بازماندند تالش و حركت از شكلي به يك هر و گرفتند قرار

شهريور  در و شد بسته ديگري نوين جنبش نطفه كودتا، از بعد اول روزهاي همان در اما
دست كساني تشكيل شد كه عموماً نه  به« نهضت مقاومت ملّي»ي  ي اوّليه هسته 3112

نيز مجهز بودند. از اين زمان، « بيني اسالمي جهان»داشتند، بلكه به « هويّت ملّي»تنها 
اين  فقرات ستون گرفتند. دست به را بارزاتم رهبري  اسالمي، هاي با انگيزه ملي مبارزان
 آمدند. مي شمار به مكتب اين شدگان تربيت  از حركت، اين طرفداران و اعضاء و نهضت

مبارزه ادامه  عمدتاً در يك بُعد سياسي به نهضت ملّي ايران   تا قبل از اين تحوّل،
گرديد و   سالحِ عقيده و ايمان مجهز و به  عدي،حركتي دو بُ ولي از اين پس، به  داد مي

رغم  ي توانست عليبا نيرو و توان جديدي كه به مبارزان بخشيد، نهضت مقاومت ملّ
 ها را  كودتا، مبارزات و مقاومت آميزِ حكومت هاي خشونت همه مشكالت و سركوب
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 گسترش دهد. ايران مسلمان ها و مردم سامان داده و شعارهاي خود را به ميان توده
، در مبـارزه بـا   كادرهاي جوان نهضـت مقاومـت ملّـي    3111تا  3112هاي  در طي سال

و بـه تـدريج جنـبش نـوين اسـالمي بـا        شدند، آبديده گران رژيم شاهنشاهي حكومت
صورت يك پديـده جديـد بـا هويّـتِ واحـدِ       ي در هم آميخت و بهنهضت مقاومت ملّ

ي  تجربـه  قرار گرفت و به طور مستقيم در رويارويي با حكومت شاه ، به«اسالمي -يملّ»
  شكنجه، مقابل در مقاومت و زندان تحمّلِ ، نشريّات مخفيِ انتشار غيرعلني، هاي فعاليت
، در صـحنه عمـل و   «يملّ  - اسالمي»، نيروهاي  ترتيب  يافت و آبديده شد. بدين دست

هـاي   هسته و آموختند را پهلوي پادشاهي العنان مطلق و خودكامه رژيم  با مبارزه راه تجربه،
 وجود آمد. ي، مجهز به سالح عقيده اسالمي بهزين ملّهمگوني از مبار

وجـود آمـد و امكانـات     اجتماعي بـه  -، شرايطِ خاصِ سياسي3170و  3111ها  در سال
از اين امكانات بهره جسـت،   جديدي براي مبارزه پديدار گشت. نهضت مقاومت ملّي

،  شكسـت  3112مـرداد   28 سكوتِ پس از كودتـاي  خيزش جديدي آغاز گشت، سدِّ
گسـترشِ   ، مبارزه به شكل علني بـه  تر فراهم گشت امكان بسيج نيروهاي جديد و جوان

نهضـت  »گونه ضرورت تـاريخي تشـكيل    كردن آن پرداخت و بدين جنبش و همگاني
 فراهم شد.« آزادي ايران

اهلل  آن مهندس مهدي بازرگان، آيـت   گذاران وسيله بنيان به 27/2/3170اين جمعيّت در 
و « جنـبش نـوين اسـالمي   »، بـا ادغـام   و دكتر يـداهلل سـحابي   حاج سيد محمود طالقاني

كـار كـرد و مـورد اسـتقبال      رصه وجود نهاد و علناً آغاز به، پا به ع «نهضت ملّي ايران»
 گرفت. قرار سياسي مبارزان و دانشگاهي جوانان بخصوص و ايران مسلمان مردم فراوان

 نه يك انقالبايران در آستا»تحت عنوان  نهضت آزادي ايران 3173در سوّم بهمن 
« شاه انقالب سفيد» توطئه از اي صادركرد و اعالميه« تاريخ ايران برگرداندنِ بزرگ! و

سدش، تحت فا ن را از آنچه بيگانگان به دست شاه و رژيمپرده برداشت و ملّت ايرا
استقبال  اعالميه اين ساخت. آگاه  بودند، ديده تدارك ايران براي ،«سفيد انقالب» عنوان

ها و طبقات مختلف مردم  را به دنبال داشت و بيش از پيش اعتماد گروه وسيع مردم
دستاويز  با رژيم متقابالً نمود. جلب استعماري ضد و استبدادي ضد مبارزات جهت در را

ي و سپس مهندس اهلل طالقان آيت 3173، ابتدا در چهارم بهمن  قرار دادن اين اعالميه
پس از و   ،ايران آزادي نهضت گذاران بنيان و دانشگاه استادان سحابي بازرگان و دكتر

 نمود. آن به تدريج ساير سران و فعالين اين جمعيت را بازداشت و روانه زندان
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زمـان بـا اوج مبـارزاتِ     ، هـم 3173و فعالين آن در بهمن ماه  گيري سران نهضت دست
برانگيخت  را بسياري ضاتاعترا و بود خميني اهلل آيت ويژه به مراجع رهبري به روحانيت

مـأموران   ،شاه رژيم 3172 فروردين در داشت. وا اعتصاب به را دانشگاه مبارز دانشجويان و
گسيل داشت. اينان در مدرسه فيضـيّه قـم بـا     نظامي را با لباس مبدل و غير نظامي به قم

مهاجم مغـول را سـفيد    ، دست به جناياتي زدند كه روي ارتش«شاهجاويد »شعارهاي 
ي را اهلل طالقـان  ، آيـت 3172 ، توطئه ديگري چيد و در اوايـل خـرداد  كرد. سپس رژيم

محـرم،   32 دنبال قيام بهسازي قبلي و  ظاهر آزاد ساخت و چند روز بعد، پس از زمينه  به
صـورت   شاه مستقيم دستور به كه سالح بي و گناه بي و عزادار مردم از نفر صدها عام قتل و

، مجـدداً  3172 خرداد 31محرم/  32جرم مشاركت در قيام مردمي  گرفت، ايشان را به
 بازداشت كرد.

همه زندانيان سياسـي   بر شاه فاسدِ دولتِ فشار گناه، بي كشتارِ مردم اين توطئه و پس از
العمـل   تشديد شـد و متقـابالً عكـس    سران و فعالين نهضت آزادي ايران و بخصوص به

ور را شـدّت بخشـيد.   ن داخل و خارج از كشـ خواها مردم و مقاومت مبارزان و آزادي
مجبور به اعالم محاكمـه شـد و اولـين جلسـه محاكمـه در يـك دادگـاه         باالخره رژيم

گرديـد.   پا بر شاهنشاهي ارتش دادرسي در ويژه صورت به 10/7/3172تاريخ در ،نظامي
( 2وسـيله ركـن )   گارد شاهنشاهي كه به افسران همه اعضاء اين دادگاهِ نظامي، از ميان

چـين شـده بودنـد، انتخـاب      دسـت « سـاواك »ارتش وسازمان اطالعات و امنيّـت شـاه   
بودند ولي بعـداً   دادگاه تعيين شده  گرديدند. وكالي مدافع نيز تماماً ارتشي و از طرف

 مه و محكوم شدند.به جرم دفاع از موكّلين خود، خود محاك
مخالفت » و «كشور امنيت ضد بر اقدام» اتهام به ،مبسوطي ادعانامه درطي نظامي دادستان

درخواسـت محكوميّـتِ سـران و فعّـاالن       ، «با اساس حكومت رژيم سلطنت مشـروطه 
عدم صـالحيت   نشانه اعتراض به به سران نهضت آزادي را نمود. در اين دادگاه نهضت

معرفـي   دفاع از خود نشدند و صرفاً بـه  دادگاه نظامي، سكوت اختيار كردند و حاضر به
خود و نوشتن چند نامه اعتراضي به مراجع قانوني، قناعت كردند. دادگاه ويـژه بـدوي   

گـذاران و فعّـاالن    ، رأي به محكوميّت بنيان 36/30/3172جلسه، در  13نظامي، پس از 
  نهضت آزادي داد.

اهلل  آيت شادروان دادگاه در اين شد. تشكيل 37/32/3172در نظامي نظر تجديد دادگاه
، سكوت ت آزاديگذاران و سران نهض ي همچنان سكوت كردند امّا ساير بنيانطالقان



 

 

 

 
 

 (، مدافعات6وعه آثار )جمم                                                                                                        

 

36 

دفاعيه  اليحه بازرگان مهندس ياد زنده مخصوصاً پرداختند. خود از دفاع به و شكستند را
 خواستند. وقت ساعت 10 دادگاه، در آن طرح و دفاعيه قرائت براي و كردند تهيه مفصلي

اصـليِ دفـاع    هـاي حسـاس و   جلسه، هنگامي كه مطالب ايشان به بخـش  32امّا پس از 
از صحبت ايشـان جلـوگيري كردنـد و      رسيد،« مخالفيم؟ چرا با استبداد»تحت عنوان: 

، 36/7/3171جلسـه در   31نظر پس از  تجديد آن را خارج از موضوع دانستند. دادگاه
 رأي دادگاه بدوي را با مختصر تغيير، تأييد كرد.

ها و جريانات گذشته بـر آن را   روي شماست، تمام اين دوران اي كه در پيش مجموعه
يـاد مهنـدس بازرگـان، از نظـر شـما       از زبان و قلم زنـده  شيوائي و در قالب مدافعات به

گذراند و چون محـور و عملكـرد ايشـان در مـدافعات، ادعانامـه دادسـتاني ارتـش         مي
قرار گرفتـه و سـپس    خواست دادستان ر ابتداي اين مجموعه، كيفراست، د شاهنشاهي

نويسي شـده   و نيز مدافعات وكالي مدافع كه توسط ايشان خالصه گردشِ كارِ دادگاه
سـخنان    است، قرار دارد و موجب گشـته تـا تصـوير نسـبتًا كـاملي از فضـاي دادگـاه،       

ست دهد. بخصوص، مدافعات نسبتاً مفصـل ايشـان در دادگـاه    د دادستان و مدافعات به
، تصـوير روشــن و كــاملي از زنـدگي و عملكــرد ايشـان در زمــان اعــزام    تجديـد نظــر 

، وطـن، دوران نظـام وظيفـه    ، بازگشـت بـه  آورد فرنگ ، رهخارج، تحصيل در فرانسه به
و سـپس   و دوران رياسـت دانشـكده فنـي    ، استادي دانشـگاه كار در بانك ملّي آغاز به
هاي اسالمي در مجامع اجتماعي و محافـل مـذهبي،    راني هاي اجتماعي و سخن فعاليت

ــه ــات  دســت مــي ب ــتن جريان ــده را در م  ، دوران نهضــت3120شــهريور  دهــد و خوانن
، دوران نهضـت مقاومـت   3112مـرداد   28، كودتـاي ننگـين   شدن نفت و خلع يـد  ملّي
تشـكيل شـد و    ، جنبش نوين اسالمي و اينكه چرا و چگونه نهضـت آزادي ايـران  ملّي

محاكمـه كشـيده    گذاران و سران و فعالين اين جمعيت بازداشـت و بـه   نچه شد كه بنيا
 سازد. شدند، آشنا مي

داده شـده، بنـا    دادگاه و يا دادستاني نظامي ارتـش  صورت جمعي به تمام اسنادي كه به
يـاد   زنده جاهر ،مدافعات در و دارد قرار مجموعه اين در خود زماني جايگاهِ در مورد به

انـد، در   راني و يـا كتـاب خاصـي اشـاره داشـته      مهندس بازرگان به مطلب، سند، سخن
پيوست، تصاوير اسناد و مـتن   زيرنويس، اطالعات الزم داده شده است و در پايان و به

شـدگان   باشد، همراه بـا تصـاوير محاكمـه    مي مداركي كه مستقيماً در ارتباط با دادگاه
 يم خوانندگان گرامي گرديده است.تقد
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نظـامي، در   نظـر  در دادگاه تجديـد  شايان ذكر است كه چاپ اول متن اصلي مدافعات
و چـاپ سـوّم    در اروپـا  توسط انتشارات مدرس 3110، چاپ دوم در سال 3177سال 

خـارج از كشـور منتشـر گرديـده و در      -توسط نهضت آزادي ايران 3116ال آن در س
 نيز به دفعات در كشور تجديد چاپ شده است. هاي پس از انقالب سال

انـد   ها و اسناد ما را ياري داده داند از همه كساني كه در تأمين عكس در اينجا الزم مي
 اند تشكر و قدرداني نمايد. در تنظيم اين مجموعه ما را همراهي نمودهو كساني كه 

 
 بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان
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كيفر خواست
 

 
 سرهنگ فخر الدين مدرس :دادستان

 
 كشور اقدام بر ضد امنيت :موضوع اتهام

 
 گردش كار:

تحت  كه دستجاتی و احزاب ،توده ي منحله زبح هدامان و ۲۳۳۸مرداد ۸۲ قيام از پس 
كه  نمودند دست از فعاليت برداشته و برخی از رهبران آنان می  عناوين مختلف فعاليت

اي مخفی و متواري گرديدند. ولی بعد از مدتی مجدداً  اتهامی داشتند دستگير و عده
نهضت  نام هب سازمانی تشكيل به دست و شده جمع هم گرد مخفيانه طور هب آنان از جمعی

 زدند.  مقاومت ملی
و عناصجر   ها عده معدودي از سران مخفی و گروهی از دانشججويان  در اين سازمان

ل نيامد و از اي از آن به عم طور كلی استقبال قابل مالحظه هافراطی عضويت يافتند و ب
                                                

 گجااران و اعضجاي    نجد  بارزگجان و سجاير بنيجان    عليه آقجاي مه  ارتش شاهنشاهی دادستان نظامی  ادعانامه
ر فعلی(، به اتهام اقجدام عليجه   عص د )پادگان ولیآبا در پادگان عشرت ۳3/7/۲۳3۸در  نهضت آزادي ايران

در آن ايّام، مطبوعات نه تنها اجازه نيافتند كه اخبجار محاكمجات را منتشجر سجازند      اقامه شد. امنيت كشور
 بلكه حتّی اجازه انتشار ادعانامه دادستان را نيز نداشتند.

اي كه در همان زمان بدون هيچ دخل و تصرفی تكثير و توزيع شجده بجود، در    اين متن با استفاده از نسخه
 به انجام رسيد، تجديد چاپ شد. ۲۳3۳چاپ اول آن در خرداد  كه « مدافعات»صفحات انتهايی كتاب 
 ياد مهند  بازرگان در دادگجاه عجادي و تجديجدنظر نظجامی     زنده نامه مبناي مدافعات از آنجا كه اين ادعا
 گارد. رار گرفته است، در ابتداي اين مجموعه آثار، از نظر خوانندگان میق ارتش شاهنشاهی
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كجه   بودند جناحی ،داشتند  حاد و شديد  فعاليت یمل مقاومت نهضت در كه افرادي جمله
  پجايين   هجاي  رده  گرديدنجد و مخصوصجاً   اداره می وسيله آقاي مهند  مهدي بازرگان هب

 عهده داشتند.   هب  افراد  اين  بيشتر  را  ملی  مقاومت  نهضت  تشكيالت
ي حجادّ  فعاليت تقريباً ۲۳۳3الی  ۲۳۳۸هاي  در سال ]با اينكه [ نهضت مقاومت ملی

فعاليجت   گاه و بيگاه به  طور ههاي آنان كاهش يافت و تنها ب تدريج فعاليت هداشت ولی ب
طجور مخفجی چجاپ و     ههجايی بج   اعالميجه  ،و غيجره  يجر ت ۳3و يا  ردادخ۸۲مختلف از قبيل 

زمجان بجا    هجم  ،نمودند آقجاي مهنجد  بازرگجان و همفكجران و طرفجداران وي      منتشر می
 ولجی  داشجتند  هجايی  فعاليجت  نيز نهضت كادر از خارج در ملی مقاومت فعاليت در نهضت

 و دانشججويان  اسجالمی  نظير انجمجن  اسالمی،  مختلف هاي جمنان ها در لواي فعاليت اين
تحت پوشش تشجكيل جلسجات مجاهبی سجعی داشجتند از       گرفت و ين صورت میمعلم

  رسجيدن  تجا فجرا   را و آنجان  جلجوگيري  خجود  طرفداران و تفرقه و پراكندگی هواخواهان
 ۲۳۳۲تجا بهجار سجال     . علنی در اطراف خود نگهدارندتجديد فعاليت  و مناسب فرصت
دوره بيسجتم مجلجس    مناسجبت انتخابجات   تجا اينكجه بجه    داشجت،   ادامه   منوال  همين  وضع به

و  آزادي انتخابجات  ر مجورد د و فرمايشات اعليحضرت همايون شاهنشاهی شوراي ملی
سجران و كارگردانجان    ،هجا در ايجن انتخابجات    امكان شركت كليه دسجتجات و جمعيجت  

فعاليت علنجی ايجن جبهجه باردازنجد و      تجديد نيز در صدد برآمدند كه به سابق جبهه ملی
حل و كليجه سجران و رهبجران آن از    تقريباً از همين تاريخ نهضت مقاومت ملی عمالً من

در روز  و دكتجر يجداس سجحابی    سجيد محمجود طالقجانی    ، جلمه آقايان مهند  بازرگجان 
اي آغاز دوره جديد فعاليجت جبهجه ملجی را     طی انتشار اعالميه ۲۳۳۲ر ماه سال ام تي سی
م داشته و در جريان دو انتخابجات تابسجتانی و زمسجتانی شجركت نمجوده و سجرگرم       اعال

 گردآوري طرفداران و سازمان دادن به تشكيالت جبهه شدند.  
، هاي جبهه ملی عوامل وابسته به آقاي مهند  بازرگان ضمن شركت در فعاليت

رهبران جبهه  ساير و بعضاً با ادهد  تشكيل را خاصی جناح داخل جبهه مزبور پيوسته در
طور كلی معتقد به لزوم فعاليت شديدتر و  ههاي مختلف اختالفاتی داشته و ب در زمينه

 اند.  دست زدن به اقدامات حاد بوده
اي  و عده بازرگان آقاي مهند  ،ديگر اختالفات اي پاره و ها سليقه اختالف در اثر

ل جمعيت و سجازمان مسجتقل گرفتنجد و در    از دوستان و همفكران وي تصميم به تشكي
 وسيله هفت نفر به هب تشكيل جمعيت نهضت آزادي ۲۳33دوم ارديبهشت ماه سال نيمه
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 به شرح اسامی زير:   ت موسسئعنوان اعضاي هي
مهند   ،دكتر يداس سحابی ،نیسيد محمود طالقا ،آقايان مهند  مهدي بازرگان

 رسماً اعالم گرديد.  ،و رحيم عطايی عبا  سميعی ،حسن نزيه ،منصور عطايی
شده  درج آن مرامنامه در آنچه طبق ايران آزادي  هضتن جمعيت هاي هدف و ئر

 است به قرار ذيل است: 
 با استقرار حكومت قانون ج احياء حقوق اساسی ملت ايران از لحاظ سياست داخلی .۲

هاي قواي مختلف مملكتی و  وليتئبر مردم و تعيين حدود اختيارات ومس و مردم
توجه  با اسالم مبين دين مبادي اسا  بر سياسی و اجتماعی و اخالقی اصول ترويج

 به مقتضيات سياسی و فرهنگی عصر حاضر. 
وسيله  به آن تضمين و ايران طرفی بی مينأت براي مجاهدت ج خارجی سياست لحاظ از .2

و ايجاد همبستگی بيشتر با ممالكی كه با ما داراي عاليق  دو بلوك شرق وغرب
(.  و مشترك تاريخی و جغرافيايی، اجتماعی يا ماهبی هستند )كشورهاي اسالمی

 مرامنامه حدود از خارج بورمز جمعيت رويه و مرام كه است شده روشن عمل در اما
اند  ظاهر منتشر شده وكارگردانان اين جمعيت هدف ديگري داشتهه آن بوده كه ب

قوانين  هاين هدف از هيچ عملی فروگاار ننموده و نه تنها خود ب كه براي رسيدن به
نيز  اصول اخالقی وغرور ملی گااشتند بلكه به اساسی و عادي كشور احترام نمی

هدف  جهت نيل به ،از آن استفاده و  سوء مردم ماهبی و از احساسات نبوده بند پاي
هاي مساعد جهت برهم زدن  و در مقام فراهم ساختن زمينه كرده اصلی استفاده

اند و در  ان بودهاير اسا  امنيت و حاكميت كشور و تغيير رژيم مشروطه سلطنتی
اين راه حتی با بيگانگان نيز در مقام برقراري ارتباط بوده با مخابره تلگرافی ملت 

 . اند نموده تمنا را آنان همراهی و كمك صريحاً و معرفی  بند و قيد در اسير را ايران

 
 های وابسته  نجمنا سازمان و تشكيالت و
نفر كه  7)كميته مركزي( با شركت  ت موسسئداراي يك هي جمعيت نهضت آزادي

دكتر  ،با عضويت آقايان مهند  بازرگان يهئت اجرائذكر شد و يك هي نام آنها قبالً
 ،هاي سياسی ظاهراً كميته و همچنين  عطايی رحيم ،طالقانی محمود سيد ،يداس سحابی

عوامل  حاضرباشد ولی در حال  كارگران و كسبه و بازاريان می ،دانشجويان ،تحقيق
 كه تحت اند اال بودهنامبرده ب افراد ي همينآزاد نهضت جمعيت هاي فعاليت گرداننده و
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 اند.  اين عنوان نيات مكتوم خود را اجرا می نموده
 

 های نشرياتی و تبليغاتی جمعيت فعاليت
 دو قسمت تقسيم نمود:  ه توان ب را می جمعيت نهضت آزادي نشرياتیهاي  فعاليت

 

 ۲۱هجر   كه تقريبجاً  اي و مسلسل كه عبارتست از نشريه داخلی جمعيت نشريات نوبه .۲
حاشجيه و   بجا »گردد و همچنجين سلسجله نشجرياتی تحجت عنجوان       روز يكبار منتشر می

 «.  يهحاش بی
  هجاي مختلجف انتشجار    مناسبت موعد معين نداشته و به ها ونشرياتی كه نوبه و اعالميه .۸

هجايی بجا    نشجريات دسجته دوم، نشجريات واعالميجه     هجا و  است. ضجمن اعالميجه   يافته می
جملججه   خجورد كجه از آن   امضجاءهاي جعلجی و عنجاوين سجاختگی نيجز بججه چشجم مجی       

اتهام اقجدامات متجاسجرانه و   ه )كه ب ست به امضاهاي حبيب اس شهبازيا  اي اعالميه
اي تحجت عنجوان    تعقيب اسجت( و همچنجين اعالميجه    تحت همكاري با اشرار فار 
 انتشار يافته است.   كه از طرف نهضت آزادي سران عشاير فار 

 

كاجی در   ماشين پلجی  ،ها و نشريات خود براي چاپ اعالميه جمعيت نهضت آزادي
دست آمجده و بجا اسجتفاده از ايجن ماشجين       به زل ابوالفضل حكيمیاختيار داشته كه از من

هجاي وابسجته و زمجانی بجه      ها و نشرياتی گاه به امضاي اصلی جمعيت و سجازمان  اعالميه
العجاده   فوق نحو به  آن ضمن كه يافته می انتشار هوموم افراد و ها جمعيت و اصناف امضاي

منظجور بجرانگيختن   ه بج  و مقامات عاليجه كشجور حملجه و اهانجت شجده     زننده و موهنی به 
عليه مقامات عاليجه و فجراهم سجاختن زمينجه يجك شجورت و اغتشجات         احساسات مردم

 كمجا  شده هاي خالف واقع فروگاار نمی هرگونه اتهام و نسبت  دامنه دار از جعل و نشر
بجه امضجاي    ايجران  نهضت آزادي يهئاجرات ئكه از طرف هي اي نامه اينكه اين مطلب در

 ،رحجيم عطجايی   ،سجيد محمجود طالقجانی    ،دكتر يداس سجحابی  ،آقايان مهند  بازرگان
 بجه  كه به دعوت اعليحضجرت همجايون شاهنشجاه     جمهور هند حضرت رئيس خطاب به

دسجت   هكيمی بج نوشته شده و ضمن مدارك مكشوفه از ابوالفضل ح ،ايران آمده بودند
 اند:   آن چنين نگاشته [است و ضمن]كامالً محسو   ،آمده است

هنجوز   دهد ولی ملت ايجران  انگ بلند ندا میه بفكر و بيان را ب آزادي ملت هند»
كجامگی و   ه بجراي آزادي و پيشجرفت دارد در چنگجال خجود    ك با تمام استحقاقی

 «. گرفتار است ،وحشت فساد رژيمِ
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انداختن نجابودي خجود و    تأخيره براي ب ت استبدادي ايرانو حكوم رژيم پليسی»
جهت افسون و فريب بيگانگان و محافل سياسجی جهجان بجدون اينكجه بجه عمجق       

هاي بسجيار فريبنجده و مضجحكی از     صحنه ، اساسی ايمان داشته باشد اصالحات
كجه همجه    دهجد و شجاه ايجران    ترتيجب مجی   ها و آزادي زن قبيل اصالحات ارضی

اندازهاي  برداري به حساب پس ن را براي بهرهايرا نيروهاي مادي و معنوي ملت
ه كنجد بج   مجی  مارثاسجت  ژنجو  و و پاريس لندن و مريكاآهاي  مخفی خود در بانك

 كه براي خريدن جرايد اروپايی حسابی هاي بی هاي تبليغاتی پول كمك دستگاه
 «است. داده قرار مسخره و خالی تو [ملی] رستاخيز را  در را خود كند می خرج
دارد ولی متأسفانه شما  گرامی می  مقدم شما را ملت ايران ،جمهور يسئآقاي ر»
احساسات  نزديك از و بزند حرف شما با تواند نمی زيرا داند نمی خود ميهمان را

شما متأسفانه ميهمان كسی هستيد كه  .بيان كند ملت برادر هند هخود را نسبت ب
ها و حركات و رفتار او  ندارد و همه حرف ملت ايران رين پيوندي بات كوچك

 و دولت نيست و بدبختانه وجود او ملت ايران و نزديكانش چيزي جز توهين به
 «ندارد. شكستگی و خفت براي ملت ايران ورثمري جز  ،و سياست او ،او

آن  به موجب مرامنامه طوري كه قبالً به عرض رسيد جمعيت نهضت آزادي همان
 و خواهان توسعه روابط با كشورهاي اسالمی طرفی ايران خود را طرفدار بی ،جمعيت
كليه كشورهاي اسالمی داراي احساسات ه بت ببايستی نس داند و بر اين مبنا می می

اين نيت جامه عمل ناوشانده بلكه ه گردد كه ب يكسان باشد ولی درعمل مالحظه می
ها  كه اين دولت نفع آن تبلغ نمايد اند با دولی رابطه حسنه داشته و به داشته  پيوسته سعی

 مصر دولت كه هنگامی از مناسبت همين هب و دباشن نمی رابطه  حسن داراي ايران دولت با
 با دولت ايران رابطه غير عادي و غير حسنه پيدا نموده، سران جمعيت نهضت آزادي

طرف آن دولت متوجه شده و در نشريات و تبليغات و جلسات خود سياست ه بيشتر ب
اند  را به باد ناسزا گرفته د و زمامداران كشور ايراندولت را تأيي نآ داخلی وخارجی

سران كشورهاي ه تلگراف تبريكی ب ،كه به مناسبت تشكيل فدراسيون عربی تا جايی
اند كه قسمتی از مندرجات اين  كای و منتشر نموده را پلی الاكر مخابره و متن آن فوق

 :شود یتلگراف ذيالً درج م
كشورهاي  هب خدمت راه در بزرگی گام كه را عربی ممالك اتحاديه تشكيل ». . .
ممالك  ساير و ما اميدوارم گفته تبريك جناب آن به ،است اسالمی ساس و عربی
قيمت شما و  هاي ذي هاي خود و كمك ي با جانفشانیزوده ب ،اسير نيز اسالمیِ
حكومت  تشكيل و استقالل كسب به ،یاسالم  كشورهاي شده آزاد برادران ساير
 «نأيل شويم. ملی
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ديگري  اعالميه همچنين و ی(سحاب اس عزت مهند  پرونده در موجود اعالميه از )نقل
خصوص  اين در نيز تلگرافی و صادر زمينه اين در نايرا آزادي نهضت جمعيت ازطرف

 دهجاي موججو   مخابره شده است كه اصل آنهجا در پرونجده   نام طالب حوزه علميه قمه ب
 ط است.  مضبو

 
 جمعيت  واقعي رويه و هدف

اشاره به اجراي كامل قجانون   طوري كه قبالً توضيح داده شد در مرامنامه جمعيت همان
نمايجد ولجی در عمجل رويجه و هجدف ايجن        موضوعه مملكتجی مجی   و ساير قوانين اساسی

بينی شده است براي توضيح مطلجب   پيش است كه در مرامنامه جمعيت غير از مواردي
   :رسد نظر میه اشاره به نكات زير ضروري ب

 كه آقايان مهند  بازرگان و دكتر يداس سحابی هنگامی ۸6/۳/۲۳3۸درتاريخ ـالف
در موقع حمل  شدند می منتقل قلعه قزل زندان به زندان قصر از (۸و ۲رديف هاي )متهم

 كه در زندان قصر اي كه عبارت از دو برگ متن اعالميه اثاثيه زندانيان چهار برگ نامه
كه متن اعالميه مورد بحث  اند و دو برگ ديگر چاپ و نشر آن داشته تهيه و تصميم به

اعالميه  نشر و چاپ چگونگی و تصحيح مورد در دستوراتی و داده قرار تفسير دمور را
كشف شد كه در مورد  از داخل اثاثيه آقاي دكتر سحابی ،مورد بحث داده شده بود

عمل آمده است كه در ه چگونگی و تهيه آن اعالميه تحقيقات مفصل و دامنه داري ب
بوط است و به موجب آن روشن گرديد كه مينوت اعالميه پرونده امر منعكس و مض

آنكه  از و پس تهيه چهار رديف متهم یسحاب اس عزت مهند  آقاي وسيله بحث مورد
وسيله آقاي  هاست، ب قرار گرفته مورد مشورت آقايان مهند  بازرگان و دكتر سحابی

 آن شده است. ه ی متهم رديف شش اظهار نظرهايی نسبت بيبابا علی
تحريك  را مردم آن ضمن و شده تهيه ۲۳3۸خرداد۲۱ وقايع از پس اعالميه اين متن

نحو بارز و آشكار  در اين اعالميه به .اند نموده انقالب و برهم زدن رژيم و تحريص به
 اهانت نموده و چنين می نويسد:  مقام سلطنته نسبت ب

خود عامل و مقصر اصلی اين عمليات  كرد كه شخص اول مملكت بايد اذعان»
گااشته  كس ديگر را جلوتر و فراتر از هر كه پا رود زيرا ايشان بودند شمار می هب

ه بنا به اعترافات مكرر خود ب يعی و قانونی خويش خارج شده وو از حدود طب
كرده و از هر موقعيت  علنی تجاوز و قواي مقننه و قضاييه و مجريه حقوق مردم

هاي خالف حقيقت و اهانت به مقدسات  خوانی جهت تشكيل ميتينگ و رجز
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برانگيختن  و اعصاب تحريك به ماًئدا،ديگر موقعيت هر در و مشهد و در قم ملت
كننده روز چهارشنبه،  نفرت و انزجار مردم پرداخته تا اينكه شعارهاي مردم قيام

 « .مستقيماً عيله شخص ايشان بوده است
 و باالخره در پايان اعالميه چنين توضيح داده شده است:  

 - گاشتگی قيام ايمان و از خود .  اينجاست كه شدت اين قيام و شهادت و »..
 - هاتف  گشايد و می سوي نجات و سعادت ملت ايران هكنندگان دريچه اميد ب
 یزند، ايران اسباب فرياد می و نواميس خلقت و جهانِ الهی از وراي قوانين

ه حق و حقيقت منحرف نشو، صبح رستاخيز خود ادامه ده و از راه بيدار شو، ب
 «نزديك فرو ريزي است. ،ظلم هاي كاخِ اميد نزديك است و پايه

مهند   آقايان با مشاوره و مزبور اعالميه متن مطالعه از پس یباباي علی ]احمد[آقاي 
نمايد كه اين  تن اعالميه مزبور میم ، اظهار نظرهايی نسبت بهبازرگان و دكتر سحابی

 شود.  خط خود او بوده و دو قسمت آن ذيالً درج می اظهار نظر به
روح كلی اين نامه بالخصوص شهادت تصجريحات در مقدمجه نامجه حجاكی      -۲

بوده و عالوه بر اين سند  كه ما تصديق داريم اين جنبش يك انقالب است
و هواداران چنين انقالبی هسجتيم و تلويحجاً در آن    دهيم كه ما طرفداران می

انقالب و طغيان عملی بجر  ه اين هم اكتفا ننموده دعوت به ايم ب دست داشته
ايم. درست است كه اين قيجام عمجومی    و نظامات موجود نموده ضد قوانين

آن  در مقابل دستگاه حاكمه بالخصوص مظجاهر شجاخص و مشجخص    ملت
بوده است و آرزوي همه است كه اين قيام يا انقالب تكميل گرديجده و بجا   

توانيم  گوناگون ما نمی چه بيشتر دنبال شود و ليكن از جهات  سر سختی هر
تجی  ئنجام جمعيجت و هي   هبج  را بر مال كجرده و  گونه تمنيات باطنی خودمان اين

 منتشر كنيم. 
قيام عمومی به ه ا مواد مربوطه باين صراحت منطبق به اظهار اين مطالب ب -۸

راست است كه  .گاارد دفاعی باقی نمی جاي و مشروطه  سلطنتبا  ضديت
چيزي باقی نگااشته  و سلطنت مشروطه دستگاه مقابل براي مشروطيت

برند ما  براي محاكمه نمی و جامعه ملل يسئرا كه به محاكم سو وليكن ما
را در كشوري محاكمه خواهند كرد كه آنها هم خود متجاوز و هم خود 

فطانت مقاصد اجتماعی  نهايت زيركی و قاضی هستند پس بر ماست كه با
 تضايعا،   اهاي قانون مستتر كنيم و الّ را در لفافه  انقالبی خودمان يا احياناً 

 .زياد و نتيجه صفر خواهد بود 
و « لكن از جهات گوناگون تمنيات باطنی خود را بر مال كرده»توجه به جمالت  
 خودمان انقالبی احياناً يا اجتماعی مقاصد فطانت و زيركی نهايت با كه  ماست بر پس»
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ير كه هدف اصلی اين جمعيت غ رساند خوبی می به« كنيم هاي قانونی مستتر را در لفافه
 يده است. دمنتشر گر ظاهر تحت عنوان مرامنامهه از آنست كه ب

 

افتاده است  دست مأمورين انتظامی هضمن مداركی كه در مورد جمعيت مزبور ب ـب  
از مراججع   مانمسل سربازان و افسران« افسران و سربازان بدين شرح اي خطاب به اعالميه

« ديجن نكنيجد   ن و بجی ئدينی خود پشتيبانی كنيد سربازان مسلمان خود را قربانی. . .  خجا 
و بنا به اعتراف سجاير متهمجين    كه مينوت اين اعالميه به خط آقاي سيدمحمود طالقانی

ش )همشيره زاده آقجاي  من ويز عدالتاين اعالميه با اقداماتی كه آقاي پر ،دستگير شده
 تهجران ه به چاپ رسيده و منتشر شده و تعدادي نيجز بج   ( معمول داشته در شيرازطالقانی
)پسجرخاله پرويجز    وسيله غير نظجامی طجاهر آل ابجراهيم    هكه ب نشانی اشخاصیه حمل و ب
طور آشجكار  ه مطالعه اعالميه مزبور ب .ش( تهيه و براي آنان ارسال شده استمن عدالت

باشجد از درج   كند و چون متن آن بسجيار مجوهن مجی    را روشن می هدف نهضت آزادي
 گردد.   یجمالت و كلمات آن اعالميه در اينجا خودداري م

 

ء عليجه السجالم قبجل از ورود بجه     الشجهدا  خطبجه سجيد  »اعالميه ديگري تحت عنجوان   ـ  ج
منتشر شده است كه بنا به اعتجراف آقجاي سجيد     توسط اين جمعيت تهيه و طبع و «كوفه

متفجاوت اسجت و فرمايشجات     آن بجا مجتن عربجی    مجتن ترجمجه فارسجی    ،محمود طالقانی
 را« تغييجر رژيجم  »ء عليه السالم را در ترجمه تحريف نموده و كلمه الشهدا حضرت سيد
انجد كجه قصجد و غجرض ناشجرين كجامالً واضجح شجده و هجدف و رويجه            در آن گنجانده

دارد ايجن متظجاهرين بجه     نمايجد و مسجلم مجی    را روشن مجی  ادي ايرانجمعيت نهضت آز
انجد و   رعايجت امانجت ننمجوده    ،در ترجمه خطابه معصوم هم براي نيل به مقصجود  اسالم
و مبجرهن   را روشجن  رود مراتجب بجاال كجامالً رويجه و هجدف نهضجت آزادي       ر مجی تصوّ
ذكجر تمجام مجوارد و شجواهد ديگجر كجه در       ه رسد كجه احتيجاجی بج    نظر می هسازد و ب می

 نباشد.   ،پرونده منعكس است
 

 :نتيجه تحقيقات و داليل اتهام
 ،الزم اسجت قجبالً بجا ذكجر سجوابق      ؛متهم رديف اول آقای مهندس بازرگان -(۱)
نكجه مشجاراليه قجبالً عضجو     ثباتی عقيده سياسی نامبرده توضجيح داده شجود خالصجه آ    بی

توضجيح نيسجت بجوده و هجر چنجد عضجويت خجود را         كه وضعش محتاج به حزب ايران
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كرده ليكن با توججه   دارد فقط در جلسات آنها شركت می نمايد و اظهار می كتمان می
ايجن   ،یو سجخنرانی در جلسجات رسجمی حزبج     همكاري صميمانه با افراد مؤثر حزب به

عنوان آنكه با حزب منحلجه   هاظهار صحيح نيست. اما بعد از مدتی از اين حزب ظاهراً ب
كه با برنامه وسيع عجوام فريبجی در    تالف نموده است كناره گرفته و با جبهه ملیئا توده

عمجوم   مجرداد  ۸۲يجام  شود و هر چنجد پجس از ق   نزديك می ،تالت تحصيل قدرت بوده
شود لكجن بجا اسجتدعاي     دستگير می ،نمايند معرفی می را كودتا كه اين آقايان آن ملت

آزاد شجده و ظجاهراً مجرد     از زنجدان  ،عفو از پيشگاه مبارك ملوكانه و عجار تقصجيرات  
يطانی دايمجاً در او در وسوسجه بجوده و او را راحجت     شود ولی چون هدف شج  رامی میآ
 اقدام به تشكيل سازمانی به نام نهضجت مقاومجت ملجی    ۲۳۳3گااشته است در سال  نمی
 ملجی  كه جبهه ظجاهراً  ۲۳۳۲در سال  ،بندد نمايد ولی چون از اين بار هم طرفی نمی می

اين مولود جديد الوالده چسجبيده و  ه دارد ب اعالم می آقاي اللهيار صالح به كارگردانی
هاا به علجت اصجطكاك منجافع     شود مع عنوان عضو شوراي عالی انتخاب میه نكه بآبا 

لجاج و اهانجت بجه سجران     بناي عناد و ،منافع شخصی گردانندگان جبهه ملی شخصی با
نماينجدگی    هبج  یبگاارد تا آنجا كه از طرف آقاي دكتجر كجريم سجنجا    را می جبهه ملی

   :دارد اعالميه صادر و صريحاً اعالم می ،جبهه ملیشوراي مركزي 
ان را ايجر  ملجی  وساي جبهجه ی، رمل در اين چند ماه اخير اعضاي نهضت مقاومت»

اند كه بجا دريافجت مبلغجی     آنها داده ههاي ناروا ب اند و نسبت مورد حمله قرار داده
 دسجتياري بعضجی از عمجال دولجت     برداشته و به  هاي مقد  خود دست از هدف

  «الی آخر  ...در تالت هستند براي ضربه زدن به جبهه ملی
خجود را از اينججا رانجده و از آنججا مانجده       ،همكجاران  و چون آقاي مهند  بازرگجان و 

خواست توضيح داده شجده   كه در مقدمه كيفر  طوري هب فكر بازي نو افتاده و  بينند به می
 ضجت آزادي همراه شش نفر ديگر تأسيس جمعيت نه ۲۳33ماه در نيمه دوم ارديبهشت

مشاراليه  تأييد مورد تحقيقات جريان در صريحاً و تلويحاً مراتب اين كه  دارد می اعالم را
سياست خجارجی   از لحاظ و داخلی سياست لحاظ خود را از  با آنكه هدف اما باشد می

لجی در عمجل نجه فقجط     نمايد و كشور اعالم می  ظاهراً در لفافه عباراتی متناسب با قوانين
و سجربازان را   نمايد بلكه افسجران  اغتشات فرو گاار نمی و به انقالب از تحريك مردم

هاي موججود در   كند و مدارك اين ادعا اعالميه هم تشويق به طغيان و عدم اطاعت می
پرسجت   وطجن  خواهِ ين اين آزادياست و همچن ۲6۱و  ۲۳3و  ۲۸۲پرونده اوراق شماره

وطن بوده از توسل به بيگانگان و تمنجاي كمجك و    كه هالك و كشته وطن و استقالل
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مدارك  و نكرده خودداري كشور داخلی امور در آنها دخالت تقاضاي و همراهی آنان
و در مقابجل   .پرونده ۲76برگ ،ودهنم يس دولت مصرئر كه به  اين مدعا تلگرافی است
خبر نجدارم واز   «يهحاش حاشيه و بی با»ذكر آنكه من از نشريه ه اعالم تمام اين اتهامات ب

اطالعجم اكتفجا نمجوده و ايجن      بی ها و نشريه داخلی جمعيت نهضت آزادي مفاد اعالميه
كننجده   تنظيم و نويسنده .اند گفته چه ايشان صميمی رفقاي كه نددا نمی اطالع بی و خبر بی

 موافقجت  و اطجالع  بجا  آن انتشجار  كجه   دارد مجی  صريحاً اعالم «يهحاش حاشيه و بی با»نشريه 

 بجا دست آمجده  ه ب هاي اخير كه متن آن در زندان اعالميه و بوده بازرگان مهند  آقاي
 ديگجري  شجاخ  بجه  نجاعالج  ،مجوارد  ايجن  ايشان تنظيم گرديده است كه پس از تاكر نظر
تهيه كرده بجه پجدرت داده بجود     مهند  سحابی را ها اعالميه ناي مفاد گويد می و پريده

داند كه اگجر بجالفرض ايجن مطالجب حقيقجت داشجته        كه با من مشورت نمايد و اين نمی
 .انجد  انداختجه  هجاي متفجاوت او را دسجت    مقاصد مختلجف و هجدف   باشد پس جماعتی با

عنوان نشريه داخلی جمعيجت نهضجت    نويسد وتحت خواست می  كس هر چند دلشهر
كجه   يجی  هجا  بررسی مفاد مجموع اين اعالميجه  .ولی نه چنين است .كند منتشر می آزادي

حجاكی از نيجات بجاطنی او و جمعيجت او     صجورت تنجد و حجاد درآمجده و     ه رفته رفتجه بج  
سجلطنت   در مخالفت او و همكارانش با اسجا  حكومجت رژيجم    كه رساند باشد می می

نويس اعالميجه   يی زير پيشبابا  علی]احمد[ آقاي هاي نوشته .كرد ترديدي نبايد مشروطه
باشجد   می ادعا اين مويد آشكاركنيم، را خود باطنی نيات توانيم مین ما آنكه خالصه ،اخير
هاي  نسبت همه آن سلطنتی مشروطه رژيم با مخالفت عقيده با كسیاگر نيست عجيب و

بازپرسی  مقابل در وقتی نمايد می صريح هاي اهانت و بدهد مملكت اول شخص به ناروا
خواهد  می شود، می گاارده او مقابل در ديگري از پس يكی مدارك اين و گيرد می قرار

نقجل شجده اسجت ج      «يهحاش حاشيه و بی با»در جواب با نوشتن خيلی چيزهايی كه درباره 
وقجوع ججرايم انتسجابی از     ،مراتب بجاال ه بنا ب .از خود دفاع نمايد -باشد باعث تأسف می
 تواند دافع اتهام بوده باشد.   ايشان نمی محرز و هيچ يك از دفاعياتناحيه مشاراليه 

 
كه بنا به اعتراف  آقای دكتر يداهلل سحابی، ۲در مورد متهم رديف  -(۲)

اند و  عضو مؤسس جمعيت بوده ،پرونده انفرادي( ۸۲شخصی در تحقيقات )برگ 
گويد در  اينكه میه ، دفاع ايشان ب۲باره متهم رديف  ماكور درمستند به مدارك 
ها  متن اين اعالميه یسحاب اس[ ]عزت آقاي فرزندم قلعه قزل به رقص  موقع انتقال از زندان
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مفقود شده است و من از مفاد  من داد كه مطالعه كنم و من فرصت نكردم و بعداً هرا ب
از نتيجه تحقيقات  ،چه آنكه اوالً .پرونده( 7۲ندارم، صحيح نيست )برگ  آن اطالعی

ی واضح است كه اين باباي و علی معموله از آقاي مهند  بازرگان و مهند  سحابی
ثانياً خود  .اطالعی در بين نبوده است مطالب با توافق جمعی تهيه شده و موضوع بی

اعتراف  صريحاً بازپرسی نزد ۲۳/3/۲۳3۸مورخه تحقيقات جلسه در سحابی دكتر آقاي
اند )بسياري از مطالب اين چهار ورقه منطبق با مضامين و گفتگوهايی كه در  كرده

 .پرونده انفرادي( ۲3باشد( )برگ  می ،گرفته اجتماع ما در زندان قصر صورت می
تواند  نمی ايشان دفاعيات از يك هيچ و محرز متهم ناحيه از انتسابی جرايم وقوع بنابراين

 دافع اتهام بوده باشد. 
 
نامبرده در جريان  ،آقای سيد محمود طالقانی ،۳در مورد متهم رديف  -(۳)

موجب اعالميه  هنمايد ولی ب ي معرفی میآزاد جمعيت نهضتخود را عضو  ،تحقيقات
بازرگان  مهند  آقاي اظهارات همچنين و بازرگان( مهند  پرونده ۲۳۸ منتشره)برگ

دارد سمت اينجانب  مشاراليه عضو مؤسس اين جمعيت بوده و اظهار می ،نيو ساير
 را با اصول اسالم تنها براي اينست كه جوانها ،هاي دينی و روحانی وليتئعالوه بر مس

 ،جمعيت از طرف صادره هاي اعالميه تمام در ولی پرونده(3۸ )برگ سازم آشنا قرآن و
يص گونه هتاكی و اهانت و تحر زيرا از هيچ .است اصول اسالم ،آنچه رعايت نشده

 ،باشد می هدف مقد  اسالم ،نظامات اجتماعی كه قرآن افراد به مخالفت با قواعد و
وال بازجو ئپرونده( در جواب س 6۱متهم در جريان تحقيقات )برگ  .خودداري نشده

پيشنهادي  مواد با اينكه يا مخالفيد رفراندوم با بفرماييد كلی طور هب شما است پرسيده كه
طور كلی درباره قانون و تفسير آن ه دارد در رفراندوم ب اظهار می ،و يا قسمتی از آن
است درست ولی در موارد پيشنهادي  كه همان مراجعه به افكار عمومی با تغيير رژيم

ي دارد كه چون كشور اسالمی است و خود نظر اسالم ،اوالً درباره اصالحات ملكی
درباره الغاء  .مورد است هم تصريح دارد احتياج به رفراندوم ندارد و بی قانون اساسی
ين را در هزار است و قرآن اين عناو ی مسخرهآراء عموم ی مراجعه بهرعيت عنوان ارباب

آراء  مراجعه به مخالفی ندارد تا محتاج به سااه دانش .و چهار صد سال پيش الغاءكرده
هم اگر حق دولت است احتياج نيست و اگر حق  تصويب نامه دولت .عمومی باشد
كلی بی اسا  است و از ه اين اظهارات ب .ييد بشودأت بايد در مجلس ،دولت نيست
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صورت   هب عاقبت و بشود گفته آن مشابه ديگر مطلب هزار اگر كه است مطالبی گونه آن
داند  ت آن در خاتمه كتاب چيزي نفهميده و نمیئكتابی درآيد خواننده پس از قرا
شود. اينكه  همين مالحظه مختصر توضيحی داده میه عاقبت نظر نويسنده چيست و ب

به ميان  را و دين ا و در همه جا عنوان اسالم و هدف مقد  اسالممتهم در هر كج
كشد هيچ مقصودي جز مشروع جلوه دادن مقاصد و نيات سوء خود ندارد و  می

 ،مراجعه به آراء عمومی ،یرعيت گويد براي الغاء عنوان ارباب مالحظه بفرماييد می
 كرده و مسلماً صد سال پيش الغاء اين عناوين را در هزار و چهار مسخره است و قرآن

مطالب  همين منبر بر هم هدايت مسجد در قطعاً كه بشنود را مطالب اين لوحی ساده اگر
اند  گااشته زمامداران فعلی بدعتی در دين كنند كه اند تصور می لوحان شنيده را ساده

ه را الزم ب يدجمتقن اسالم و بخصوص قرآن م ]و[ و يا خداي ناخواسته اصول محكم
 زمامداران و .كه درست حقيقت غير از اين است  اند در صورتی مراعات ندانسته

ه وفاي ب كه صفاي باطن و شاهنشاهشخص شخيص اعليحضرت همايون  مخصوصاً
اند  باشد نه فقط بدعتی در دين نگااشته خاص می سوگند معظم له مورد تاييد عام و

ايد قواعد  و اينكه مالحظه فرموده اصول مقد  اسالمه بلكه از جهت توجه كامل ب
افتاده  فراموشی بوته در راهنمايان بعضی غلط اعمال اثر در اسالم متقن قوانين و محكم

 » حكم مثالً .اند در مقام اجراي اصول يكی بعد از ديگري برآمده
لغاء عنوان با ا ،باشد می را كه نشانه بارز برادري و برابري برادران مسلمان۲«

كلی نابوده شده بود و هواي نفس بعضی ه ب اكرم كه پس از بعثت نبیِ ارباب رعيتی
جاي پشتيبانی و حمايت  هحاال ب .اند گااشته موقع اجرا هب ،كرد را احيا تدريج آن هافراد ب
موقع اجرا گااشته شده و از متخلفين قوياً ه ب ،متينوقتی از اينكه چنين حكم  و خوت

اسم قرآن، آن را مسخره معرفی  و به اسم اسالمه اسم دين و ب هب ،است  جلوگيري شده
بازپر  پس از  ،پرونده( ۱۸)برگ  ۲۱/۸/۲۳3۸مورخه  نمايد . در جلسه بازپرسی می

كه تحت  اي و اعالميه ۲۸/۲/۲۳3۲ه مفاد اعالميه مورخه ذكر توضيحات الزم اشاره ب
وال كرده است ئاز متهم س ۸« » عنوان

 واالت پاسخ دهيد: ئكه به اين س

                                                
 : بزرگوارترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. ۲۳. سوره حجرات / ۲

 رتري داده است.[ ب: مجاهدان را با پاداشی بزرگ نسبت به وانشستگان ]از جنگ ۲۱. سوره نساء / ۸
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هم از واگاار شده كه آنها  ارتش كشی است كه به افسران برادر كدام مأموريتِ -۲
  ؟اند آن خودداري كرده منجاا
  ؟چيست و كيست ،مقصود از حالت صد در صد شاه سلطان حسين -۸
گوييد ممكن است بازي متوقف شود يا بار ديگر بازيگر اصلی بجه پشجت    اينكه می -۳
او را  وظيفه ما آنست كه نگااريم بازيگر پشت پرده بجرود و يجا ايجاديِ    ،رده برود پ

 روشن بنويسيد.   ؟نجات دهد مقصود كيست و چيست هاز مهلك
 ۲۳۳۸مرداد  ۸۲زنيد چگونه قيام ملت را در  سينه میه ب شما كه اينقدر سنگ ملت -3

 ؟ديئنما دستور اربابان خارجی معرفی میه و ب كودتاي ننگين
را تحجريص بجه مقاومجت عليجه      دهيد به اين صراحت مردم خود اجازه میه چگونه ب -۱

گوييد هركجا با آنان برخورد كرديد در حلقجه   می چگونه لی بنماييد وفعحكومت 
را توقيف  بط كنيم و خودشانضمحاصره خود قرارشان بدهيم و تجهيزات آنها را 

 نماييم.  
كننجد   چنين می خاطر ديكتاتور هتصريح شده ب ۲۳3۲آذر ۲6ه مورخاينكه در اعالمي -6

دليلجی بجراي آنكجه     ، وججود مجراد از او كيسجت    ؟است زيرا او حافظ منافع استعمار
حجريص بجه   را ت و بعجداً در همجين اعالميجه مجردم     ؟حافظ منافع استعمار است داريجد 

كنيد آيا مقصود شما همين رژيم فعلی كشجور اسجت    می برانداختن رژيم استبدادي
گويجد آنچجه در    بسته مجی  طور سره جوابی ندارند و فقط ب ؟يا منظور ديگري داريد

خارج اسجت   حدود آنچه از اين دارم و است قبول جمعيت اساسنامه مطابق نشريات
كند شما كه عضو مؤسس و عضجو مجؤثري    وال میئو باز بازپر  سدانم  مطرود می

 .هستيد چگونه نسبت به اين نشريات بعضی را قبول داريد و بعضی را قبول نداريجد 
بوده و اگجر   اينجانب در غياب شود می آن استناد به از نشريات آنچه گويد می  ايشان

اينجانب اثبجات شجود در    از جهت روت و اساسنامه براي ،انحرافی از افراد يا دسته
در مرحله دوم چنجين افجرادي بايجد از     ،مرحله اول می كوشم تا از انحراف باز دارم

جمعيت اخراج شوند واگر روزي احسا  كردم اين جمعيت يا افرادي از آنهجا از  
دينجی   ظيفجه  هدايت آنهجا نداشجتم و   اين اصول منحرف شده و چاره براي اصالح و

شخصجی   ين جمعيتجی بجر كنجار شجوم و از قجرار اسجتنباط      دانم كه از عضويت چن می
ت ئج پر  اين توهم ايجاد شده كه شايد اين  سخنان محمجول برا  براي باز ،اينجانب

كه در تجاريخ   است همين مالحظات بوده هنيتی نداشته و ب الواقع سوء باشد و متهم فی
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ه بج  امجا   .شود د میالتزام تبديل و متهم آزا قرار بازداشت مشاراليه به قرار 3/۳/۲۳3۸
اطالعی  بی اظهار آن كه بينيم می  ،شده داده توضيح خواست كيفر  مقدمه در كه طوري

ها و كيفيت انتشار آنها تجاهل و بسی دور از حقيقت بجوده اسجت و    از مفاد اعالميه
تهيجه    راسجاً اقجدام بجه    ،در نقاط مختلفی مخفجی شجده و شخصجاً    متهم پس از آزادي

نموده است كه از جملجه اعالميجه    می را عالميه و فراهم نمودن موجبات انتشار آنهاا
خجط  ه از مراججع دينجی خجود پشجتيبانی كنيجد بج       مسلمان افسران با عنوان سربازان و

قدري اين آقجاي  ه باشد و در ضمن نيات سوء متهم كامالً مشهود است و ب متهم می
من كه بجه زعجم ايشجان     ،اجنبی پرستی داده ناموسی و هاي ناروا و بی سبتروحانی ن
 سال چنين اعالميه به شجيراز رهستم، از تكرار آن شرم دارم و بعد هم با ا عمال يزيد

و منتشجر   مقجداري در تهجران   ،را فراهم كرده و قسمتی در شيراز موجبات چاپ آن
با پست فرستاده شجده اسجت كجه اسجامی      براي بعضی از امراء و افسران ارشد ارتش

اين اسجت   قسمت  اين در است و دفاع متهم پرونده ضبط در فرستندگان خط آنها به
 ،النهايه .نبودم موافق آن انتشار با من و آورده منزل درب نفر يك را اعالميه اين كه

شت براي خود تهيه كردم و اين خط من همان رونوشتی است كجه تهيجه   يك رونو
طجوري كجه در مجتن اعالميجه     ه بج  كردم ولی اين اظهار برخالف حقيقت است زيجرا  

كلمجه  ه ب ،شود بعضی كلمات يكبار و دوبار خط خورده و اصالح شده مالحظه می
تهيجه   چيزي رونوشت از كسی نيست ممكن كه صورتی است در شده ديگري تبديل

يح نمايد كه البتجه بجا دعجوي    حكند و اين طور با مخدوت كردن كلمات آن را تص
تحقيقات  تمام مفاد و باال مراتب به توجه با ،بالجمله .نيست صحيح تصور اين اجتهاد

هيچ يجك   هاي صادره وقوع جرايم انتسابی از ناحيه متهم محرز و معموله و اعالميه
 تواند دافع ايشان بوده باشد.   شان نمیاي از دفاعيات

 
بنجا بجه اعتجراف     آقای مهندس عزت اهلل سحابی ،4در مورد متهم رديف  -(۴)

بوده و طبق اعتجراف صجريح او در    شخصی در تحقيقات عضو جمعيت نهضت آزادي
 ول و تهيه كننده اصلی نشريات نهضجت آزادي ئسپرونده انفرادي م ۱۳تحقيقات برگ 
قاي مهند  بازرگان و آقاي آاظهارات ه است با توجه ب بوده ۲۳3۲  هاز اواخر بهمن ما
از آنهجا   كه در زنجدان  اي تهيه اعالميه يی در تنظيم وبابا و آقاي احمد علی دكتر سحابی

شركت داشته است و دفاع مشاراليه با اينكجه هجر فجرد كجه دل در گجرو       ،دست آمدهه ب
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بجراي فجرار از مججازات     ،عدالت داشت با انتشار حقايق بايد وظيفه خود را انجام دهجد 
 ،يانعصج  به شود با اين مطالب سراپا موهن و دعوت مردم می بوده و آنجا كه تاكر داده

گويد البته اگر كلماتی در يادداشت مورد بحث وججود   كرد می رشادشود ا چگونه می
مرحلجه انتشجار و رسجميت    ه داشته باشد كه از آن استنباط غير ادب شده باشجد چجون بج   

وججه   اسجا  و بجی   تواند باشد يك ادعاي بی ارد طرح اتهام نمیو ،وجه هيچ هنرسيده و ب
ها و اعتجراف بجه عضجويت      مفاد كليه اعالميه ،ح و صريحبوده و با توجه به اقارير صحي

دافجع اتهجام    محرز و هيچ يك از دفاعيات وقوع جرايم انتسابی از ناحيه او ،در جمعيت
 تواند باشد.   نمی
 
بنجا بجه اعتجراف     آقـای دكتـر عبـاس اـيبانی     ،۵در مورد متهم رديف  -(۵)

محجرز   عضويت او در جمعيت نهضجت آزادي  ،پرونده ۸۲تحقيقات برگ  شخصی در
 شجود قبجول دارد و   مجی  هايی كه متوجه نهضت آزادي وليتئكند تمام مس و تصريح می

بجوده كجه    «بجدون حاشجيه   حاشجيه و  با»ول انتشار نشريه ئنامبرده مس ،بنا به اعتراف صريح
نمايجد موافقجت آقجاي مهنجد       هايی از آن در پرونده ضبط اسجت و اضجافه مجی    شماره
در تحقيقجات معمولجه خجود را عضجو مؤسجس       .ام را هم براي انتشار آن گرفته بازرگان
طوري  و به نمود می  فعاليت جمعيت باطنی نيات براي هم دانشگاه و در مايدن یم معرفی

 هاز ايجن را  ،عنجوان  و شود خيلی براي نيل به اسم كه از مجموع تحقيقات او مستفاد می
حقيقت  قلب جز چيزي حاشيه بدون و حاشيه با نشريات  مفاد است كرده تالت نامشروع

نيسجت   ايران آزادي نهضت جمعيت اعضاء باطنی نظريات يدؤو م ادب هئو اسا  اهانت و
وليت بعضجی  ئسس از قبول مسؤم و عجيب است كه بعضی از اين اعضاء ، حتی اعضاء

گجو   ول و جوابؤكسی مس اند و معلوم نيست پس چه ن نوشتجات خودداري كردهآاز 
مملكجت   خدمت به براي وطنانم هم هدايت خاطر هب اقدامات اين اينكه به دفاع و  باشد می

ي در داليل موجود عليه نامبرده نداشته وقوع ججرايم انتسجابی از ناحيجه    ثيرأبوده است ت
 تواند دافع اتهام بوده باشد.   نمی هيچ يك از دفاعيات ،محرز او
 
نجامبرده در جريجان تحقيقجات     يیبابـا  احمد علی ،۶در مورد متهم رديف  -(۶)

گويجد مجن طرفجدار     دارد و مجی  مكتوم می آزادي نهضتعضويت خود را در جمعيت 
گجرفتم و   هجاي آنهجا را مجی    مندم هميشه نشجريه   هوطن عالقه اين جمعيت هستم و چون ب
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دادنجد ولجی بجا توججه بجه اينكجه آقجاي مهنجد           دست من میه را ب اشخاص مختلفی آن
با توجه به نسخه خطی اعالميه كه هنگجام   بازرگان او را از افراد مؤثري معرفی كرده و

دست آمجده و مجتهم بجه خجط     ه ب به زندان قزل قلعه انتقال زندانيان مزبور از زندان قصر
 گويد:   مفاد اعالميه نظرياتی داده است و میه خود نسبت ب

دهجيم   ايجن سجند مجی    بوده و عجالوه بجر   ما تصديق داريم كه اين جنبش يك انقالب
ايجم و اضجافه    در آن دست داشجته  كه ما طرفدار و هوادار چنين انقالبی هستيم و تلويحاً

سجختی   نمايد اين آرزوي همه است كه اين قيام يا انقالب تعطيل نگرديده و بجا سجر   می
نه تمنيات بجاطنی  گو گوناگون ما نمی توانيم اين هرچه بيشتر دنبال شود ليكن از جهات

مسلم است كجه نجه فقجط در     .تی منتشر كنيمئنام جمعيت و هيه خودمان را برمال كرده ب
تمنيات  از و بوده هم نظر  صاحب عناصر از بلكه داشته عضويت يآزاد نهضت جمعيت

 باطنی جمعيت هم اطالع كافی داشته اسجت و بجدين ترتيجب عضجويت او در جمعيجت     
محجرز و دفجاع نجامبرده بجه اينكجه بازداشجتن عجده اي ججوان از تحصجيل           نهضت آزادي

گويجد   يا اينكه می.زبان خودشان مقدور نيست محروم شده و عصبانی و ناراحت جز با
مندي بنجده هجم بجه     ههاي قانونی دارند و عالق هاي نامبرده هدف نظرم رسيده جمعيته ب

همكاران  هب كه خودت  خط به كتبی صريح نظريه مقابل در كه خاطراست اين به فقط آنها
مسموع نيسجت   نشود اشكار باطنی تمنيات شود مراقبت اعالميه متن در نمايد توصيه می
مدارك مربجوط   ساير و باال مدارك هب توجه با .باشد داشته اعتباري تواند ارزت و و نمی
م انتسابی از ناحيجه مجتهم محجرز    ئوليت وقوع جرائساير متهمين از جهت اشتراك مس به

 تواند دافع اتهام بوده باشد.   بوده و دفاعياتش نمی
 

تحقيقجات   جريان در نامبرده حكيمی ابوالفضل قایآ ،۷رديف متهم مورد در -(۷)
موجب صورت جلسه تنظيمجی   هب نموده و  ي معرفیآزاد  خود را عضو جمعيت نهضت

كای از منجزل وي   دستگاه ماشين پلی ضميمه پرونده ضمن ساير اوراق و مدارك يك
 نشريات نهضجت آزادي  ۲۳3۲ماه سال دارد از تاريخ اسفند شود و اظهار می كشف می
مهنجد   هجا توسجط آقجاي     نويس اين نشجريه  اظهار وي پيشه كنم و بنا ب كای می را پلی
پرونجده( كجه    ۲3۲جج   ۲3۲جج   ۲37ج   ۲36هاي  شده است )برگ به ايشان داده می سحابی
مراتجب  ه باشد و با توجه ب هاي نامبرده در پيشرفت نيات باطنی جمعيت می انه فعاليتنش

احيجه  از ن انتسابی جرايم وقوع ،نموده می كه چاپ اعالميه در مفاد دقت و مقدمه  باال در
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تجازه تشجكيل شجده     اينكه چون نهضجت آزداي ايجران  ه او محرز است و دفاع مشاراليه ب
اعتجراف بجه    كاجی از منجزل او و   با كشف پلی ،وليتی به بنده محول نشدهئبود شغل يا مس
مقامجات عجالی و     هاي شجديد بجه   آن حاكی از اهانت  كه ظاهر  هاي متعدد چاپ اعالميه

موردي  بی انكار باشد می باطنی تمنيات به نيل منظور هب جمعيت اصلی هدف مبين آن باطن
گجرفتن   ليتحقيقات طرز تحو  باشد و چون در جريان است و براي فرار از مجازات می

و جريجان   جعفري آقاي از چاپ و لوازم كاغا تهيه براي پول اخا و  نويس اعالميه پيش
ها توضيح داده وقوع ججرايم انتسجابی از ناحيجه او محجرز و هجيچ       اعالميه چاپ و توزيع
 تواند دافع اتهام بوده باشد.   نمی يك از دفاعيات

 
نجامبرده در جريجان    مهدی جعفری ]محمد[ آقای ،۸درمورد متهم رديف  -(۸) 

اعتجراف   را در جمعيجت نهضجت آزادي  پرونده( عضويت خجود   ۲۲3تحقيقات )برگ 
 مفصل او گزارت مسجافرت خجود بجه شجيراز     كند و با توجه به توضيحات مشروح و می

نجام عبجدالكريم   ه هجاي شخصجی بج    همچنين نامجه  پرونده( و ۲ج و  ۲ج  7ج   6 -۱)برگهاي 
را جهت رسيدگی بجه   نآضويت كرده و آقاي مهند  بازرگان كه تقاضاي ع جوكار

ارجاع نموده و مشاراليه گزارت داده است در جلسجه ارتباطجات مطجرح     آقاي انتظاري
ول ئمسج  چون آشنايی خيلی با ايشان نبوده و هيچ سابقه نداشت قرار شد آقاي جعفجري 

شجود كجه    مسلم مجی  ،صاً در اين مورد بررسی و نتيجه را اعالم نمايدشخ ،ارتباط فار 
طبق اظهجارات   نموده و مشاراليه عالوه بر عضويت به نفع جمعيت در فار  فعاليت می

گويد  می كه ها اعالميه چاپ و كای پلی ماشين ولئمس حكيمی ابوالفضل آقاي اقارير و
وهمچنين پول جهت تهيه كاغا و لوازم چاپ از آقجاي جعفجري    ها نويس اعالميه پيش
مين أهجاي سجراپا مجوهن و تج     نويس اعالميجه  هم در جريان تهيه پيش گرفتم در تهران می

وليت داشته و با توجه به مجمجوع مطالجب بجاال و اوراق    ئمس مخارج چاپ آن فعاليت و
پر  كه پرسيده است كه تبريجك   وال بازئسمكشوفه از منزل نامبرده و اينكه در مقابل 

وسجيله چجه كسجی تهيجه شجده و      ه و سجوريه و عجراق بج    سران كشورهاي مصر  خطاب به
مجتهم   وسجيله آقجاي حكيمجی   ه كجردم و بج   گويد اين تبريك را خجودم تهيجه    صريحاً می
ش در مجن  يجز عجدالت  چاپ و ارسال گرديده است و همچنين بنا بجه گفتجه پرو   7رديف 
را كجه در   پرونده انفرادي اين شخص اعالميه خطاب به سران عشجاير فجار    ۱صفحه 

 ب جهت چاپ به شجيراز غي وسيله عليرضا دسته اند تهيه و ب حال طغيان و شورت بوده
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مقصجود   گويد می اينكه به دفاعش و محرز او ناحيه از انتسابی مئجرا وقوع است فرستاده
خيال خود كمك مادي را از كمك معنجوي   همعنوي بوده است و ب ،از تقاضاي كمك

اسا  است چه اقدام هر كس بجراي   كند دفاع بی تفكيك و راه فرار براي خود باز می
روابطش قطع است اقدامی مجاموم بجوده و    توسل به بيگانگان خاصه دولتی كه با ايران

تجازد   نام مقامات عالی گستاخانه می ههاي متعدد ب كه در اعالميه  معلوم نيست اين آقايی
خجود  ه دهد چگونجه بج   و نسبت تجاوز از حقوق و دخالت در كار وظيفه ديگران را می

عاجزانه  خود كشور لیداخ امور  در دخالت براي را اجنبی يك كمك كه دهد می اجازه
 تمنی كند.  

 
اين شخص عضويت خود را  شمن پرويز عدالت ،۹در مورد متهم رديف  -(۹)

اينكجه اعالميجه خطجاب بجه       نمايد ولی با توجه بجه  مكتوم می در جمعيت نهضت آزادي
خط خود ايشان بوده دريافجت  ه كه ب آقاي سيد محمود طالقانیو سربازان را از  افسران
چجاپ برسجاند   ه ببرد و ب ب سارده كه به شيرازغي رضا دست دست آقاي علیه داشته و ب

همين شجخص بنجا   مركز آورده و ه را ب و پس از چاپ و انتشار در شيراز مقداري از آن
به اعتراف خودت اسامی افسران و نشانی آنهارا تهيه كرده اعالميجه مزبجور را بجا پسجت     

 اس ول و مباشر پخش اعالميجه از طجرف حبيجب   ئاست و همچنين مس  براي آنها فرستاده
 ياغی و متجاسر بوده و در جريان تحقيقجات صجريحاً اقجدامات خجود را شجرح      شهبازي

 یفروشج  چگونجه روي باججه بلجيط    خرداد ۲۱دهد در جريان  داده است ونيز توضيح می
يج شورشجيان سجخنرانی كجرده    يانداخته بودند رفته براي ته  وسط خيابانه شده و ب كنده

اين آقا در تحقيقات كه ادعاي اصالح وضجع اجتمجاعی    دفاعيات است و توضيحات و
از آقاي  اعالميه مينوت اخا مثالً راجع به است  خوشمزه خيلی ولی ارزت بی اردد عامه

وسجيله عليرضجا   ه همان اعالميه خطاب به افسران و سربازان كجه بج   سيد محمود طالقانی
وال ئتشر كرده است و در جواب سج من چاپ رسانيده و در شيراز و تهرانه ب بغي دست

گويد خيجر   دادند می شماه مينوت اعالميه را براي چاپ ب بازپر  كه آيا آقاي طالقانی
من يك روز رفته بودم منزل ايشان و مشغول چيز نويسی بودند و من يك ورقه كاغجا  

نفهميجد بعجد بجردم    را برداشتم گااشتم در جيبم و آقا هجم   ميان كاغاهاي آقا ديدم آن
خجوانم و   را بخواند او هم گرفت و گفت بعد مجی  ب آنغي بيرون دادم به عليرضا دست

ه دهم ولی پس نداد بعد در شيراز چاپ كرد و مقداري هم آورد تهران بج  تو پس می هب
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هجم   كاري است شده بعد با  كردي گفت من نشان داد من گفتم چرا بدون اجازه چاپ
براي  اظهار آن فرستاده  پست توسط افسران براي گااشته پاكت داخل را نآ يكی يكی
بيان طرز چاپ و انتشار آن چيزي جز پجرت    اين دست آوردن مينوت اعالميه و هطرز ب

گويجد روز   چه كردي می خرداد ۲۱شود روز  وال میئو پال گويی نيست يا آنجا كه س
بعد از ظهر خورده(   ۱/۳بعد از ظهر پس از صرف نهار )كه البته نهار را  ۱/۳د خردا ۲۱

در  نرسيده بجه سلسجبيل   آمدم طرف خيابان بوستان سعدي از اواسط خيابان قصر دشت
نفجع  ه دست رسيدند و از مجن خواسجتند كجه بج    ه بچوب  اي پيراهن سياهِ آنجا ديدم عده

هاي بلجيط   تظاهرات آنها شعار بدهم و سخن پراكنی كنم منهم رفتم روي يكی از باجه
فروشی از جا كنده شده و شعارهايی دادم ولی ديدم جمعيت به دو دسته تقسجيم شجده   

شجرق  طرف  هدسته ب طرف غرب و يك هكه البد اثر شعار ايشان بوده است يك دسته ب
اما من فقجط   طرف سرآسياب هرفته من ماندم و عده اي در حدود بيست نفر كه رفتيم ب
ب اهاي بلجيط فروشجی را خجر    رل تماشاچی را داشتم چون ديدم اينها بدون جهت باجه

و آنججا   الساختمان پاسی كو كردند به ج آنجا حملهكر كنند باالخره رفتيم تا خيابان می
ها قجرار دادم شجايد ايجن جماعجت      را سنگ باران كردند من رفتم خودم را مقابل شيشه

من هم خودم را به كنار كشيدم تجا قجواي    نشكنند ولی حيا نكردندها را  شيشه حيا كنند
وسيله آقجاي  ه ب تحريك مردم همچنين راجع به می رسيدند، آنها را متفرق كردند. انتظا

 ديجدن آقجاي طالقجانی   ه گفت رفتم بج  گويد ابوالحسن طالقانی می سيد محمود طالقانی
ايشان جويا شدم ايشجان   از حال و احوال ايشان پرسيدم و از آزادي در زندان قزل قلعه

حضرت  خطبه مردم دستجات جلو در عاشورا روز كه دارند عقيده ولی دانم نمی گفتند
 هجاي  خطبه اضافه كلمه و جمله هالسالم را بخوانند من اين موضوع را ب عليه سيدالشهداء

 كلمجه   و هالبالغج  نهجج  از السجالم   عليجه  عليه ظلم و ستم حضجرت علجی   د برمعروف جها
اي هسجتم   كاره كسی و هم كردم تا آخر اينها بدانند من را از خودم اضافه منستراكسيون

هجم دل خوشجی  نجدارد و در     ها از دست مؤسيس نهضجت آزادي  اما با همه اين فعاليت
ی خوابی ديدم كه در اثجر آن خجواب   نگويد راستش آنكه من در جوا آخرين دفاع می

در تهجران  .تهران هكه مجبور شدم برگردم ب هم خوابی ديدم مشهد ولی در مشهد رفتم به
مرتبه شجنيدم    ردم كه يكك كارهاي عمومی بودم و در احوال بزرگان تحقيق می دنبال

كه در ايجن    كنم نموده با آنها همكاري ي تشكيل شده رفتم فعاليتآزاد جمعيت نهضت
وججه و اسجا  بجوده وقجوع ججرايم       شرح ماكور در باال بی هدفاعيات داليل اتهام وي ب
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اتهام  دافع توان نمی افعاتمد اين از يك هيچ در و سازد می محرز او ناحيه از را انتسابی
ججزو   ،۳جج   ۸ج   ۲هاي  عمل سه نفر متهمين رديف ،او بوده باشد نوع بزه انطباق با قانون

رويجه آن ضجديت بجا     م واباشد و اين جمعيجت مجر   می سيسن جمعيت نهضت آزاديؤم
 ۲و  ۲جج   7ج  6ج  ۱ج   3ها  باشد و همچنين عمل متهمين رديف می ايران سلطنت مشروطه

قانون مقجدمين عليجه امنيجت و     ۲از ماده  ۲از جهت عضويت مزبور جنايی منطبق با بند 
 مقام شامخ سجلطنت  انه نسبت بههاي مكرر وگستاخ مملكت و از جهات اهانت استقالل

باشجد و صجدور حكجم     مجی  قجانون مججازات عمجومی    ۲۲از درجه جنحه و منطق با ماده 
الحاقيه به اصول محاكمات جزائجی مجورد تقاضاسجت و     ۸مجازات آنها با رعايت ماده 

نهضت  جمعيت تشكيل تاريخ از ،۲۳33ماه ارديبهشت ،تهران جرم،  وقوع محل و تاريخ
اند  نشده دستگير يا نشده ارجاع كنونتا آنان پرونده كه افرادي نام به پرونده ضمناً آزادي

 مفتوح است.  
 

سرهنگفخرمدرسدادستان
 



 
 
 
 
 
 
 

 مدافعات
 

 
 مهندس مهدی بازرگان

 
 استاد و رئيس سابق دانشكده فنی

 و
 ت مديره موقت اركت ملی نفتأرئيس هي

 و
 مور خلع يدأم

 
 
 
 
 

 ( نظامی1ي ويژه اماره )عاد در دادگاه
 در دادرسي ارتش
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ميان آيد از مصالح خصوصی و نظريات  كسانی كه وقتی پاي مصالح عمومی به به
كسانی كه در سياست مملكت اهل سازت نيستند و تا  كنند. به نظر می شخصی صرف

دهند و باز  خرج می دندگی به ايستند و يك انه میآنجا كه موفق شوند مرد و مرد
گارند، اين  كسانی كه در راه آزادي و استقالل ايران عزيز از همه چيز خود می به

 شود. عكس ناقابل اهداء می
 ۲۳3۲احمدآباد ، آبان ماه 
 دكتر محمد مصدق
 )امضاء(
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 ابینجدوست محترم و همكار ارجمند جناب آقای دكتر س
جنابعالی  هرا ب است كه آن  اي شده يك اعالميه هاينجانب اشاره به در ادعانامه مربوط ب 

يد آيا از ائخواستم لطفاً مرقوم بفرم رسانم. حال می نظرتان میه اند و ذيالً ب انتساب داده
جنابعالی بوده  خطه و ب دستور جبههه اي جنابعالی اطالع داريد و آيا ب چنين اعالميه
 مفاد آن چه نظري داريد؟ ه نسبت ب است و اصوالً

 ا تجديد سالم و ارادت ب
 بازرگان مهدي

 امضاء
۲3/6/۲۳3۸ 

 متن اعالميه مورد بحث: 
را مورد  رؤساي جبهه ملی ايران ،دراين چند ماه اخير اعضاي نهضت مقاومت ملی

هاي  اند و با دريافت مبلغی از هدف هاي ناروايی به آنها داده ه قرار داده و نسبتحمل
كنند براي  ن فعاليت میيون ايراي كه بر ضد ملّا عده با مقد  خود دست برداشته و

شخص  به لهحم با مثالً كنند می  اقداماتی مختلف طرق از ايران ملی كردن جبهه ضعيف
كه  دانند می همه سازند. عملی را خود منظور خواهند می از او بدگويی و صالح اللهيار

در  و عبا  سميعی اعضاي نهضت مقاومت ملی كه مهند  بازرگان و رحيم عطايی
 در براي ضربه زدن به جبهه ملی ل دولترأ  آنها هستند با دستياري بعضی از عما

ها كليه وفاداران  وسيله انتشار اين اعالميه هعمال آنها بابا برمالء كردن  تالت هستند و
 سازيم. جبهه ملی را آگاه میه ب
 

 جناب آقای مهندس بازرگان
ساختگی و  الاكر مطلقاً دارد اعالميه فوق در پاسخ استعالم جناب عالی معروض می

در  نيز آن تكايب و است نداشته اينجانب و ملی جبهه با ارتباطی هيچ و است مجعول
 اطالع عموم رسيده است.ه موجب اعالميه از طرف اينجانب به همان موقع ب

 سنجابی كريم دكتر
 ۲۲/6/۲۳3۸ امضاء

                                                
 ت شدئقرا و پاسخ آن كه در جلسه سوم دادگاه متن نامه مهند  بازرگان به دكتر سنجابی. 
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 اليبسمه تع
 

 دادرسی ارتش ۱ه عادی ويژه امار تيمسار رياست محترم دادگاه
 
راجع  ۲/۲/۲۳3۳چهارشنبه تاريخ در محاكمه جلسه دومين ابتداي در كه اعتراضی پيرو
تماشاچی  نفر ۳3 براي صندلی رديف دو فقط كه اطاقی هب آن انتقال و دادگاه محل ييرتغ هب

فرمودند دستور و ترتيبی خواهنجد داد   ،اي وعدهه عمل آمد و عطف به گاارده بودند ب
نفجر   ۲۲3كجه گنججايش الاقجل     تا جلسات آينده دادگاه در محل سابق يا جاي مناسجبی 

 سفانه اين وعده عملی نگرديد.  أشد تشكيل شود و متتماشاچی داشته با
نيت رياسجت معظجم و اعضجاي محتجرم      م بدون اينكه بخواهيم در حسنيدان الزم می
ترديد نماييم و تشكر از بال جهد براي در اختيار گااشجتن مقجدورات ممكجن     دادگاه

 رسانيم:   استحضار میه مراتب زير را ب
 

كه محاكمه  بري يا شكايت خصوصی بان يك اتهام جزيی از نوع جيباتهام اينجان -۲
عمل آيد نيست ه ها ب ا حضور عده معدودي از افراد خانوادهببسته  آن در اطاق در

بر سر  ت حاكمهئمعناي وسيع كلمه عليه جمعيتی كه با هيه اتهامی است سياسی ب»
« است داشته اختالف ايران ملت منافع و حقوق زمينه در و اساسی قانون اجراي عدم

راه خدمت در  يا خطا ما راه ارتش دادستانی يا عقيده دولت هاينكه ب از  بنابراين اعم
و حاكم و  ا ملت ايراننفع اصلی در اين كار و طرف دعو ذي ،پيش گرفته باشيم

كه بايد كما هو حقه از جريان محاكمه آگاه شود و قضاوت   قاضی واقعی او است
 نمايد. 

                                                
 دادرسی ارتش ۲دي ويژه شماره متهمين به دادگاه عا ۲۳3۸آبان  ۱يكشنبه مورخ  نامه. 



 

 

 

 
 

 ، مدافعات(6مجموعه آثار )

 

33 

 كامل حق دارد  هركس با مساوات» گويد نيز می اعالميه جهانی حقوق بشر ۲3ماده
 «.طرفی منصفانه و علناً رسيدگی شود بی مستقل و وسيله دادگاه هكه دعوايش ب

 
نفر تماشاچی را داشجته اسجت    ۲۲3از سالنی كه گنجايش  اين تغيير ناگهانی دادگاه-۸

داخجل محوطجه   ه با موضوع محاكمه نبجوده( بج   بوجه مناس يچه جا هم به )تازه همان
گيرد و راه ندادن مخبجرين   نفر تماشاچی می ۳3زحمت  هكه ب اطاقی هو ب لشگر گارد

ت كجه در جلسجه اول   اطالعجا  هاي كيهجان و  جرايد داخلی و خارجی حتی روزنامه
ميزي براي آنها اختصاص داده شده بود جز اينكه حاكی و ناشجی از قصجد تضجييق    

باشجد بجر هجيچ چيجز      اطجالع افكجار عمجومی    مجا و  بر ما و ممانعت از اشاعه مدافعات
منظجور اوليجه اسجتفاده    ه فرض اينكه سالن سجابق بج  ه ل كرد زيرا بمرا ح توان آن نمی

موع نيسجت كجه دسجتگاه عظجيم ارتجش      سج وججه م  يچهج  فروشگاه لشگر الزم است به
باشد يا نتوانجد از   اختيار نداشته يده مناسب ديگري درسالن سر پوش  يك شاهنشاهی
نمايشجگاه   ،دانشكده افسري ،ترهاي دانشگاهأهاي متعدد شهر )از قبيل آمفی ت سالن
استفاده  غيره( و ساهساالر مسجد شبستان ،رهنگف الرات ،افسران باشگاه ،شهر پارك
 نمايد.  

 
كالي محترم ما و همچنجين   مستند و مدلل و جريان جلسه اول رسيدگی و مدافعات -۳

ت هجا مجنعكس نگريجده اسج     كه در ابتداي جلسه دوم نمجوديم در روزنامجه   اعتراضی
اينكه دو نفجر از وكجال   ه تكرار اسامی و اشاره به المآل اكتفا ب صورت متحده فقط ب
شده اسجت بجدون    اند  و نقص پرونده صحبت نموده عدم صالحيت دادگاهه راجع ب

اند. جريان جلسه دوم نيز كه بجا   اينكه بنويسند چه ايرادي داشته و چه داليلی آورده
بسيار نجاقص و نارسجا وخجالی از     ،ها داده شده بود ضی روزنامهمختصر تفصيل به بع

 .استنادهاي قانونی ايراد شده بود
انجد بجا    ها آزادند و خودشجان نخواسجته   بديهی است كه جواب و عار اينكه روزنامه

طوري كه از مخبجرين هجر دو روزنامجه شجنيديم     ه ب تفصيل بيشتري بنويسند قبول نيست 
باشند ولی مقامجات انتظجامی مجانع هسجتند.      می درج اخبار دادگاهه مند ب هآنها بسيار عالق

عالوه بر آنكه وظيفه و رسم روزنامه نگاري در نشر و تشريح چنين اخباري است نفجع  
محاكمجه  ه نسجبت بج   كند زيرا توججه مجردم   مادي و فروت بيشتر آنها نيز چنين اقتضا می
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هجاي   درجات بيشجتر از دادگجاه  ه كه جنبه سياسی و مملكتی دارد ب ايران نهضت آزادي
دهند.  می اختصاص آنها به هايی ستون كه است خانه قهوه كش چاقو دو يا همسايه دو نزاع

جمعيت كثيري است كه در اولجين   ،اطالع از جريان دادگاهه مندي مردم ب هشاهد عالق
سجاعت    بعضی از آنها از نيم ،د جمع شدهآبا در ميدان مقابل در جنوبی عشرتجلسات 

 ظهر مانده براي تحصيل كارت ورودي نوبت گرفته بودند.  ه ب
 
در  يگانه مانع درج خالصه مجدافعات  ،اين سوابق و تجربيات مكرر بر عقيده ما بناه ب -3

ه ی هسجتند از طجرف ديگجر بنجا بج     هجاي انتظجام   دسجتگاه  ،سجتتار جرايد و موجب اين ا
هاي مكرر يقين داريم اگر افراد داوطلب يا دوسجتانمان بخواهنجد خالصجه     آزمايش

ي كجه رو  باكنترل شديدي توزيع نمايند سازمان امنيت را تنظيم و مااكرات دادگاه
هجاي   نسجخه  ه،يجك دسجت   ،كاجی  ها دارد مانع چاپ خواهد شد و اگر با پلجی  چاپخانه

كنندگان را دستگير و مضروب و محبو  خواهنجدكرد.   نمايند توزيع معدودي تهيه
م هجاي علمجاي اعجال    ی اخير و اعالميههاي انتخابات اينكه در مورد پخش اعالميه كما

 كردند.   همين كار را می
 
اينكه هم ورود مستمعين و ناظرين آزاد را كه حداقل ممكجن )يعنجی تجا    ه با توجه ب -۱

انجد و هجم    عمل آيد( تقليل دادهه ب ی از علنی بودن اسمی دادگاهئآنجايی كه مسما
انجد ايجن    شجده  در روزنامه و اطالع عامه مردم ايجران   ما مانع درج و انتشار مدافعات

ست سجري و بجر خجالف تمجام حقجوق      ا اي محاكمه در حقيقت و در عمل محاكمه
 طبيعی و موازين قضايی.  

 ما و اتهام و رفتاري محاكمه بودن قانونی خالف هب دولت طرف از   اقراريست ضمناً
عمل خود داشت از ه اعتماد و افتخار ب ت حاكمهئاست زيرا اگر هيكه وارد كرده 

صندوقخانه  كنج هب را محاكمه نداشت كی با ما مدافعات افشاي و دادگاه بودن  علنی
كرد هر چه ممكن است بر مالء و در منظر و مسمع عام  كشاند بلكه سعی می نمی

 برگزار شود تا اگر ما مقصر هستيم رسوا گرديم. 
 
آقايان وكجالي   طرف گاشته از جلسه در دو كه داليلی بر عالوه و باال مراتب هب نظر -6

حاضر را غير قجانونی   اين دليل نيز ما دادگاهه و با شهامت ما اقامه شده است ب مطلع
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مطلوب  دو اعاده تا كه داريم می اعالم اًرسم و دانيم می خود مسلم  حقوق مخالف  و
عمل نيايد )يعنی وسعت كافی محجل دادگجاه وحضجور بالمجانع تماشجاچيان      ه فوق ب
سازي  ي باطر دادگاه به شبيه الاقل مدافعات مشروع و انتشار طرف يك از مورأم غير

زادانجه چجاپ و نشجر    كه خود يا دوستانمان بتوانيم آ در جرايد عمومی يا در اوراقی
 بجراي دادرسجی   كه قوانين نماييم از طرف ديگر( و تا اجراي كليه شرايط و حقوقی

مين نگردد سكوت اختيار كجرده دفجاعی از   أاند ت مقرر داشته و دفاع متهمين سياسی
قجانون   ۲۲7و  ۲۲۱طبجق مجواد    آقايان وكجالي منتخجب را بجر    خود نخواهيم نمود و

ه اينكه هنوز دادرسجی شجروع نشجده اسجت بج     ه و با توجه ب و كيفري ارتش دادرسی
 نماييم.   ی عزل میئمحاكم جنا ۲3موجب ماده 

 
« 2 » 

                                                
 : خدا ما را كافی است و نيكو كارگزاري است ۲7۳عمران /  . سوره آل۲
 و نيكو كارساز و ياوري است. ؛: خدا كارساز شماست 33. سوره انفال / ۸

 مهدي بازرگان دكتر يداس سحابی يدمحمود طالقانیس
 يیبابا علی احمد شيبانی ]عبا [ دكتر یاس سحاب مهند  عزت
 مهدي جعفري]محمد[       ابوالفضل حكيمی                  

 نيستم( )كه عضو نهضت آزادي شمن پرويز عدالت



 
 
 
 
 
 
 

 جريان محاكمهخالصه 
 

اتهام اقدام عليجه   هكه ب  آزادي ايران و اعضاي نهضت سسينؤمحاكمه هفت نفر از م
شروع گرديده اسجت هنجوز    ۳3/7/۲۳3۸د از تاريخ آبا در پادگان عشرت امنيت كشور

و نجواقص تحقيقجات و    در مرحله مقدماتی رسيدگی يعنی بحث در صجالحيت دادگجاه  
رغجم ايجرادات اساسجی و داليجل مسجتند و قجانونی        باشد، چنانچه دادگاه علی پرونده می

 صالحيت خود و كامل بودن پرونده بدهد وارد مرحله دادرسجی ه ي بأوكالي مدافع ر
 خواهد شد.  
تماشاچی تشكيل  صندلی براي ۲63 شامل بزرگ تاالر  در يك دادگاه اولين جلسه

و بازاريان و كارگران براي  كثيري از علماي اعالم و كارمندان و دانشجويان شد جمع
د حاضر شده بودند ولی آبا استحضار از جريان محاكمه در مقابل در جنوبی عشرت

نفر تماشاچی  ۳3 گنجايش  كه اطاقی در پادگان داخل هب دوم دادگاه را بالفاصله جلسه
را داشت منتقل نموده، و ورود تماشاچيان را با تضييقات فراوان و با مطالبه شناسنامه 

هاي  وزنامهاز طرف ديگر در تمام اين مدت ر .م كردندأو پرسش شغل و ثبت نام تو
                                                

   محاكمه  - ۸6/۲/۲۳3۸تا  ۳3/7/۲۳3۸از  -جلسه دادگاه  ۲۸اين شرح خالصه و فهرستی است از جريان
هاي حاضرين در دادگاه بجا تطبيجق و تركيجب     كه از روي حافظه و يادداشت اعضاء نهضت آزادي ايران

المقدور بدون  تهيه گرديده و سعی شده است حتی بيانات آقايان وكالي مدافع محترم و تيمسار دادستان
و منظور بيان هر يك از آقايان مجنعكس شجود و اگجر در اثجر كمجی وقجت و        كالمبوده، عصاره  تحريف
 كار رفته باشد معارت می خواهيم. ه اختصاراتی در مطالب و عناوين ب اجباراً ،وسايل

 باشد. هجري شمسی می ۲۳3۸تاريخ انتشار اين سند پاييز 
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 باشد از درج اخبار دادگاه و مدافعات خبري تحت كنترل شديد مقامات انتظامی می
اسامی  و جلسه ختم و شروع ساعت ذكر هب اكتفا فقط و گرديدند ممنوع متهمين و وكال
تيب حداكثر اين تره د. بيننما دادگاه و بعضی از وكالي مدافع می يس و دادستانئر

اقعی  نفع اصلی دراين قضيه و قاضی و كه ذي شود تا ملت ايران می كار برده هكوشش ب
و در حقيقت سري  در اين محاكمه است بی اطالع و بركنار باشد يعنی محاكمه عمالً

 است. 
ما در صدد برآمديم با وجود قلت وسايل و سانسور شديد و خطرات موجود يك 

مندان و   هنظر عالقه تهيه نموده ب اي از جريان دادگاه طرفانه وار و بی صه فهرستخال
 ن تشخيص دهند. ئاز خا آزاده جهان برسانيم تا خادم را هموطنان و مردم

 
 معرفی دادگاه
مهند   :قايانخواست آ ترتيب شماره رديف ماكور در كيفره ب محاكمه شوندگان
ج مهند   ج آيت اس حاج سيد محمود طالقانی ج دكتر يداس سحابی مهدي بازرگان

ج سيد  يی ج ابوالفضل حكيمیبابا ج احمد علی ی ج دكتر عبا  شيبانیاس سحاب عزت
 نيستند(.  ش )كه عضو نهضت آزاديمن ج پرويز عدالت مهدي جعفريمحمد

 ين( جنابان آقايان:  ميب رديف متهترته وكالي مدافع ج )ب
ی ج سركار اس امير رحيم ج سركار سرهنگ عزيز تيمسار سرتيپ دكتر علينقی شايان فر

سركار سرهنگ  ج كبر غفاريج سركارسرهنگ علی ا سرهنگ دكتر اسمعيل علميه
ج سركار سرهنگ غالمرضا  ج تيمسار سرتيپ علی اصغر مسعودي محمود خلعتبري

ج سركار  ج تيمسار سرتيپ احمد بهارمست ج سركار سروان سيد حسن حجازي نجاتی
ج سركار سرهنگ دكتر  ج سركار سرهنگ محمد اعتماد زاده سرهنگ محسن پگاهی

   .مزاده مقد ج سركار سرهنگ شريف جواد صارمی ج سركار سرهنگ بهره ور
يس ئج ر یسرتيپ حسجين زمجان   رتيمسا ، دادستان  فخر مدر  تيمسار سرتيپدادستان ،  

اعضجاي    سركار سرهنگ مهنجد  رحيمجی   و تيمسار سرتيپ مهدي احترامی ، دادگاه
 ی عضو علی البدل.  حسين خالص و سركار سرهنگ محمد ،دادگاه
 
 خواست كيفر
 طور كلی و خالصه چنين ادعا  ه ر گرديده است. بكای شده و منتش متن كامل آن پلی 
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خجود كجه    مرامنامجه  بجرخالف  الاكر و نهضت آزادي ايجران  شده است كه متهمين فوق
ضديت  هب خود مستعار يا رسمی نشريات در باشد می یاساس قانون از تبعيت و طرافداري

ه اند. ساس بجا اسجتفاده و اسجتناد بج     برخاسته مقام سلطنته و اهانت ب سلطنت مشروطها ب
مقصجد نهضجت    نيجت و  ،بعضجی از آقايجان فجوق   ه و اظهارات انتسابی بج  ها اي نوشته پاره

متهمجين را بجر طبجق     تشجخيص داده و  و اخالل در امنيت كشور را انقالب آزادي ايران
از  قجانون مججازات عمجومی    ۲۲و ماده  قانون مقدمين عليه امنيت كشور ۲از ماده  ۲بند 

 دانسته است.   سه تا ده سال زندان
 

 اعتراض و اعالم سكوت متهمين
 متهمين پس از مواجه شدن با تغيير محل ناگهانی و تضييقات بر تماشجاچيان كجه عمجالً   

 ،است و ممانعجت از انتشجار مجااكرات دادگجاه در خجارج      درحكم سري كردن دادگاه
كجه   محلجی ه محل سابق يا به ادگاه بدر مقام اعتراض برآمده خواستار برگشت د اجباراً

ها شجدند   انتشار اخبار در روزنامه باشد و آزادي الاقل همان وسعت وگنجايش را داشته
عملی نگرديد اعالم سكوت نموده وكجالي خجود را    هاي رياست دادگاه و چون وعده

 ۲ .تسجليم دادگجاه گرديجد(    ۱/۲/۲۳3۸خ تجاري ه عزل نمودند )نامه اعتراض مفصلی نيز ب
كجه   شد محلیه اين اعتراض داده شد انتقال مجدد دادگاه به ب كه بعداً تنها ترتيب اثري

 نفر تماشاچی را دارا بود.   7۱گنجايش 
آيجين دادرسجی    ۲3مجاده  ه حق عزل وكال را براي متهمين )با استناد بج  يس دادگاهئر
خجود   مجدافعات ه ل نشد و دستور داد وكالي مدافع بج ئفصل محاكم جنايی( قا عمومی

 ادامه دهند.  
 بجودن دادگجاه   قجانونی  آقايان وكالي مدافع محترم پس از ايراد داليل منطقی بر غير

قجانون دادرسجی    ۲۲7و  ۲۲۱بر طبق مواد  ،در شرايط مشهود و اينكه متهمين حق دارند
وكالي خود را عجزل نماينجد    ،در مرحله مقدماتی و تشريفاتی رسيدگی ،و كيفرارتش
بودنجد و   يس دادگجاه ئج ف به تبعيت از دستور رموظَ لحاظ وظايف افسريه ولی چون ب

 نظر   را ناگزير ديدند از را بالجواب نگاارند خود ستانميل داشتند اظهارات داد اًضمن
 دفاع باردازند.ه ي بأاتمام حجت و اداي حقيقت ر

 متهمين يك طرف دهند از درخواست شد اجازه يس دادگاهئدر جلسه دهم از ر
                                                

 آمده است. 3۳اين نامه در صفحه  .۲
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امانت دهند تا از روي  را دستگاه ضبط صوت بياورند يا نوارهاي ضبط صوت دادگاه
از آنكه  تهيه نموده پس را دادگاه مااكرات خالصه شود و همچنين  آنها كايه برداشته

 .باشد بالمانع  آن انتشار و شود كه چاپ داده اجازه رسيد دادگاه منشی تصديق و نظر هب
 عمل نيامد. ه با اين تقاضاها نيز موافقت ب

 
 ايرادهای وكالی مدافع

  صالحيت دادگاه هالف ـ ب
 موافقت را موكول به كه تصويب كليه قوانين متمم قانون اساسی ۸اصل  با توجه به -۲

 و مراجع تقليد كرده است و براي حجج اسالم ت پنج نفري از مجتهدينئيك هي
ل شده ئو وزرا را قا و مقام و مصونيت فوق نمايندگان مجلس« وتو»نوع حق  يك
 متمم قانون اساسی ۱۲و  33و  ۳۲و  ۸۲و  ۸3و  ۲۲و  ۲۱ اصوله با توجه ب است و

ی بنا اس طالقان كه شرع را حاكم و ناظر بر قوانين دانسته است و نظر به اينكه آيت
از جمله  ييدات مراجع بزرگ تقليدأشهادت ته مراتب فضل و سوابق خدمت و ب هب

اليه  معزي محاكمه صالحيت دادگاهی چنين باشد می اسالم حجج و اول طراز علماي
 خالف قانون و خالف سنتی است كه از صدر مشروطيت را ندارد. محاكمه ايشان

اهانت  مطبوعاتی جرايم هب رسيدگی نظر از مطبوعات قانون است بوده مرعی حال هب تا
درجه  يك داراي تقليد مراجع و اول طراز  مايعل مقام  هب اهانت با را  سلطنت مقام  هب

 را كه عليه حكومت انگليس اسقف ماكاريو  مجازات شناخته، حتی انگلستان
 كمونيست» مجارستان .نكرد محاكمه بود زده انقالب هب دست  و  هكرد قيام در قبر 
كاردينال  ۲۲۱6را نگهداشته و در انقالب سال نيز احترام مقام روحانيت« دين و بی
قانونی و غير  غير جلسه اول در یطالقان اس آيت حضرتننمود.) محاكمه را مينزنتی
پاسخ  دادگاه يسئر واالتئس هب نشدند،  حاضر و را اعالم داشته دادگاه بودن صالح

 گويند(. 
گويجد   می كه  ساسیا قانون متمم 7۲اصل طبق و بر است سياسی محاكمه و اتهام  اين -۸

نصفين در محاكم حاضر خواهنجد  ت مئسياسيه و مطبوعات هي در موارد تقصيرات»
است صالحيت رسجيدگی   تشكيل شده ت منصفهئبدون حضور هي چون دادگاه«بود
نيجز در   با عمليات و مرام سياسی را )كه خود دادستان اتهام يك جمعيت سياسیه ب

 آن تصريح كرده است( ندارد.  ه خواست ب كيفر
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و اتهام  بديهی است و اگر تشكيل جمعيت سياسی كامالً بودن جرم انتسابی  سياسی
 سياسی جرم پس ندانيم سياسی را رژيم تغيير در قصد و همشروط سلطنت با ضديت هب

ما تعريف  سياسی را براي داريم جرم تقاضا مصراً دادستان ما از تيمسار است كدام
 بفرمايند. 

ی يجزا براي توجيه قوانين ۲۲۸۱ در سال دانان منعقده در كانهاك مجمع حقوق
كه عليه تشكيالت   را ارتكاب عملی بود جرم سياسی لك مختلف تشكيل شدهامم

 و اداره حكومت باشد تعريف كرد. 
نيز عضجويت   ارتش انتظامی قضات ودادستان در دادگاه يس دادگاهئچون آقايان ر -۳

رسيدگی و جلوگيري از تخلفجات و اشجتباهات قضجات      هدارند و در آنجا موظف ب
شجدن از     عليجه  مدعی ها هستند و جمع بين اين دو پست مدعی و امثال همين دادگاه

سجلب   ،ات داردمناف منطقاً و قانوناً ،خاطی شدن از طرف ديگر طرف و متهم و يك
 نمايد.   صالحيت از دادگاه می

 
 ب ـ نقص پرونده وتخلفات آن 

پرونجده اتهاميجه    قانون دادرسی و كيفر ارتجش  ۲۳۲و  ۲۳7امر تعقيب ج بر طبق ماده   -۲
 در حجوزه آن واقجع   بركه ديوان ح  نزد فرمانده واحدي  از بازرسی  قبل  بايستی می
ست رفته چنانچه فرمانده الزم بداند امر رسيدگی و تعقيجب را صجادر نمايجد و هجر     ا
باشد از درجه اعتبار ساقط است نظجر    عمل آمده هبرخالف ترتيب فوق ب  عقيبی كهت
گونجه اقجدام    اعتبار بوده و هجيچ  هاي متهمين فاقد امر تعقيب است بال اينكه پرونده هب

امر تعقيب نه تنها از نظجر تشجريفات قجانونی الزم     .باشد ا ممكن نمیقانونی روي آنه
و  ار از نظر مصجلحت نظجامی  زگ باشد بلكه قانون است و بدون آن پرونده ناقص می

را   مالحظه اينكه آيا داليل و مجدارك كجافی و قابجل قبجول اسجت آن     ه مملكتی و ب
 ۲۳۲ مين نظامی نجدارد زيجرا در مجاده   مته هضروري دانسته است و ضمناً اختصاص ب

د خجردا  ۲۱ متهمين رمورد د گاشته آن از و است عام نشده و بنابراين بودن نظامی قيد
 ادگجاه كه تماماً غير نظامی هستند ابتدا امر تعقيب صجادر شجده و سجاس در همجين د    

 رسيدگی انجام گرفته است.  
شروع اوليه جلسه بازپرسی تقاضا كرده است وكيل مدافع ايشان در  ۲متهم رديف -۸

ايشان را  ،جلسات بازپرسی در ،كيفري آيين دادرسی ۲۲۸طبق تبصره ذيل ماده  بر
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اين ترتيب سلب حق از متهم و ه پر  موافقت نكرده است ب ايد و بازمهمراهی ن
 يقات شده است. هايی در بازپرسی و تحق سبب نواقص و خالف

پرسجی را   ذيجل اوراق بجاز   قانون دادرسی و كيفر ارتش ۲۱۸بازپر  برخالف ماده  -۳
 امضا ننموده است.  

در جلسجات بازپرسجی حضجور     متمم قانون دادرسجی ارتجش   ۲داديار برخالف ماده  -3
 پرسی وجود ندارد.  زضاي او ذيل اوراق بااسم و ام نيافته و

خواست مبتنی بر اعالميه خطاب  هاي كيفر قسمت حساسی از استنادها و استدالل -۱
ب غي نام عليرضا دسته كه گفته شده است شخصی ب  باشد سربازان می افسران و هب
آورده  هرانته برده و چاپ كرده و ب شيرازه ب ش گرفته ومن را از آقاي عدالت آن

آدر  افسران  هگرفته است ب نام ناصر احمديه كه از شخصی ب و بر طبق صورتی
در يك جريان  ب و ناصر احمديغي دست همين آقاي دست  است. فرستاده ارتش

خريد ه ی چسبانيده شده و مربوط باس طالقان خطرناكی كه به پرونده حضرت آيت
ماكور  نفر دو از ذالك مع شود، می هديد باز باشد می آن ارسال و ذخيره و ديناميت
و با آنكه جرم انتسابی  است  عمل نيامده هاي با متهمين ب گونه تحقيق يا مواجهه هيچ

يك افسران  اند و از پستخانه واز هيچ باشد حتی احضار هم نشده بسيار سنگين می
ه نام آنها اعالميه ارسال شده است نيز سؤالی به گويند ب نامبرده در پرونده كه می

 ۲عمل نيامده و تحقيقات و پرونده از اين جهت ناقص و بسيار مشكوك است. 
 يديگجر  و شجهبازي  اس  حبيجب  آقجاي  امضجاي  بجه  يكی  ، ادعانامه در ميهاعال  فقره دو -6
 اسجت  شجده  نسجبت داده  انايجر   آزادي نهضجت  جمعيجت  هب فار  عشاير عنوان سران هب

عمل آمده باشد كه آيجا خجود   ه زمينه تحقيقی بدر آن  آنكه از آقاي شهبازي بدون
ه نه و از كجا معلوم همين اعالميجه را كجه حجاال بج     ايشان آن اعالميه را داده است يا

 حساب آقاي شهبازي نگاارند.  ه اند ب نوشته پاي نهضت آزادي
از  جابیاي شده است كه آقاي دكتر كريم سجن  خواست صحبت از اعالميه در كيفر -7

وججه   هجيچ  هاند. اما بج  عليه آقاي مهند  بازرگان صادر كرده طرف جبهه ملی ايران
 پرسشی از جناب آقاي دكتر سنجابی ،اصالت نامه و صحت چنين اعالميهه راجع ب
عمل نيامده است و معلوم نيسجت چگونجه   ه نكرده و تحقيقی ب ولين جبهه ملیئو مس

 چنين اوراقی وارد پرونده شده است.  
                                                

 نيست. اي در هيچ كجا موجود نبوده و هاعالمي چنين .۲
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بعضی از آنها در  بازداشت آقايان )يا آزادي شود كه ه میها ديد در غالب پرونده -۲
بر طبق دستور  عمل آمده است و بازپر ه ب دستور سازمان امنيته ( ب۲۳33سال 

برود بازپرسی كرده  اداره دادرسی ارتشه سازمان امنيت و قبل از آنكه پرونده ب
مورين أم كه قانون تشكيل سازمان اطالعات و امنيت كشور است. در صورتی

وظايف و حقوق  همان داراي و نظامی حكم ضابطين  را از صدر تا ذيل در سازمان
جز در  ضابطين نظامی ،ين دادرسی و كيفر ارتشئآ ۲۳6شناسد. بر طبق ماده  می

 )آقاي دادستان  را ندارند  حق بازداشت كسی ،ساعت ۸3آنهم براي  ،جرم مشهود
 چه مجوزي سازمان امنيت هعنوان اين مطلب و استفسار وكيل مدافع كه ب  در موقع

 ی و مردممل كثيري از افراد جبهه آقايان متهمين و رهبران و افراد در موقع رفراندوم
موجب  هاست گفتند ب  بدون بازپرسی نگاهداشته ها در زندان را بازداشت نموده ماه

كميسرهاي  شد معلوم و مراجعه مزبور ماده به بالفاصله  ري.كيف دادرسی ينئآ ۸3ماده
گاه نگاهدارند ج خنده  ساعت در توقيف ۸3توانند مقصر را بيش از  نظميه نيز نمی

 يس(. ئحضار و اعتراض آقاي ر
دارند كه مستنطق  مقرر می آيين دادرسی و كيفر ارتش۲۱7ي و كيفر آيين 33مواد -۲

آوري  جمع باشد متهم ضرر هب يا نفع هب كه را داليلی و مدارك كليه بوده طرف بی بايد
عی سعی كرده عنوان يك مد هشود بازپرسی ب نمايد. در اين پرونده آنچه ديده می

گاه به سوابق خدمات  ضرر متهمين مدارك را تهيه و توجيه نمايد و هيچه است ب
 به آشنايان و ايران هاي نهضت آزادي و اعالميه مرامنامهه ليفات اين آقايان و بأو ت

 كه اصالً انجام اعمالی داشتن افكار و هنها را باست و آ همكاران آنها مراجعه نكرده
 چسبندگی ندارد متهم نموده است. 

در اوايل محرم و بازداشت مجدد ايشان بعد از  آزاد كردن جناب آقاي طالقانی -۲3
دست ايادي مرموزي با ه كه در آن فاصله در غياب ايشان ب ماه و عملياتی يك

كه چون داليل و مداركی  رساند می گرفته كامالً ن صورتاغواي فرزند خردسالشا
 سازي نمايند.  اند جعل مدرك و پرونده براي محاكمه وجود نداشته است خواسته

باشد  تحقيقات مفصلی كه همه آنها در موضوع رسيدگی مؤثر می ضو موارد نق
 جمال  ا هب اندادست آقاي كه شده ايراد محترم وكالي آقايان طرف  از فقره ۸6 در جمعاً

 ع نداده است. برگزار كرده و جواب مقنّ
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 های تيمسار دادستان جواب
و تعصجب نداشجته    اتهامات و دعاوي خود اصراره با تاكر اينكه نسبت ب آقاي دادستان
و  هستند و خجود را نماينجده دولجت   و طالب كشف حقيقت  ي دادگاهأتسليم قانون و ر

شرح خالصه شجده  ه هايی ب دانند. جواب می ميليون مردم ايران ۸۸و مدافع حقوق  ملت
زير دادند. )بعدًا از طرف متهمين استفسار شجد كجه ايشجان كجه خجود را نماينجده مجردم        

ميليون نفر از طريق حضور در دادگجاه  ۸۸كه   كنند دانند چرا اعتراض و اقدامی نمی می
محاكمه كسانی كه مدعی هستند عليجه امنيجت آنهجا اقجدام     ه ها نسبت ب ت روزنامهئو قرا
 .اند آگاه شوند؟ ( كرده
 

  الف( صالحيت دادگاه
 صجادره از  اين اعتراض كردندكه اگر وكيل مدافعی قجوانين ه جواب ندادند. فقط ب -۲

نرسجيده اسجت يجا اعليحضجرت      حكم اينكه به صحه علماي طجراز اول ه را ب مجلس
سجابق   اند انتخابات ی فرمودهصالحات ارض اه هاي مربوط ب در يكی از نطق همايون
داند چجرا   اند قانونی نمی ا بودهه ودالئمور فأو م ساختگی و نمايندگان غيرملی تماماً

 نمايد.   آنها استناد میه خود ب در مدافعات
ر كشو ديوان از صادره اءآر نداريم اتهام نبودن سياسی يا بودن سياسی به كاري اصالً -۸

 اءبراي ما حجت است بيش از صد فقره موارد مشابه موجود است كه نسبت به آر
خواسته شده  ي فرجاما نظر در مورد افراد توده ی تجديدهاي نظام دادگاه صادره از
)دو  اند نگرفته ت منصفهئعدم حضور هي گاه ايراد به ر هيچوكش و شعب ديوان  است

 ت كردند( ضمناً فرمودندئر را قراكشو ديوان ۲از شعبه  ۸3۳۸و  ۲3۳۳فقره احكام 
هستند ممكن است  مند به تعريف جرم سياسی هكه اگر آقايان وكالي مدافع عالق

 خصوصی بحث نماييم.  تا در مجلس  سرافراز فرمايند
عضويت اعضأ  هاي انتظامی دادگاه همربوط ب قانون دادرسی و كيفر ارتش ۳7 ماده -۳

بنابراين اشكال  منع نكرده شارت  قضات یانتظام را در محكمه  و دادستان ها دادگاه
چه دليل ه در هر دو جا سمت دادستانی داشته باشد )و افزودند ب ندارد كه افسري

اس كه از ما گناهی سر نخواهد زد و اءش ان كنيد؟  عمل ما را حمل بر صحت نمی
 هاي علی البدل وجود دارند(.  اگر مرتكب خالف شديم دادر 
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 ب( نقص پرونده: 
ت نمودند و نتيجه گرفتند كه ئرا قرا ديوان كشور ۲يك فقره رأي صادره از شعبه  -۲

يك ه خواسته شده راجع ب رأي آن فرجامه كه نسبت ب نظري تجديد چون دادگاه
نگرفته  ايراد ركشو نداشته و ديوان امر تعقيب  ،و پرونده بوده نظامی غير  اي مرد توده

ها الزم نيست و اضافه كردند كه اصوالً  است پس امر تعقيب در مورد غير نظامی
امر  بود و نبودِ ،هيچ فرماندهی حق ندارد تعقيب متهمی را متوقف نمايد بنابراين

 اثر است.  بی ،تعقيب
نشده  فوت حقی كند همراهی بازپرسی در را متهم مدافعی وكيل اند نداده  اجازه اگر -۸

عجالوه  ه نماينجد. بج   است چون حاال وكالي مدافع حضور دارند و دفجاع الزم را مجی  
كجه مربجوط     حق هم ی راه ندارند اينهاي نظام در دادگاه چون وكالي دادگستري

 ی است در اينجا راه ندارد.  هاي عموم دادگاهه ب
ی عالی انتظام  چون دادگاه ندارد اشكالی اوراق بازپرسی ذيل بازپر  ضايما عدم -۳

ج به تنبيه اي از اوراق بازپرسی را امضاء نكرده بود محتا يك بازپر  را كه پاره
 ندانسته است. 

متهم قانون  -۲طبق ماده كه بر الزم است موقعی بازپرسی جلسات  در داديار حضور -3
 آن اتهام را مهم تشخيص دهد.  يس اداره دادرسیئر ،دادرسی و كيفر ارتش

 ص دليل نقص پرونده نيست.  اي اشخا عدم تعقيب و بازداشت پاره -۱
مدارك تحقيقات كافی نشده نقص پرونده نيست چون بازپر  ه اگر نسبت ب -7و  6

 كنم آنها در محضر دادگاه از متهمين سؤال كرده و اقرار گرفته است و فكر نمی
 انكار نمايند. 

را آزاد نموده اسجت   ۳نظري متهم رديف  شناسی و بی وظيفه بازپر  بنا به -۲3و  ۲و  ۲
انجد ناچجار    هاي ايشان جلجوي او گجاارده   ولی بعداً كه مدارك محكم برخالفكاري

 بوده است دستور بازداشت مجدد صادر نمايد.  
 

 مجدد وكالی مدافع مدافعات
باشند و متهمين  كليه آقايان وكالي مدافع با تصريح براينكه معزول ازطرف موكل می

با توجه به  قانون مدنی 67۲و  قانون دادرسی و كيفر ارتش ۲۲7و  ۲۲۱واد بر طبق م
شده  هنوز در مرحله مقدماتی تشريفاتی رسيدگی است و وارد دادرسی دادگاه كهآن
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دستور دادگاه و براي آنكه اظهارات ه ن باست حق عزل را دارند ولی از جهت تمكي
بدعت  غلطی هاي رويه و نگاارند بالجواب را دادستان تيمسار آميز سفسطه و وارد غير
پردازند ضمناً متعرض اين نكته شدند  دفاع می هحكم وظيفه اداري و وجدانی ب هنشود ب
و ادغام فراوان فقط سه چهار فقره  آقاي دادستان با ابهام ، فقره مورد نقض  ۸7كه از 
 اند. را جواب داده آن
  

  الف( صالحيت دادگاه
نه تنها جوابی نداشتند كه بدهند بلكه در سمت خودشان نيز غير  آقاي دادستان -۲

العموم  مدعی شخص نتعيي» گويد، می صريحاً اساسی قانون ۲۸ اصل زيرا اند. صالح
حاكم  از هيچ تصويب كه حال ايشان « است پادشاه عهده در حاكم شرع تصويب با

 اند! مقام اتهام و محاكمه يك حاكم شرع عاليقدر هم برآمده شرعی ندارند در
داليل  هب ركشو ديوان  شعب بعضی از صادره اءآر فقره چند هب دادستان تيمسار استناد -۸

تواند مانع اجراي قانون و دليل بر صالحيت  ذيل غير معقول و غير مقبول بوده نمی
 باشد:  دادگاه

گويند نه رويجه قضجايی كجه     تصميم قضايی می نه را ديوان كشور هي يك شعبأر -اوالً
طبجق قجانون    ت عمومی ديوان كشجور ئها الزم االتباع باشد. هر وقت هي اهبراي دادگ

يجك از   هجيچ  .شود وحدت رويه قضايی جمع شده نظري دادند آن رويه قضايی می
ت كردند طبجق قجانون وحجدت رويجه قضجايی      ئاشاره يا قرا كه آقاي دادستان یئآرا

 بشود.   اصول قانون اساسی ضتواند ناق ي و يا رويه نمیأو تازه هيچ رصادر نشده 
آنقدر غير الزامی و غير اجباري است كه  ي يك شعبه ديوان كشورأتمكين به ر -ثانياً

كند  نقض می قبلی را شعبه ديوان كشور تجديد نظر ي صادره از دادگاهأوقتی ر
نمايد  می صادر را يأر همان  ،همطراز رنظ كه دادگاه تجديد است افتاده اتفاق بسيار

تواند مجوز  شد( بنابراين نمی كند)موردي مثال زده ر نمیكشو نظر ديوان هو توجه ب
 قانون باشد. 

كه يكی از اصحاب دعوي روي آن  موضوع خاص هر هميشه نسبت بكشو ديوان -ثالثاً
دهد نه نسبت به تمام محتويات پرونده و تشريفات  خواسته است نظر می فرجام
كدام تعرض و تصريح  دند در هيچت كرئقرا كه آقاي دادستان ، احكامیدادگاه
 خواه فرجام اينها تمام در است نشده منصفه تئهي حضور  لزوم و اتهام بودن سياسی به
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 له اعتراض نداشته است. ئچنين مس  هبوده كه طبعاً نسبت ب تشردادستان ا
كه فعاليت  ي بود وضع افراديا راد تودهمحكوميت اف ت شده مربوط بهئآراء قرا -رابعاً

متهمين  آقايان وضع با قيا  قابل باشند كرده منحله غيرقانونی حزب يك در ممنوعه
 است قانون اساسی دار طرف قانونی علنی كه جمعيت  آزادي ايران و نهضت  حاضر
 باشد.  نمی
ماه  چند نامه به ستا خوب شود تبعيت ركشو ديوان ارزنده نظر از قرارباشد اگر -خامساً

يس ئامضاي ره كه ب وزير دادگستري عنوان آقاي دكتر باهريه ر بكشو قبل ديوان
ه ر بكشو نماييم. درآن نامه ديوان  كليه شعب رسيده مراجعه سايؤر و ركشو ديوان

كه در  هايی ر نابسامانیكشو نظر ديوان هاست كه ب گفته عنوان اعتراض و با صراحت
كه امنيت و عدالت  داراي اقتداري يهئاست و قوه قضا  موجود دستگاه دادگستري

چنانچه بايد برآورد نيست  را حدكمال تأمين نمايد و انتظارات مردم هاجتماعی را ب
يك امر ناشی از تأثير و دخالت دو قوه ديگر در امور قضاييه بوده و از اين پس نه 

ست ا تصويب برسد، بلكه الزم هتنها بايد قوانينی كه موجب توسعه دخالتها است ب
تصويب  هزمينه ب اين در اين نحوگان هب خاص اكنون در اوضاع هم  در تفسير قوانين
 طريق قانونی اقدام شود. ه رسيده است ب

تناسب  بی اختيارات همين شده ها دخالت توسعه موجب كه ناصوابی قوانين جمله از
 هجاي  دادگاه كشورهاي ديگر به كه بر خالف  است و خارج از امور جنگی و نظامی

صالحيتی  و تخصص گونه هيچ كه عمومی و سياسی امور را در آنها شده داده  نظامی
كجه موججب نابسجامانی و     اند. از جمله تأثير و دخالت قوه مجريجه  ندارند وارد كرده

 ،امنيت سازمان هاي تعدي و تجاوز همين است شده اجتماعی  عدالت و امنيت سلب
گيجرد ج شجكنجه     باشد كه اشخاص را می خارج از حدود و وظايف قانونی خود می

هجد  د می دستور دادرسی مورينأم به ج دارد می نگاه زندان در ها سال و ها ماه ج دهد می
كه آقاي وكيجل مجدافع اشجاره بجه      كند )موقعی هاي حاضر حكومت می و در پرونده

 زنگ زده اعتراض نمود(.   يس دادگاهئشكنجه نمود آقاي ر
حق ندارند موضوع سياسی بودن يا نبودن اتهام  و نه دادگاه نه آقاي دادستان -سادساً
ر نظر نگيرند زيرا عالوه بر اينكه درصورت عدم توجه بدان حقوق بسياري از را د

كه آراء صادره  ر نيزكشو شود ديوان متهمين ضايع و از دادگاه سلب صالحيت می
 مورخ  ۲۳3۲. بر طبق حكم شماره  باشد تيمسار دادستان فوق قانون می از آن براي
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 چنين گفته شده است:  ۱ صادره از شعبه ۲۸/۲/۲۳۸۲
 قانون اساسی عديده در در موارد با اينكه در قوانين یسياس  نشدن جرم تعريف»

داراي  م غيجر سياسجی  ئو قوانين عرفی جرم سياسی عنوان شده و در مقابل ججرا 
احكام  جهت از سياسی مائجر كه شود نمی باعث ،است واستهخ  مقررات و احكام

ير سياسی شود بلكه بايجد از مجمجوع مفهومجات    غم ئو آثار تابع و ملحق به جرا
ججرم   ،رصجورت چنجين ايجرادي از طجرف مجتهم      لغوي و عرف و عام و خاص د

ر قانون مجازات د را از غير سياسی تميز و تشخيص داد. كما اينكه مثالً سياسی
م از قبيججل قتججل و سججرقت و غيججره تعريججف نشججده. . .   ئبسججياري از جججرا عمججومی

م مجورد دعجوي را   ئسياسی بودن يا عادي بودن جرا بنابراين متقضی بود دادگاه
 صرف اينكجه در قجانون ججرم سياسجی    ه و ب بر حسب مبناي مزبور تشخيص دهد

 «شود. تعريف نشده رفع تكليف از دادگاه نمی
سياسجی   صددرصد محاكمه و اين اتهام اين و عرف بديهی اصطالح تنها بنابر  نه -سابعاً

راجع به عفو و بخشودگی محكومين سياسی يكجی از   ۲۳۸3مهر  ۸۱هستند و قانون 
خواست يعنی تشكيل دهنجدگان جمعيتجی كجه     كيفر  مادهرا عيناً همان   مشمولين آن

 ۲3و بنجد   ۲3باشجد شجناخته اسجت، بلكجه مجاده       مرام آن ضديت باسلطنت مشجروطه 
را كه از انتخاب كردن و انتخاب شجدن   نيز مجرمين سياسی قانون انتخابات ۲۳ماده

و  كنند كه بر ضد امنيت و اسجا  حكومجت ملجی    می شند كسانی ذكربا محروم می
 اند، يعنی همان اتهام واهی انتسابی به آقايان.   كرده  مملكت قيام و اقدام استقالل
اصجل   مانند كه  متمم قانون اساسی 7۲صراحت اصل و باال مراتب هب توحه  با بنابراين
ي و رويه و حتجی  أباشد، هيچ ر می هالرعاي معتبر و الزم مربوط به اسا  سلطنت ۳۱

ن باشجد مجادام كجه    آ ضتوانند مافوق و نجاق  ی نمیمل  مصوب مجلس شوراي قوانين
بجرخالف   طرح اين دعوي در اين دادگاه دعوت نشود و حضور نيابد، ت منصفهئهي

 باشد.   می قانون اساسی
سجيس  أسجال قبجل از ت   ۸3كجه   یهاي نظجام  دادگاه ۸7ماده ه ب استناد تيمسار دادستان -۳

زمان چنين دادگاهی   است و در آن ش تصويب شدهنتظامی قضات ارتهاي ا دادگاه
بينی امكان عضويت در آن شود صحيح نيست بلكه بجه   است كه پيش وجود نداشته
اسجت كجه   مسجلم   ،ن و ساير كشورها و به حكم منطقهاي عمومی ايرا قيا  دادگاه
حاضجر خجارج    شود كجه دادگجاه   ی پيش خواهد آمد و مثل اين میفنقض غرض تنا

 قرار گيرد و رياست محتجرم و دادسجتان   از نظارت و مراقبت قانونی دادگاه انتظامی
چنين پرونده فاقد امر تعقيجب و   دگی بهعقيده ما با تعقيب و رسيه )كه ب اين دادگاه
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. ضجمناً   انجد  د( مصجونيت يافتجه  نشجو  مرتكجب خجالف مجی    ت منصفهئعدم دعوت هي
عجيب است كه ايشان عمل خود را حمل به صحت می نمايد ولی عمليات خوب 

 كنند.   و قانونی متهمين را حمل به خيانت می
 

 ب ـ نقض پرونده و تخلفات آن 
در  كه  كشور ديوان شعب از يكی از صادره يأر فقره يك به دادستان تيمسار استناد -۲

( ۸الف ج )داليلی كه در بند ه آن ايراد به فقدان امر تعقيب گرفته نشده است نظر ب
 طوري صدور امر تعقيب به قانون باشد. ضتواند ناق قبول نيست و نمی بيان شده قابل  

در  و آنچه درتهران ها شهرستان یهاي نظام هاي قضايی دادگاه ام پروندهكه در تم
و غير  مورد نظامی دراست  كرده عمل است يا فرمانداري نظامی  شروع شده  دادگاه
دادرسی  اداره اوقات گاهی و امنيت سازمان فقط است شده می رعايت هميشه نظامی
فرماندهی  مرز به و نمايد، می تخلف قانون صريح نص رعايت از و امر   اين از ارتش

كند. در هر حال قانون صريح و  تجاوز می و اختيارات بزرگ ارتشتاران فرمانده
صدور امر تعقيب  ۲۳۲و متن ماده  7حكم تبصره ذيل ماده ناپاير است: و به ءنااستث

گيرد از درجه اعتبار ساقط  صورت كه بدون رعايت آن  عملیضروري بوده هر
 است. 

صحيح نيست عجالوه بجر آنكجه قجانون دادرسجی و       استدالل و استناد تيمسار دادستان -۸
منع نكرده است كه وكيل مدافع متهم در جريان بازپرسی حضور پيجدا   كيفر ارتش
هجاي   قوانين دادگاه به ،آن گفته است در موارد مشكوك يا سكوت ۸۲7 كند. ماده

اي اثبجات عجدم   بجر  ومی مراجعه شود )كما اينكه خود دادستان و رياست دادگاهعم
ی و آقاي دادستان ئجنا  و محاكمات كيفري دادرسی آيين ۲3ماده وكال به عزل حق
آيجين   ۲۸آن قانون استناد كردند( و اينك كه برخالف تبصره ذيل ماده  ۸3ماده ه ب

 اجازه داده نشده است و اسا  كليجه قجوانين دادرسجی    اين دادرسی وكيفر عمومی
الزم از  باشجد هجم امكجان راهنمجايی و مجدافعات      برحفظ حقوق و حمايت متهم می

متهم سلب شده است و هم اگر وكيل مدافع حضور می داشت نواقص و تخلفجات  
 داد.   بازپرسی را تاكر می

جهت محرم است بلكه اوراق بازپرسی كه اسجناد رسجمی     بازپر  از اينما نگفتيم  -۳
 غير قابل طرح است.   اند فاقد اعتبار و قانوناً باشد چون امضاء نشده می
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محل  چون استنادي ماده شفاهی تئقرا ضمن نموده مطالب تحريف دادستان تيمسار -3
اند كه حضور داديار هميشه موكول به  ردهچنين القاي شبهه ك ،اند پرانتز را نگفته
اتهام را مهم تشخيص دهد. عبارت صحيح ماده  يس اداره دادرسیئآن است كه ر
رساندكه در اتهامات جنايی در هر  می شود( و محل پرانتز كامالً )كه ذيالً نقل می

تواند  ار نبوده،كسی نمیبرد ءاستثنا  و البته قوانين است ضروري داديار حضور حال
بعضی را الزامی دانسته بر طبق آنها تقاضاي كيفر نمايد و بعضی ديگر را اختياري 

 شود.  نمی مربوطه عمل از اعتبار سلب آنها رعايت عدم بگويد و داده تشخيص زايد و
 هاي نظامی مام موارد كه بازپر در ت: »متمم قانون دادرسی و كيفر ارتش -۲ماده 

 يس اداره دادرسی ارتشئتشخيص ر )به هاي مهمه رسيدگی و تعقيب پرونده  مأمور
بايستی  )داديار( دادستان  نماينده ،شوند می جنايی اتهامات مخصوصاً و او( نماينده يا

حقيقات( حضور داشته باشد و بازپر  مكلف است حضور در موقع بازپرسی )ت
 را امضاء نمايد.  هاي تحقيقات قيد و داديار آن داديار را در هرجلسه در پايان برگ

ذيجل   نه بازپر  است شده داده دادرسی حضور اجازه وكيل مدافع نه به  اينكه رِاما سِ
در بازپرسجی حضجور يافتجه آن اسجت كجه       ادستاننه نماينده د اند و اوراق را امضا كرده

خجالف   هاي آنها مستور بماند و اگر روزي ايراد شود كه چرا بر اند خالفكاري خواسته
ها بازپرسی و بازداشت و تبديل قرار و ساير عمليات قضجايی   نص قانون در اين پرونده

آقايان بتواننجد راه   ،ابطی بيش نيست صورت گرفته استكه ض دستور سازمان امنيت هب
 فرار داشته باشند!

انجد   زندانی نكرده را احمدي و بغي دست عليرضا آقايان چرا نگفتيم ما ج ۲ و 7 و 6 و ۱
وارده  ثير اساسجی در اتهامجات  أج گفتيم با آنكه اظهارات و اقدامات منتسبه به آنها ت

دارد چرا آنها را براي اداي توضجيحات الزم و تحقيجق در اطجراف چجاپ و انتشجار      
يجك سلسجله اوراق و    و  انجد  ها و مواجهه با متهمين حتی احضار هجم نكجرده   اعالميه

كه معلوم نيست چگونجه   دارد  وجود ها و استنادات دادستان مدارك مهم در پرونده
مجدارك   مبناي بودن و نامعلوم تحقيقات  انجام نشدن  ما با است. هشد ها پرونده وارد
كننجد   می ولد و زاد آن در اوراق بوده آميز اسرار پريان شاه قصه مانند كه اي پرونده و

( بجا يجك   اي كه )مثالً پرونده آقاي دكتر سجحابی  گوييم پرونده ايراد گرفتيم. ما می
بوده در متن آن اشجاره   6/۲۲/۲۳3۲شود تاريخ نامه  شروع می ز سازمان امنيتنامه ا
جاي سه برگ، دو برگ ضجميمه دارد و   نمايد ولی به سه برگ اوراق پيوستی می به
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اي  پرونده چنين است. صدور از بعد روز  ۱ يعنی۲۲/۲۲/۲۳3۲،برگها از يكی تاريخ
قابجل طجرح باشجد!! و يجا      قضايی شناخته شجود و در دادگجاه  تواند پرونده  چگونه می

 ،دادرسی ارتجش ه بازپر  چند روز قبل از تاريخ ارجاع پرونده از سازمان امنيت ب
شود بازپر  عضجو و تجابع اوامجر سجازمان      بازپرسی را انجام داده باشد؟ ! معلوم می

 و دادستان! ارتش امنيت بوده است نه دادرسی
امضجاي  ه اي بج  بسياري از مدارك انتسجابی اعالميجه   دادستان ربرخالف اظهار تيمسا

و  اي خطجاب بجه افسجران    اعالميجه  ي و اعالميه سران عشاير فار اس شهباز آقاي حبيب
 مرحلجه دادرسجی   نظر از جرم بودن يجا نبجودن آنهجا كجه در     سربازان و امثال آنها( صرف

عمل نيامده است بلكه از متهمين رديجف اول   هشود نه تنها روي آنها تحقيق ب مطرح می
اي اند تا اقرار يجا انكجار نماينجد و جنجاب آقج      وال نكردهئآنها س  نيز در بازپرسی راجع به

كه در بازجويی و بازپرسی كتباً و شفاهاً خواسجتار مواجهجه و احضجار و حتجی      طالقانی
 اعتراض ايشان ترتيب اثر داده نشده است. ه اند ب دو نفر شده نآ رؤيت عكس

گجاه   باشند بازپرسی هيچ گفته شد و پرونده و ادعانامه شاهد می  طوركه همان  - ۲3و  ۲
نفع متهمجين  ه آوري داليل و سوابق و شواهدي كه ب يا تنظيم و جمع درمقام تحقيق

قجانونی   باشد و مقام شرافت و خدمت و ميهن دوستی و طرفداران آنهجا را از رژيجم  
سازي و ايجاد مجدارك اتهجامی را    مملكت برساند بر نيامده است. تنها قصد پرونده

ی بجه لحجاظ   اس طالقجان  و آيجت  كتر يداس سجحابی بينيم كه آقايان د اند. مثالً می داشته
وضجع كجامالً    وليت و وظايفشان در نهضجت آزادي ئاتهامات وارده در پرونده و مس

تعطيجل و آرام بجوده    اهماه گاشته دانشجگ  اند و با وجود آنكه در خرداد مشابه داشته
انجد ولجی    داشجته  نگجاه  را در زندان رفته است آقاي دكتر سحابی و بيم اغتشاشی نمی

علجت   هب -محرم و ثانياً  و ايام عاشورا مناسبت هب -كه اوالً را در دورانی طالقانی آقاي
هجايی   فعاليت بيم دستگاه  براي روحانی و محافل ماهبی در حسا  هاي تشنج وجود
شود و با اعجزام   نمايند تا بتوانند با تحريكاتی كه از خارج می رفته است آزاد می می
خانجه مجداركی را    و اغواي افراد خانواده در غياب صجاحب  مورين سازمان امنيتأم

متهم كردن آقايان درست كنند. در كيفر خواست نيجز اعمجال نظجر و تشجديد     براي 
 ۲۳33 وقوع جرم را ارديبهشجت  تاريخ دادستان كه تيمسار   است رسيده جايی هاتهام ب

انجد پرونجده بجراي     و گفتجه  انجد  تشخيص داده سيس نهضت آزادي ايرانأاز ابتداي ت
 تشكيل يك جمعيت علنجی بجا مرامنامجه    سايرين نيز مفتوح است، در حالی كه اوالً
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جرم باشد و تجاريخ وقجوع كليجه     تواند در كشور مشروطه نمی طرفدار قانون اساسی
هجاي اخيجر آن اسجت. ثانيجاً چگونجه       بعجد و مجاه  مدارك اتهام انتسابی مربوط به سال 

باشد حق دارد نسجبت بجه    مور يك پرونده و متهمين معين میأنماينده دادستان كه م
هايی كه هنوز ارجاع نشده است و حتی نسبت به اشخاصی كه نه بازداشجت   پرونده

ی معنج  ه)كه در اصطالح قضايی باند اعالم مفتوح بودن پرونده را و نه بازپرسی شده
 مجرم بودن و در انتظار دارسی بودن است( بنمايد؟ !


تقاضایقانونیآقايانوكالءمدافعازدادگاه

يس ئج و عضويت ر ت منصفهئعلت عدم حضور هي هب ي به عدم صالحيت دادگاهأر -۲
 در دادگاه انتظامی و دادستان

هاي فراوان و رفع نقايص  تخلف جهت رسيدگی به اعاده پرونده به دادرسی ارتش -۸
 و انجام تحقيقات الزم و صدور امر تعقيب. 

 .مين متهمين و تبديل قرار بازداشت آنهاأتخفيف ت -۳

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 سان محترم، وكالی مدافع عزيز، تيمسار رياست، دادر

  ، حضار ارجمند، دوستان عزيزتيمسار دادستان
 

«»

زمان  در يها تصادف و ها نرتقا تأثير يا ايام نحس و سعد به معتقد و خرافات  پيرو ما
ی ئها اي تاكر و توجه خود موجب پارهه ها خود ب لی بعضی تصادفو مكان نيستيم و

شود فرقی با  محرم ثبت می ۲3شماره ه ساعتی كه در تقويم ب ۸3له آن ئشود. مس می
 لحاظ خوشی و ناخوشی ندارد ولی چون مصادف با واقعه كربال هساعت ماه قبل ب ۸3

نمايد و آنها  خاطراتی را تجديد می ء است ناچار در قلب شيعيانالشهدا و شهادت سيد
 حضور يا تشكيل در مجالس و مراسم تجليل و عزا تشويق می نمايد. ه را ب

را  ما بعد از بيست جلسه قرار شد مرحلجه دادرسجی   طور روزي هم كه دادگاه همين
بجا روزي   بكنم تصادف روز در نظر داشتم  آن  عرايض را براي اين و بنده وع بنمايدشر

پيدا كرده بود كه عنوان و هدفش تناسب كامل با محاكمه مجا دارد و از طجرف دولجت    
يس و چنجد تجن از آقايجان    ئج عمجل آمجد و ر  ه عنوان جشن اعالم شده مراسمی به ب ايران

جهانی حقجوق   سال اعالميه پانزدهمين سالگرد يعنی  موافقند و تجليل و تاكر سناتورها
قرار  كرده و ركنی از اركان قانونی ايران را تصويب آن كه دولت ايران اي . اعالميهبشر

                                                

  هژوي عادي دادگاه در ۸6/۲/۲۳3۸متن سخنان آقاي مهند  بازرگان درجلسه مورخه 
 كنم؛ زيرا نسبت به حال بندگان بيناست. : و من كار خود را به خدا واگاار می 33. سوره غافر / ۲



 
 

 

 
 

 (، مدافعات6مجموعه آثار )

 

63 

هجا   ايران يكی از كانون»گفتند  هر در جشن مربوطوزي جناب آقاي نخست داده است و
ججزء   كه نقض حقوق بشر له روزي خواهد رسيدئمس است و و بانی طرفدار حقوق بشر
 «.  شود محسوب می یالملل جنايات مسلم حقوق بين

روز   ر تجديد خاطره و تجليل آنخواهم د بنابراين بنده هم در مقدمه عرايض می
فرمايند  اجازه رياست تيمسار اگر هستيم آن مشغول و ولئمس كه اي محاكمه تناسب هب و
  :بنمايم تطبيقی و تفسير و بحث آنكه بدون .منماي تئقرا را اعالميه آن مواد از  ماده پنج

 د. و امنيت شخصی دار ماده سوم ج هر كس حق زندگی، آزادي
دادگاهوسيله ه ماده دهم ج هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش ب

 رسيدگی شود.  علناًیمنصفانهوفطرمستقلوبی
ماده يازدهم ج هر كس به بزهكاري متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد 

هایكليهتضمين كه در آن دعوایعمومیتا وقتی كه در جريان يك 

 براي دفاع او تأمين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گردد.  الزم
دارد و حق مزبور شامل آن  ماده نوزدهم ج هر كس حق آزادي عقيده و بيان

باشد و در كسب اطالعات  كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته است
و بدون مالحظات  تماموسايلممكنهاخذوانتشارآنبو افكار و در 

 مرزي آزاد باشد. 
مسالمتهایمجامعوجمعيتآزادانه كس حق دارد ماده بيستم ج هر

  تشكيل دهد. آميز
 يك سطر هم از مقدمه اعالميه را می خوانم. البته باز بدون تعبير و تفسير: 

ه كرد تا بشجر بج  از آنجا كه اساساً حقوق انسانی را بايد با اجراي قانون حمايت »
 «عنوان آخرين عالج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.

 كريم فرموده است:   خداوند هم در قرآن
«» 

ورد كسی كه خداوند بدگويی علنی و آشكار در كالم را دوست ندارد مگر در م
 او ظلم شده باشد. ه ب

كنم و بعد  هاي بعدي عرض می از تصديع ايت هم براي رفع خستگی قبلكيك ح
ه ام درست ياري كند. حكايت مربوط ب كه حافظه شوم. البته تا آنجايی وارد مطلب می

 است.  شاهزاده معتمدالدوله فرهاد ميرزا
                                                

: خدا بانگ برداشتن به سخن بد را دوست ندارد، مگر ]از جانب[ كسی كه مورد سجتم   ۲3۲/ . سوره نساء ۲
 قرار گرفته باشد.
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و مرد مقتدر بود اهل فضل و ادب و شعر بجود.   عالوه بر شاهزاده قاجار د ميرزافرها
جهجت اسجتنباط    مرحله اجتهاد رسيده خود را هم ازه در علوم دينی و فقه و اصول نيز ب
دانسجت.   اجراي احكام شرعی می هكه داشت مجاز ب فقهی و هم از جهت مقام و قدرتی

 شجيراز  هاعمام ب  را داشت يك شاهزاده متشخص ديگري از بنی كه واليت فار  زمانی
 افتخار مهمان جديد، مجلل هم شده بود، گسترده بودنجد  آمده بود. سفره مفصلی كه به

باالي سفره جا داده بجود. از جملجه    را دست راست خود نه مهماالدول و شاهزاده معتمد
وردند يك خوراك شجكار تجازه   آلوي مهمان جها تا  كوالت مفصلی كه پيشخدمت أم

گويد از اين كبك دري ميل بفرماييد كه بسيار لايجا   مهمان می به بود. صاحب مجلس
تصجور   هب لهمعتمدالدو كند. می اي خنده و حركت مختصر اختيار بی مهمان شاهزاده است.

يجا وضجع مضجحكی در مجلجس      ،گري از نجوكران سجرزده   اينكه قصور خدمت يا ناشی
حضرت  گويد می مهمان  كند. می سؤال را محترم مهمان خنده علت  ،باشد شده مشاهده

واال چيزي نبود، ولی همين استنكاف مهمان او را كه شجايد شجاهزاده مغجرور و لججوج     
دارد. باالخره شجاهزاده مهمجان تسجليم     اصرار بيشتر وا می كنجكاوي وه ت بهم بوده اس

شكار و سواري  كه عشق به در ايام جوانیگويد عمر حضرت واال دراز باد، میشود. می
در آن هجواي   (مثالً ججاجرود )هاي. . .   و اسب زيبايی داشتم روزي كه دركوه و كمره

چنجد فرسجخی از چجادر و خرگجاه سجلطنتی و از نوكرهجا        خوب با نشاط و نفس جوانی
خيلجی از آدم و آبجادي دور    ،طرف عقب شكار می تاختم  اين طرف و آنه دور شده ب

خجاركن بجا آنكجه مجرا ديجد ولجی        افتاده بودم. اما تصادفاً خاركنی را در نزديكم ديجدم. 
مجن نكجرد و    منصجب  و كار خود مشغول شده اعتنايی به سجر و وضجع و مقجام   ه مجدداً ب
آمد.  خيلی سنگين  شاهزادگی من جوانی غرور هادبی ب اعتنايی و بی اين بی نداد. سالمی

جوت آمد. در آنججا او بجود    همن داد. رگ غيرتم ب هكردم. جواب تندي ب  بر او پرخات
ماشجه   شد. دست به دار می ربكسی از گاار من خ گاشت و نه كسی از آنجا می و من، نه
كه پيرمرد بدبخت ججان   كردم. در حالی جا گلوله در شكمش خالی هابگااشته ج تفنگ
كرد كبكی از باالي سرمان پرزد. رو به آن مرغ كجرده گفجت.    من نگاه میه داد و ب می

گرفت و گفتم احمق مگر كبجك   ام كبك دري تو شاهد بيگناهی من بات...  من خنده
شدم و ديگجر   ده از آنجا دورز باس تواند شهادت بدهد! ركاب به دري فهم دارد و می

حماقجت پيرمجرد افتجاده     يجاد ه . حال كه اين خوراك كبك دري را ديدم ب خبري نشد
 ام گرفت.   خنده
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گفجت   كه سراپا گوت و لقمجه در دهجانش خشجك شجده بجود      شاهزاده فرهاد ميرزا
 فرماييد حضرت واال؟  جدي می

 طور بود.   يناً همينج به موي حضرت واال قسم ع
 ج نه قربان قصه است.  

 رد و ديگر خبري نشد.  ج عرض كردم عين حقيقت است. ديدم كه مُ
شرعی  وظيفه احسا  است شده عمدي قتل هب اقرار سه بار ديد  همينكه معتمدالدوله

غضب  مير همانجا داد! شهادت دري كبك گفت می راست پيرمرد قربان بله گفت كرده
 . . .   را صدا زده حد شرعی را بر قاتل جاري كرد

اند. اي در  كرده ها را از اين محاكمه دور ها و قلم ها و زبان گوت گويم بنده هم می
 شاهد ما باشيد! ،دادگاه و ديوارِ
ي آقايان نرسيده است و از آينده كسی خبجر  أهنوز ساعت صدور ر فعالً ؛و اما بعد 

؛ از حجال و از وظيفجه روز   ۲«»ندارد چه خواهجد شجد   
 صحبت بكنم.  

هجا گفتجه    اعضجايش آفجرين  ا را خوانده و بر نويسنده بج  هم آن كيفرخواستی كه قبالً
گناه خود اعتراف داريد يا خيجر؟  حجاال   ه بوديم خوانده شد. از يك يك ما پرسيدند ب

 فرماييد.   دفاع میتكليف 
دهد. اتفاقاً اگر در پايان  كند و چنين حقی را به متهم می قانون چنين حكم می

ي بدهند متهم زندانی أشوند و هر ر محاكمه قضات يا دادرسان هستند كه حاكم می
قبول آن است ولی مثل اينكه رسم و قرار چنين خواسته است كه در جريان  همحكوم ب
محكوم  دادرسان بشنيدنش بگويد چه هر و قدر هر او و باشد حاكم متهم موقتاً محاكمه

و دادرسان خسته و  شد اميدوارم رياست دادگاه عباشند. بنابراين اگر تطويل در تصدي
 حوصله نشوند.  بی

پرسد  كند و از خود می هر عمل فكر میه هر محفل و اقدام به آدم عاقل از ورود ب
بشوم يا نشوم.خصوصاً اگر معركه با سرنوشت چندين ساله يا عمر او وارد اين معركه 

گرفت باز هم  اقدام هكار داشته باشد.و بعد اگر تصميم ب  و عده ديگر و كسانشان سر و
م يالزم است چگونگی اقدام را براي خود روشن و رسم نمايد.يعنی بايد از خود بارس

 جنگ  هب اي اسلحه چه با بكنيم؟ چگونه كنيم می دفاع اگر و نكنيم؟ يا بكنيم دفاع اصالً
                                                

 داند كه فردا چه خواهد شد. : هيچ كس نمی ۳3. سوره لقمان / ۲
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 دست بگيريم. . . ه برويم و چه نوع ساري ب آقاي دادستان
نظر آقايان اين ترديد و تأمل زايد باشد. وضع ما متهمجين   هخواهم اگر ب معارت می

، دادگجاه  روزه چند همين و هستند شما دارد. فرق آسمان تا زمين دادرسان آقايان شما و
شجب   ولی شويد می  خسته و دهيد می گوت ساعت سه روز هر  ،آييد می روز سه اي هفته
رويجد پجی    ي را هم كه داديد مجی أنماييد. ر بريد و رفع خستگی می منزل تشريف میه ب

كجرد يجا    سجنگينی ي صادره خيلی بر وججدانتان  أكار و زندگی خودتان. و اگر احياناً ر
كنيد. اما مجا   خود را خالص می «»متی واقع شديد با يك كلمهمورد مال
حواسمان جمجع باشجد.  البتجه طجرح ايجن       داند چه چيزها، خيلی بايد مانيم و خدا می می
آقايجان   به ربطی نه دارد دفاع و ماهيت به ربطی نه ظاهراً نكنيم يا بكنيم دفاع آيا كه  لهئمس

است كه بايد تو دل خودمان بكنيم و كاله خودمان را قاضی كنجيم نجه   دادرسان. بحثی 
نداشته  ما به عمل اين در ايرادي آقايان كنيم می فكر ولی  آن. دادرسان با دادگاه اين در

 ۲۲/۲/۲۳3۸ممنون هم باشند. زيرا ادعانامه )و همچنين بيانجات و اصجرار روزسجه شجنبه     
 نمايد.   اين بحث دعوت میه را ب( ما تيمسار دادستان

صحبت  جا  همه قضايی اصول و موازين تمام برخالف ادعانامه كه است اين نه مگر
از نيات باطنی، قصد، هدف و مرام باطنی ما در وراي مرام ظاهري و اساسنامه و رويه 

جرم  كند. می ما را متهم «روانی» و از طريق عكس برداري كند می صحبت و رفتارمان
گفتارهاي ديگران در خودمان بلكه گفتارهايو در ها اعالميه را نه در اعمال و نه در ما
فرمودند  صريحاً نيز دادستان تيمسار دهد)و می سراغ پندارهايمان در استقراء طريق از و
است،  نشده واقع خارجی عمل  است، نيت و فكر و عقيده سر بر صحبت پرونده اين در

تواند در فكر كسی رسوخ كند، فكر در مغز است.  سو  نيست. وكيل نمیچيزي مح
به بهترين وضع و روشن ترين  كهتواند شخصی متهم است  براي بيان آن كسی كه می

 تواند بی تقصيري خود را ثابت كند(.  طريق می
داريم روي دايره بريزيم. از ابتداي   دل جا است كه ما هم آنچه در هپس خيلی ب

مبانی عملمان شروع و صحبت كنيم.  زيرا محاكمه ما محاكمه كردار و گفتار فكر و 
  .۲«  »محاكمه پندار است. مشكل محاكمه عدل الهی در روز  ،نيست

اي فرمايشجات   پجاره ه گجاه اشجاره بج    اگر گاه ضمناً اين نكته را معترضاً عرض كنم كه
نمجايم نجه از جهجت آن اسجت كجه       می [۲۳3۸] آذر ۲۲در روز سه شنبه  تيمسار دادستان

                                                
 .شود ها آشكار می : روزي كه راز ۲. سوره طارق / ۲
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عنجوان تجاكار و تكجرار بيانجات     ه خواسته باشم وارد ماهيت دعوي شده باشجم ايشجان بج   
ه اي بج  پجاره ه قبلی خود در جلسات پنجم و ششم مرحله رسيدگی و ججواب دوسجتانه بج   

رمودند. منتهی مجوقعی ايجن   صحبت ف ،هاي آقايان جوابی بدهند لطفی قول خودشان بی
 هاي غير مربوط به ماهيت را فرمودند كه مرحله رسجيدگی تمجام شجده دادگجاه     صحبت

موقجع خجود   ه قرار صالحيت را صادر كرده بود. در حقيقت فرمايشات ايشان كجه نجه بج   
پرانتجزي و فترتجی در مجااكرات     ،خواسجت و ماهيجت داشجت    نه ارتبجاطی بجا كيفجر    ،بود
گجاه   هب توان گفت بيانات خارج دادگاهی بود. اشارات گاه شد. می گاه محسوب میداد

دعجوتی  ه هاي خارج دادگجاهی اسجت و مربجوط بج     فرمايشات ايشان صحبته بنده هم ب
 شود كه از ما براي صحبت و دفاع و چگونگی دفاع فرمودند.   می

تی يّفكري و ن لهئمس) را لهئتوانم مس می فرمايند هزحاال اگر تيمسار رياست اجا پس
 و عقيدتی را( طرح كنم. اذن دخول بخوانم: 

 
 م؟ يم يا نكنيدفاع بكن

دفاع يك متهم يا وكيل مدافع او در يك محكمه به سجه صجورت يجا بجراي خجاطر سجه       
 يك عرض و بحث خواهم كرد.   به تواند باشد كه يك منظور می

 
 فاده تبليغاتيواست استمداد از افكار عمومی -۱

نمايجد از وراي محجيط    عنجوان تريبجون تبليغجاتی اسجتفاده مجی     ه ب متهم از تريبون دادگاه
كشجور خجود و بلكجه جهجان صجحبت       محدود دادگاه و با محيط و سير افكجار عمجومی  

سجمع و قجول    هنمايد. مرام و مسجلك و نظجرت را بج    گناهی خود را ثابت می كند. بی می
سجود خجود و از پشجت روي    ه را بج  رساند. نيروي عظيم افكار و عواطف ملجی  می مردم

 قضاوت و دخالت عمومی مردم می شود.  ه سازد. متوسل ب دادرسان وارد می
ممنوع نيست. ماموم كه نيست هيچ، مورد نظجر   منظور يقيناً چنين صورت يا نيت و

 دموكراسی هاي حكومت الزمه يعنی هست. هم دنيا هاي حقوقدان و ارزگ نقانو تشويق و
صجحبت   كه ۲۲ماده و گردد رسيدگی عيناً گويد می كه ربش حقوق  اعالميه ۲3ماده است.

ما نيجز در اصجل    قانون اساسی .خواهد نمايد همين نظر را می از يك دعوي عمومی می
گويد انعقاد كليه محاكمات علنی است مگر آنكه علنجی بجودن آن مخجل     متمم می 76
داند.  می ضروري را منصفين تئهي حضور ،متمم7۲ اصل و باشد عصمت منافی يا نظم
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محجدود   تئهي از تر وسيع و تر محكم خيلی مرجعی و مأمن كه است بوده اين همه غرض
 اره فراهم شود.  قضات براي متهم بيچ

 ،و اطالع افكار عمومی از اتهام و دفاع مين ارتباط متهمين با افكار عمومیأپس ت
اي  وظيفه بوده امروزي و دموكراسی معناي هب دادرسی ضروريات و ها تضمين و لوازم از

آن محاكمه ناقص و قاصر  بدون .مردم ما و براي است براي یو حق دادگاه براي است
 است. 

 وجود دارد؟  آيا چنين ارتباط و امكان و استفاده براي ما در اين دادگاه
له ئمس طرف يك  ازكيست. تقصير و كيست با وظيفه اين كه شوم نمی اين وارد بنده
 دادگاه تئهي شما ديگر طرف يك  م.يهست عزيزمان میصمي مدافع وكالي و متهمين ما

 و همه دستگاه تا هر جا كه براي اين كلمه برسد.  و دادرسی ارتش
است.  شاهد ما براي صوت ضبط نوار مثل دادگاه ديوار و در كه  است درست حال

 وو حضرات دادرسان و همجان زبانتجان و دسجت     نحتی خود مدعی يعنی آقاي دادستا
هايی كه با آنها و از صالحيت و عدم نقص را بحجث و مرقجوم فرمودنجد     و قلم انگشتان

»مصداق  هكرد ب و راي محكوميت را صادر خواهيد
مجو قضجايا و حقجايق را حكايجت      ه بج  موقع خود و مجو ه ب ۲« 

فصجل آخجر آن    ،«راه طی شجده »كتاب ه ب ،خواهيد بدانيد چطور خواهند كرد )اگر می
خجورد.   نمی درد امروز و دنياي ما و مردمه مراجعه فرمايند( ولی اين اطالع و شهادت ب

ي پيجدا بشجود كجه در    ا معلوم هم نيست كه اين روزها يك فرهاد ميجرزاي معتمدالدولجه  
 . . . .  حيات خود از كبك دري شهادت بگيرد و قصاص شرعی را جاري نمايد

 ۳3اطجاق  ه نفجري بج   ۲63از سالن  باز هم درست است كه بعد از انتقال اوليه دادگاه
نفجري،   7۱ التفات تيمسجار رياسجت و سجاس ارتحجال بجه باشجگاه       نفري و اعتراض ما و

خجانوادگی.   دادگاه ظاهراً و اسماً صورت علنی پيدا كرده است. ولی دادگجاهی اسجت  
 ۳3مانجد   نفجر، مجی   3۱شجود   هر نفرمان كه پنج نفر كس و كار نزديك داشته باشيم مجی 

نمايند. دو ثلث ديگر ججواب   ب اشغال میغي را همكاران دست ث آنمحل. كه يك ثل
هجاي مجا يجا     يكجی از كجال    ی يجا دانشججويان  اس طالقجان  تمومين نمجاز آيج  أيك دهم م
و حتجی آن عجده كجه     تهجران  . تا چجه رسجد بجه ملجت     دهد هاي آقايان را نمی همكالسی

و سياسجی هسجتند. خصوصجاً اگجر      هاي ملجی  اين محاكمه و افكار و فعاليته مند ب هعالق
                                                

 دهد. : روزي كه دست و پا و زبانشان عليه آنها، رفتارشان را گواهی  ۸3/  . سوره نور۲
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ها و تهديدها را اعم از واقعی و احتمالی در نظر بگيريم. البته شجاهد عالقمنجدي    تضييق
اده روها و قسمتی از محوطه مقابجل  پي كه  جمعيتی است ،حضور در اين دادگاه هب مردم

بجراي    اي كجه  شود و نوبه صفی كه بسته می د را اشغال كرده بود وآبا در جنوبی عشرت
شجود و ايجن مجداومت و عالقجه و وفجا       هاي قبل گرفته مجی  از ساعت  كارت ورودي اخا
مطالبی كه احياناً  جلسه ابراز شده است. آن۸3تمام  ، در رغم مشكالت و خطرات علی

سينه وسيله معدودي از حضار و شجنوندگان دسجت دوم و سجوم    ه دهن به دهن يا سينه ب
كوتاهی محجو   فاصله هكه از ريگی در دريا پديدار و ب  آنها پخش شود مثل موجی است

ر يك د اطالع افكار عمومی ارتباط و ،گريخته را اين اطالع محدود ناقص جستهشود.
 گويند.   علنی بودن و عمومی بودن دادگاه نمی و كشور دموكراسی

 ۲333و  ۲63لو بجه   ها و ها و تماشاچی و تعداد صندلی حال حضور در دادگاه در هر
نجدارد و اصجل و اسجا  نيسجت. وسجيله       قيا  افراد ملجت ه هم برسد اثر خيلی مهم ب نفر
خانجه   هر مهم روزنامه است و مجالت. روزنامه است كه هر شب و در مومی و مؤثر وع

 رسد، همجه چيجز   كشور می خارج و كشور ها و اقطار شود و به شهرستان می صفحاتش باز
 ماند.   عنوان مدرك می هب نويسد آنچه می نويسد و می گويد و را می 

گجاارم. از اول هجم    يجان نمجی  آقا بحسجا ه از هم اكنون بگويم كجه روزنامجه را بج    و
هجا   اي و حجق دخجالتی در روزنامجه    نه نفوذي و نه وظيفجه  دانستيم كه رياست دادگاه می

طور كه عرض شد خود را فقط در برابر چهار نفر آقايان دادرسجان   دارند. ولی ما همان
و دستگاه حجاكم   بينيم و دادگاه را يك جزيره جداي از دولت اصلی و علی البدل نمی

و محاكمجه شجونده    هشناسيم. ما خود را زنجدانی شجده و دادگجاهی شجد     بر خودمان نمی
 دانيم كه يك جزء كوچكش اين دادگجاه اسجت و يجك ارگجان مجؤثر و      دستگاهی می

و جرايد و مطجابع و   ها روزنامهكه بر تمام  است. سازمان امنيتی مقتدرت سازمان امنيت
 نمايجد و  مجی   و حسجاب   حجد  انتشارات و اجتماعات؛ بر خالف قانون و حق، نظارت بجی 

)كما اينكجه   زند گيرد و می ترين وجهی می بيرحمانه گونه انتشارات آزاد را به جلوي هر 
نظجور  آن م مينأست(.  بنابراين براي ما و براي تج كای ما را تصاحب كرده ا دستگاه پلی

مجااكرات   كه ممانعت از انتشجار  كند نمايد فرقی نمی دفاع میه كه متهم را تشويق ب اولی
سجرتيپ حسجين    دسجتور تيمسجار  ه ب ،آزاد وسيله نشرياته ب جرايد و مجالت و دادگاه در

 ديگر.   ر يا تيمساركشو سازمان امنيت واطالعات يسئدستور تيمسار ره ی باشد يا بزمان
 ها  روزنامه خود به مربوط امر اين كه شود آورده بهانه و برهان هزار ستا ممكن البته
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اشجاره و اسجتدالل    ۲/۲/۲۳3۸است و دستی و دستوري در كار نيسجت. مجا در آن نامجه    
يل جريان چنين دادگجاهی  كرديم كه نه تنها وظيفه و رسم روزنامه نگاري درج با تفص
يجك محاكمجه دعجواي    ه است بلكه نفع و اقتضاي تيراژشان هم در اين است و وقتی بج 

 چنجين دادگجاه  ه شود بج  دهند چطور می ها اختصاص می ستون ،ربُ دو چاقوكش يا جيب
 د.  نبسيار مهمی بی اعتنا باش

ترين  م و مورد توجه عموم و در نوع خود مهمبسيار مه گويم اين دادگاه اينكه می
و نه از آنجاست كه  ،شخصيت متهمين است دادگاه است نه از جهت خودستايی و

 است: ذيل جهت دو از بلكه باشد دادستان شخصيت اعتبار هب بگويم مجيز راه از بخواهم
د منقّج  و مخالف سياسی جمعيت با حزب يك مومن افراد و سسينؤم محاكمه ،اوالً 
حوادث  طوفان در تجربه اخير هب و خواست كيفر بيان كه به جمعيتی است.  حاكمه تئهي

قجانونی   و گوناگون دست از مقاومت و مخالفت بر نداشته اسجت و صجد در صجد ملجی    
 گرفت( و اين كيفيت در تجاريخ ايجران   كه از خارج الهام می زب تودهاست )نه مثل ح
 سابقه نداشته است. بعد از قاجاريه مخصوصاً
وكجالي    سجابقه و صجالحيت قضجايی     و  از جهت شخصيت و شهادت اخالقی ،ثانياً 

 در محضجر  حمايت قجوانين  حفظ و احت دركه با نهايت فصاحت و صر تزهايی  مدافع و
 دادگاه عرضه داشتند.   

برق  ،افسران هاي خانه باطري، دادگاه با قيا  قابل الوجوه من وجه يچه به دادگاه  اين
تجرين   شبدها و عالیها و ارت گو اينكه در آنجاها سرلشگرو شيالت و غيره نيست. تهران
حكومتی  دستگاه اداره و ايجاد در موثر سهم كه كسانی يعنی كشوري و لشگري مقامات

اند ولی موضوع محاكمه، يعنی اخجتال  در   پاي محاكمه كشيده شدهه ب ،معاصر دارند
چند ساله  تاريخ در سفانهأكه مت است چيزي ده از مقام دولتیاستفا و سوء اموال عمومی
 ،هاي مكرر مبارزه و قلع و قمجع و محجو فسجاد    رغم دعوت و اداري ما علی اخير قضايی

ها با كمجال شجرمندگی بايجد گفجت از      نظاير زياد دارد. موضوع مطروحه در آن دادگاه
هاي پيش پا افتاده شده است. حال اگجر پجيش آمجد چنجين خواسجته اسجت كجه         موضوع

لحجاظ انتشجار   ه بج  سجار دادسجتان  قجول تيم ه و مبارزان دستگاه هر دو ب ،همكاران دستگاه
هجا دچجار سرنوشجت واحجدي شجده باشجند )گجو اينكجه          اخبار محاكماتشان در روزنامجه 

آن حضجرات و   طورها هم نيست. ما  در روزنامه صفحات كاملی تفصيل مجدافعات  اين
 ك نيشخند طبيعت يا طعنهفرانسويها ي اصطالح به  خوانديم(اين را بايد وكاليشان را می



 
 

 

 
 

 (، مدافعات6مجموعه آثار )

 

7۸ 

خواسجته   حاكمجه  تئهي جا دو هر در شايد  گااشت. اسم ironic de la mature) ( تقدير 
س كجه يكجی دو تجا     نحوي سرپوت روي رسوايی خودت گااشته باشد. الحمده است ب

وحاال می بينيم  «رسد تري می تر از تازه رسد، تازه دم از اين باغ بري می هر»هم نيست. 
 رسيده است! گرداننده كنگره آزاد زنان و آزاد مردانه نوبت ب

اختصار درج   اعالي حد يا انتشار عدم يعنی غيرطبيعی و اجباري بودن وضع حاضر
يجد مبتجدا را بگويجد    آ شودكه هيچ متكلم عاقلی نمجی  از اينجا نيز ظاهر می اخبار دادگاه

ولی خبري را نياورد. با جمله اول اعالم مطلبی را عنوان كند و بقيجه و اصجل مطلجب را    
ها در صجفحه اول   مخفی كند؟  خودتان مالحظه فرموديد در آن روزهايی كه روزنامه

ترين صفحات خود بجا حجروف سجياه درشجت عنجوان محاكمجه را        يا آخر يعنی مرغوب
كمتجرين عالقجه    شجنيده و  قجبالً  چيزهايی را كه مردم تاب تمام آن گااشتند با آب و می

مجددي به آن ندارند )يعنی ساعت و محل تشكيل جلسه و جلسه آينده و خجتم جلسجه   
( بنويسند و بعد بگويند آقايان فالن و فالن وكيل مدافع فجالن و  يس و دادستانئو نام ر

  ! ايجن نجوع خبجر    نگوينجد  اصالً ،را و چه خواستند چه حرف زدند فالن حرف زدند ولی
اجبجاري و   طبيعی و كه غير است معلوم ،درد مردمه خورد و نه ب درد روزنامه میه كه نه ب

د حاف شجود. كمجا آنكجه    ئحاصل زا كه چنين عضو بی طبيعی است دفتري است. بسيار
   ۲از جلسات چهاردهم حاف شد.
ايجن رسجم برقجرار اسجت و طبيعجی اسجت كجه         ت وزيجران ئفقط در مورد جلسات هي

رياسجت جنجاب   ه ت وزيران در فالن محل از فالن ساعت تا فالن ساعت بئننويسند. هي
ر تشكيل شد و احياناً اضافه نمايند كه فالن موضوع مطرح شجد. زيجرا   وزي آقاي نخست

ت وزيجران و  ئج تتار است و اصوالً مااكرات و تصجميمات هي در آنجا قرار و قانون بر اس
هاي اجرايی و اداري تا زمان ابالغ بايجد مسجتور باشجد و در مجورد مجااكرات       كميسيون
 قانون بر افشاء و انتشار است.   قرار و ،ها و دادگاه مجلس

داشجت كجه    اگر اين جريان و اختصار و استتار غير طبيعی و دستوري نبود چه دليل
سجر   طرف دنيا از روزنامجه لومونجد   در نيايد ولی آن هاي تهران در روزنامه اخبار دادگاه
ما مهجم  بشنوند.اگر دادگاه  و راديو قاهره يا صداي دادگاه را از راديو لندن ۸در بيارود.

                                                
اين مجموعه آثار ارائه شده است مراجعه  3۱۲ الی 33۳ صفحات. به تصوير بريده جرايد آن دوران كه در ۲

 فرمائيد )ب.ف.ب(.

 اين مجموعه آثار  33۱و  333بوط به آن دوران كه در صفحات بريده از دو روزنامه انگليسی مر تصوير   . به۸
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كجارگران   كه چندين ميليون عضو دارد و اتحاديه   كارگران فرانسه نبود اتحاديه عمومی
فارت سج ه عليه استتار آن و حكم مورد نظجر، بج   مركز تحقيقات علمی فرانسه ی ومسيح

، ، ميگرومجاير دانشمندانی مانند ژان پجل سجارتر   ،همچنين .نوشتند نامه نمی كبراي ايران
، ، ايتاليجا يسئسو ،دئسو :ی مانندهاي دانشجوي و سازمان دانيل ديور ،، ژاكوردو كلود
فريجاد اعتجراض بلنجد     ،و هنجد  ، آلمان، آمريكا، مكزيك، كانادا، الجزاير، تونسفرانسه
 كردند! نمی

آقاي سناتور  یتلويزيون مصاحبه هب كه  استنادي و دادستان تيمسار استدالل اتفاقاً آن
 ناب آقاي متين دفتريجبر آن.  ييد حرف ما است نه ردِأت ،نموده بودند متين دفتري

 گويند بايد يك شوراي دولتی می اند كه وقتی در مجلس هم همين اعتراض را داشته
ها منعكس  گاارند اين حرف در روزنامه یا نمه ا بزند و دولته باشد تا لجام بر دولت

 است. اين همان وضع و درد دل و اعتراض ما  ،شود
نامه قبلی  در كه طور همان يدئفرما می كالم مالحظه و با اعتاار از تفصيل حالهر در
ت محترم ئگردن هيه را تماماً ب ايم و بدون آنكه خواسته بوده باشيم، تقصير آن گفته

انداخته باشيم، محاكمه ما در حكم يك محاكمه سري است و با تجربيات   دادرسان
هاي دردناك مقامات انتظامی در مورد  ممانعت و مزاحمت كه از و سوابق و شواهدي
براي انتشار اخبار  ،اي وزنهرداريم هر گونه دريچه و  ملی مخالفِ نشريات سياسیِ

اين منظور  بسته است. پس در خارج و ارتباط و استمداد ما از افكار عمومی دادگاه
ممنوع  ما از نمايد می دفاع هب مند هعالق را مدافع وكيل يا متهم كه قانونی و شروعم كامالً

 و بر روي ما مسدود است. 
 

 ثير روی قاضيأاثبات بيگناهی و ت -۲
 اين آن صورت و منظور اوليه و بديهی و مستقيم مدافعه است.  

ا الاقجل عاطفجه   يج  ن و بيان داليجل، نظجر  ئه شواهد و قرائمتهم و وكيل مدافع او با ارا
برايت  يأر و كند می ثابت را حقانيتش و بيگناهی ساخته متوجه خود طرف به را قضات
 خرد.   را می
شروع محاكمه ما از اين بابت نگرانی و بلكه نااميدي فراوان داشتيم. پجس از    از قبل

توضيحاتی بجراي صجحبت خودمجان     كدام رفتيم اليحه دفاعی و خواست هر ديدن كيفر

                                                                                                              
 است، توجه فرمائيد )ب.ف.ب(. ارائه شده
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كجرديم. هجيچ فكجر     گااشتيم و رها می نوشتيم بعد قلم را زمين می م. دو سطر میبنويسي
اي غير از مقامات رسمی و تماشجاچيان فرمايشجی    گوت شنونده كرديم در دادگاه نمی

دادگجاه بجا آن رعجب     هايمان بدهند. ولی مجال و فرصتی براي بيان حرف اصالً باشند و
يجك  ه كجرده پشجت بج    نيزه وارد شد. ما را از ميان دو صف سرو هيبت روز اول تشكيل 

هاي اتهام نشاندند. اما بجر خجالف انتظجار ديجديم مجا و       نيزه ديگر روي صندلی رصف س
صحبت و اظهار نظر روي صالحيت و نقص پرونده شجديم   وكالي مدافعمان دعوت به

نشد بلكه دادرسجان   گرفته نظر وكالي مدافعصحبت و اظهار  رفته جلوي هم  نه تنها روي
 كشند.   زنند نه خميازه می با وجود طول جلسات و مااكرات نه چرت می

 هم ترشرويی و قطع كالم ننموده سراپا گوت و قلم بودند.   تيمسار دادستان
 داشتند.   و دادرسان گاه گاه يادداشت هم بر می رياست دادگاه
كالي مدافع نيز از اين وضع و از ميدان بازي كه براي جوالن كه و بايد انصاف داد
ترين وجه  ستهيشاه آنها داده شده بود تشويق گرديده ب  استدالل به مركب فصاحت و

 حق تشريح و دفاع را در مرحله اول ادا كردند. 
 نقجص  لحجاظ عجدم صجالحيت و   ه خواست را بج  كيفر و آقايان فرصت يافتند دادگاه

تجرين مجدارك    پرونده خوب حالجی كنند. با بيان روشن و مسجتدل متكجی بجر محكجم    
حسابی  ،آقايان  خود از يكی قول هب و نظامی مدنی و قوانين اساسی قضايی يعنی قانونی

 هعتباري و پوچ بجودن پرونجد  ا سابقه و غير وارد نيز بی را بزنند و براي هر آدم بی پنبه آن
 و افترا آميز بودن ادعانامه را مثل آفتاب روشن كردند.  

داران تيجپ   درججه  منعقده در باشگاه (۲)عادي ويژه شماره  محيط كوچك دادگاه
ر ما را بر دكجل  كشو كه پرچم  مانند يك كشتی شناور در اقيانو  بيكران ،دآبا عشرت

نظم و عدالتی در آنجا برقجرار سجاخته    ،و دور از كشور اصلی ناخداي آن ادارد و مجزّ
 ،يك محيط كوچك قانون شده بود كه آزادانه و وسيعانه مجاده قجانون  ه تبديل ب ،است

پجر    شد، وظايف بجازجو و بجاز   آنها استناد و استدالل میه مطرح و ب ،پشت ماده قانون
شجد. گجويی در يجك مملكتجی      ايراد گرفته مجی  حتی به دادر  ارتششد،  گوشزد می
كنجد.   كنيم كه همه مساوي هستيم و جز قانون و منطق چيزي حكومت نمی زندگی می

   شد! حتی خود دادستان پر  و اعالم تخلف عليه باز
 آخرت خوت است:   . . .  شاهنامه !اما
 ساحل كشور   به ساعت برگشتند و كشتی ۳يان به شور تشريف بردند و بعد از آقا
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انداخت. شياور بيدار بات نواخته شد. قرار   لنگر اختصاصی ارتش رسيد و در دادگاه
و  منطق و امنيت كشور  يك در زندگی شيرين روياي از مرتبه يك را ما دادگاه كاايی
 . .محيط ارتش. هستيم و در ايران كه خير در آمديم و فهميديم خود هب  كرد. داربي قانون

، ، فرمايشجات شاهنشجاهی  ها، مجواد قجانون، قجانون اساسجی     ها، منطق همه آن استدالل
اقرار آقايان كه البتجه   هب ،اهاي دندان شكن، ايرادهاي بديهی و حسابی، حق، خد جواب
 اي جز تبعيت از آن نداريم نقش بر آب شد! چاره

ده بجود و بجا    ز ها را زدنجد كجه تيمسجار دادسجتان     آقايان دادرسان محترم همان حرف
 ۲۱منطقجی روشجن بجود. انگجار نجه انگجار كجه         ترين داليل و استنادهاي قانونی و محكم

 كردند و انگار نه انگار كه قانون و منطق وجود دارد! جلسه وكالي منتخب صحبت
از خود دفاع كنيم. ما هم دلمان  يد در مرحله دادرسیئفرما حال به ما تكليف می

اما دفاع از چه و بر اسا  چه بكنيم؟ از چه راه روي فكر يا دل  خواهد دفاع كنيم. می
 رسان اثر بگااريم؟ دآقايان دا

قول آن دهاتی اول از ثانياً مطلجب شجروع كجنم: بحجث و دفجاع بجر       ه ايند باجازه فرم
 اسا  چه باشد؟  

هجا و   خواسجت باشجد. امجا ايجن پرونجده      ناچار بايد بجر اسجا  و روي پرونجده و كيفجر    
دفاعی خجود   مبنايِ ،كه ما روي آن يا خود اسا  و مبناي درستی دارندآخواست  كيفر
 گااريم؟  برا 

را قبول دارد آيا جاي سالم  هاي آن ناقص بودن وتخلف ،صادره كه قرار  اي پرونده
 و پايه محكمی دارد كه بشود كاري كرد؟ 

يك طرف را  ،و از دو كفه ترازو واز دو باز قول حجازيه هايی كه اوالً ب پرونده
له و سوابق دنبال مدارك  هب ابداً و باشد اصالً داشته  تواند تعادل و توازن فاقد است نمی

 عبينی عدم اطال اين پيش مثبتات زندگی ماها نرفته است )تيمسار دادستان حقايق و و
كننده خود صريحاً اقرار فرمودند( و  و عدم تعيين بازپرسی را در بيانات شيوا و جلب

وا. اغ كفه ديگر آنچه هست يا جعل و وهم و ظن و افترا است يا تحريف و ثانياً در آن
 دارد.  همختصري هم واقعيات سوء تعبير شد

 تقديم يادداشت شخصجی   با ارايه و سرهنگ رحيمی  و آقايان سرهنگ پگاهی مگر
جعلی بجودن آن   جبهه ملی ۲۳۳۲هاي سال  دو فقره اعالميه  و  یكريم سنجاب آقاي دكتر 

 عيان   ، كرد خواست را كه ادعاي روابط ناجوانمردانه ما با جبهه ملی می كيفر  مدارك
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 ننمودند؟ 
 ،ديگجر  آقايجانِ   و سرهنگ خلعتبجري   و سرهنگ علميه  و آقايان سرتيپ شايانفر مگر
امضجاي   هگويجد بج   خواسجت مجی   كيفجر   كجه   نجد ه  جمهور يسئعنوان حضرت ر هامه بآن ن
نكردنجد و   تكجايب   انيجانجب اسجت    و  رحجيم عطجايی    ، یسجحاب   ، دكتجر  قايان طالقانیآ

   يا خط اين آقايان را نشان دهيد؟ امضاء  گويند راست می  نگفتند كه اگر
ايشان  اند كرده اقرار آقاي جعفري كه  كشورهاي عربی سران مورد تلگراف مگر در
اند آقايان وكالي مدافع توضيح ندادند كه در زمجان زنجدانی بجودن و     ات بوده نويسنده
سسجين  ؤارتبجاط بجا خجارج مجا چنجد نفجر از م      مالقات و بدون  بدون هم زندانی بودنِ آن

وال نكردند كه اگر مدارك و دليلی بر دخالت ما و انتسجاب  ئاست و س آزادي نهضت
 ه فرماييد؟  ئآن داريد ارا
واالت و امتيازات بنده از جهت دفاع و ماهيت نيست بلكه از جهت ئالبته اين س

 باشد كه دفاع بايد روي آن بنا شود.  اي می خواست و پرونده پايگی كيفر بیه ئارا
خواسجت   كيفجر   اتهجام و   در  كجه   و نقش قجاطعی  و احمدي غيب در مورد دست  مگر

مورانی مرمجوز بجوده پرونجده    أسخن ندادند و ثابت نكردند كه آنهجا مج   دارند آقايان داد
 پايه است؟  است و هر مدركی كه قابل آنها در ميان باشد بیسازي شده 
هاي  يادداشت از كه عثمانی پيراهن آن و خواست كيفر ديگر مهم سند آن درباره  مگر
و سرتيپ  و سرهنگ رحيمی بود آقايان سرهنگ غفاري ی درست شدهباباي آقاي علی
از شهادتين  پر  و تيمسار دادستان حرف نزدند و نگفتند چگونه جناب باز شايانفر

 اند؟   كفر ساختهه او را متهم ب «ال اله»را برداشته با گفتن  «اس اال» يك مسلمان
همجان   ،و بنده با آقاي دكتر سنجابی ،عالی جناب  پر ؟ ! سركار بازتيمسار دادستان

 كردند:   ا با جد شما میه ها كرديد كه يهودي عمل را در مورد اين يادداشت
«»

دادنجد و بيشجترين را    را نشان مجی  هايی از آن هايی كرده قسمت ا كاغا پارهر تورات
شجمايلی از   ،كردند. ايشان كه خيلی قيافه متين و زبان مودب و معقول داشته مخفی می

كوچك و فرمايش بجزرگ   و شمايل  گاارده م در زير شيشه نيز مقابل چشمشاناكر نبی
صاف و پوسجت كنجده و بجا سجوء      ،اند ديوار زدهه ف راستشان بطر از موالي متقيان در

                                                
آوريجد و ]قسجمتی را[ آشجكار و     ها در مجی  : ]كه[ شما آن را به صورت ]پراكنده[ بر ورق ۲۲. سوره انعام / ۲

 سازيد؛ بسياري از آن را پنهان می
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 آيين دادرسجی  ۲۸۱خالف مادهكه ما با ايشان داشتيم و بر  احترام و اعتمادي استفاده از
ينی يا اغفجال يجا اكجراه و اجبجار مجتهم ممنجوع       قاالت تلؤس»گويد:  خواست كه می كيفر
ی را ديديم و حجرف زديجم و   باباي د بعداً كه آقاي علیدر صدد اغفال ما بر آمدن« است

ی را پيجدا كجرديم   بابجاي  هاي آقاي علجی  ها را ورق زده اصل يادداشت مخصوصاً پرونده
ن يادداشت كجه داراي بنجدهاي متعجدد اسجت     آپر  از  معلوم شد سر كار سرهنگ باز
خجود را بجا صجدور آن طجرح      تی مخالفج بابجاي  آقجاي علجی   بندهاي آخر را كه در آنجا

گويد مجا   كند و می را با آن طرز فكر بيان می اعالميه و مخالفت خود و نهضت آزادي
ار چوب قجانون  ي در چهاس شريعتمدار تبايد با تأسی از گاشته و به تأسی از امثال آي

از ما مستور داشته و در آن يك بنجد از يادداشجت    ، انتقادات محكم خود را بيان نماييم
مقصجود   كلجی معنجی و  ه بج  ،اند با حاف جمله اول وال كردهئايشان كه برايمان نقل و س

ی و مجا  بابجاي  علجی ]احمجد[   اند كه آقاي را تحريف و معكو  نموده چنين وانمود كرده
بجود و عجالوه    ما تصديق داريم اين جنجبش يجك انقجالب   » ()يعنی نهضت آزادي ايران

هستيم و دعوت به انقجالب و   دهيم كه ما طرفدار و هوادار چين انقالبی بر اين سند می
 :مصداق كامل ...«و نظامات موجود نموده ايم طغيان عملی بر ضد قوانين

« »
خواسجت   هجاي كيفجر   پرونجده و اتهجام   يجن از كدام مدرك ا ؛رياست دادگاه تيمسار

ه چجون در  صحبت كنم كه درست باشد و بشود روي آن حساب و بحجث كجرد؟  البتج   
طجور كجه آقايجان وكجالي مجدافع در       تجوانم همجان   مقام دفاع و بحث ماهوي نيستم نمجی 

مرحله مقدماتی فرمودند پرونده از برگ اول تا آخر خالف و تخلف است يك يجك  
 گويم: آنها را بشمرم و اثبات مخدوت بودن آنها را بنمايم فقط می

 ات شوم مجنون بسته فداي خانه در           
    كنم بيابان است هر طرف كه نگه میه ب                                               

 :ايد كه يقيناً خواهيد فرمود و همين را در قرار صادره مرقوم داشته
 با توجه به   كارشنا   مراحل و جلب يا  ز جهت عدم تحقيق از بعضی افرادا » 

اشكالی  خود دادگاه ر د  ۲۲۲اده تحقيقات از خود متهمين و امكان استفاده از م
 «نيست

                                                
آوريجد و ]قسجمتی را[ آشجكار و     هجا در مجی   : ]كه[ شما آن را به صورت ]پراكنده بجر[ ورق  ۲۲/  . سوره انعام۲

 سازيد؛ بسياري از آن را پنهان می
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رفتجه داشجته باشجيد     پی در كنم اگر يك ساختمان ناقص شكسته وال میئحال بنده س
 وارِنج  وزيبا و نج  كرده يك طبقه رويش بسازد و را تعمير  و معماري بياوريد و بگوييد آن

لججن   روي را ها پی ديد اگر ساختمان معاينه از پس معمار نمايد سكونت يا فروت قابل
و  ها اصجالً رعايجت قجوانين    ن سست گاارده و در باال آوردن ديوار و روي سقفيو زم

شجما بگويجد قربجان ايجن بنجا را      ه چه خواهد كرد؟  جز آنكه ب ،اند اصول بنايی را نكرده
پجی محكجم   خراب كنيد و از نو نقشه و طرح بريزيد و تا زمجين را گجودبرداري كجرده    

طبقجه كجه    نجد صجالح هجر نقشجه و هجر چ     ايِدست بنّج ه نريزيد و بعد زير نظر مهند  و ب
كه نخيجر   اگر تيمسار اصرار فرمودند گفت؟ آيا چيز ديگري خواهد خواهيد بسازيد  می
دستور شجما نخواهجد   ه نه فرصت اين كار را دارم و نه پول كافی آيا در دل خود ب فعالً

اهد رفت؟ حكايتی براي استراحت حوا  عرض كنم تجا بهتجر   خو خنديد؟ آيا زير بار
 دفاع احسا  بلكه كمك فرمايند:   وضع روحی و فكري ما را در جستجوي طرفِ

طرف  يك است. ديگران از مسموع نه و است ها مرده و ها گاشتهاز نه حكايت اين
، رف ديگر بيمارستان رازيو خود بنده است و ط قاي مهند  سحابیآآن مربوط به 

 . بخش پوست و آقاي دكتر ملكی
تلفن و خواهش كردند  ياد شركت  هی بملك پنج سال قبل روزي آقاي دكتر چهار
پاكيزه  ختمان تازه وسا  خون بزنم. ساختمان بخش امراض پوست و ايشان و به سري به

 وفاژ نداشت ايشان خواهش كردند كه شركت يادشبود و بيمارها خوشحال بودند اما 
قول ما گرمايش مركزي( بگاارد. اشكالی كه داشت ه ايشان يك دستگاه شوفاژ )ب بر

موظف  كه كار ساختمان بود و مقاطعه پايان رسيده و اشغال شده هكه ساختمان ب اين بود
وفاژ فقط شبكه شاز ،تحويل دهد و بوده است ساختمان را با تأسيسات مربوطه تكميل

يك كرده بود و رادياتورها را تحويل ئرا فرت موزا نآی را انجام داده روي كش لوله
وفاژ نيز اصالً وجود نداشت. ما براي شداده اما نصب نكرده بود. ديگخانه يا مركز 

كار  مقاطعه چون گفتند.شديم مربوطه محاسبات و نقشه ستارخوا ارجاعی دمتخ انجام
وفاژ ش و خود او طرح خورده  هم هب دانشگاه ساختمان روابطش با اداره داليلی هب اصلی
 ،بگاارد ساختمان اداره يا بيمارستان اختيار در چيزي نيست حاضر و است كرده تهيه را
خودتان  نظر و حد  روي از رادياتورها و كنيد اكتفا است موجود و هودمش آنچه به بايد

نصب نماييد.  ،هاي انشعاب از كف بيرون گااشته شده است در همانجاها كه سر لوله
 صورت لوازم و مخارج بدهيد.  از بابت ديگخانه البته آزاديد از نو حساب كنيد و
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كجنم ولجی    گااريد قبول می ما میعهده ه وليت آنچه بئما گفتيم حرفی نداريم و مس
احتمال قوي بجدون   به يت و رسيدگی نيست وؤی قابل ركش چون شبكه انجام شده لوله

هاي الزم خاك و شفته روي آنها ريخته و دفن شده و پوسيده اسجت )يجا    رعايت دقت
صورت  در و همعاين را آن شكافته دهيد اجازه احتياط نظر از است الزم پوسيد( خواهد

نظجر مجا نداشجتند ولجی چجون مسجتلزم       ه ايرادي ب لزوم تعويض نماييم. آقاي دكتر ملكی
نزديجك   زمستان و شد می وقت صرف مدتی و دارايی وزارت از اعتبار  مينأت و گزارت
ت رادياتورهجا را نصجب   هر نحو هسه ما اصرار كرد بنا را بر صحت بگااريم و به بود ب

اندازيم. ما گفتيم چشم ولجی در    راهه و دستگاه را تكميل نموده ديگخانه را بسازيم و ب
وليت نداشجته  ئگونه مسج  شبكه نصب شده هيچه اي گنجانديم كه نسبت ب د تبصرهدا قرار
ديديم  كرد تا چنانچه خواهيم یكش از لوله بندي آب آزمايش قرارداد يك  از عقد پس

.  خواهجد بگيجرد   هر تصجميمی مجی   دارد گزارت بدهيم و اداره ساختمان  آب نگاه نمی
 ،هجا درز دارد. مباشجر سجابق بيمارسجتان     در اولين آزمايش تحت فشجار معلجوم شجد لولجه    

هاي قديمی را صدا كرد. آنها محلی را در سجمت شجرق سجاختمان نشجان و      پيشخدمت
 گودالی بود يك بار نشست كرده است عيب و علت حتمجاً  دكه چون قبالًاحتمال دادن
م هج هجا هجم زنجگ زده و     هاي آنجا است. آن قسمت را شكافتيم و ديجديم لولجه   از لوله
خوشجحال   اداره  شد. تعمير تعويض و آن تكه هزينه اداره است. به شده و تركيده خميده
ولی براي احتياط ومحكم كجاري  دي شبكه خوب بود نب كه در آزمايش بعدي آب بود

كامل اسجت   حل صحيح برچيدن و تعويض توان اعتمادكرد و راه كه باز هم نمی نوشتيم
زيرا ممكن است پس از چندي از جاي ديگر نشت و فرار آب ديده شود. رادياتورهجا  
نصب شد، مركز شوفاژ ساخته شد، ديگر لوازم نصب و متصل شد و درسجت پجانزدهم   

 حتجی   و  گرم كار افتاد. بيمارها شبِ هدستگاه ب ،اداري است مقرراتیِ تانِكه زمس آذر ماه
نالجه سجرما    و  كه صجداي اعتجراض    بود  روز نگاشته  دو گاراندند. يكی  را گرمی  خيلی 

دانسجت و عقجب مجا فرسجتاد. فجوري       مجی  را مقصر خوردن بيماران بلند شده البته اداره ما
رادياتورها خالی شده است. يك اطاق را كجه از   ها و لهآمده لو آب پايين كه نشان داديم

زديم فرار آب از آنجا باشد شكافتيم و چند متجري از   روي نم ديوار و كف حد  می
وفاژ راه افتاد ولی هفته بعد خجالت كشيدند مجا را خبجر كننجد    شلوله را عوض كرديم. 

در تابستان من بجاب   .گااشتند ها آوردند در اطاق دستی نفتی بخاري فرستادند خودشان
 ی را تمامجاً كشج  مندي تاكر داديم تا فرصجت هسجت بياييجد شجبكه لولجه      هدوستی و عالق
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برچينيد و عوض كنيد. البته به توصيه ما عمل نكردنجد و سجال بعجد در شجروع زمسجتان      
مور أك خواستند مكانيسين فرستاديم و مج انداختن و مراقبت دستگاه از ما كم براي راه
موججود   دستی هاي بخاري  خوشبختانه بار اين ولی شد تكرار قضايا همان مجدداً كرديم.

كنم كه تابستان دوم ناچجار شجدند آن كجاري را كجه بجا       طور گمان می بود. باالخره اين
 انجام دهند.   ،بايستی بكنند خرج و دردسر كمتر از روز اول می

خواست كه حتجی   كيفر ها و اين روندهدادرسان محترم! آن پ و تيمسار رياست معظم
شجبكه   بعد از چندين ماه تمرين قابل خواندن نبود از براي جناب سرگرد منشی دادگاه

همه  از است.  تر خراب حالش رازي بيمارستان پوست بخش ساختمان وفاژش یكش لوله
شجود   نمی باآن داره برنمی وصله ،پاره شگمَ شود، نمی بند آن توي آب دارد ترك طرف

شود گااشت. قابجل   كاركرد. بناي عدالت و حكم به حق و دفاع صحيح روي آن نمی
 بحث و دفاع نيست.  

 كرد:  كه در شعر شاعر ، با دخل و تصرف مليحیچه خوب گفت تيمسار بهارمست
 ججده كجرونجرود پ ا میجريجتا ث   برگ اول چون نهد پرسنده كج

 
تجوانم كجاري    نمجی  ،بر مبناي اين پرونده خجراب  ،سيساتأت معمار يا مهند ِ ي بنده
تربيت نااهل را چجون گردكجان بجر    »حكم ه ب ،معلم و مربی هم آقاي دكتر سحابی.كنم

د و خجراب بيجرون   هجاي فاسج   آن پرونده خواست كه از شكم كاري با كيفر ،«گنبد است
تجرين عمجل و    فرمودنجد ايشجان كوچجك    است )چجون تيمسجار دادسجتان    پدر آمده و بی

 ند بكنند.  نتوا نمی ،زاده است اند( يعنی حرام تحقيق و حتی نظارت و دخالتی نداشته
ساير  طور همين است. معلوم حرام نطفه با نيز قدر عالی روحانی يك شرعی تكليف
 اند.  كار نداشته و سر ،كه جز راه حق و حالل و با كار محكم و استوارآقايان 

 بيخ ريش صاحبش! ،اين كيفر خواست چه مال خوب چه مال بد اين پرونده و
 برگردم به مطلب اوالً از چه دفاع كنيم؟  

 درسجت بجوده   اظهاراتشان قجانونی و  اين جمعيت و گويد مرامنامه خواست می كيفر
گويد نيجات   هاي ما هم و روي اعمالمان حرفی و ايرادي ندارد. می است. روي اعالميه

ه كجرده  نج شجيطان رخ تان خراب است، جنستان شيشجه خجورده دارد! در جلجدتان     باطنی
غلط يا صحيح به بعضجی   ههايی كه ب ها و كرده ها و گفته گاارد، بعد نوشته راحتتان نمی
 يكی دو نفر ديگر و مصداق يك روح در چندين بدن به دهد آنها را به افراد نسبت می
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 دهد... . تعميم می تمام نهضت آزاديه ساس ب
ه خواهم مثال بزنم و انگشت روي موارد بگاارم و وارد دفاع ماهوي بشوم ب نمی
خود  و است شده داده نمونه مقدماتی مرحله  در مدافع وكالي آقايان طرف از قدركافی

 است.  نيت در و هدف در خيال، در هوا، در ات همه كه   دانيد می خوب دادرسان قايانآ
صجحبت  »خود فرمودند در اين پرونده  ۲۳3۸آذر۲۲در بيانات روز  تيمسار دادستان

بر سر عقيده و فكر است و نيت است، عمل خارجی واقع نشجده اسجت، چيجز عمجومی     
فقط شخص متهم است كه به بهتجرين وضجع   »انيه با ذكر اينكه و بعد از چند ث« نيست...
از شخص ماهجا دعجوت فرمودنجد بيجاييم اينججا      « كند  تقصيري خود را ثابت تواند بی می

 نيت و عقايد و افكارمان را رژه بدهيم و بيگناهی خود را ثابت نماييم.  
 رار را داشتند وها هم همين اص اينكه در بازجويی را بكنيم. گو كار ما حاضريم اين

ونه گلك حرفی نداريم اما نيت و فكر و عقيده را چاذ خود تفتيش عقايد است. مع  اين 
 مقبول طرف واقع شود؟  يعنی طوري نشان داد كه مفهوم و  شود نشان داد؟ می

اي و دسجتگاهی   و تيمسجار رياسجت و دادرسجان محتجرم طريقجه      اگر تيمسار دادستان
ما التفات فرمايند. ولی ما راهی ججز   همين نمايد بأكه اين منظور را ت د يا داريدشناسي می

 زبان و بيان سراغ نداريم.  
زبان يا قلم اسجت ولجی يجك راه هجم بجراي قاضجی        ،براي متهم راه بيان نيت و باطن

 ن متوسل شود، مراجعه به اعمال و سوابق و آشنايان متهم.  آتواند به  هست كه می
مقصجد خجواهيم   ه كه بدانيم بج  شرط آنه راه اول را بگيريم و برويم اما ب ما حاضريم

 رسيد.  
با لحن بسيار ماليم و رنگ مطبوعی  بيانات جلسه بيست و يكم تيمسار دادستان

رساند كه حسن نيت  كه پيدا كرده بود و با متهمين بر سر التفات آمده بودند چنين می
فرمودند بدون واسطه و  است. دوستانه و محترمانه دعوت می و گوت شنوايی در كار

 متشكرم! مبارك است! بسيار نيتمان را بگوييم. و عقيده و وكالء بياييم قايانآ توسل به
گفتن ما خيلی آسان است. اما شنيدن ايشان و شما و قبول كردنتان و حسن نيتتان 

صدق ما اعتماد داريد  هگفته و ب هب شما اگر  حاصل باشد؟ اندازه آسان و دانم تا چه نمی
 ها را قبول بفرماييد. شما  همان ،بوديم هايی زده حرف كه قبالً  نيت هم داريد ما و حسن

 دانستيد.  بوديد كه ما را دروغگو می
 هم جز چند  ام و دليل و مدركی  نبوده شما صرف اظهار مرا كه عضو حزب ايران
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كه افراد غير حزبی  نرانی در جلسات دعوت عمومی آن حزبجلسه حضور يا سخ
گوييد  می و نكرديد قبول نداشتيد شدند، می دعوت سخنرانی يا استماع براي را فراوانی

 كه نه عضويت حزب ايران كنيد. در حالی كتمان می عضويت خود را در حزب ايران
ست نه تأثيري در پرونده و كيفر دارد كه من نفعی در كتمان آن داشته گ و جرم انن

 باره ساير آقايان و بنده.  طور در موارد ديگر در باشم. همين
اعتماد در كار است. بسيار خوب براي اثبجات و   حسن نيت و ،فرماييد خير حال می

هجاي خجالف    سجتنباط و ا  دروغ  و  خواست اتهام جلب اطمينان ما بفرماييد آنچه در كيفر
 نجو. از خودمجان دفجاع بجاطنی و     نو روزي از از آييم سر ايد پس بگيريد ما می ما دادهه ب
خواسجت چيجزي    كاري بخواهند بكننجد از كيفجر   ترسم اگر چنين می  كنيم. ولی می  نيتی 

 شود! ی رفت مینی آمد و نه خاننماند. نه خا
دانستم فالن كس استاد  شناختم و نمی قايان را نمیفرمودند من آ تيمسار دادستان

لی در دارد رُ يد شود كرد، افتخار خلع است كه درباره او فرض جهل نمی دانشگاهی
دادرسی  نه من، نه هم خصوصی خصومت و عداوت ولی  .است داشته مملكت سياست
شنايی من گناهی نيست. به اوراق آايم و اين عدم  از آقايان نداشته يك  با هيچ ارتش
خواست  )كيفر كردم تنظيم را خواست كيفر و  ديدم را  مجرميت قرار و كردم نگاه بازرسی

عالوه تبديل  هاي است از قرار مجرميت ب كيسه ،با يك اختالفات در حدود نيم درصد
 آن(. امضاي دادستان در ذيل ه پر  ب امضاي باز

آفرين به اين صراحت و صداقت! ما هم حاضريم با صجراحت و صجداقت از نيجات    
شرط آنكه گاشته را تصجفيه فرماييجد. اتهجام سياسجی اقجدام      ه خودمان دفاع نماييم اما ب

خواهم در رد و دفجاع آنهجا    نمی كشتان. فعالً عليه امنيت و احياناً اهانت به مقامات پيش
هجا و اسجتنادهاي اخالقجی را چجه حجق       بت كنم ولی اتهامحرفی زده ميان دعوي نرخ ثا

گجويی،   ثبجاتی در عقيجده، دروغ   )پا بند نبودن به اصول اخالقی، بی  ما بدهيد؟ه داشتيد ب
فريبی، رشوه گيري، ريا كاري و غيره( اينها كه ربطی بجه مجواد اسجتنادي و اتهجام      عوام

ها معجارت بخواهيجد    اين فحش نداشت. الاقل از بابت ۲۲و  ۲سياسی وارده يعنی مواد 
 خواست در بياوريد تا به بقيه ات برسيم.   و از كيفر

 هب ،دهد هر چه شنيد و يا جلوي امضايش بگاارند اجازه می دادستانه مگر قانون ب
دانيد  ت میپرس خدا كه خودتان را مسلمان عالی نسبت دهد و تهمت بزند؟جناب مردم
 را  كه ضريح حضرت رقيه  خوريد و آن تيمسار دادستان كل حقيقت حق قسم می هو ب
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 فرمايد:  ايد كه می نخوانده برند آيا قرآن می به شام
«

»
 ر از آيه:بخ

«
»

 نداريد؟
«

»
 ايد؟   را نشنيده

 دادن از نظر قانون ممنوع است و از نظر شرع گناه.   مردمه اتهام و نسبت بد ب
فرماييجد   فرماييد اطالع نداشتن من از سوابق آقايان گناه نيست اشتباه می شما كه می

ه عالی و ما ارتباطی نبود و كجاري بج   بين جناب گناه است. بلی اگر گناه است خيلی هم
شرعی نداشتيم كه همديگر را بشناسجيم. امجا شجما     كار هم نداشتيم البته وظيفه قانونی و

گويجد اگجر    صورت هم به حكم قانون كه مجی  در اين شما. شديد و ما زندانيان دادستان
حكجم  ه پجردازد و هجم بج    كامل ديد به تنظيم ادعانامجه مجی   دادستان تحقيقات را كافی و

حكم اخالق و انصاف براي كسجی   هكه آياتش را برايتان خواندم و هم ب و قرآن اسالم
موظجف   ،نمايد قول خودت ناشناخته میه براي نه نفر متهم ب كه تقاضاي ده سال زندان

اول معارت بخواهيد و بعد اگر اطالعات و علم كجافی نداريجد تحقيجق    هستيد  بوديد و
 بفرماييد.  

خواهم نرخ ثابت كنم و راجع به اصل  كنم كه ميان دعوي نمی باز هم تكرار می
كه البته مورد  تمقام سلطن هر و اهانت بكشو اتهام و مدارك آن يعنی اقدام عليه امنيت

كنم. نسبت به اتهامات اخالقی  زنم و دفاع نمی حرف نمی تكايب همه ما است فعالً
                                                

است و در باره   ها گناه ها بارهيزيد، كه برخی از گمان : اي مؤمنان، از بسياري از گمان ۲۸/  . سوره حجرات۲
 كديگر تجسس مكنيد.ي

: از آنچه بدان علم و آگاهی نداري پيروي مكن، كه چشم و گجوت و دل، هجر يجك در     ۳6/  . سوره اسراء۲
 موردآن مسئول است.

ی : اگر شخص منحرفی خبري براي شما آورد، تحقيق كنيد تا مبادا ندانسجته بجه گروهج    6/  . سوره حجرات۸
 گناه[ آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان شويد. ]بی



 
 

 

 
 

 (، مدافعات6مجموعه آثار )

 

۲3 

حق سوابق و  نمايم. من از شما مطالبه احترام و اطالعی قبلی ايشان صحبت می و بی
و يك بشرم. شما كه خودتان و  گويم من هم يك ايرانی كنم فقط می خدمات نمی

كننده و از اركان اعالميه  تان خود را طرفدار و اجرا دولتتان و مجلستان و نخست وزير
ايد. زيرا ماده اول آن  دانيد با ما مانند يك بشر معامله نكرده می جهانی حقوق بشر

با هم برابرند دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق ه گويد تمام افراد بشر آزاد ب می
  كنند. برادري رفتار روح يكديگر با هنسبت ب باشند و بايد وجدان می و عقل داراي   همه

دلسوزي  مقام در و تحقيقات عدم و پرونده نقايص هب ايراد رفع براي دادستان تيمسار
 فرمودند: ،و دفاع از بازپر 
پر  حق  بيگناهی. اما باز برسم بهكنم شايد  من بازپر  اگر پنج سال تحقيقات»
 «ندارد بايد كار را قطع كند سال نگاه داشتن در زندان ۱

 ند:و بعد از يكی دو جمله اضافه كرد
 .«دست دادستانه پر  تحقيقاتش تمام شد بدهد ب گويد وقتی باز قانون می»

مجا متهمجين   ه ر  و خودتان نسبت باز آن عنايت و التفات اول جناب سرهنگ بازپ
 گويی دوم بسيار متعجب!   زندانی بسيار متشكريم و از اين تناقص

اي  ها و نشجريات حاشجيه   ها اتالف وقت فرمودند. عقب اعالميه آقايان بازپر  اتفاقاً
جلجوي مجا    هجايی را  هجاي عوضجی بفرماينجد. اعالميجه     و فرضی و جعلی رفتند تا استنباط

كجه  را  هاي خودمان چرا اعالميهافتاد. آنها می هاي اولين بار چشممان بكه بر گااشتند می
 نها در پرونجده هجم وججود داشجت جلجوي      آگاه منكرت نبوده و نيستيم و بعضی از  هيچ

دم تكجايب  جيا سكوت و ع . اين استادان حقوق،كه از ما نبود هايی ما نگااشتند؟ نوشته
ججاي تكجايب در اعالميجه    ه و يجا آنكجه بج     Ecoutez ses silences) ( دليل گرفتند را

از  «!بورا بجاخ » ؛اند طرف را نگاه كرده هی آن .مورد مشابه بيرون آمده است ر تفاوت د
ن كه خود بنده سجخنران  آزادي ايرا سيس نهضتأروز ت و نشريه مربوط به قبيل مرامنامه

اعليحضرت محمجد رضجا   ه و مطالب ب ۲۳3۲ام، نامه سرگشاده مرداد  قسمتی از آن بوده
، اعالميجه   ايجم  در تصجويب و تجدوين آن دسجت داشجته     ، مجا  نفجر  كه هر سجه  شاه پهلوي

عجوض   هب ،نآزادي ايرا امضاي نهضت هب واقعه اول بهمن دانشگاه همربوط ب ۱/۲۲/۲۳33
. و تنهجا   و غيجره  اختيارات به آقاي دكتر امينجی ه ، و اعالميه راجع ب اعالميه دانشجويان

ن آهجا روي   ها و بازپرسجی  ه در تمام بازجويیك امضاي نهضت آزادي ايرانه اعالميه ب
موقع نيز عجده زيجادي     در آن بود كه اتفاقاً ۲۳33اعالميه تير ماه  اند هوال كردئاز بنده س
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 م.يبجرد  سجر مجی  ه بج  و از جمله اينجانب در زنجدان موقجت شجهربانی    سسين نهضتؤم از
 ،اند معلجوم بجوده   وال نكردهئخود ما هيچگاه سه هاي مربوط ب كه راجع به اعالميه همين

 قابل ايراد و اتهام نبوده و با سايرين فرق داشته است.  
نامه بنويسند و سوابق ما را  اطالعات شهربانیه شاءاس بلد بودند و وقت داشتد ب ان
دانشگاه  هچرا ب .بخواهنديی(بابا م با اسم عوضی و اشتباه در مورد آقاي احمد علی)آنه
 در مورد اينجانب ننوشتيد؟  مثالً و شركت ملی نفت ايران بانك ملی ايرانه و ب تهران
نداشته  الزم «بورا باخ» است؟! نبوده قفا از آيا اكل كارها اين و بيراهه آيا ها راه اين
 است؟ 

كشف نيات آنها بوده اسجت   ها و عمل بازپر ه هاي فوق ايراد ب منظور بنده از مثال
 حرفی بزنم.   خود مطالب و مندرجات و اتهامات خواسته باشم فعالًه نه آنكه نسبت ب

 محترم:   دانم به تيمسار رياست و دادستانگر حال رويم را برمی
فرموديدكشجف   .كشف حقيقت بكنيم ندردك اصرار و  ندردتكرارك  و  آنجا فرمودند

روي  كجه تيمسجار دادسجتان    و تا زمجانی  است گاشته  بهركه تج  راه ابراز نيت  حقيقت از
 د عملی نيست.  خواست خط بطالن نكشن يعنی كيفر ،گاشته
 است.  آسان خيلی اعمالمان و سوابق از استنباط و آشنايان  به مراجعه يعنی دوم راه اما
نماييم.  مبالغه خودخواهی و نفس دفاع ثيرأت تحت منطقاً و طبعاً كه  ما بارسيد از چرا
انجد   با ما كجار كجرده   ،دست كه ما بوديم و از كسانی كه زير دست يا باال هايی در محيط

 ،يس مجلس فعلجی ئ، رو وزير خارجه سابق هدانشگا  يسئوال فرماييد.)از همه جور رئس
 مجلسی هستند و حتی كسانی كجه بجی ثبجات در    كه اصالً صاحب منصب شركت نفت

 .ثل خود ما هستند(عقيده سياسی م
قدر كافی ه قايان وكالي مدافع است بآ  مخصوصاً خود ما وه تا آنجا كه مربوط ب

 ،رسيدگی قبلی مرحله مااكرات ميان از،اختيارتان در راهنمايی و اوليه مواد و اطالعات
  :قول جناب سرهنگ غفاريه گاارده شده است كه ب

 همه حرف بس است  اين                  در خانه اگر كس است  
سی  و صالحيت عدم مورد  حرف در سه بلكه حرف  تنها يك مدافع نه  وكالي آقايان

 هجر  در كرد. می اثر كند.اثر باشد بنا زدند. اگر پرونده بعي و نقص مورد در حرف دو و
 آقايجان  ان بهپيش خودم ،دهد كه بعد از امتحان نمره می   حال ما روي عادت معلم بودن

 ايم و اميدي به بيان مجدد و آزمايش مجدد نداريم )كار دل است(.  نمره مردود داده
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 اجرای مراسم انجام تشريفات و -۳
كشجاند انججام    را به تقرير و تمهيجد دفجاع مجی    سومين عاملی كه متهم و وكيل و دادگاه

آنكه  براي و ظاهر صورت و ازجويیب براي كه منظور اين هب است. تشريفات و مقررات
كدام مطالبی بگويند و صجفحاتی از   باشد هر  عمل آمده  هدفاع ب مسمايی در محاكمه و
 پرونده را پر كنند:  

جهات اول و دوم را كه مالحظه فرموديجد بجراي مجا واقعيجت و خاصجيتی نداشجت.       
ري و يجك امجر   وجه نبايد اين عامل و موجب آخري را سرسج  يچه ماند اين يكی. به می

قرار در محيط ما بيشتر بر همين ميجزان   عكس رسم و هب  بگيريم. بلكه استثنايی در ايران
 سوم است.  
چندين سال است  شود: كاخ دادگستري ظواهر قانون خوب رعايت می در ايران
تر  قيمت گران و تر مجلل ساختمان داريم. را سنا تومانی ونيميل هفتاد شصت كاخ داريم،
احزاب  داريم، انتخابات داريم، ملی شوراي مجلس داشت، خواهيم مجلس براي آن از

زنان  داريم، كنگره آزاد آزادي داريم، مطبوعاتِ داشتيم، دانشگاه مستقل ملی و مردم
 شويم. . .  تمام محاكمه می يزهمه چ ن داريم، در دادگاهِو آزادمردا
خاصيتی  و و واقعيتی آيا حقيقتی نام و هياهوها  ها و پشت اين كاخ اين داخل در اما
 مگو!. . .  مطلبی است جزو اسرارِ .ست يا نيستهم ه

گفته و وعده  د عزا میخان زن كريم  كه در روز عيد برايآن شاعر را  حتماً حكايت
اهل و عيال و پيش  ايد. خوشحالی فراوان و مژده به شنيده  بود گرفته اشرفی صله را صد

وقتی  .دربار و نا اميد شدن از وصول صله هفت بآمد و ر  ماه  خريدهاي زياد بعداز يك
خان جواب داد تو شعري خواندي من خوشم  كريم ،ن شكايت كردخا خود كريمه ب

گرفتی  تحويل حرف دادي تحويل حرف بيايد تو خوشت كه دادم اي وعده هم من آمد
 !  خواهی؟ ديگر چه می
 حرف تحويل بگيريم.   خواهيم حرف تحويل بدهيم و اما ما نمی

 در همين جا است.   ،رصد اعتراف داريمدن صدآجرم بزرگ و گناه ما كه به 
در نهضجت آزادي   علت وجودي مجا و داد و فريجاد و آه و نالجه ماهجا در زنجدگی و     

ادعاهجاي   و ظجواهر و تشجريفات   ست كه چرا در مملكجت ايجران  ا اين بوده و اين ايران
 هاي توخالی است؟ !  هعالی هست اما گرو

  و استقالل نه سلطنتی همشروط رژيم مخالف نه هستيم اساسی قانون مخالف نه ما اال و
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 گوييم و خواهيم گفت: چرا میايم و  و نه اين فحش و اهانت. ما گفته امنيت كشور
 شود؟  ن عمل میآهست ولی خالف  قانون اساسی
افتاده  كار هب وقت هر ارتش اين اما هست. ها رژه و تجهيزات و نفرات همه با ارتش

 بوده است؟  عليه افراد و افكار ملت
 نيست؟   روزنامه هست اما آزادي قلم

 ادعاي امنيت احتمالی و عدالت و مسلمانی هست اما خبري از آنها نيست؟  
دانجد امجا    مجی  ما خود را از طرفداران و مجريان اعالميه جهجانی حقجوق بشجر    دولت

 قايل نيست؟   ارزشی براي بشر ايرانی
توانيم باشيم. باطن و حقيقت و عمجل   الفاظ نمیه با  و ظواهر و دلخوت بما اهل ل
 گوييم:   شده می  آواز خواهيم. با شعراي بزرگمان هم را می

 نه همين لبا  زيبا است نشان آدميت  جان آدميته است ب تن آدمی شريف
 را ما درون را بنگريم و حال    تو برون را بنگري و قال را                   
 تهران هاي و جريده بكنيد  از آن و بدتر ها زندان سال هب توانيد ما را محكوم می شما

 ننويسند اما بدانيد كه:  را اتمانيو نظر يك كلمه هم از مدافعات
 ما  دوام  جريده عالم در  ثبت است   عشقه ب  آنكه دلش زنده شد هرگز نميرد
 طور شده است كه:   وضع ما اين

  در برابجر كيفجر   ،هجاي آمجاده   حرف مدارك و ،طرف يك خروار دفاعيات   يك  از
كجه   هاي ناروايی اتهام همه افتراها و استنادها و خواست و پرونده داريم. چه براي رد آن

آنچجه   بلندِ صدايه اعالم ب و چه براي افكار اخالق ما شده است و و ،افكار ما ،به اعمال ما
 براي چه و بياورند در را  صدايش اند نخواسته ولی است قانونی  و حق  و ايم گفته خودمان

   فرمايشجات  هب  سرهنگ رحيمی  و  آقايان سرهنگ پگاهی كه مثل استنادهايی  ها و استفاده 
 .   بكنيم. . .   توانيم يروزشان می حتی بيانات پر   و  انتيمسار دادست  خود

 خيلجی  ،ارزگ خدمت هبلك ، نه تنها بيگناه ، يك متهمِ ، يك متهم سياسی يك متهم
 خواهد از خود دفاع نموده اثبات بيگناهی و اعالم حجق خجواهی و نظريجات و    دلش می

 .  . .  اعتراضاتش را بنمايد.
درست  طوري نظر ما هب اين دادگاه مالحظه فرموديد كه طوري هب طرف ديگر   ما ازا
و قلب حسا   شنوايی گوت آن داخلِ و نه در برود  خارج هب است كه نه صدايش شده

بلكه فقط درست  باشد. مستقلی براي ما وجود داشته يا دست و زبان با اراده با شهامتِ
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عمل آيد و ما مثل خيلی ه محاكمه بشده است كه ظواهري از قانون و مسمايی از 
ها در آن نقشی بازي كنيم. يعنی كاري كه ما  ها و مقام هاي ساختگی و محفل حزب

 توانيم زير بارت برويم:  هستيم و نمی هميشه از آن گريزان و مخالف آن بوده و
هجاي   حسجرت روي محروميجت   و يجك محروميجت و   يآيا بهتر نيست يك فداكار

دهجيم و از وكجالي    اين درد دل و اسجتدالل ادامجه   از را پس سكوت ،شد ديگر قبول نمی
دندان بجر جگجري را ججداً     و نفس كفِ مندانه همين شرافت صميمانه و مدافع عزيزمان نيز

 دست خودتان بدهيم.  ه بخواهيم و ريش و قيچی را ب
 شما خالف آنباشد.كردم. شايد اشتباه  كه عرض  طور بود نآ استنباط ما از دادگاه

طرفدار حق  و غرض بی را صالح  كه خود شما ،بخريد  دستگاه را و آبروي كنيد را ثابت 
 عمل.  اما نه با حرف و بحث بلكه با،دانيد حقيقت می و عدالت و مستقل در رأي و

  دو صد گفته چون نيم كردار نيست   گفتار نيسته بزرگی سراسر ب
 ه كنيد.  ئايد تبر گناهی ما برده بی گويی و ه حقپی ب ايد و اگر ما را شناخته

و اگر تشخيص شما و مصلحت مملكت و رضاي حق در محكوم كردن مجا باشجد،   
 بفرماييد.  
هاي  دستگاه و ها روزنامه و نيروها و افتخارات و ها درجه و دستورها و ها پرونده تمام
بسته  زبان دري كبك با دادگاه ساكت و گچی ديوار و در شما، آن از اجرايی و تبليغی

 هم از آن ما. 
«» 

طلجبم اگجر مقدمجه و     از تطويل كالم و تصديق خاطر دادرسجان عظجام معجارت مجی    
خواسجت يجا    ز مندرجات كيفجر گاه اشارت يا عنايت به بعضی ا بحث طوالنی شد و گاه

در زمينه مطالجب صجالحيت و    بيانات تيمسار دادستان آقايان وكالي مدافع و مدافعات
رغجم   نقص پرونده شد از جهت تشريح و توضيح موجبجات سجكوت بجود كجه مجا علجی      

مجا بحجث در مجتن     ن باب ورود و دفجاع در ماهيجتِ  دهيم نه مِ تمايل باطنی به آن تن می
 خواست و رد داليل تيمسار دادستان.   كيفر

اي را كه همه رفقجا روي   اينكه براي آنكه تكليف معلوم و تصميم روشن باشد نامه
   ۸نمايم. ت وساس تقديم میئقرا ،اند آن اتفاق نظر داشته و امضاء كرده
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 بسمه تعالي
 

 ۱۳۴۲تاريخ نوزدهم آذر ماه ه ب
 دادرسی ارتش ۱عادی ويژه اماره  ادگاهرياست محترم د

 
جلسجه بحجث    ۸3پرونده پس از  صبا اعالم صالحيت خود و عدم نق اينك كه دادگاه

بجه مجا تكليجف    و ماهيت شده اسجت و   و دفاع از مرحله رسيدگی وارد مرحله دادرسی
 م.  يرسان استحضار دادگاه محترم میه فرمايند مراتب زير را ب دفاع می
 ۸«»۲« »حمد و ساا  به پيشگاه خجدايی كجه   -۲

حق و عشق به خدمت خلق عطا فرمود، مجا را در پجيش   ه ما ايمان به است، خدايی كه ب
 و در ضمير وجدانمان سر بلند و سرافراز داشته است.   مردم

، ۳«« مشمول را خود ما باشد هرچه محاكمه نتيجه
ه شويم از بند ئدانيم، اگر تبر ( می داريد؟  را  خوبی  دو  از يكی  جز انتظاري آيا )براي ما
  تأييد بيشتر خواهد شد در اين  مكتبمان تقويت و  كنيد  كوممانمح  اگر  ايم و رسته

را درك  3«»ايم  عقيده شده صورت چون فداي در راه حق و
 ايم.  كرده، رضاي سبحان و آرامش وجدان را خريده

ت و تقجديم  ئبا قرا خاطر دارند اينجانبان در سومين جلسه دادگاهه كه ب طوري هب  -۸
هجاي   نسبت به تغيير و تضييق محل دادگاه و ممانعتی كه دسجتگاه  ۱/۲/۲۳3۸نامه مورخ 
نماينجد   و نشجريات آزاد مجی    هجا  ی از درج و انتشار مااكرات دادگجاه در روزنامجه  انتظام

 قانونی ديديم سري و شرايط محاكمه را غير حاكمه را عمالًاعتراض كرديم و چون م
                                                

 .: تو بهترينِ داورانی3۱. سوره هود/ ۲
 ترين حسابرسان است. : او سريع 6۸. سوره انعام / ۸

 را چشم به راه هستيد؟ [ادتپيروزي و شه] ونيك پديده جز يكی از دو درباره ما آيا: ۱۸/  سوره توبه. ۳

 : به درستی كه زندگی، عقيده داشتن و جهاد كردن در راه آن است.ز سخنان امام حسين )ع(. ا3
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 را عزل نموديم.   مدافع خود اعالم سكوت كرديم و آقايان وكالي
رفع ايرادهاي فوق، آقايان وكالي منتخب ه ب عده رياست محترم دادگاهوج بنا به ۳
سفانه سلب ممانعت أی متدادند ول  صحبت خود ادامه عنوان وكيل مدافع دو جلسه به هب
گنجايش  اوليه محل نصف از كمتر كه محلی هب دادگاه فقط  و نيامد عمل هب ها روزنامه از

دستور رياست ه دارد منتقل گرديد. پس از آن آقايان وكالي مدافع براي تمكين ب
جواب اظهارات ه ب ،كنند عزل بوده از پيش خود صحبت مینم هاينك و با تاكرِ دادگاه

 پرداختند.  تيمسار دادستان
كجه چجون     در جلسات بعدي از طريق بعضی از آقايان وكجالي محتجرم تقاضجا شجد    

موفجق بجه دريافجت كجارت ورودي      ،طجالع از محاكمجه  ا بجا  منجدانِ  هجمعيت كثير عالقج 
گجاه   نيسجتند درج كننجد )و آنچجه گجاه    را مججاز   ها نيز اخبار دادگاه شوند و روزنامه نمی
و وكاليجی بجود    يس و دادستانئنوشتند تاريخ و ساعت شروع و ختم دادگاه با نام ر می

بعجد قطجع شجده    ه كردند و همان خبر مختصر نيز از جلسجه چهجاردهم بج    كه صحبت می
 كجار ه آورده بج دستگاه ضبط صجوتی   ،ها است( اجازه فرماييد اوالً خود ما يا تماشاچی

خجارج   اندازيم يا الاقل از نوارهاي دستگاه ضبط صوت دادگاه كايه برداريم تجا مجردم   
اي از مااكرات جلسه قبل تقجديم   جلسه خالصهدر هر را بشنوند و ثانياً توانند مدافعاتب

اي باالي صجفحه   كلمه دو ،تا پس از مطالعه و تصديق منشی دادگاه  محترم شود رياست
ن از نظر قانونی اشكالی ندارد و اين مججوز و امكجانی بجراي    آمرقوم فرمايند كه انتشار 

اين دو تقاضاي ساده قانونی نيجز ترتيجب اثجر داده    ه انتشار آن در خارج باشد. متأسفانه ب
 ندارنجد و  عمجل  آزادي ،نيت نشد و معلوم گرديد رياست محترم دادگاه با وجود حسن

خواهنجد عامجه    وججه نمجی   هيچ هباشد ب كسانی كه حكومت و اختيار كار در دستشان می
 امنيت سازمان كه عجيبی هاي كاري خالف و ها كشی حق و محاكمه اين جريان از مردم

كه با چنين اصجرار   اال چه دليل داشت گردند و اند مطلع مرتكب شده و دادرسی ارتش
حتی  و بگاارند محاكمه روي پوت سر قانونی و حقوقی موازين تمام رغم علی فشار و

شناسنامه عكس دار مطالبجه نماينجد و نجام و نشجان      و كارت ورودي ،از تقاضا كنندگان
 آنها را ثبت كرده موجبات ناراحتی و تهديد را فراهم آورند.  

 و قوانين اساسی قانون اصول همتكی ب  كه سراسر منتخب با بياناتیوكالي  آقايان -3
را ثابجت   عجدم صجالحيت دادگجاه   و داليل منطقی محكم و بديهيات مسلم بجود   مصوبه
محاكمه  براي صالحيت عدم ،منصفه تئهي نبودن و اتهام بودن سياسی جهت )ازكردند
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اين  يسئر تيمسار  عضويتِ همچنين و االسالم  تحج اولِ طراز روحانی شخصيت يك
در دادگاه عجالی انتظجامی قضجات     ،اين دادگاه دادستان تيمسار بودنِ دادگاه و دادستان

هاي آشجكار پرونجده را تشجريح     لففقره موارد نقص و تخ ۳3و غيره( و بيش از  ارتش
اعتباري پرونده را مستجل ساختند )از قبيل فقدان امر تعقيب، عجدم   نموده و نقص و بی

هاي وارده دارد، رعايت نشجدن   تحقيق از اشخاص يا اسنادي كه نقش اساسی در اتهام
دستورهاي صريح قانونی در تشكيل پرونده، غرض ورزي و تحريف و پرونده سجازي  

 ها و تجاوزهاي آشكار و مكجرر سجازمان امنيجت    پرسی، تخلف طرفی در باز ي بیجا  هب
  تيمسجار   توضيحات وكليه عديده ديگر( جهات و نظامی و وظايف اختيارات و حدود از

كرده مصراً خواستار جواب صريح و تك تجك ايرادهجاي قجانونی خجود      دادستان را رد
هجاي   دادستان نخواستند يا نتوانستند جوابی بدهند و چيجزي بجر گفتجه    ی تيمسارشدند ول

هجاي   اسجتدالل  موججه و  ايرادهجاي ه ذالك دادگاه بدون توجه ب عسابق خود نيفزودند. م
صجالحيت  ه رأي ب ،متقن آقايان وكالي مدافع و با تكرار داليل رد شده آقاي دادستان

 خويش و عدم نقص پرونده دادند.  
كه از دومين جلسه، غير علنی بودن و غير قانونی بجودن   نظر ما نه تنها موجباتی هب -۱
ييد شده است بلكه با آزمجايش و اتمجام   أكان ادامه يافته و ت كرد كما را ثابت می دادگاه

بر مجا محقجق گرديجد كجه دادگجاه       ،عمل آمد و قراري كه صادر فرمودنده حجتی كه ب
 باشد.   راي  ندارد يا عامل مؤثر در آن چيزي غير از حق و منطق می استقالل
نه تطميع و تهديجد و تشجبث. بلكجه يگانجه      تضرع و تملق هستيم و اهل تمنا و ما نه -6
منطق است اما متأسجفانه چنجين    است حق و قانون و ما و آنچه در شأن دادگاه ي اسلحه
داريم  زياد گفتنی خواست كيفر روي آنكه با اينكه نگرديد. كارگر صحنه اين در اسلحه

و كليه موارد اتهام را تكايب كرده براي رد آنها داليل فراوان هسجت، بجا وضجعی كجه     
 بينيم.   اي در دفاع از خود نمی ترين فايده مشاهده نموديم كوچك

پرونده و  مخدوت بودن مدارك در طرف آنقدر شواهد بر قاضی بی  البته براي هر
مرحله  كه در مدافعات هايی نمونه تواند با توجه به كه خود می دارد خواست وجود كيفر
 نيست.  دفاع ما در مرحله دادرسیه ه گرديد قضاوت صحيح بنمايد و نيازي بئقبلی ارا

 .نداريم لب بربنابراين بيش از پيش مصمم گرديديم از اين پس نيز مهر سكوت از 
 كه صاحب اصلی دعوي است برسد و اطالع و قضاوت ملته بحث و دفاع وقتی نه ب
 داشته باشد چه نتيجه دارد.  نه تأثيري در دادگاه
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اي جز حق و قانون نداريم آنجا كه اين اصول را حاكم  براي ما كه هدفی و حربه
 شناسيم.  رساتر و سزاوارتر می  مقام  و  مالك  هر  از ،محكوميت را  و  سكوت ،نبينيم
آقايان وكالي منتخب معزول كه حجداكثر دانجش و بيجنش و كوشجش خجود را       -7
ظهجور رسجاندند و الحجق صجفحه     ه ه بج گجا  م با شهامت و شرافت در مرحله اولجی داد أتو

يادگجار  ه بج  ارتجش  و افتخاري براي افسران درخشانی در تاريخ محاكمات نظامی ايران
و  كننجد. آنهجا نيجز بجدون اينكجه قصجد تمجرد از قجوانين         گااردند، يقيناً مانند ما فكر مجی 

مقررات دادگاه را داشته باشند چون هر گونه بحث و دفجاع را بيهجوده و اتجالف وقجت     
 صحبتی نخواهند فرمود.  دانند  می

 بنمايند.  دفاعی  كه نيستند ما  طرف از  وندما  و  وكيل نيز  اخالقاً و  شرعاً اينكه هب مضافاً
 

    *       *   * 
 
تحقيق و دفاع و تشخيص و تصجميم   ،ما و وكالي مدافع محترم ما ،مراتب بااله بنا ب

جهجان   و مردم بته افكار ملت ايرانال .كنيم خود آقايان واگاار میه و حكم را يكسره ب
ي شما قضاوت خواهنجد كجرد و محكمجه عجدل الهجی در مرحلجه       أروي اين پرونده و ر
 دار خواهد داد.   نهايی حق را به حق

«»۲ «»۸ 

 دكتر يداس سحابی مهند  مهدي بازرگان سيد محمود طالقانی
 يیبابا احمد علی دكتر عبا  شيبانی  سحابیسمهند  عزت ا

  محمد مهدي جعفري        ابوالفضل حكيمی                      
 نيستم( نهضت آزادي )كه عضوش من پرويز عدالت                          

 
۲۲/۲/۲۳3۸ 
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 جريان دستگيری
 و

 عبوديتاكنجه مهندس 
 

 3/11/1341سه انبه 
شماره  زندان قصر  هب نام آقاي مهند  حسن عبوديت هب را اي شب گاشته زندانی تازه

هاي ديگر ايشان را استقبال و دوره كردند  زندانی ،آوردند. بالفاصله بر طبق معمول 3
در  ۸۲/۲/۲۳3۸علت گرفتاري را پرسيدند معلوم شد آقاي عبوديت را پنجشنبه شب 

محتوي  دانی جامه اتوبو  آن در و است آمده می تهران به اصفهان از اتوبو  با كه حالی
اند و پس  است، دستگير كرده شده ل میحاضر حم كای خالصه مااكرات دادگاه پلی

 هاي شديد از مشاراليه اقرار گرفتند و نام كسی را كه در اصفهان از آنكه زير شكنجه
وال ئاز او تحويل بگيرد س كه قرار بوده است در تهران  او داده و كسی هها را ب كای پلی
منتقل  قصر زندان  هب ساس و نموده زندانی شهربانی یآگاه اداره در روز چهار اند نموده
 اند.  ساخته
ممانعت  و انسانيت خالف و قانون خالف اعمال از زنده سند و قطعی شاهد قضيه اين
باشد  دادگاه می  بودن و غيرعلنی و غيرقانونی دادگاه اخبار از نشر یانتظام هاي دستگاه

 و همان است كه مورد استناد و اعتراض و موجب سكوت ما بوده است. 
و تحريف  را محو آثار جرم حقيقت و تا  كشف فرماييد براي شود دستور می تقاضا
 اوراق از يكی و بياورند دادگاه  هب دشاه عنوان هرا ب عبوديت مهند   آقاي فوراً اند نكرده

 ( و كليه اوراق بازجويی را ارسال دارند. كای مااكرات دادگاه مكشوفه )يعنی پلی

                                                
   گيري و شكنجه مهند  عبوديت مهند  بازرگان درباره دست ۳/۲3/۲۳3۸سخنان مورخ 
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را ججرم بجزرگ    د و آننشو می فرمايند كه نه تنها مانع نشر اخبار دادگاه مالحظه می
 ،انجه قجرون وسجطايی   يهجاي مترق  برقی و شكنجهكار بردن اجاق ه اند بلكه با ب تلقی كرده
نجام  ه شجكايتی بج   رسانند. آقاي مهند  حسن عبوديت گناه را آزار می بی افراد آزاده و

 شود.   اند كه عيناً تقديم می نوشته كل ارتش دادستان تيمسار
 

 نامه مهندس عبوديت
 جريان اكنجه ارحدر  به دادستان كل ارتش

واالتی نمود ئبازجويی نمود و سه آقاي بازجو شروع ب ۸۲/۲/۲۳3۸روز  ۸3در ساعت 
من نبود و ه وال كرد كه يا مربوط بئآن نوشته شد پس از آن از اموري س جوابكه 
كنم  آن امور اعالم را از خود خبري كه بی تمنداش اي نداشتم و چاره اطالع از آن يا من
وسيله باتون  هصورت من به هاي محكم ب حال آقاي بازجو پس از نواختن سيلی در اين

كرد و  واالتی میئدست راست و ساس دست چپ مرا مضروب نمود و هر مرتبه س
نه نمود تا اينكه مرا مجبور نمود روي اجاق برقی با بدن بره عمل فوق را تكرار می

طوري كه من ه ب نمود  بنشينم و اجاق را با دست خود به اعضاء من كامالً نزديك می
يك بطري الستيكی محتوي  واالتی نمود و در تعقيب آنئاز حال رفتم و پس از آن س

اسيد بود از اطاق ديگر آوردند و در يك ليوان پالستيكی مدرج خالی نمود و باتون 
طرف باال طوري خم كرد و ه چپ مرا از عقب ب را در آن فرو برد و دست راست و

پيچاند كه صداي استخوان كتف بگوشم رسيد و شدت درد را نتوانستم تحمل كنم 
خواست مرا مجبور كند كه روي تخت  حال می اي تا شكستن نبود و در اين و فاصله

بخوابم و بوسيله باتون و همكاري همدستانش كاري را بكند كه نبايد بكند ولی در 
كار را عملی نكرد و ضمن اين جريانات بنده از فرط  اثر تقالي زياد خسته شد و اين
ه در آخر كار چون من قادر ب .نويسم گويم و چه می ناراحتی متوجه نبودم كه چه می

نوشت و در انتها  شخص ديگري می كرد و مطالب را خود او ديكته می ،نوشتن نبودم
ه اي كه ب ضربه وسيله هو بيص ب در اين حيص اء نمايمرا امض ها كه ورقه  كرد مجبور مرا

 آن نامه.  نِخواند بود بعد از آلود شده خون من دست و لبا   ،آمد من وارد چپ گوت
 عبوديت حسن
   ۳/۲3/۲۳3۸ 

                                                
  توسط آقاي مهند  بازرگان به رياست دادگاه عادي ويجژه شجماره    ۳/۲3/۲۳3۸اين نامه در جلسه مورخ
 كل ارتش ارسال دارند. تسليم شد تا براي دادستان ( ارتش۲)
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 محترم كل ارتش:  دادستان
گونجه عضجويتی در    كه هيچ رساند اينجانب حسن عبوديت عرض میه با كمال احترام ب

دان  با يك جامجه  ۸۲/۲/۲۳3۸و نيم روز پنجشنبه  ۸۳دستجات سياسی ندارم در ساعت 
هنگام سوار شجدن   ن كه در اصفهانآزادي ايرا محتوي جريان محاكمات سران نهضت

تحويل ديگري بجدهم،   تا در تهرانمن داده شد ه وسيله يكی از دوستان به اتوبو  به ب
و نجيم صجبح مجرا تحجت      6تجا سجاعت    ۲۸ دستگير و از سجاعت  اداره اطالعات شهربانی

طوري كه اكنون آثار سوختگی و ضرب در پيكجر ايجن جانجب    ه ب اند  شكنجه قرار داده
 باشد.   مشهود می
مرا معاينه نمايد تا صحت اظهجارات مجن معلجوم     شك قانونیدستور بفرماييد پز اوالً
كجه   كای شجده مجااكرات دادگجاه    پلی اوراق كنم كه آيا حمل وال میئدر ثانی س .شود

چجه   ،ن در خجارج نيسجت  آكسی مانع انتشار مطالب  اند علنی است و بارها در آن گفته
در خاتمجه بجا    .كننجد  آن افراد را زجر و شكنجه و زنجدانی مجی  دنبال ه گناهی دارد كه ب
 كار اينجانب را دارد.   هتقاضاي رسيدگی فوري ب ،شكنجه اينجانب هاعالم جرم نسبت ب

 با تقديم احترام
3/01/0331ـحسنعبوديت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۳3۱مهند  حسن عبوديت ، سال 
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 در ماهيت بيانات دادستان
 

 : (3/11/1341)بيست و اشمين جلسه، مورخ  دادستان

تشجريفاتی اسجت بجراي رسجيدن بجه       وشود  می مطالبی است كه مربوط به آيين دادرسی
سجفانه در جريجان بعضجی ازجلسجات     أصحيحاً و دقيقاً  بايد بدان عمل شود. مت ،حقيقت
عرض رسجاندند   هب مطالبی ازمتهمين بعضی احياناً و مدافع ه آقايان وكاليك شد  هظمالح

درسجت   ،را منطبق و مستند به بعضی از مواد آيين دادرسی فرمودند و در عين آنكه آن
بدان  حاصلی ،مباحثه و مطالب يك  يك بازگويی بود. دادرسی آيين مقررات مخالف

نجام آداب البحجث كجه    ه آدابی دارد ب ،مقصود كه در نظر است نخواهد داد. زيرا بحث
اگر تجاوز شود هيچگاه به نتيجه نخواهد رسيد. الزم است دو نفجر بجر سجر يجك مبجانی      

ه القول باشند و اختالف در فروعات. مثجال بحجث خداپرسجت و مشجرك راججع بج       متفق
عنوان قجانون دادرسجی كجل    ه وحدانيت و عدالت قادر متعال فارق است. كتابی داريم ب

مخصجوص    مجوارد   ی در بعضجی هاي نظجام  ديگري هم هست كه دادگاه و قوانين ارتش
توانند متوسل شوند. اگر متداعيين اساساً مبجانی را زيجر پجا بگاارنجد چطجور ممكجن        می

د بجود. دادگجاهی بجر حسجب     اطالجه كجالم خواهج    اال است نتيجه منظور حاصل بشجود. و 
را   تصجديق آن  ،مقررات قانون تشكيل شده است آقايان وكال بجا قبجول كتبجی وكالجت    

هجايی كجه    همه دادگاه . اينزنند میاند اما در جريان دادرسی يكباره زير همه چيز  كرده
طجوري   هب نمايند و  كشور هستند در جريان هر دادرسی تصميمات مختلفی اتخاذ می در

شجود نشجانه    تر فسجخ مجی   هاي عالی شود بسياري از آن احكام در دادگاه ظه میكه مالح
كنجد يجا موججب     نمايد يا بد اسجتنباط مجی   قانون را لغو می اول يا موادي از اينكه دادگاه

 تضييع حق يكی از طرفين دعوي شده است.  
جويی  كه معتقد هستيم و حق وانينموجب همان ق هرا ب اين حق لغو تصميم دادگاه

يك از صحابه دعوي در جريان يك  دادگاه عالی داده است. هيچه كنيم فقط ب می
تقاضاي  يا ،من پيشنهاد چون كه معنی بدين بكنند دادگاه با معارضه دنندار حق دادرسی

ه دادرسی در محضر شما خودداري مورد قبول شما واقع نشد از ادام ،من يا ايراد من
                                                

 تهيه شده است. دسترسی  هاي آقاي مهند  بازرگان در طی جلسات دادگاه اين گزارت عيناً از يادداشت
 به اصل پرونده دادگاه متأسفانه ميسر نگرديد.
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دادگاهی  اينجا كرد. پيدا شود نمی قضايی تاريخ تمام در مورد اين از نمونه يك كنم. می
بينيم  می ما اند. نموده صادر قراري مااكرات جلسه ۸3 استماع از بعد و است شده تشكيل

را مانع  د آنكنند و صعو اين قرار اعتراض می هكه آقايان وكالي مدافع بعضی شديداً ب
استناد چه ماده و ه د. كجاي قانون اين راگفته است؟  بندان ادامه دادرسی و استماع می

عنوان  تحت ظاهر هب ايرادي شود يا مالحظه می است؟ شده مقرراتی اين رويه اتخاذ چه
گيرند و تصميم خود را اعالم  شود و وقتی دادگاه تصميم می دادگاه عرض می به رد
گيرد.  می قرار وكيل طرف از  پرسی باز مورد كند می رد را ايراد مورد قاضی يا دارند می
صحيح  عمل اين مدافع وكالي آقايان عزم به كه  باشد اين است ممكن قضيّه اعالي حدّ

اين دادگاه خارج خواهد شد و در مرجع ديگري اگر مطرح  نباشد. باالخره پرونده از
يانی كه معتقد هستند دادگاه يا آن قاضی نقض آقا ،شود يا الزم باشد كه مطرح بشود
محكمی براي ابطال تصميم آن دادگاه در دست  بسيارصريح قانون كرده است دليل 

 د داشت. نخواه
قاضی را ه عنوان ايراد ب ،لهئم توضيحاتی زياد عرض كنم چون مسشايد مجاز نباش

كار  رات قانون راهِپيدا كرده است و تحت اين عنوان ايراد شده است كه بر طبق مقر
تكليف خودت را تعيين كند و  اين است كه دادر  مورد ايراد در دادگاه نظامی
بود كنار برود كه البته تيمسار  ۳6 اگر مشمول يكی از موارد ماكور در بندهاي ماده

ايان رياست در اين مورد وظيفه قانونی خود را انجام دادند ولی مالحظه شد كه آق
ه نكه از ماهيت دفاع كنند بعضاً باز گفتند بآرا ناسنديدند و در عين  وكالي مدافع آن

اين علت از ورود در ماهيت معاوريم. بنده نتوانستم بفهمم كه اگر مثالً اين دادگاه 
زعم آقايان صحيح نباشد اين موضوع مانع دفاع ه عمل ديگري مرتكب بشود كه ب

كنم براي  دار نيستم موضوع زياد در اين قسمت عرض وظيفهاست يا خير؟ اما با آنكه 
دادرسی  ينئآ ۸3۱ماده اطراف در باشد منعكس دادگاه جلسه صورت در صحيحاً آنكه

 دهم:  توضيح می كل ارتش
كليجه   از كند بينی كرده عقل هم ظلم نمی كه قانون پيش  اين را همه قبول داريم اوالً

نتيجه رسيدن دادرسی شجود   يا به داماتی كه ممكن است موجب قطع جريان دادرسیاق
نفجر وكجالي مجدافع.     ۲3نه نفر متهم هسجتند و   قوياً بايد جلوگيري كرد. در اين دادگاه

 بجاء  جلسجه هَ  ۸۱، دادرسی تعطيل شجود  يكی از دادرسان ايراد بكنده امروز وكيل اول ب
 ۸3اجرا شود، دادرسی از نو آغجاز گجردد    ۸3۱زعم آقايان تشريفات ه وراً گردد و بثُنْمَ
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تكليجف ايجن    آخجر  الجی  ،قاضی ديگجر   هجلسه ادامه پيدا كند وكيل دوم باز ايراد كند ب
 كجا خواهد رسيد؟  ه دادرسی ب
اين است كه اگجر   ،كند منطوق آن حكم می و شود مستفاد می ۸3۱ كه از ماده آنچه

شجامل حجال او بجود     ۳6بعد از صدور فرمان انتخاب موجبات ماكور در ماده  درسیدا
رف اظهار وكيل در ايجن  جاي او منصوب شود. صِ همراتب را گزارت كند تا ديگري ب
بجا   قضيه هم كه توجه شجود تيمسجار رياسجت دادگجاه     مورد كافی نيست وانگهی ما قبلِ

كه امروز شجما خوانديجد بجا     اي وال فرمودند اعالميهئاي از بازرگان س الميهه يك اعئارا
ايجد كجه وقتجی مجا در      دست من رسيده يكی است شما گفتهه اي كه ديروز ب آن اعالميه
هجم ايججاد    تو شود و اين ايم در حالی كه حاال معلوم می اي نداده ايم اعالميه بوده زندان
كجنم. همجان روز    لب صحيح نيست بنده روي همين كالم تكيه مجی شود كه اين مط می

اول آقايان تقاضا كردند نوار را بياوريد بعد كه نوار آمد اظهار شجد صجورت جلسجه را    
يجك   بار خواندم هيچ قبول داريم بنده هم به نوار گوت كردم هم صورت جلسه را دو

مين نيست. چطجور؟  رياسجت   اين كلمات اظهار عقيده بر بزهكار بودن يا نبودن مته از
اخجتالف   ها جواب اگر و كنندب بخواهند كه را والیئس نوع هر متهم از دارند حق دادگاه

وقت اظهار عقيده  وال هيچئكنند. اين بازجويی و س والئداشته باشد علت اختالف را س
خواسجت قجرار    تند كيفجر ها كه مسج  بر اين بزهكار نيست. دادگاه هنوز روي اين اعالميه
ه زعجم آقايجان يجا بج    ه فرض آنكه به گرفته از نظر ارزت دليل رسيدگی نكرده است و ب

هجاي موججود در پرونجده     خالف نظر آقايان در نظر دادگاه مسلم شود كه تمام اعالميجه 
منتسب به آقايان هست معلوم نيست كه دادگاه مجموع آنهجا را از لحجاظ ارزت دليجل    

اي كجه يجك    محكوميت باايرد و با همين توصيف و توجيه عادالنهبراي صدور حكم 
اي  گونجه شجبهه   كجنم ججاي هجيچ    كند بنده تصور می نماينده قانون در محضر دادگاه می

هجر كيفيجت فرمجوده باشجند و     ه والی بج ئباقی نماند اعم از آنكه رياست دادگاه محترم س
وال كرده باشجند اظهجار   ئقاي مهند  بازرگان را سآاختالف گفتگوي فعلی و گاشته 

بنده فقجط از   را نكته  اين ايشان يا ساير آقايان متهمين نيست. عقيده بر سر بزهكار بودن
دهد عرض كجردم   می یحی كه نماينده قانونيعنوان يك توضه نظر مزيد استحضار و ب
. جواب ايراد آقايان با رياست محتجرم دادگجاه    گويی داشته باشم نه آنكه وظيفه جواب

يس ئج كافی بود حاال آقايان در مقام جدال با تصميم ر كه فرمودند و از نظر بنده هم دبو
 يا دادگاه هستند. تعيين تكليف اين موضوع با بنده نيست.   دادگاه
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اي  مطلب ديگر جلسه امروز بود آقاي فالن با كسجب اججازه از رياسجت يجك نامجه     
نجام  ه نشويد بايد عرض كنم حامل نامه زنجدانی كجه بج   ت كردند. اگر ناراحت ئآنجا قرا

 ،الجی اس  توانند باشند و اگر هم خواسجتند   نوشته است ايشان نمی دادستان ارتش
اين مساعدت را به آن زندانی كرده باشند ايشان كه بحمداس بيش از دو مجاه اسجت مجا    

وكجالي   آقايان و خانواده تماشاچيان، آقايان با تما  و ارتباط وسايل گونه همه بينيم می
است. اينكه نامجه   نداشته رساندن اين نامه روي ميز دادستان ارتش مدافع دارند. نيازي به

كنند با آن بياناتی كجه خجود ايشجان در دو     ت میئدهند و در دادگاه قرا می دادگاهه را ب
گفتند )مفهوم بيجان(   هاي خودشان گفتند مغايرت دارد ايشان ضمن صحبت جلسه پيش

ه صورت قطع ابراز شود هر كسی كه بيايد كاغجاي بج  ه امري كه مشكوك باشد نبايد ب
مور رسيدگی بجه  أدست ايشان بدهد و اظهاري بكند قاعده تشكيالت ما و دستگاه ما م

هستم  دادستان نماينده اينجا بنده دهبو ارتش دادستان عنوان هب كاغا  اگر است تظلم آن
م درسجان  می امانت رعايت با هستم منصفی آدم كنم می خيال خودم چون و گرفتم می  بنده
مربوط  اگر كردم می تحقيق را موضوع چگونگی بودم هم ماهيت در عالقه ذي چون و
شان خود تسكين و آرامش  براي اگر و كردم می مطرح علنی جلسه در شد می دادگاه هب

زعجم   هكردم حاال هم زياد مهم نيست ايشان بج  خود ايشان عرض می هرا ب  الزم بود نتيجه
زعم خودشان بمورد( اين كاغا را خواندند تقاضا دارم اين نامه را بجه  ه مورد )ب بنده بی
بجود   دادگاه به اگر مربوط برآيم. موضوع اين از تحقيق مقام در لطف بفرماييد بنده بنده

ه منجد شجود بج    نحوي از انحاء از اين نتيجه براي نيل به حقيقت بهرهه وانست بيا دادگاه ت
موضجوع اتهجام    ، يا با اسا  بجود  ، اسا  بود شد كه بی شود اگر قرار دادگاه تسليم می

تعيين  توانيم نمی قضايی و انتظامی دستگاه براي ما شود. می دادگاه اين به مربوط  شاكی
دادسجتانی   از اين اختياري ندارد كه نامه فرستاده شده را بجه   دادگاه بيش . تكليف بكنيم

توانم اين كجار را انججام    می بفرستد. اما بنده چون در اين دادگاه هستم و شخصاً ارتش
شجوم. حجاال اگجر جنجاب      بدهم خارج از وظيفه خودم واسطه اين ارسال مراسجالت مجی  

 .و چشمك بزنند بنده همين است كه عرض كجردم من اشاره كنند ه ب پگاهیسرهنگ 
اين آقايجان.   يك اتهامی است منتسب به  همور رسيدگی بأم كه   دادگاهی است ،دادگاه

اين آقايان يعنی آقاي بازرگان اينكه قبول زحمت كردند و نامجه را آوردنجد زيجاد هجم     
مطالب ما منتشجر  كه ما گفتيم  گونه است بگويد كه همان ه است خواست مناسبت نبوده بی
اند منتشر كنند جلجوي   ايم يا خواسته شود بفرماييد حاال هم كه مخفيانه هم خواسته نمی
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را بتجوانم   «مفروق عنه»كلمه  اند. اگر باز مورد اعتراض آقايان واقع شوم و آنها را گرفته
توانجد مجؤثر    نمجی  وجه در آيين دادرسی هيچه عرض كنم انتشار يا عدم انتشار مطالب ب

بينی نكرده است كه اگر مطالجب دادگجاه در روزنامجه     بوده باشد. هيچ جاي قانون پيش
كند.  خودداري دادگاه آن در گويی جواب از دارد حق متهم نشد منتشر ديگر وسايل يا
خواهيم  نمی موضوع ينا سقم و صحت به راجع صحبتی هيچ ما حاضر حال  در عالوه هب

گوييد يك زنجدانی   می ،اند آقا هم نديده،ام كه نديده نظر كنيم. مناظهار وارد بشويم و
چنين و چنجان      . .  . آورد میمن گفت من مااكرات دادگاه را كه چاپ كرده بودند و  هب

له انفجرادي و  ئاي قبجول داشجته باشجيد كجه مسج      بهئنكه قول آن آقا را بدون شاآشد. مگر 
شده،  شكنجه واقع مورد آيا است كی  آقا اين اينكه يرو وجه  هيچ  هب بنده است. شخصی

توانم وارد شوم چجون علجم نجدارم ولجی      نمی ،، چه قصدي داشته استهاعالميه چه بود
عرض دادگجاه   هشوم و اگر ضرورت هم داشت نتيجه امر را ب واسطه ارسال اين نامه می

 رسانم.   می
بحمجداس   قجاي بازرگجان.  اين بود توضيحات بنده در اطراف اظهارات اين جلسجه آ 

مت را شكستند و صجحبتی فرمودنجد اگجر دو مرتبجه روزه اي نگيرنجد و      ايشان روزه صُ
 بياناتی نفرمايند.  

اظهار داشتند من يجك راز بسجيار مهجم     سرهنگ رحيمی  سركار :يين دادرسیآدنباله 
 سجوراخ نكات حسا  است درمورد اعالميه دو تا  هخواهم فات كنم توجه من ب را می

خواستم اين كلمه را اينجا عرض كنم ولی قبل از آنكجه رياسجت مطجرح     دارد بنده نمی
خجالی   اداره رفتم روي ميجزم معمجوالً  ه كنند استحضار از اين اعالميه داشتم. صبح كه ب

 انتظجامی  دادستان هب تخلف اعالم و زندانی يك شكايت ،جهرم از يكی پاكت دو است
و يكجی   بود و پاكت ديگري با پست شهري عنوانش تيمسار سرتيپ دكتر فخر مدر 

دليجل  ه ز اهميت ندانستم بج ئرا زياد حا  ن بود ولی چون مفاد آنآها در  از همين اعالميه
كنار ولی نتوانستم درك كجنم ايجن سجوراخ چجه رازي      آنكه از آنها زياد دارم گااشتم

جديت كجردم   .مراتب خود آقايان متهمينه است. ما در اصل قضيه بايد گفتگو كنيم ب
ججاي   هب .گااشتم  دور از حقيقت نروم خودم را و ادعايم را در معرض قضاوت دادگاه

وجه كنجيم؟ آقجاي   اصل ت كه به  يك حواشی بدون سود باردازيم آيا بهتر نيست هاينكه ب
كار نداريم صالحيت اين كار  .كردند تئاي را قرا اند اينجا و يك اليحه بازرگان آمده
تواند اليحه هشت نفر ديگر را مطرح كنجد؟ مطجالبی    و آيا يك متهم می ،نه يارا دارند 
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تقاضاهاي ما موكلين تجوجهی   هكردند ب اعالم .كه جنبه افراطی يا تعرضی نداشت گفتند
ند و شجما  ردكاليمان با بيان صحيح و مليح صحبت ك و ،در اطراف صالحيت شود نمی

 .كنيم. اين اعالميه به همين مفاد صادر شده اسجت  گوت نداديد و ما اعالم سكوت می
شد كه مجا بجا وكجالي خجود تمجا        اطراف همين متن صحبت می آيا بهتر نبود اگر در

خوانجده شجود و احتمجال دادنجد كجه       ۲۲تند قرار بود روز گف داريم. آقاي دكتر سحابی
است. حرفی است متين و قابل قبول از نظجر   ت شدهئانتشار قبل از قرا ،نگاارند بنابراين
 يس دادگجاه ئات سوراخ دارد، ر كنم كه اعالميه حال من بيايم اينجا تعرض  هر منصفی.

كسی كه ايجن را دسجتت داده اسجت     تا تو آن را مخاطب و مورد بازپرسی قرار دهم كه
دهم. در كدام دستگاه قضايی ديده يا شجنيده شجده اسجت كجه      اينجا نياوري جواب نمی

 طجور از  قرار دهد. نه فقط ايشجان ايجن   يیيس دادگاه را مورد بازجوئر ،موكل يا وكيل
كجنم   می عرض باز ،شود گفته ادب اي دور از كلمه نيستم و مايل كند می تجاوز حدشان

دستگاه عليه شما كه كيفر خواست ننوشته اسجت وكيجل هسجتند كجه از آقجاي مهنجد        
وقتجی تشجريف    .يی در حجدود ايجن پرونجده دفجاع كننجد     بابا  بازرگان و آقاي احمد علی

كه ما مسلمانيم حرفی نداريم نشجان بدهيجد     گناه ما اين است گويند اگر آوريد و می می
نيستيد و حاال خودتجان را ضجميمه آن    شما گفته است شما مسلمانه ب يك دادستان كه

بدون بررسی قبلجی   تاًموضعی است كه حقيق ،اي است لهئيك مس ايد. اسالم متهم كرده
لتان عجاجزم.  در اطرافش حرف نبايد زد من براي اثبات يا رد مسلمان بودن شما و موك

دادگجاه  ه طجور خطجاب بج    فرماييد چرا ايجن  طور می من چه مربوط است. شما چرا اينه ب
دهيجد   كنيد. ماكه عليه شما ادعايی نداريم. شما آنچه كه ميل داريد و تشخيص مجی  می
هسجتيم.   آن كردن گوت آماده بنده و دادگاه ،جلسه صد ولو است مفيد موكلتان حال هب
آنجا رسيد كه يكی از همكجاران خودتجان اعتجراض كنجد.      هعالی ب سفانه عمل جنابأمت

كند. اين كار آيجا پسجنديده اسجت و صجحيح      دادستان كه حرف بزند همين عمل را می
حاكی از آن باشد كه نظرشان غيجر از   ، قصدشان نيت ندارند است؟ در عين آنكه سوء

كه هميشه اظهجار    منگيرد؟  كسی قرار جهت مورد توهم بد ديگران دفاع است. چرا بی
دهيجد. مجن كجوچكترين     زنيد لب و دهانتان را عالمت مجی  ادب كردم حاال پوزخند می
نظرشجان   هچه ب آورند و هر ام. آقايان تشريف می متهمين نكرده  اهانت به آقايان حتی به

خداي  نكاست. من ارادت از چيزي جريان اين كه كنم عرض هم باز گويند. می  آيد می
بازرگان  جناب كهطور همان شود. تمام متهم ضرر هب متهم نفع جاي هب رفتار  ينا نخواسته
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اين بود كجه يجك وكيجل يجا مجتهم سجعی        ۸بند  ،در اليحه دفاعی توضيح مشروح دادند
خود جلب كند پس تمام مطالب و حركات و گفتار بايجد   هكند عطوفت دادگاه را ب می

گاهی صجبر ايجوب داشجته باشجد مجبجور      يس دادئدر تعقيب اين نظريه باشد. اگر يك ر
 كنم تطبيق داشته باشد.   گمان نمی ،است زنگ بزند. اين با آن بيان موكل

 ضجمن  سجركار سجرهنگ پگجاهی    يك نكته ديگر قبل از بحث در اطراف ماهيـت: 
سجوء   ،م تخلجف در ضمن اعجال  گفته است تو كنم گفتند دادستان فكر می ،بيانات خود

بازپر   شده، تحقيقاتی ايشان موكل از كردم عرض تخلف به راجع بنده اي. داشته  نيت
امضا نشده باشد نجه   تمام برگها را امضاء كرده است. ساير موارد و اوراق هم اگر بعضاً

كردم  جلسه   صورت هب مراجعه بود. اين جلسه آن تاكر از مقصود تخلف. نه است نقص
: درهمان جلسه اعتراض كردم ولی در صجورت  ام )پگاهی تی نكردهرساديدم چنين ج
خواهم ولی فكجر   معارت می گفته باشم رسماً حال اگر چنين چيزي هر در جلسه نبود(

در هر حال گفته نشجود كجه    .نيت داشته باشد كنم گفته باشم دليل ندارد ايشان سوء نمی
 كاري كرده باشد. ،نشان دادن ناحقيا  ،ا حقيدادستان برخالف نزاكت 

 نظر بنده الزم بود تمام شد.  ه اين دو سه قسمت كه تاكر آن ب
 

     
 

عرض  هاست ب الزم توضيحاتی كه اگر  يسئر خواست و خطاب كيفر تئاز قرا بعد
اين معنی كه موضوع اتهجام   هكردم ب  رسانم. در خاتمه آن مطالب يك كالسه بندي می

و مجاده   63ماده  ۲در حدود بند  ضد امنيت بر اقدامه ايان متهم هستند باين است كه آق
عنجوان  ه را ب یيك اوراق . براي اين اتهامات دادسراي نظامیاز قانون كيفر عمومی ۲۲

نظرم ضروري آمجد  چجون مجدار    ه كه بل به تقسيمی شدم ئقا .دليل ضميمه كرده است
 ،از ايجن شجبهه   متهم بر عدم انتساب بود. براي خروج دادگجاه  صميميت آقايان وكيل و

 .نظجر نرسجيده اسجت   ه موجبی براي عدم انتساب بج  ،زعم دادسراي نظامیه عرض كنم ب
 سه دسته تقسيم كنم:   هدهم كه آنها را ب خودم اجازه میه الوصف ب مع
اند و در مرحله بازرسجی   خط خودشان مرقوم فرمودهه بعضی از آقايان متهمين ب -۲

ديگري ممكن اسجت روي ايجن اوراق داشجته باشجند كجه       البته دفاعيات .اند انكار نكرده
مجن  ه بج  اين داليل مربجوط ه ام و ب دانم. حاال اگر يك آقايی آمد و گفت من نوشته نمی
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دار خواهم بود كه يا باايرم يا داليلش را بگويم. چاپی است ولی آقايجان   نيست وظيفه
گجاه   اند و  تكايبی هم هيچ تصديق كرده تهيه كردن متن و چاپ و انتشار آنها نسبت به
بلی مجن    د و بگوييد،يعمل نيامده است. باز ممكن است آقايان تشريف بياوره از آنها ب

هاي طجرفين   حرفه ب گويی دليل نيست. دادگاه اين كيفيت كه میه چاپ كردم ولی ب
هجم   و در اينجا نداشت  هم و ابا و امتناعی نزد حرفی كسی گوت خواهند داد ولی اگر

 دانست.   رضا هب محمول بايد را آن  كنند، می سكوت و بگويد را چيز همه است آزاد كه
 ،انتشجار آن ه دست است و نه چنجان نسجبت بج    آن قسمت كه نه مينوت خطی در -۸

امضجاي نهضجت   ه بج  آقايان اظهار عقيده صريحی همه كجرده اسجت ولجی چجون عمومجاً     
امضاي حسجن را تجا زمجان    ه بوده است و ظاهر قضيه اين است كه كاغا ب آزادي ايران
ا داليلجی  بج دانند  سب نمیآقايان هر كدام را منت ،منتسب به حسن دانست ،اثبات خالف

د، كججاي ايجن بيجان خجالف عجدل اسجت؟        نبرسجان  عرض دادگاهه ب ،كه دردست دارند
وقجتم كجه    خوانی ياد داده بودند آهنگ و بيان من غير از اين نبود. خوت من شعر اگر به

 داراي اين صفت نيستم.  
توجيه  چگونه را  محاكمه دانم است نمی داده كه دادگاه فراغت و مجال  تمام با حال

دو سجاعت و مقجدماتی    ، اند اينجا و بعد از يكساعت كنم آقاي بازرگان تشريف آورده
گفتند براي آنكه بيگناهی خود و بقيه را ثابجت كننجد، برداشجت مفصجلی شجرح دادنجد.       

مدافع ايشجان  كه شاخ و دم ندارد. وقتی وكيل  ماهيت بود. ماهيت ات هم مربوط به همه
ت موكلين را دارند يعنی چه؟ ئضاي براان صورت تقآ يند و بعد از بيانات بهآ اينجا می

ام، آقايان جايشجان   خواست گفته كيفر لح بودن و بی پا بودناناص يعنی حرفم را راجع به
لبجا    با مگر شوم. نمی ماهيت وارد من فرمايند می بعد ساعت يك  است، اعلی عرت در

گفتگو هم شجده اسجت، دفجاع هجم      ،مجال بوده است د وارد ماهيت شد؟ مخصوص باي
سجكوت برگجزار   ه كنم چون جاي دفاع نيست العالج بايد بج  شده است ولی تصور می

گويد هر گونه حرفجی راججع بجه پجوچی كيفرخواسجت       شود. وقتی دادگاه نشسته و می
نيجزه پشجت مجن     ی سجر دهجم كسج   ام نه اجازه مجی  نيزه آورده داريد بگوييد بنده هم نه سر
 ات بايجد شجناخت. بنجده محاكمجه اولجم نيسجت. دادسجتان        بگاارد. هر كسی را از سابقه

شجايگان   دكتر آقاي شد تمام منبيا وقتی بودم همكارانش و شايگان دكتر آقاي محاكمه
طور عدالت پيشه و تحصجيل كجرده    اين كنم كه جوانان بلند شد گفت خدا را شكر می

و پيرو حق هستند. اين بيان متهمی بود كه در معرض شديدترين اتهام قرار گرفته بجود.  
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م و بگجوييم دادگجاه محتجرم حتمجاً دو     يچه موجبی هست كه دو پا را در يك كفش كن
الم در ام وارد بدانيد و آقايان را محكوم كنيد. يجك كج   اي را كه من پيشنهاد كرده ماده
ام  شخصی نظر خواستند از آقايان يكی شد: عثمان پيراهن اين و كردم عرض اول جلسه

اي  كنم عرض كردم مطرح نيست چون نتيججه  له سياسی بودن و نبودن عرضئرا در مس
تعريف  و بحث را سياسی جرايم ايران قانون اگر نيست. اينجا در بگيريم خواهم می كه

 شود يك بحث حقوقی.  می ،دانان بايد تعريف كنند حقوقنكرده است و 
گفتجه اسجت مغجروقم و     اين بيان عادي و دوستانه را آقايان همه جا گفتند دادسجتان 

بياييد سرافرازم نماييجد. بنجابراين در عجرايض بعجدي جانجب احتيجاط را رعايجت كجردم         
محتجرم الزم بداننجد    حجاال اگجر دادگجاه    ام. گاه داليلی دور از انصاف نگفته هاا هيچ مع

چون آقايان در اين سه دسته تقسيم بندي بحث نكردنجد بجی ارزت بجودن آنهجا را كجه      
بجاره ارزت هجر    اند و دادگاه الزم بدانند بنده در مسلم است دفاع كرده قصددرصد ح

 توضيح بدهم.   ،يك از دستجات توضيحی عرض كنم
 

 :(4/11/1341 ،مورخ بيست و هفتمين جلسه) سخنان دادستان
جدي  و سريع رسيدگی و شخصاً تقاضاي شكل ارت دادستان  نامه شكايت به  قبالً قضيه

براي  دادگستريه وابسته ب را مطرح كردند و صحبت از نامه رسمی به پزشكی قانونی
دادستانی و  همعاينه و مخصوصاً تاكر از جهت آثار ظاهري ناشی از شكنجه و نظريه ب

دفتر معظم له براي مااكره و مالحظه موكل ه همچنين دستور احضار فوري زندانی ب
ترين انحراف از قانون شده باشد متخلف  را تاكر دادند و گفتند مسلماً اگر كوچك

مفاد  د ماند. اما از قرار پاسخ شفاهی، مأمورين انتظامیبدون تعقيب و محاكمه نخواه
يا  ،آقاي بازرگان بر حسب خواهش موكلِ ،هر تقديره ب .شكايت را تكايب كردند

شود  است اين موضوع تا حصول نتيجه تعقيب می كه قانون گااشته اي وظيفه حسب   بر
 خواهد شد.  دادگاهه و در صورت لزوم مجدداً عرض جريان ب

بجود امجا    خواست و تصور عدم نياز تضييع وقت دادگجاه  توضيحات قبلی روي كيفر
گشجتم   شد كه ناچار و موظف  دادگاه عرضه هكيفيتی ب بيانات آقايان وكالء و متهمين به

اظهارات  خالصه كنم. عرض ديگري توضيحات خودم گاشته بيانات بيشتر تشريح براي
 شود: آقايان كه مربوط به پرونده می

ام بجراي اثبجات    حال چندين بار پشت اين تريبجون آمجده  ه تا ب :گفتندتيمسارشايانفر
ام  كرده را خودم يِوِماهُ دفاع و بروم هم ماهيت به شدم و ناگزير نقص و صالحيت عدم
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خواسجت   مفاد كيفر ،هاي منتسبه از ناحيه موكلين نيست هام اعالمي گفته طور خالصه هو ب
مورد تكايب اينجانجب اسجت و خجود را بجی نيجاز از صجحبت        و مواد استنادي دادستان

اسجتناد   مورد شد در اينكه تمام مدارك  خالصه دفاع ماهوي ايشان پس دانم. می مجدد
 اند.   ل خودشان ندانستهموكه ها را منتسب ب خواست يعنی اعالميه كيفر

، بعد از توضيحاتی كجه راججع بجه اعالميجه دادنجد      سركارسرهنگرحيمی،وكيلدوم
كنم كه عليه مجوكلين   را متهم می تيمسار رياست دادگاه ،نام عدالت و قانونه ب گفتند:

اين اعالميه مانع كشجف حقيقجت در    راند و با رها كردن ناش و كليه متهمين اقدام كرده
اند. قطعاً خودشان براي اثبات اين موضوع آمادگی خواهنجد داشجت. اگجر     دادگاه شده

گرفته باشجند   زعم آقايان وكالء از جهت آن فرمايشات مورد رد قرار هب رياست دادگاه
ه دنباله پيدا كنجد بج   بارهاين  اند. شايد بحث در نيست و بزهی مرتكب نشده یاً اتهامعطق

آنچجه بايجد    نامه دادستان و در جواب فحش»كردند:  بنده هم اشاره به .كنم می ندهاين بس
 رحيمی آقاي .شد فرموديد و تكليف دفاع بيان البته تيمسار «است گفته شده  گفته شود

در ميان اسجت. بنجده بجراي تسجكين      ت ارتشفرمودند اين زندانی را بياوريد، پاي شراف
 شهربانی مورأم از شكايت چون نيست ارتش به مربوط ،صحت فرض هب گويم: می ايشان

اي  برگزيده موجود چنين بدارد منزه را خود دامن است كرده سعی هميشه است. ارتش
 اند.   شد. حداقل ليسانسيههاي ديگر( آلت دست نخواهد  )بهتر از وزارتخانه

شاءاس اصل قضيه هم چنين باشد. بعجد   را باال برد. ان مقام ارتش ،عمل دادستان كل
اگر اوراق صورت جلسه را قبجول   »مطالبی فرمودند كه بازگويی آن صحيح نيست. . .

ممكن  «عرضی ندارم. بنده و نيست دادگاه ديگر نداريد اگر و نيستيد قاضی شما داريد
 ،يجك از ايجن مجوارد    را زير پا بگاارد ولجی در هجيچ   سهواً قوانين ياداً ماست دادگاه تع

توانجد   با قدرت بيشتري در دادگجاه بجاالتر مجی    .طرفين دعوي حق بازخواست را ندارند
هجا   رود. متأسفانه به آن قسجمت  ل نمینفع موكه شكايت كند. از آن بيان تصور انتفاع ب

 بيشتر پرداخته شد.
ايراد رد را مطرح كردند بعد كه تكليف دفاع شد گفتنجد مجن در    ،كارعلميهاماسر

قجول  ه دو جلسه عرايض خودم را در باب عدم انتساب اين اوراق كجه بج   برگ و در ۳3
ام و بجيش از ايجن در دفجاع مجوكلم وقجت       را آورده داليل خجود  ،مجعول است دادستان
گيرم. يعنی مطلب ديگري ندارم و تمام كيفرخواسجت را يكججا مجردود     را نمی دادگاه
 اند.   دانسته
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بعد از مقدمه گاشته حاال حق دارد اگر كسی بگويد حكم ايجن   :گفتندسركارغفاری
كنم با تمام اين جريانجاتی كجه گاشجت و خجود      الً نوشته شده است. فكر نمیقب دادگاه

ن دادگاه مطالبی گفتند بيان ايشان نه پسنديده بود نجه شايسجته.   أآقايان متهمين هم در ش
غلط كاري انججام   فرض كه دادگاه به همرحله رسيدگی درآيد. به اگر دنبال شود بايد ب
در  ،نوشته شده اسجت. در ماهيجت   ي دادگاه قبالًأكند كه گفته شود ر دهد ايجاب نمی

ايجن   مورد اسجت و  همه گفتگو راجع به چنين برگی بی مورد اعالميه توضيح دادند اين
بود كه مفاد آن اعالميه جرمجی   كسی در دادگاه عنوان نكرده گناه نيست. ،انتشار فرضی

هجا را هجم    الميجه است يا نيست. بيان ايشان توضيح مطلب بنجده بجود يعنجی اگجر تمجام اع     
. در  له ججرم و بزهكجاري مطجرح نشجده اسجت     ئآقايان بگويند مال ما است هنوز هم مس

كمی ناراحت )از جهت عرق سربازي روي شجكنجه(    ايشان شد كه به اخطار مجدد هم
ان قضجاوت  درباره اين آقايج  ،اعالميه حقوق بشر  پسنديده هم بود. با توجه به ،بودند شده

 بفرماييد.  
 ،ين تكليف رياسجت دادگجاه  يتا تع  كهفرمودند12/6/0331جلسهدرتيمسارمسعودی

عقيده قبلی خجودم بجاقی هسجتم.    ه دفاعی ندارم در جلسه بعد هم تكرار كردند كه من ب
 كنم.   توضيحی عرض نمی ،چون نيستند

 بشود.   عرضی ندارم تا تعيين تكليف دادگاه گفتند:نجاتیكارسر
خواسجت   ما پنبه ايجن كيفجر   :گفتندضمنتوضيحبيانرياستدادگاهسروانحجازی

انجد و در   ردهرا بج  اعتراض كردند مثل اينكه پنبه آن ايم و آقاي سرهنگ رحيمی را زده
اول از خودشجان دفجاع    ت موكلين اعالم شود سركار پگجاهی ئكنم برا خاتمه تقاضا می

ايجد   فرموده دادگاه رياست گفتند اعالميه مورد در دادم. توضيح گاشته جلسه در كه دنكن
مقصود  اگر ؟اي نتيجه چه دارد اختالف سه اند ديده ايشان .است يكی اليحه با متن اين

همجين سجه   ه صحيح نيست. بنجده بج   ،اين بوده است كه اختالف دليل عدم انتساب است
 يجك  مردمه اند و ب دادگاه يك چيزي دادهه كنم كه ب اختالف عليه آقايان استدالل می

هاي  كميته اعتراضات نبيا ج طالقانی مريدان ج االمري )حسب مصالحی روي .ديگر چيز
داليل اشجاره  ه كه بعد از ورود ب خارجی(.  يك نكته ديگر از ايشان نامه دكتر سنجابی

 خواهم كرد.  
خواست  كيفر هها ايراد ب جلسات قبل نشده است ده هتوجه ب :فرمودندمستتيمساربهار
 اي ندارم  است مطلب تازه كرده  موارد اتهام را تكايب كراراً گفتند موكل من داشتند و
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 كنم. )تنفس(  عرايض پيشين بس میه و ب
شجود   وكجالء بجود )كجه مجی    ه قسمتی حمله ب بيانات دادستان :گفتندكاراعتمادزادهسر

اعالميه  شديم، فيضمست ملوكانه فرمايشات از ،قسمتی در بود(. آشتی جاي هم مقداري
وكجالء   آقايان بقيه مدافعات به با توجه و در خاتمه است  كرده  نما تهيه دوست را دشمن

 ت موكلم را دارم.  ئو سكوت موكلم تقاضاي برا
وظايف وكيل چيست. تعريجف   :قسمتیازخودشانآوردهوگفتند،روسرهنگبهره

را هيچ طرف معجين نكجرده اسجت، بجر طبجق       ه اين دادگاهعليه ك بدعت مدعی و مدعی
شجود   محاكم عرفی داريم و محاكمه شرعی، عرفی بر حسب قانون تشكيل می ،قوانين

آن جلجب نمايجد. فقجط    ه آن مراجعه نموده مدعی عليه را به و مدعی ناعالج است كه ب
بينجی شجده    اي شهرستان در امور حقوق پجيش جه دريك مورد استثنايی دادگاه بخش ب

در  مدينه فاضله دادسجتان  ،اند و آنچنان است. حاللی را حرام و حرامی را حالل نكرده
به قرار صالحيت داشته و خواهان مسجتدل بجودن آن شجدند.     ،اينجا مشهود نيست. ايراد
ل داشتن آن قرار جاي گفتگجو  نظر دادگاه است. توضيح و دليه البته ولی ارزت دليل ب

متهمين  عليه بشود كه دليلی هيچ پرونده اين در گفتند مقدمات اين از بعد نبود. اينجا در
اند توضيح در انحطاط اخالقی در ربع قرن اخير دادند كجه   تقصير اقامه كرد نيست و بی

 خواست من ديگر عرضی ندارم.   بايد در موقع خود صحبت كرد. ضمن رد كيفر
 دست غيبجی  آذر نوشتيم. در زندان ۸۲گويند روز  متهمين می :گفتندنگصارمیسره

خواهند اصولی فكر كنند پی به حقيقت خواهنجد   كه می )كسانی  آمد و برد منتشر كرد
صالحيت خود را اعالم داشته است كجه  هم با آن قرار عدم  برد(.  عالوه بر اين دادگاه

اي است چون دادگجاه گفتجه اسجت پرونجده تكميجل اسجت و آمجاده         نتيجه يك بحث بی
اسجتفاده اظهجار نظجر از     رسيدگی هستم و از اختيارات خودم استفاده خواهم كرد. ابجداً 

 شود كرد و اظهار نظر بر كفايت داليل مجرميت نيست. جمله نمی چنين
 ختيارم و عرضی ندارم.  مسلوب اال :گفتندهزادسرهنگشريف

صورتی  در و نيست متهمين به منتسب وجه هيچ هب ها اعالميه :گفتندبریخلعتسرهنگ
 تجوانم دفجاع كجنم.    نمايجد و نمجی   منتسب بدانند دفاع را متعمر می هم كه رياست دادگاه

 گفتند من ديگر عرضی ندارم.   ۸3۱با توضيح در اطراف ماده ]ساس[ 
مفصل، امثله،  ي غير از آن اليحه .اند كرده بازرگان دفاع  ،]آقاي[بين آقايان متهمين

  :كنم می بازگو شود می تلقی ماهيت از دفاع و موضوع هب مربوط آنچه  ؛حكايات و قضايا
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قصد تنظجيم شجده اسجت. حجرف      روي نيت وحقوقی  تمام موازين برخالف  ادعانامه
بعد توضجيح در اطجراف    .هم كه عمل خارجی واقع نشده است صحيح نيست دادستان
 بغيج  دست مال يكی دارد ركن دو خواست كيفر گفتند دوم قسمت در دادند. دفاع عوامل

 عقيجده  هخواست ب اين داليل كيفر ی. راجع بهباباي قاي علیآهاي  تاست و ديگر يادداش
است و صجحيح   سفانه ما را اغفال كردهأكرده است و بازپر  مت  ه...  ردايشان در مقدم

جلجوي   است گفته دادستان آقاي كه ستا اين ،بنده سفأت باعث ديگرِ نكته است. نبوده
عجرض كجردم، يجك    را  كه مكجرر خجالف آن   من گااشته و من امضا كردم در صورتی

اوراق و تحقيقات را با اظهار نظر بازپر  ارجاع به مجن كردنجد بنجده مطالعجه و اظهجار      
 بجه  خواست ديدم، گجزارت  آماده كيفر نظر بازپر  را ديدم و پرونده را از نظر دادسرا

كردند و دستور صجدور  نظرم نرسيد، ايشان هم رسيدگی  هدادم، نواقصی ب دادستان كل
صاحبش.  ريش بيخ  بد مال كه كردند اضافه خواست كيفر  رد در باز دادند. خواست كيفر

مثالی زدند و با توضيح اينكه راجع بجه   ،ار بودن كيفرخواست و پروندهبراجع به بی اعت
ريجش   ،اند كه خدا شاهد است ما اطالعی نداشتيم اعالميه سران كشورها موكلين گفته

ه ئج دهيد مجا را تبر  داريد و تشخيص می دهم اگر استقالل دست آقايان میه ی را بو قيچ
 اين دفاعی است از نظر ماهيت جامع.   .دانيد هر طور مصلحت می اال  و

مجسم شد در مقابل اين دفاعيات يك مرتبه ديگر مدارك را  حاال چون دفاعيات
 تقسيم به سه دسته: ؛بياورم دگاهالمجلس در نظر دا فی
 

  خطی: (الف
متن چاپی در پرونجده و   ،، اعالميه افسران و سربازاناي مربوط به آقاي طالقانی نامه -۲

تحقيقجات دوم بجا اول   ش توضيح داده اسجت. گجر چجه    من كيفيت چاپ را آقاي عدالت
حقيقت امجر كنجد.   ه قف بارا و تواند دادگاه هر تقدير میه اختالفاتی دارد ولی گفتار ب

بخصجوص   لهئمس اين اطراف در دانم می زايد بنده و اند داده توضيحاتی طالقانی آقاي خود
منشجاء اثجر    هر صورتی كه واقع شده يجا ه ب بيش از اين توضيح عرض كنم. چون اساساً

 نمايم.   اصل را تقديم دادگاه می .دانم را ناپسند می شود بنده آن
ه اصجالحاتی بج   كه چاپی است و آقاي طالقجانی  اعالميه خطبه حضرت سيدالشهداء -۸

آورده  ن تغيير رژيجم است و در آ منتشر شده اند و با آن اصالحات خط خودشان نموده
 اند. از توضيح در را خط نزده اند ولی تغيير رژيم د را زدهئاست ايشان حشو و زوا شده
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 كنم.   اطراف آن خودداري می
يی بابا علی احمد آقاي كه نظراتی و سحابی مهند  آقاي خط هب اعالميه نويس پيش -۳

استفاده  بازرگان آقاي هاي گفته از آنچه اند. نكرده هم امتناعی و ابا اند داده آن به نسبت
ه ئهرگونه مداركی را ارا ،دادگاه ورِتوانند تا قبل از شُ يا متهم می دادستان[شده است 

اعالميه از ايشان  ه خودِئبا ارا ،رسیدهند. اين دو كاغا مدرك جديد نبود. در بازپ
اينكه  ]تحقيق شده است. بيجا كرده بود بازپر  كه در همان موقع ضميمه نكرده بود

كه چنين نبوده و در پرونده بوده است هر  است كه جرم باشد در صورتی  چيزي نبوده
 گونه دفاعی داشته باشند بفرماييد. 

است. اين  د نوشته شدهجمهور هن يسئن رعنوا هله ديگر كاغاي است كه بئيك مس-3
چيزي  مقام يك عنوان هب بنده باشد قرار اگر بياورند را ما امضاي گفتند است خطی  متن

ام و تلگرافخانه كه از قبول خودداري كرده و  او دادهه ام ب را كه امضا كرده بنويسم آن
رسيد تلگراف را خواست. در هر حال متن  شود وسيله ديگري ارسال شد چطور می هب

 نمايم. می دست آمده است كه تقديم دادگاهه ب از قول آقاي ابوالفضل حكيمی
 

 (8/11/1341موّرخ  ،بيست و هشتمين جلسه ) سخنان دادستان
بازپرسی  جريان در آن نشر جريان و چاپ كيفيت و متن تهيه كه  چاپی های اعالميه ب(

 :با آقايان متهمين مربوطه مطرح شده و مورد تصديق آنها قرار گرفته است مثالً
معرفجی   اصطالح داخلی نهضته از جمله نشريات مرتب و ب ۲و  ۲و  7هاي  اعالميه -۲
تصجديق   را ۲ شماره اعالميه متنتهيه  خود تحقيقات در سحابی مهند  آقاي است. شده
نتيجه  كنم. می عرض را ها جواب اجماالً و تئقرا را اعالميه اين از قسمت يك اند. كرده

 خود معلوم خواهد گرديد:    هبعد از آن خودب
تواند تكيه داشته باشجد   نمی يك از طبقات ملت  زورگو چون به هيچ ديكتاتور»

طلبجی خجود و بسجتگانش غالجب طبقجات       داند حرص و آز و منفعجت  میو چون 
ناچار براي خنثی كجردن  ه ب ددار می ا ستوه آورده است و به عصيان وه را ب مردم
هاي مختلف  شد دستگاه خواهد سرنگونی ديكتاتور عاقبت منجر به كه  ها عصيان

ها  دستگاه  وسيله اين  هكه ب يیها چينی دهد تا با خبر و متنوع جاسوسی تشكيل می
  »  .   .  دهد.  ادامه  حكومت جابرانه خوده ب  رسد بتواند می  به او

 انجد  متهمين اظهار داشجته  در جريان تحقيقات مالحظه شده بود كه بعضی از آقايان 
كنجيم، بجازپر     هاي حكومتی و روت آنها مخالفت داريم و انتقاد مجی  كه ما با دستگاه
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او نسجبت   هكه اين اعمال را ب است مقصود شما از كلمه ديكتاتور  وال كردهئس از ايشان
خالصه جواب ايشان اين بوده است: مقصجود مجا از ديكتجاتور همجين       ايد كيست؟ داده

دانجيم   دهند. ما می ميل خود و جابرانه اعمالی انجام می هها هستند كه ب ادارات و دستگاه
تواند ديكتاتور باشجد.   دستگاه نمی ،فردي و  حكومت مطلقه يعنی وريديكتات حكومت
بكنجيم بجاز الزم اسجت     زعم ايشان منطبق با دولته فرض محال ما اين كلمه را به اگر ب

داق پيدا مص كورانه بكند تا عنوان ديكتاتور كه اجزاي دولت هم از يكی اطاعت كور
پا است قسجمتی   بی اين دفاع آنكه معلوم شود  گاريم و براي می توضيح اما از اين كند.

 كنم:   ت میئديگر از همين اعالميه را قرا
غالمان  به را دولت رياست يعنی مشاغل واالترين و مناصب ترين عالی ديكتاتور»

 «ساارد و بندگان می
رهن و ظجاهر اسجت زيجرا    بج پايه بودن آن دفجاع م  كنم با اين عبارت بی ر میبنده فك 

يجك   هشود و اگر باز هم پابند الفاظ باشيم ب می  صادر ي ازطرف شاهوزير فرمان نخست
 كنم:   قسمت ديگر از همين بيانيه اشاره می

 «قطع كرد ايران را از سر ملت آلود شاه بايد دست خون»
ها دارد كافی  هاي زياد در اين اعالميه كنم كه اين مطالب كه نمونه بنده تصور می 

 براي استدالل بوده باشد.
 
 :اند داشته اظهار تحقيقات ۲برگ در شيبانی دكتر آقاي  يه.حاش بی و حاشيه با نشريات -۸

دارد كجه   «يهحاشج  حاشيه و بی با»نام ه نشريه تقريباً مرتب ب نهضت آزادي ايران» 
نويسجند بعجد همگجی     نوشتند يا مطالبی است كه رأساً آقايجان فجوق مجی    افراد می
 «دهند شد اجازه انتشار می خوانند اگر تصويب می

 اند: بينيم كه گفته مراجعه كنيم می۲۳3۲نيمه اول دي  3وقتی ما به اعالميه شماره  
هجاي   خال رغبت پيدا كجرد و از شجراب  و    خط نشينی بتان خوت هم هب وقتی شاه»

د ده آبا كاخ سعدنشينی در    استمداد كرد و در يك شب شاماانی معروف فرانسه
 «روي بطري باخت ميليون ريال در چندين ساعت هويدا

اند كه هدف ما انتقجاد   اقدامات خود گفته شود كه آنچه آقايان راجع به مالحظه می 
، شيبانی كترد آقاي اظهار  بر عالوه دارد. مغايرت مراتب اين با است بوده دولت روت از

تحقيقجات وججود شجعبه نشجريات را در نهضجت       ۸3هجم در صجفحه    آقاي دكتر سحابی
 ، رادنيجا را متوجه آقايان مهند  بازرگان، دكتر شجيبانی  وليت آنئتصديق و مس آزادي
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دانند. حاال مالحظه بفرماييد و آقايان وكالي مدافع محترم هجم توججه    می نزيه و حسن
سجاحت   هاينكه اگر كسی اهانتی بج  هعنوان شد ب آن بياناتی كه در مدافعات بفرمايند و به

كنجيم   وده باشد اين تريبون را ترك مینم مقد  بندگان اعليحضرت همايون شاهنشاه
ه با آن بيان و اين اظهارات منتظريم ببينيم چه خواهند گفت. بنده در اينجا اگر راجع بج 

بفرماينجد   اينجا بازرگان مهند  آقاي هم باز كه است ممكن كنم صحبت  بخواهم عقايد
ن اسجت  عقيده يك فرد كاري نداريم ممكه كه محكمه تفتيش عقايد است ولی خير ب

گجاه از ايجن جهجت مجورد      هر كس باالنفراد نزد خودت عقيده خاصی داشته باشد هيچ
عنجوان  ه گشجاده بج   نامجه سجر   بازخواست نخواهد بود چنانكه همين نهضت آزادي ايجران 

روت حكومجت و بجدي دسجتگاه، تضجييع     ه ملوكانه تقديم داشته است و در آن نسبت ب
انجد،   عقايجد نهضجت را صجريحاً بيجان داشجته      وظايف و حقوق سلطنت حقوقات و حتی

 گاه كسی از اين حيث تعرضی به آقايان نداشت و نخواهد داشجت امجا   كس و هيچ هيچ
ه عقايد اينجا توضيحی عرض كنم فقط از جهت مزيد استحضار و نزديكجی بج  ه راجع ب
بايستی  الاقل را دارد اجتماع ريرهب دعوي كه جمعيتی يك يا فرد يك است. حقيقت

كند و متأسجفانه   كه بتواند با اوضاع روز اجتماع را رهبري اي باشد داراي آنچنان عقيده
يك از برخوردها و مالحظه نوشتجات چنين چيزي را نديديم. همين آقجاي    ما در هيچ
   :گويند در تحقيقات خودشان می دكتر شيبانی

ند به زنها قدرتی فوق استطاعت آنها بدهند كه اگجر خجداي نخواسجته    خواه می»
راجع بجه اصجالحات    عملی شد بايد منتظر عواقب آن بود يا آنكه آقاي طالقانی

سال پجيش تعيجين كجرده     ۲۳33در  اسالم تكليف اين كار را»فرمايند  می ارضی
در اينجا بدون آنكه خواسته باشم اتخجاذ سجندي بكجنم ناچجارم ايجن       بنده« است

توضيح را عرض كنم. جمعيتی كه مدعی رهبري است الاقل اينقدر بايجد سجعه   
كجنم كجه    دانم و تصديق می زمان داشته باشد. می يمقتضاه بينی ب صدر و روشن

تمجام تكجاليف بشجر را بجراي     نه فقط تكليجف مالكيجت بلكجه     دين مقد  اسالم
مقد   شريعت احكام از حكمی اگر ولی است نموده تعيين ديگر سال هزارهاي
االجرا ماند و كسی در مقام احياي اين حكجم برآمجد آيجا دسجت چنجين       موقوف

سال  ۲۳33آلود است يا پيشتيبانی از شريعت مطهر كرده است؟  در  كسی خون
 به آن صورت بود كجه در رديجف محكومجان و    پيش كه وضع زنها در عربستان

مقتضجاي همجان   ه با يك قدرت خجدادادي بج   مرتبه پيغمبر اكرم اشياء بودند يك
بجاره زن را در رديجف    زمان خط بطالن بر روي آن عقايد و افكار كشيد و يك

 كام شريعت مطهركنيم كه در بعضی از اح ساير افراد قرار داد و اگر ما مالحظه
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اختالفاتی ميان زن و مرد وجود دارد بايستی اوالً به متن حكم دقيقاً توجه شجود  
 كه عموم مجتهجدين  طوري هب اگر واقعاً دقت كنيم و  مثالً موضوع ازدواج مجدد
اند اين حكم تعليق بجه محجال شجده     هم تأييد كرده محترم شريعت مقد  اسالم

 شوم.  راجع بجه اسجالم و مالكيجت    له و مثال در اين مورد نمیئوارد در مس .است
اند كه يك فرد هكتارها  اين قصد بوده هب گاه نبی اكرم كنم هيچ تصور نمی  بنده

فرض محال از راه صجحيح در انحصجار خجود    ه تار اراضی را بو صدها هزار هك
گنجاه را مملجوك خجود     پنجاه و بجی   بجی  قرار بدهد و هزارها و صدها هزارها مردم

كند و نه  بسازد. اين اقدامات هر آدم عاقل با انصاف را وادار به پشتيبانی آن می
سجهم  ه اجتماع كجه هسجت بج   اي از   شود بلكه هر كس در هر درجه تنها مانع نمی

دين مقد  اسجالم بجا هجر     .كمك و همراهی مضايقه نكند خود از معاضدت و
شود به آن دين ابجدي گفجت بشجر     یجمود و قشري بودن مخالف است. زيرا نم

بشجر   رود و سابقه جلو مجی  رو به پيشرفت است، صنايع و تمدن مادي باشتاب بی
اي كجه منحصجراً پايبنجد آن باشجد      ناگريز از تبعيت اين تمدن است و هر جامعجه 

موازات آن تمدن  هكه الزم است ب  هاي فراروان خواهد برد. فقط اين است زيان
در تهايب معنويات مردم بكوشند. دين اسالم مثل يك مايعی است كه در هجر  

همين سبب اسجت كجه   ه گيرد و ب می ظرف زمان ريخته شود شكل آن ظرف را
صجورت  ه سال پيش )بج  ۲۳33صورت عرضه ه گر با الّا گويند ابدي است. و می

منجمد( شود قابليت ظرف زمان را نخواهد داشجت. بنجابراين ارتججاع سجياه كجه      
ارتجاع  خواهان اسالم دين ،شود می ذهن به متبادر دين كلمه فوراً گويد می  كسی

   «نبوده و نيست.
نظر  هگفته شد ب  ها هكه در آنها از همين قبيل جمل هاي ديگر اين پرونده البته اعالميه

 عنوان نمونه عرض كردم. ه رسيده است. اين را ب دادستان
 

 را دارد ولجی آقايجان در   كه هر چند امضاي نهضت آزادي ايران ديگرهای  اعالميه -ج
ی اسجت كجه   زمجان ه اند كه چون تاريخ انتشار آنها مربوط ب جريان تحقيقات متعار شده

آنكه اعالميجه   البته با عنايت به .گيريم عهده نمی هوليت آنها را بئايم مس بوده ما در زندان
متضمن مفاد اليحه آقاي مهند  بازرگان در زمانی منتشجر شجده اسجت كجه در زنجدان      

ذيجل  هاي ديگري هست كجه   عالوه اعالميهه شود و ب دفاع بسيار متزلزل می اين ند ا بوده
كه اگجر    كنم خواهم عرض باشد. بنده می ن میآزادي ايرا  كميته دانشجويان نهضت آن

هجر چجه دلشجان     نهضجت آزادي ايجران  ه قرار باشد دانشجويان يا هر دسته ديگر وابسته ب
ايران اسجتفاده   نويسند و از اسم نهضت آزاديخواست منتشر كنند و هر چه خواستند ب
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نشريات  ولئمس و يهئاجرا تئهي و سسينؤم كه مستقيم ولينئمس يعنی هم نهضت و بكنند
وجه و با هيچ منطقی قابل قبجول     هيچ  هب ،وليت آن شانه خالی كنندئباشند، از زير بار مس

 جه قلمداد بكنند.  ند چنين دفاعی را موّنتوا نيست و نمی
 ام( اشاره نمايم:   كنم توجه داده يك نكته ديگر هم )اگر چه فكر میه ب

كجه آقجاي دكتجر     راجع به اعالميه جبهه ملی موضوعی كه سر كار سرهنگ پگاهی
گاه ايجن اعالميجه را    خواست هيچ مطرح شد. كيفر ادگاهاند در د تكايب كرده سنجابی

عنوان دليل بر اتهام آقايان نياورده است مجا در مقجام روشجن كجردن ارتبجاط نهضجت       ه ب
 اصجطالح  هكنگره ب شرح مباحث ی بوديم وقتی بنده مااكرات ومل با جبهه آزادي ايران
شود كه همجان   كنيم معلوم می مراجعه ،ی را كه قبالً مالحظه نموده بودممل بزرگ جبهه

ی بوده است و اعم از اينكه بوده باشد يجا نبجوده   مل ي و جبههآزاد اختالفات ميان نهضت
 .  ثيري در اثبات اتهام آقايان نخواهد داشتأباشد ت

كه نظر خودم از نظجر   كنم آنچه كنم و تصور می در اينجا عرايض خودم را ختم می
محترم  دادگاه عرض هنزاكت ب  و با نهايت ادب كمال است در موضوع الزم بوده توجيه

 ،عجرض برسجانم  ه ن بعد هم اگر الزم باشد كجه توضجيحی بج   مِِ كنم رسانيدم و تصور می
 آنكه دادگاه محترم از بنده چيزي نخواهند. )تنفس(.  عرض خواهم كرد مگر

 
 وكالي متهمين خالصه مدافعات

 ( دادرسي ارتش1عادي ويژه اماره ) در دادگاه
 

خواست    كيفر صحت عدم به راجع قبل درجلسات اينكه عرض با :گفتند  اايانفر تيمسار
ام اينك نيز پجس از اسجتماع    طور مشروح صحبت كرده هموكلين خود ب ن بهو انتساب آ

اي كجه جنجاب آقجاي     با در نظر گجرفتن نامجه   دادگاه ،توضيحات مجدد تيمسار دادستان
دادگاه تقديم داشته كجه كليجه متهمجين ذيجل     ه مهند  بازرگان از طرف كليه متهمين ب

اند و وكالي خود را ماذون در صحبت و دفاع از آنجان ندانسجته و بجا     دهرا امضاء كر آن
 ،طور مبسوط صحبت كردنجد  ههمكاران محترم ب ،دادرسی كل ارتش ۸3۱ماده  هتوجه ب

بنده نيز خود را پيش از آنچه در جلسات قبل صحبت كرده بجودم مجاذون در گفتجار و    

                                                
 تهيه شده است. دسترسی  بازرگان در طی جلسات دادگاههاي آقاي مهند   اين خالصه عيناً از يادداشت

 به اصل پرونده دادگاه متأسفانه ميسر نگرديد.
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دانجم و ديگجر    و پاسخ در بيانات تيمسار دادستان نمی خواست صحبت در اطراف كيفر
 عرضی ندارم.

، دادرسان محترم، با وججود آنكجه   سار سرتيپ زمانیمتي  :گفتند آقای سرهنگ رحيمی
 آنجا كه دادگجاه  هاي كامالً قانونی دارم از جواب براي كليه اظهارات تيمسار دادستان

كنم و مسجلماً   عرضی نمی ۸3۱طبق ماده  دانيم تا رسيدن نظريه شاهانه را غير قانونی می
 دفاع كامل خواهم پرداخت. فعجالً تجا ابجالغ امجر شاهنشجاه     ه ب پس از ابالغ امريه شاهانه

 رم.  عرضی ندا
حجال   ر با وضعی كه دادگاه محتجرم د  ت محترم دادگاهئهي :گفتند آقای سرهنگ علميه

عرايض وكالي مجدافع در مجورد رد دادر  و عجدم ابجالغ     ه حاضر دارد و عدم توجه ب
ن ايجراد  نظر فرماندهی كه امر به تشكيل دادگاه داده است در مورد وارد بودن يجا نبجود  

اليحه تقديمی موكل كه اجازه دفجاع نجداده اسجت پجس از       رد دادر  و نيز با توجه به
 دانم عرضی ديگري بنمايم.   آنچه تاكنون عرض شده است صالح نمی

هشت  و بيست طی در بنده كنم می عرض احترام نهايت با :گفتند آقای سرهنگ غفاری
عرض  هام ب دانسته است بيانات مفصلی كه مفيد می  عمل آمده هب جلسه كه اين دادرسی

 از مسير قانونی و سير طبيعی خارج شده است بنده ام اكنون چون وضع دادگاه رسانده
 كنم.  متابعت از تمايل موكلين محترم خودم عرضی نمیه نوبه خود به ب

 طور كه در جلسه قبل  همان ،دادرسان محترم ،رياست دادگاه :فتندگ تيمسار معتمدی
 كه رد صالحيت دادر  شده و تا اين تاريخ دادگاه ۸3۱استناد ماده  هعرض رسيد ب هب
ه است ب كه شده اين ماده توجه نكرده بنده اين دادگاه را غيرقانونی دانسته و عملياتی هب

 موكل خودم در اين دادگاه بنمايم. هتوانم عرضی نسبت ب ه قانونی نبوده و نمینظر بند
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 رعالی كشو مقام محترم رياست كل ديوان

 ۲۳3۸ديماه  ۲3  
در   ۳3/7/۲۳3۸: در جريان محاكمجه كجه از تجاريخ     رسانيم استحضار میه محترماً ب

ه براي رسيدگی بج  ،دآبا واقع در عشرت يك دادرسی ارتش دادگاه عادي ويژه شماره
( بر پا شجده  اقدام بر عليه امنيت مملكت و تغيير رژيم اينجانبان ) اسا  وارد بر اتهام بی

مقجررات  ه و تجاوز علنی ب مراتب عديده از عدم رعايت قوانين تشكيلت از ابتداي اس
. تخطجی   نظير و يا الاقل كم نظير باشد قضايی صورت گرفته كه شايد در نوع خود بی
و ايجن   اجراي اصول قانونی من البجد ه از وظايف عادي و مدون دادرسی و بی اعتنايی ب

اين بود كجه پجس از چنجدين جلسجه      ، ساخت دفاع ما را معلوم می ودنِبی اثر ب ، دادگاه
دفاع خود را تسليم ايجن دادگجاه بجی قيجد و      ناگزير شديم كه سكوت اختيار كنيم و بال

ات ن مقام و قضّج آ اختصار براي مزيد استحضار  طور هپروا نموده و اينك مراتب را ب بی
قديم داريم شايد بجراي حفجظ حيثيجت قجانون و جلجوگيري از      ت مقام ديوان كشور عالی
  قيجا   و رواج بجی   اجتمجاع   بنيان  ين قضاوت كه موجب گسستگیئاصول و آه تخطی ب
 يد.  ئمباول فرما  شايسته  اقدام  است داد و بی  ظلم

امور خصوصی و مجثالً جلجوگيري از   ه مقصود ما از تقديم اين نامه جلب آن مقام ب
خواسجت عليجه مجا     كه در كيفجر  هاي ناروايی و يا بحث در افتراها و نسبتمحكوميت ما 
چنجين توضجيحات در صجورت محكوميجت در دادگجاه       . باشجد  نمجی  ، تنظيم شده است

. انگيجزه مجا از    عنوان دادخواست فرجامی تقديم خواهد گرديده ر مشروحاً بنظ تجديد
ور كجه بجاالترين مرتبجه    كشج  عجالی   ديجوان  مقجام قضجاوت   نِسجاخت  تقديم اين نامه متوجه
جريجان  ه بج  ، باشد و مقررات مملكت می اجراي صحيح قوانينه قضايی كشور و ناظر ب

رعايت اصول قانونی نداشجته و گجوت هجم    ه ست كه دادرسان آن عقيده با  اي محاكمه
علجم  ه رند. آنهم در محاكمه افرادي كه عمري در خدمت بن حرف حق ندا براي شنيد

رعايت  و مملكت مشروطه رژيم حراست جز هدفی و اند گارانيده  مملكت اين دين و
كه دسجتگاه   جز انتقاد از مظالم و مفاسد و تجاوزاتی  گناهی هم اند و نداشته حقوق ملت

 ندارند.   ،نمايد و حقوق مسلم آنان نموده و می آزاديافراد و ه حكومت نسبت ب
 استحضار آن مقام عالیه كه طبق توضيح فوق بايد ب و خالصه اين دادگاه مجمل 

                                                

 ( دادرسجی  ۲عجادي ويجژه شجماره )    اين نامه به امضاء آقاي مهند  مهدي بازرگان و ساير متهمين دادگاه
 ی كشور نوشته شده است .به ديوان عال  ،۲۳3۸ديماه  ۲3در تاريخ  ارتش،
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 قرار است:   برسد از اين
نجوبی  محلجی نزديجك بجه در ج    مجا درِ  دادگاه ( ۳3/7/۲۳3۸ )مهر ماه  ، در روز اول

نفر تماشاچی را داشت تشجكيل شجد در ايجن روز     ۸33د كه گنجايش تقريباً آبا عشرت
بات بجين تماشجاچيان و متهمجين قجرار      حال آمادهه نيزه ب يك صف سرباز با تفنگ و سر

يجده بجود.   دداشت كه موجب تعجب ما و احياناً تر  و هرا  بعضی از تماشاچيان گر
محل دادگجاه را بجه اطجاق كجوچكی در      ،لوگيري از ورود تماشاچيانروز دوم براي ج

وسجيله  ه هاي معدود اين اطاق بج  صندلی د منتقل نمودند.آبا وسط محوطه ميدان عشرت
 ،و ركن دوم و احياناً چند نفر از خويشجان بعضجی از مجا    مأمورين مخفی سازمان امنيت

د آبجا  جلوي در ورودي عشرت  در زدحام مردم شد ا كه شنيده طوري هب بود و  گرفته شده
منقطع شجده و مجأمورين    ،اي بود كه عبور اندازهه نمودند ب كه ممانعت از ورود آنان می

ز ورود مخبجرين  نمودند. از همجين روز ا  مردم را متفرق می ،تفنگ و ضربه تهِ با نظامی
عمل آمد. محيط رعب و هرا  در روز اول دادگجاه و محجدود    هجرايد نيز جلوگيري ب

و  دومنمودن محل دادگاه و جلوگيري از ورود تماشاچيان و مخبجرين جرايجد در روز   
خوبی نشجان داد كجه بجا حفجظ     ه ب ،همچنين عدم نشر مااكرات دادگاه در جرايد يوميه

گجوت   هرود تا جريان اصلی محاكمه ب كار می هوشش زياد بك ،ظاهر علنی بودن دادگاه
ضجميمه  ه لاا طبق نامه كه رونوشت آن ب .كه قاضی اصلی دعوا است نرسد ملت ايران

و  رسد متاكر شديم كه هر گجاه مجوانعی كجه بجراي آزادي     عالی می استحضار جنابه ب
رت رفع نشود ما وكالي خجود را عجزل نمجوده و اعجالم     علنی بودن دفاع و انتشار مااك
ايجن   هكه نسبت ب  با وعدة مساعدي يس دادگاهئكرد. ر سكوت در دفاع از خود خواهيم

د آبجا  اطاقی دور كه در شمال محوطجه عشجرت   هتقاضا داد در روز بعد محل دادگاه را ب
داشت منتقل نمود. اما در عوض اشكاالت بيشجتر   را نفر 73 گنجايش قريب واقع بود و

منجدان و ثبجت    هبراي ورود تماشاچيان از قبيل مطالبه شناسنامه و تحقيق از هويت عالقج 
كماكجان از ورود    جهت تعداد تماشاچيان معدود و  عمل آمد بدين هنام و آدر  آنان ب

د گجرد  آبا ا كه در پشت در بسته جنوب عشرتو شهرستانه جمع كثيري از مردم تهران
د. . .  در اين محل نيجز خبجري نبجود و در    ائممانعت گرديد از مخبرين جر ،آمده بودند

تجاكري   مشروح مااكرات خبري منتشر نگرديد. در اين روز بجاز شجفاهاً   د هم ازئجرا
ن اين تاكر هم مفيجد واقجع   ورات داده شد و چوضيس دادگاه براي رفع محئبه آقاي ر

يس ئج سكوت در دفاع گرفتيم. ره نگرديد لاا وكالي خود را عزل و خود نيز تصميم ب
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آقايجان   و نمود دفاع مأمور را وكال شخصاً آن ادامه و دادرسی ظواهر حفظ براي دادگاه
دانسجتند   مجی  وكالي محترم براي تبعيت از قانون و با اينكه خود را منعزل از طجرف مجا  

نقض بارز مشهود در تحقيقجات   ۳3مورد قانونی نمايان در عدم صالحيت دادگاه و  سه
تصديع  از اجتناب )براي شدند متاكر را نامناسب اعمال از بسياري  ،بازپرسی و مقدماتی

 ،و همچنين امساك در ذكر شماره مواد قانون و نحوه استناد كه موجب اطنجاب اسجت  
از وكالي محترم خود تقاضا خجواهيم كجرد كجه همجه آن      ،عالیدر صورت تمايل جناب

 استحضارتان برسانند(.  ه موارد و اشارات قانونی آنها را مفصالً ب
فوق اشاره شد در طول بيست جلسجه فقجط    در طور كه همين ،تن وكيل با منطق ۲3

ماهوي )كجه از   اتدفاعيه و نقايص پرونده را بدون وارد شدن ب عدم صالحيت دادگاه
خواست كمترين استحكام و ارزت قضايی را نجدارد و افترايجی بجيش     اين نظر هم كيفر

متاكر شجدند. امجا    دادگاه ويژه شماره يك ارتشه نيست( با شواهد و اشارات قانونی ب
حق و قانون و رعايت عجدل   هگستر استناد باين دادگاه داد گرديد كه در بار ديگر معلوم

خويش  صالحيت هب مزبور دادگاه تاكرات اين  خاتمه در زيرا ندارد مفهومی انصاف و
مجا تكليجف دفجاع    ه رأي داد و تمام نواقص مستدل تاكر داده شده را نديده گرفت و ب

 ماهوي نمود.  
رونوشجت آن   شرحی كه ۲۲/۲/۲۳3۸ما چون وضع را بدين منوال ديديم در تاريخ

وسجيله آقجاي   ه اين نامه بج  ۸6/۲/۲۳3۸يده است تهيه و در تاريخ  دپيوست تقديم گره ب
نامه علل سكوت خود و ادامجه   گرديد. در اين تئقرا مهند  بازرگان در جلسه دادگاه

شده و از وكالي مدافع خويش تقاضا نموديم و ايشان چون تجاكر خجود    را متاكر آن
همين  در نفرمايند. دادگاه اين در ما از دفاعی مطلقاً كه نمودند قبول ،ديدند نمی مفيد را

آقاي مهند  بازرگان بيانی نمودنجد كجه يكجی از    ه خطاب ب يس دادگاهئجلسه آقاي ر
 رعايت اصول قضجايی و مقجررات دادرسجی   ه اعتنايی ب شكنی و بی شواهد بزرگ قانون

نسجخه   ،قاي مهند  بازرگانآت نامه از طرف ئيس دادگاه در پايان قرائاست. آقاي ر
آقاي مهنجد  بازرگجان   ه را از جيب در آورده و ب ۲۲/۲/۲۳3۸چاپ شده نامه مورخه 

كه السجاعه   اليحه تقديمی خودتان كلی مفاد آن با طور هگفت: اعالميه مزبور كه ب چنين
خجالف حقيقجت اسجت     شجما هاي  شود حرف دادگاه داديد برابر است پس معلوم می هب

 هاي ديگر را هم كه قبول نداريد صحيح است.   شود اعالميه با اين ترتيب معلوم می
 هاين  بيان كه عين آن در صورت جلسه امضاء شده از طرف عموم حاضران و به ب
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ريح در صيس دادرسان اظهار نظر ئر .موجود استاست در پرونده  خط منشی دادگاه
ماده  .ي نهايی نموده استأو قبل از صدور ر پيش از خاتمه مدافعات جلسه دادرسی

 چنين متاكر است:  كيفر ارتش و قانون دادرسی ۸3۱
متهم و اظهار نظر  موارد رد )داشتن نسبت با ر دها  هاي دادگاه ج دادر  ۸3۱ماده 

خودداري نموده مراتب  دادرسیدر صدور رأي( بايد از دخالت  از كردن در بزه قبل
وارد بودن  صورت تا در دهند گزارت ،دارد را برح  ديوان تشكيل امر كه  مقامی را به

 هاي ديگري انتخاب شوند.  جاي آنها دادر ه ب ،داليل رد
را  يس دادگجاه ئاستناد و تصريح اين مواد قانونی سلب صالحيت ره وكالي مدافع ب
ه بجراي دفجاع بج    يس دادگجاه ئج متاكر شده و با تكليفی كه از طجرف ر  در ادامه دادرسی

مجدلول  ه شن شدن موضجوع يعنجی عمجل بج    روه شد صحبت خود را موكول ب آقايان می
نفجر از آقايجان وكجال     نمودنجد و حتجی يجك    مجی  قانون دادرسی و كيفر ارتش ۸3۱ماده 

يس دادگجاه را مججدداً   ئبراي تأييد تفسير تقاضا نمود كه نوار ضبط صوت در قسمت ر
توجه بجا ايجن تقاضجا و بجدون آنكجه       يس دادگاه بدونئند. رزاندا  كاره در همان جلسه ب
روز بعد تشجكيل شجد نجوار     3كه در  اي كالي مدافع را بدهند در جلسه جواب اخطار و

اينكه هر قسجم تغييجري در   ه دادگاه آوردند و با توجه به ضبط صوت جلسه گاشته را ب
در آنكه همين بيانات و اظهجار نظرهجاي ايشجان    ه توان داد و با تصريح ب نوار پر شده می

صجدا درآوردن نجوار   ه يده بود با بدجلسه قبل از طرف منشی دادگاه نوشته و امضاء گر
آن اظهار نظجر صجريح خجود را تكجايب و شخصجاً خجود را        اي از  مزبور و گرفتن كايه

يس دادگجاه در رد اعتجراض قجانونی    ئآقاي ر .صالحيت براي ادامه دادرسی دانست ذي
نتوانست نظر دادرسجان همكجار خجود را جلجب     وكال و تثبيت خود براي دادرسی حتی 

عنجوان قجرار دادرسجان دادگجاه     ه سجاخته را بج   خواسته و خجود   صالحيت خودالًكند و اق
 ت نمايد.  ئقرا

مانده و با داشتن دليل ديگري بر  اعتراض خود باقیه گوي ما ب وكالي مدافع حق
 ند. اعراض از دفاع را مانند خود ما اختيار نمود ،عدم صالحيت دادر 
عالی و تمجام قضجات    يس ديوان عالی كشور براي آنكه توجه جنابئجناب آقاي ر

دادگاه  انتشار از جلوگيري براي حكومت عمال  عمال خالف حق و قانون ا همقام ب عالی
گارد  می دادگاه اين در هك ازحقايقی اناير   ملت گااشتن اطالع بی و دآبا عشرت نظامی

ی هجاي انتظجام   و علل موجود آن و همچنين رفتار خالف انسانيت و اخالق كه دسجتگاه 
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توضجيح   در داند می الزم ،شود بيشتر دارند می روا عمومی آزادي و بيگناه افراد هب نسبت
اي  م از دادگاه مجا روي داده اسجت تصجديعاً اشجاره    اين ايا با مطلب ديگري كه همزمان

 يم.  ئبنما
را بجا   نام آقجاي مهنجد  حسجن عبوديجت    ه جوانی ب [۲۳3۸] در شب روز دوم ديماه

ايجن ججوان    .آوردند و هم زندانی ما نمودنجد  قصر 3زندان شماره ه حال افسرده و زار ب
عنوان آنكه حامل قسجمتی از  ه نمود ب مراجعت می كه از اصفهان روز قبل هنگامی ۱را 

در  بجرده بودنجد و   بوده است توقيف نموده و بجه شجهربانی   مااكرات تكثير شده دادگاه
شرم از بجازگويی   بودند كه ما بی بر او وارد ساختهئمدت دو روز شكنجه و مصا هآنجا ب

ه وسجيله مجا بج   ه كجه مشجاراليه بج    اي را در رونوشت نامجه  عالی شرح آن آن داشته و جناب
 صجدماتی  يافجت.  خواهيد استحضار بود شده تقديم ضميمه هب و است نوشته ارتش دادستان

گيرنده صورت  و  اطالع از دهنده بودند براي ساخته وارد عبوديت مهند  كه بر آقاي 
مااكرات دادگجاه مجا بجوده اسجت. ايشجان از مجا تقاضجا نمجوده بجود شجرح حجال تجأثر و             

بجود كجه     بنمجاييم. ايجن   انگيز وي را توسط دادگاه خود تقجديم دادسجتان ارتجش    تأسف
ت ايجن  ئج ت نمودنجد؛ قرا ئج سجه قرا آقاي مهند  بازرگان آن شرح حال را در اولين جل

دانيم كه بر دل دادرسجان و مجأموران سجازمان     انداخت اما نمی  گريهه ب نامه حاضران را
 چه تأثيري نمود؟   امنيت

اطجالع   هرا ب كردند كه عرض حال آقاي مهند  عبوديت  ما اظهار دادگاه دادستان
 كوشش خواهند نمود كه دادستانی ارتجش  خواهند رسانيد و شخصاً هم دادستان ارتش

عبوديت  مهند  آقاي بر وارده و جراحات صدمات هب نسبت قانونی پزشكی خواستن با
ست كه نتيجه را در دادگاه مطرح نمايند ولی تجا امجروز   ا نممك اقدام الزم را بنمايند و

ما  در اين دادگاه است اثري از اين اقدام مشهود نگرديجده   ختم دادرسی هكه نزديك ب
 است.  

كجه    اي از جريجان دادگجاهی   اين است شجمه  ، رعالی كشو يس ديوانئجناب آقاي ر
عجالی كجه    گزار اين مملكجت و هموطنجان جنجاب    اي از افراد خدمت عدهبراي محاكمه 

دين و دانش صرف نموده و سوابق كجار و افكجار آن در تعلجيم    ه عمري را در خدمت ب
و ساير مؤسسات علمجی و روحجانی مملكجت بجر تمجام       در دانشگاه و در تربيت جوانان
 روشن و آشكار است تشكيل گرديده.   افراد ملت ايران

 عرض رسانيديم علت اصلی تقديم اين نامه در اين موقع هكه در مقدمه ب طور همان
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استحضار  براي عرايض اين نيست. خصوصی امر يا و شخصی كمك درخواست هرگز
 وانيناصول و ق هاعتنايی ب كه با بی  هايی دادگري ترين مرجع قضايی مملكت از بی عالی

 باشد.   می ،نمايند اجتماعی و حقوق انسانی قضاوت و فريادرسی می
كه شايد براي حفظ حيثيت اين مملكت كه ضامن  ستا اين تصديع براي اين

 ماست اقدامی بفرماييد.  پيوندهاي اجتماعی و بنابراين يكی از اركان قوام مليت
 قه ئبا تقديم احترامات فا

 . هدايت مسجد  جماعت  امام  و  رساهساال عالی مدرسه مدر  ،نیطالقا  محمود سيد 
.دانشگاهتهراناستاددانشكدهفنی،مهندسمهدیبازرگان
 .  دانشگاه تهران استاد دانشكده علوم ،دكتر يداس سحابی

 .  استاد پلی تكنيك تهران ،مهند  عزت اس سحابی
 .  فارغ التحصيل دانشكده پزشكی تهران ،دكتر عبا  شيبانی

 بازرگان.  ،يیبابا احمد علی
 دبير فرهنگ.   ، ليسانسه دانشكده علوم ،ابوالفضل حكيمی

   دانشجوي فوق ليسانس دانشسراي عالی. ،مهدي جعفريمحمدسيد 
 دفتر يار ورامين. ،شمن پرويز عدالت



 
 
 
 
 
 
 

 پايان كار
 ارتش دادرسی(۱)ی ويژه اماره دعا دادگاه

 و
 ادرهرأی ص

 
 و اهانت به مقام اامخ سلطنت. اقدام بر ضد امنيت؛ موضوع اتهام

 
 دادرسجی دادسجتانی   6/۱/۲۳3۸دم ج   7/۱خواسجت شجماره    موجب كيفجر ه ب :كارِگردش
آقايجان: مهنجد      داره دارسجی ارتجش،  ا ۲ي ويجژه شجماره   دادگاه عجاد  ، دادستانارتش

در معيت چنجد نفجر ديگجر     ، سيد محمود طالقانی ، يداس سحابی دكتر ،مهدي بازرگان
تشجكيل داده و آقايجان    نجام نهضجت آزادي  ه جمعيتجی بج   ۲۳33هشت  ماه سجال  در ارديب

 ،یحكيمج  فضجل لوابا ،يیبابجا  ، احمد علجی ی، دكتر عبا  شيبانیاس سحاب مهند  عزت
عضويت جمعيجت مزبجور را قبجول نمودنجد و هجر       ،شمن و پرويز عدالت مهدي جعفري

هجاي   هدف متضمن هم سرگشاده نامه و باشد می مشخصی مرامنامه داراي جمعيت چند
تقديم نمودنجد ولجی جمعيجت     جمعيت به پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه

هجايی كجه    مزبور داراي هدف و مقصد ديگري بوده كه اين هدف و مقصد از اعالميجه 
اند و با نشريات رسمی جمعيت كه چه در داخله كشجور و چجه در    چاپ و منتشر نموده

آنهجا   شجود كجه هجدف و منظجور     مشخص و معلجوم مجی   ،شده خارج از كشور منتشر می
صجريحاً   هاي مزبور اعالميه در اينكه توجه به بوده و با سلطنتی مشروطه مخالفت با رژيم

اند مستند به نوشتجات خطجی مربجوط بجه بعضجی از      اهانت نموده مقام شامخ سلطنته ب
متهمجين تصجديق    بعضی از هاي منتشره كه تهيه و چاپ و نشر آنها را متهمين و اعالميه
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تقاضاي كيفر براي نه نفر را مستند بجه   ،اند و مباشرت خود را در اين امر گواهی نموده
قانون مججازات   ۲۲و ماده  قانون مقدمين عليه امنيت و استقالل مملكت ۲از ماده  ۲بند 

الحاقيه به اصول محاكمات جزا نموده اسجت پجس از وصجول     ۸با رعايت ماده  عمومی
معرفجی وكجالي مجدافع و     پرونده به دفتر دادگاه و احضار متهمين براي تعيين وكيجل و 

تقاضاي  مدافع وكالي پرونده بررسی براي آنها مدافع و وكالي متهمين به مهلت اعطاي
كيفري نمودنجد.   آيين دادرسی ۲6۲ماده  به مستندتبديل قرار بازداشت موكلين خود را 

موضوع رسيدگی و با صدور قرار شجماره   به ۸7/6/۲۳3۸دادگاه در جلسه اداري مورخ
جنايی بودن اتهام منتسبه تقاضاي مزبجور   اتفاق آراء با توجه به به ۸7/6/۲۳3۸مورخه 3۲
اعطجايی   مهلت تقاضاي از پس  نمودند. ييدأت را متهمين بازداشت ادامه و ندانسته وارد را

خجود را   یدادگاه جلسات مقدمات ،وكالي مدافع آنها جهت بررسی پرونده ،به متهمين
بوده است چجون   ۸۱/7/۲۳3۸تشكيل و پس از هفت جلسه بررسی كه آخرين روز آن 

تعيجين   ۳3/7/۲۳3۸نظر نرسيد جلسه رسمی دادرسی را براي روز  هنواقصی در پرونده ب
ب به طرفين دعوا براي شركت در جلسه رسمی دادگاه بجا حضجور   و مقرر گرديد مرات

تشكيل  طور علنی هب دآبا عشرت پادگان در آنها مدافع وكالي و متهمين كليه  و  دادستان
 ،كيفر ارتجش  قانون دادرسی و۲۲۱و  ۲۲3اجراي مواد دادگاه و و پس از اعالم رسميت

وكالي مدافع نسبت به عدم صالحيت دادگاه و نقض پرونده ايراداتی اظهجار   از طرف
جلسه گفتگجو در ايجن مجورد كفايجت      ۸3دادستان پاسخ داده شد كه بعد از  و از طرف

و نقجص پرونجده ايراداتجی اظهجار و از طجرف رئجيس        يس دادگاهئمااكرات از طرف ر
در غيجاب   ۲7/۲/۲۳3۸روز  ۳۱/۲6م و دادگاه براي اخا تصميم در ساعت دادگاه اعال

همان روز از شجور خجارج و بجا صجدور      ۲۲اصحاب دعوا به شور پرداخته و در ساعت 
خود را صالح و پرونده را جهت رسيدگی تكميل  ۲7/۲/۲۳3۸ مورخه ۸۸قرار شماره 

خواسجت و اججراي    يفجر ت كئج رسی ادامجه داده شجد و بعجد از قرا   دادتشخيص داده و به 
و استماع اظهارات متهمين  قانون دادرسی و كيفر ارتش ۲۲7مقررات ماكور در ماده 

آخجرين   و اعالم مدافع وكالي مجدد دادستان و دفاعيات پاسخ آنها و مدافع و وكالي
 ۲6/۲3/۲۳3۸ مورخه دادرسی جلسه  يكمين و  سی در آنها اظهارات استماع و متهمين دفاع

سجتان در  رت دادئج يس دادگاه اعجالم و هي ئكفايت مااكرات و ختم دادرسی ازطرف ر
در غياب اصحاب دعوا و دادستان و منشی دادگجاه بجه    ۲6/۲3/۲۳3۸روز  ۱/۲3ساعت 

پجس از انججام مقجررات مجاكور در      ۲6/۲3/۲۳3۸روز  ۸3شور پرداختجه و در سجاعت   
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شجرح زيجر مبجادرت    ه ب از قانون دادرسی و كيفر ارتش ۸۲۲و  ۸۲3و  ۸3۲و  ۸3۲ماده 
 نمايند:   ي میأصدور ره ب

 
 
 

 
 11/11/1341مورخه۲۳ی امارهأر
 ارتش دادرسي (۱)عادی ويژه اماره  دادگاه

 
 مهند پرونده انفرادي آقاي  ۲7۱و  ۲73هاي  برگ ،۲با توجه به مفاد اعالميه شماره 

 طور نوشته:  كه در آن اين مهدي بازرگان
باشد و  تواند تكيه داشته نمی هيچ يك از طبقات ملت هزورگو چون ب ديكتاتور»

 را طلبی خود و بستگانش همه طبقات مردم داند حرص و آز و منفعت چون می
 ها و كردن عصيان راي خنثیبناچار  هدارد ب می ا عصيان و ستوه آورده است و به هب

مختلف  هاي دستگاه شد خواهد ديكتاتور سرنگونی به منجر عاقبت كه  ها طغيان
ها  دستگاه اين وسيله هكه ب  هايی خبر چينی تا با دهد می تشكيل جاسوسی و متنوع

 «حكومت جابرانه خود ادامه دهدرسد بتواند به  او میه ب
 گويد: و در جاي ديگر از همين اعالميه می 

 «۲7۳قطع كرد برگ  ه را از سر ملت ايرانآلود شا بايد دست خون»
پرونجده انفجرادي    ۱6 و ۱۳هجاي   ی تهيه متن را در بجرگ اس سحاب و آقاي مهند  عزت

 خود انفرادي  پرونده ۲36،۲37،۲3۲هاي برگ در حكيمی آقاي ابوالفضل و اقرار خود
برگ  .است نموده آن انتشار به اعتراف يجعفر مهدي محمد آقاي  و اعتراف را آن چاپ
خط آقجاي سجيد    افسران و سربازان به خطاب به اعالميه پرونده انفرادي و با توجه به ۲۲3

   :طور نوشته شده كه در آن اين ۲۲۳برگ  محمود طالقانی
 «دين نكنيد ن و بیئخود را قربانی. . . خا سربازان مسلمان»

 :طور نوشته شده در جاي ديگر همين اعالميه اين
 «دنكن پشتيبانی می ن ايرانئ. . .  و خاآنها هستند كه از شاه دشمن ملت ايران»

درب  بجه  را اعالميه اين نويس پيش كسی يك اينكه  بر مبنی  ايشان دفاع بودن ارزت بی و
ترجمجه   همچنين .باشد می واضح كردم آن رونوشت تهيه روي از  منزل من آورده و من

وسجيله آقجاي سجيد محمجود     ه عليه السالم كه تصجحيحاتی بج   ضرت سيدالشهداءخطبه ح
 :( و قسمتی از آن به اين شرح است۸۸۱به خط خود در آن نموده )برگ  طالقانی
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 ه و پيمجان كجرد  نگرند كه حرام خدا را حجالل  می ستمگر را كه سلطان  كسانی»
 و از گنجاه و  كنجد  عمجل مجی   است و برخالف سنت پيغمبر پروردگار را شكسته

 خروشند و او نمی كند و با اين حال بر  به اجتماع خودداري نمی  نسبت  تجاوز
 «كامگی بركنارت نمی دارند. . دهند و از خود او را تغيير نمی رژيم عمالً

متن خطبه نبوده و بجه ترجمجه اضجافه     ر د اعتراف خود ايشان عبارت تغيير رژيم و بنا به
اس المجاهجدين علجی    فضجل »شده است و بجا توججه بجه اعالميجه ديگجري تحجت عنجوان:        

ده انفجرادي آقجاي مهنجد  بازرگجان     پرون ۲۸3و  ۲۲۲هاي  برگ« دين اجرا عظيماًئالقا
 كه قسمتی از آن به اين شرح است:

مراقبت در اينكه اوال بازيگر اصلی بار ديگر پشت پرده نرود و ثانياً اگجر قجرار   »
دست ايادي بازنجده نباشجد كجه    ه و انقالبی در بازي صورت گيرد ب است كودتا

مهلكجه نججاتش دهجد آنچجه قطعجی و      مخفيانه يا آشكارا او را حمايت كند و از 
جود ندارد و خوشبختانه بازي كننجده مجبجور بجه     مسلم است در اين بازي برد و

است ولی  اي از دست داده اين بازي شده و تاكنون عمالً هم منافع قابل مالحظه
يك خطر هست و آن اينكه اين بازي متوقف شود و بار ديگجر بجازيگر اصجلی    

 «ديگران بساارده پشت پرده رفته صحنه را ب
 گويد: می كه انفرادي( پرونده ۲برگ )در شيبانی عبا  دكتر آقاي اظهارات به توجه با و

دارد كه افراد  «يهحاش حاشيه و بی با»نام ه نشريه تقريباً مرتب ب نهضت آزادي»
خوانند  می همگی بعد نويسند می فوق آقايان رأساً كه است مطالبی يا و نوشتند می

 «اگر تصويب شد اجازه انتشار می دهند
 گويد: كه می پرونده انفرادي( ۸3)برگ  آقاي دكتر يداس سحابی اظهارات هب  و با توجه

 شيبانی دكتر و بازرگان مهند   آقايان وليتئمس ي بهآزاد نهضت نشريات شعبه»
 «باشد  می و رادنيا و حسن نزيه

نفر ديگجر از   6پرونده انفرادي( كه شخصاً در معيت  3۳و  3)در برگ  مهدي بازرگان
ي نهضجت آزاد   مؤسس جمعيت ،سيدمحمود طالقانی ،یيداس سحاب دكتر :جمله آقايان

دفاع متهمجين   نظر دادگاهه ب ،باشد گو می ول و جوابئاند و قاعدتاً از هر جهت مس بوده
ثبت و در نامه سرگشجاده   ه در مرامنامهمبنی بر اينكه هدف جمعيت فقط همان است ك

هاي موججود   دارند اغلب اعالميه مورد است و اينكه اظهار می بی ،هم منعكس گرديده
 نيست و يا در زمانی منتشر شجده كجه مجا در زنجدان     در پرونده مربوط به نهضت آزادي

هجاي   كافی و بزه  ل مشروحه باالئاساساً دال ،اين دفاع موجه نيستبوديم عالوه بر اينكه 
   باره محرز و در اتفاق آراء هنظر دادگاه ب هب  ۲تا رديف  ۲از رديف  متهمين انتسابی به
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 شود:   شرح زير تعيين مجازات میه هر يك از متهمين ب
 ی هريك  ناس آقاي حاج سيد محمود طالقا بازرگان و حضرت آيت  آقاي مهند  -۲

 سال.   ۲3
 ی هجر يبابجا  و آقاي احمد علجی  و آقاي دكتر عبا  شيبانی آقاي دكتر يداس سحابی -۸

 سال.   6يك 
و آقجاي محمجد مهجدي     ی و آقاي ابوالفضجل حكيمجی  اس سحاب آقاي مهند  عزت -۳

 سال.   3هر يك  جعفري
 نيستند يكسال. ش كه ايشان عضو نهضت آزاديمن آقاي پرويز عدالت -3
 
 

 : ی صادره و تقاضای تجديد نظرأره اعتراض ب
 

 اداره دادرسی ارتش
11/11/1341 

 
ايم نسبت به  اشاره نموده طوري كه در امضاي صورت جلسه دادگاهه ب اينجانبان 

ه تد اعتراض داشآبا عشرت ۲صادره از دادگاه ويژه شماره  ۲6/۲3/۲۳3۸ي مورخ أر
 نماييم.  نظر در يك دادگاه صالح می تقاضاي تجديد

اليه  انی يكی از وكالي معزياس طالق   تنسبت به تجديد نظر مربوط به حضرت آي
 اند.  شرحی نوشته هر آخرين صورت جلسه دادگاهدر ظَ
 
 

 یاس سحاب عزت يداس سحابی گانمهدي بازر
 لفضل حكيمیاابو يیبابا احمد علی عبا  شيبانی
 شجنجم تجدالجز عجرويجپ   مهدي جعفريمحمد                 
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 مدافعات
 

 
 مهندس مهدی بازرگان

 
 استاد و رئيس سابق دانشكده فنی

 و
 رئيس هيات مديره موقت اركت ملی نفت

 و
 مور خلع يدأم

 
 
 
 
 

 يرصالح تجديد نظر نظامیغ در دادگاه
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ميجان آيجد از مصجالح خصوصجی و نظريجات       كه وقتجی پجاي مصجالح عمجوم بجه      كسانی به

كه در سياست مملكت اهل سجازت نيسجتند و تجا     كسانی به كنند. نظر می شخصی صرف
دهنجد و بجاز    دنجدگی بجه خجرج مجی     و يجك  ستنديا آنجا كه موفق شوند مرد و مردانه می

، ايجن   گارنجد  عزيز از همجه چيجز خجود مجی     و استقالل ايران كه در راه آزادي كسانی هب
 .شود می ءعكس ناقابل اهدا

 ۲۳3۲ ماه ، آباناحمدآباد
 دكتر محمد مصدق
 )امضاء(



 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه چاپ اول

 

 
« 

 . 
در اين تاكري است براي صاحبدالن و آنانكه  و

 « گوت فرا دهند ج كه خدا گواهست.

 (۳7، سوره ق، آيه كريم )قرآن
 
پيكار  اين وسط و اول صفوف سربازان ما بگااريد» 
منافع  بر و باشيم )عج(عصر امام مقدم قبلیِ شهداي و

  ، ججاده  قربجانی شجده هجزاران هجزار امثجال مجا       حياتِ
 «بنيان گااري شود.  پيروزي اسالم

 )مهند  بازرگان(  «حدوا  جهانی  حكومت»  كتاب  از
 

 هموطن:
هجاي جهجانی    مردي كه با پايمردي و ايمان تمام در راه احقاق هدف گفتار و مدافعات

اكنجون   ،دمی از پجاي نايسجتاد   هاي انسانی و حقوق ملت ايران خويش و دفاع از ارزت
سرسختانه  مبارزه و اسالم فكري  اصالت از يارانش و او كه یچراغ شماست. روي پيش
همجواره   ، فرا راه فرزندان اين ملت افراشتند ،انديشی ی هيچ مسامحه و انحراف و كجب

 روشن خواهد بود.
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و  كند و با جهش عظيم فكجري راه اسجتقالل   ملتی كه زنجيرهاي بندگی را پاره می
هجيچ سجود     دي كه بیافرا ،پويد بيش از همه به افراد فداكار نيازمند است  را می آزادي
هزاران ناكامی و ناراحتی را با نيروي ايمجان و اراده خجود تحمجل كننجد. قجانون       ، مادي

گجردد    انجام حق بر باطل و عدل بر ظلم چيره كه سر  كند اليتغير خلقت چنين اقتضا می
 بنياد ستم از صفحه گيتی فرو افتد. ، دست تواناي مردان حق هو ب

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

و شهامت و فداكاري  هاي مراجع تقليد دانيم اقدامات و پشتيبانی در اينجا الزم می
ستايش  دادند انجام را خويش وظيفه صميميت و صداقت نهايت با كه را مدافع وكالي
اند و  صفتانی كه ملتی را به بند اسارت كشيده كنيم و نسبت به شيطان يگاار ساا و 
وراق اين دفتر انزجار كنيم و ا و تنفر زارتازند اب خبر از آتيه خويش توسن ستم می بی
طلبانه  تاريخ مبارزات حق بر ايران ملت مبارزات از اي گوشه  كننده منعكس عنوان را به

 بشري بيفزاييم.
 

 ۲۳3۳ماه  خرداد




 
 
 




 مقدمه چاپ دوم

 
 گفتگو با خواننده

مجرد و مردانجی   كتاب حاضر كه در پيش روي شما است بيان كننجده عقايجد و نظجرات    
اي كجه بجدان    مين رفجاه در جامعجه  أاست كه عليه ظلم و ستم و براي استقرار عدالت و ت

 تعلق دارند قيام و اقدام كرده اند.
گاه توضجيحاتی   كه گه و مفاهيم آن شود كتاب نوشته اي بر اين كه مقدمه در نظر بود
نكه تعداد صجفحات  دو علت چنين نشد. نخست آ گردد ولی به روشن  ، كند را طلب می

از حوصله خوانندگان خارج خواهد بجود. دو   كتاب بسيار است و مطلبی جامع احتماالً
مطالعه  را متن ، مخصوص عنايت و معرفت با نخوانندگا كه است اين بر اميد آنكه ديگر

 كرده، حديث مفصل را از مجمل كتاب بخوانند.

نده و ملموسی از آنچجه در  آقاي بازرگان در بخش اول كتاب سعی نموده تاريخ ز
گويد و سير تكاملی عقايد و نظرات خجود   است باز رفته نيم قرن اخير بر دو نسل ايرانی

 بيان دارد. در عين حال اين كتاب گزارشگر حوادثی اسجت كجه خصوصجاً    نیروش بهرا 
 اتفاق افتاده.« ۲۳۸3ج  ۲۳33» هاي در بين سال

هجاي غيجر    نسبت به آنها و خيانجت  شائبه مردم سات بیخدمات مردان بزرگ ، احسا
قابل جبران وابستگان به راست و چپ و همكجاري آنهجا بجه منظجور در هجم كوبيجدن و       

، با ذكر موارد و ترسيم نوسانات زمجان خجود، زينجت بخجش     مقد  ملی تخطئه نهضت
 باشد. صفحات بخش اول می

كجه در واقجع   « دادرسجان و دادسجتان  »ر اين بخش بازرگان حججت را بجر   همچنين د
رگونه پسجتی  ه به« »اند و در زير لواي  نمايندگان ارتجاع و اسارت مردم

هجيچ مججوز و    كنجد تجا   ترين وجهی تمجام مجی   ترين و منطقی اند، با آرام و ذلت تن داده
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اي چه شخصی و چه اجتماعی و اداري براي آنها و اربابان و همكاران ديگر آنهجا   بهانه
 باقی نماند.
از ادامه  علت جلوگيري دادگاه اول در حقيقت به پايان بخش  شده،  كه نقل طور آن

شنيد بيش  كه بت بزرگ كه خود نوار سخنان بازرگان را می دفاع است. علت آن بود
براي  از آن تاب مقاومت نياورده جلوگيري از دفاع را دستور داده بود. رئيس دادگاه

  :كند كه ال میؤجويی از آقاي بازرگان س بهانه
 «چيست؟  مرداد ۸۲نظر قطعی شما در مورد قيام » 

 گويد: در جواب بازرگان به حق می
 «واحش بودقيام ف» 

 گردد. می صادر  قبلی  شده آماده  يأر و  شود می  جلوگيري  دفاع ادامه از تصور  بدين  و
شود  ارائه می اهبه دادگصورت نوشته  هب بدين لحاظ است كه بخش دوم مدافعات

س نخواهد شد، ها منعك و چون مسلم بود آن مطالب هرگز از طريق دادگاه و روزنامه
گردد.  می ارسال خارج به بالفاصله طريق آن از و شود می داده تماشاچيان به آن از نسخی

 كه اهم لیعل ه بسال است كه مطالب بخش دوم در دست ماست و   ۲اكنون بيش از 
 ، كه آنچنان انتشار نيافته و از اين بابت در برابر مردانی ،آن قصور و تعلل خود ما است

 خواهيم. می تقصير عار ، ايران ملت برابر در هم و اند كرده مبارزه و گفته سخن ، كرده فكر
گزارشی  دوم در حقيقت فرمود، بخش  كه خوانندگان مالحظه خواهند طوري همان
اند. بازرگان و يجارانش   نام نهاده« رژيم شاهنشاهی»را  كه آن سال استبداد۸۱33است از 

عقايجد   ستم را، براسا  و ظلم و سال استبداد۸۱33 هم هم رژيم فعلی و ،در آن دادگاه
 ساردند. آينده هاي نسل و حاضر نسل به را آن درباره قضاوت و كشيدند محاكمه به خود،
حكجم را ججان و   حاضر چه زود و چه خوب قضاوت كرده و ضجامن اججراي     نسل

 را وجهه همت خود قرار داده است. اسلحه خويش و نابودي رژيم
مصجادف   درست ولی دير قدري گرچه يارانش و بازرگان مدافعات كه خوشحاليم ما
قجرن      ۸۱ مجل و گويجايی از  به روشنی نتيجه كا كه «هیشاهنشا ساله ۸۱33 هاي  جشن»با 

در ميان دريجايی از فقجر و مصجيبت و در     ، داد است، انتشار می يابد. آريخيانت و استب
دسجته   و بلوچسجتان  كرمجان  و فجار   سالی مزيد بر علت شجده و مجردم   كه خشك حالی

رسجانند، در فجار  بايجد     ميرند و يا فرزندان خود را به فروت می دسته از گرسنگی می
كوبی كجرد   خورد و نوشيد و پاي ،  آن مردم  پا كرد و بر روي استخوان و خون جشن به

 و از ثروت خداداد آنها نيز هفت ميليارد تومان خرج نمود تا مفهوم واقعی شاهنشاهی
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 همگان احسا  كنند. را
بجه   ذيجل مججدداً   يجل بجه دال بخش اول اين كتاب يكبار منتشر شده است و ما اكنون 

 ايم. انتشار آن دست يازيده
 از نظر فنی آنچه منتشر شده ناخوانا و با اغالط بسيار بوده است. :الف
مندان تقاضاي تجديد چاپ آن را  هنسخ آن ناياب گرديده و بسياري از عالق :ب

 اند. دهكر
جا است  هگيري بخش اول است و بسيار ب كننده و نتيجه كامل  بخش دوم در واقع :ج

 كه هر دو با هم يكجا چاپ و منتشر گردد.

  يكجی  حسن مدر شود. سيد چاپ و منتشر می« انتشارات مدر »اين كتاب به نام 
علجت فشجار و خفقجان     هبود كه ب ايران ي انقالبی تاريخ معاصرها ترين چهره از درخشان

طور كجه بايجد و شجايد ادا نشجده و فرزنجدان ايجن آب و        هنوز حق او آن ، ساله اخير ۱3
 ايجن كتجاب بجه مجدر      ءاند. اهدا خاك به قدر و اهميت آن شهيد بزرگوار آشنا نشده

 و ديكتجاتوري پهلجوي   با سلطنت ،   اقليت مجلس پنجمأربدان اعتبار است كه او در 
شجد، مردانجه قيجام و     بر اين مرز و بوم تحميل مجی  سياست انگليس نفوذعمال كه بنا بر اِ

دسجت   هكه به دستور بيگانگان و بمبارزه كرد و دست از ادامه مبارزه نيز برنداشت تا آن
 شربت شهادت نوشيد. عمال رضاخان

طور كه همگان  تنظيم شده و همان در شرايط زندان ديگرآنكه اين مدافعات
گونه مدرك و منبعی در اختيار نويسندگان آن قرار نداشته است و اگر  دانند هيچ می

توان و نبايد  ها قدري پس و پيش به نظر آيد نمی بت بعضی آمار و تاريخاز اين با
خرده گرفت. آنچه مهم است مفهوم كلی و مطالب اساسی متن از نظر نويسندگان و 

 باشد. امانت ناشر در حفظ اصالت آن می
 بجزرگ  مصجدق  مربه ا)كه  و گردانندگان جبهه ملی دوم «رجال ملّی»در ايامی كه 

بجا   باز زده و سر از بين برده شد( از پشتيبانی و كمك به رادمردان نهضت آزادي ايران
 سكوت خود موجب تشديد محكوميت آنها شده بودند، مصدق در مقام رهبري ملجت 

آنها غافل نبود و بر همين اسا  متنی را كه خوانندگان در اول ايجن   اي از احوال لحظه
را بجه سجران و    هجاي خجود نوشجت و آن    اند در زير يكی از عكجس  كتاب مالحظه كرده

 اهدا كرد. فرزندان نهضت آزادي ايران
داننجد كجه    خوبی مجی  هآشنا هستند ب بزرگ هاي مصدق به گفتار و نوشته هكسانی ك

ترين متونی است كجه مصجدق    ترين و غنی يكی از محكم...«  هكسانی كتقديم به »متن 
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راجع به هر شخص يا جمعيتی عنوان كرده است. اين خود بيان كننده ميجزان اعتمجاد و   
الل و در راه اسجتق »اطمينان و پشجتيبانی آن رهبجر بجزرگ از دوسجتان و فرزنجدانش كجه       

 باشد. گونه فداكاري مضايقه نكرده اند می از هيچ«  آزادي ايران
كردند اين متن متعلق به آن رادمردان نبجوده اسجت و يجا     بودند كسانی كه تصور می

موريتی كه بجراي ججدا سجاختن رهبجر از     أعلت بغضی كه از آنها در دل داشتند و با م هب
عهده آنها محول شده بود، دست به تبليغات زهجرآگين و   هو فداكارت ب پيروان صديق

از تصجميم خجود در    ، ب نمجودن اذهجان عمجومی زدنجد تجا بلكجه پيشجواي خردمنجد        مشوَ
پشتيبانی از يارانش منصرف گردد. براي آنكه بدانند تا چه اندازه در ايجن زمينجه موفجق    

استفسجار كننجد كجه     مصدق بزرگ از اند عوامل خود را تحريك كردند كه رسماً شده
و آن « آقايجان رنجدي كجرده   »بوده و يا آنكجه   آيا آن متن متعلق به سران نهضت آزادي

خود نسبت داده اند. در جواب آنها مصدق بزرگ نوشت كه آن مجتن متعلجق    همتن را ب
در زير آن عكجس يجا هجر عكجس ديگجري كجه       را  توانند آن می»به آن رادمردان بوده و 

 ينبجه عنجاو  مورين باز هم عبرت نگرفته و آن متن را أجالب آنكه م«. بخواهند بگاارند
حال بنا بر وظيفه كه در رعايت عجدالت   خا منتشر كردند.أمختلف بدون ذكر منبع و م

آورده  ايم آن را در زير عكس جديدي از پيشواي بزرگ نهضجت ملجی   به عهده گرفته
 كنيم. تقديم می و به ملت ايران

ايجن اولجين و    بزرگ توان گفت كه بعد از محاكمه مصدق با صراحت و افتخار می
شجيده  به محاكمه ك ساخته، رژيم ايران هاي شه ترين باري بوده است كه در دادگاه مهم

نمجودار گشجته و بجر مجا     « نتجايج سجحر  »فرا رسيده و « شب سيه»و محكوم گرديده است 
 نيز بدمد.« صبح دولتش»است كه با هم بكوشيم تا 

 ۲۳۱3مهر ماه 
انتشارات مدر 
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«

 كججه شججناخت اسججتوار حاصججل شججد روت      را  ن  آ
    را    آن  و   گيري و تحليل قضايا حاصجل شجود   عبرت 
چنان     ،  آيد  حاصل  تجربيات  بندي وجمع  عبرت كه
 «كه همراه گاشتگان زندگی كرده است.  ماند

 (۳۲پند ،  6فصل  ،نهج البالغه ،مالسال )علی عليه
 

گارد  كه از چاپ اول آن می كتاب حاضر پس از شش سال ياري خداوند متعال هب
 گيرد. باشد كه جنبش نوين اسالمی می در اختيار رهروان راستی و عدالت قرار مجدداً
يدتی حاصل آيد و در مسير پر فراز و نشيب و سنگالخی كه فرا راه خويش دارد را فا

 چراغی روشنگر باشد.

سجال ايجن    ۲۱به ذهن خطور كرده باشد كجه بجا گاشجت قريجب بجه       ورشايد اين تصّ
 كه امروز جنبش انقالبی خلق مسجلمان  چه نيازي است؟ و درحالی در پاسخ به مدافعات
اي به يادگجار   ارزنده ات منطق و دفاعيات خون خفته هتري يافته و شهداي ب جهت قاطع
 است؟ باي بر آن مترت اند چه فايده گااشته

 ، مانند هر پديده زنجده رو بجه رشجد    آنچه مسلم است پيكره و حيات جنبش اسالمی
 ، هاي طبيعجت  اين رشد و تطور بر خالف ساير پديدهمراحل و مراتب تكاملی دارد. اما 
وردهجا  آ خودي نبوده مستلزم خودآگاهی و تكيه بر دست الزامی و اتوماتيك و خود به

باشد. بنابراين شناخت دقيق هويت و شخصيت جنبش و نشجيب و   و اكتسابات قبلی می
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ط اختنجاق  بخصوص براي نسل جوان تازه بجه ميجدان آمجده كجه در شجراي     ،  هاي آن فراز

انقالبی  جنبش از ات آگاهی تنها و است كرده پيدا محدود ديدي الزاماً موجود فرهنگی
 بسيار فوري و ضروري است. ، باشد مسلحانه می
نظر از اينكه جنبش انقالبی اخير روند طبيعی و تكاملی مبارزات قبلی بوده،   صرف
كه تقليد  و خطرناك است همان اندازه انحرافی گاشته به وردهاي مبارزينآ نفی دست

 و ادامه ايستاي آن.
مبارز  شخصی يك مسلمان عنوان مدافعات هكتاب حاضر نه ب بر اسا  چنين نيازي

اي از  عنجوان تاريخچجه   همشخص بلكه بج  و نه حتی دفاع محدود از يك جمعيت سياسی
 - هم نه به قلم يك مجورخ حاشجيه   شود. آن تهيه می ، ما تثلث قرن حيات پرتحرك مل

زبان و قلم كسی كه در مجتن جريجان بجوده و نقجش عمجده و        ، بلكه به نشين ذهن پرداز
هاي حركت داشته است و اين بخصوص در شرايطی مجورد   اي در منزلگاه تعيين كننده

طلبی خويش در حملجه و   درتنياز است كه منافقين فرصت طلب براي اطفاي آتش ق
نجه عجداوت و كينجه شخصجی بلكجه لجوث كجردن         ، انتقاد تنگ نظرانه به رهبران نهضت

جنبش را منظور دارند و در اين راه از وارد كجردن هجيچ گونجه     حركت اصيل اسالمی
 كنند. هاي اصيل اين درخت تنومند و پر بار فروگاار نمی اي به ريشه ضربه

بسته  هاي سر را در دادگاه ازرگان و ساير رهبران و فعالين نهضت آزاديمهند  ب
 محاكمه كردند. نظامی

شركت   دادگاه  در  بودند توانسته  هك كسانی  نويسِ دست  صورت به  ابتدا  آنان  مدافعات
 دست آمد. هبود ب  تهيه شده  متهمين  توسط  كه كامل آن ساس متن  تهيه شده بود. ، كنند

در  مجدافعات  از اول چاپ اول بخش  است. بخش مهند  بازرگان در دو مدافعات
تكثير گرديجد. بخجش دوم مجدافعات     توسط نهضت آزادي ايران در خارج ۲۳3۳سال 

صورت يجك مجموعجه توسجط     هوم بخش اول، يكجا، بهمراه با چاپ د ۲۳۱3در سال 
دوم بخش دوم نيجز جداگانجه    زودي ناياب شد. چاپ هگرديد و ب چاپ انتشارات مدر 

طور كامجل در   يك بار ديگر تكثير و منتشر شده است. و اينك چاپ سوم مدافعات به
 شود. دستر  هموطنان عزيز قرار داده می

 رهروان راه حق. سالم بر همه
 سالم بر آن جان پاك كه حق گويد و از تكاپوي خويش حقيقت جويد.

 
ـخارجازكشورنهضتآزادیايران
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بسمه تعالی


 
 

«
»1

نجازل شجده    ترتو از ناحيه پروردگارباي پيغمبر آنچه 
اگر نكردي پجس رسجالت او را   ن مردم( برسا هب )  است

 كند. حفظ می را از مردموو خدا ت نرساندي

 طور دستور داده است: م اينما ه هاين دستور خدا به پيغمبرت بود. ب
«»۸

 و براي شما پيروي نيكويی در پيغمبر خدا است.

     
ما عطا ه ايمان ب صبر و آوريم كه سالمتی و قبل از صحبت، ساا  خدا را بجا می

است. خوشحاليم  سرافراز كرده و وجدان خودمان محبوب و فرموده، ما را پيش مردم
 ايم: ر شدهضحا كه با توكل و نشاط بيشتري در اين دادگاه

 از محاكمه چه باك است     را كه حساب پاك است آن
 ، عدل الهی است ، مقصودم در دادگاه گوييم از محاكمه چه باك است اينكه می

 تر  سبك خدا دادگاه در باشد تر سنگين و قطورتر شما اهدادگ در ما پرونده هرقدر زيرا
                                                

آقاي مهند  بازرگان در اولين جلسه دادگاه تجديد نظر دادرسی ارتش ۲3/۲۸/۲۳3۸مورّخ نطق دفاعی 
 .دآبا در عشرت

 ۸۲سوره احزاب /  .۸          67سوره مائده /  .۲
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نگرانی  طرف ما يعنی هيئت حاكمهتر خواهد بود. بنابر اين اگر است و حسابمان پاك
طور  نداشته باشد، براي ما نگرانی نيست. اين محاكمه، محاكمه دو جانبه است. همان

 شما دادرسان پرونده ما هستيد باشد نيز می دادگاه هيئت حاكمه ، ما است كه دادگاه
 خواهد بود. حاكمه دادر  شما و هيئت و ملت ايران

  ،ايد هر گاه در زمينه مرور زمجان  است. تكليف فرموده مرحله مقدماتی دادگاه فعالً
بجاره ايجن    ادگاه ايرادي داشته باشيد بيان نمايم . بنده هم درصالحيت د ونقص پرونده 

 كنم. سه موضوع از طرف دوستان و خودم صحبت می
 

 مرور زمان: -1
كشجيده   انداختجه و بجه دادگجاه    خاطر چيزي به زندان ه. ما ب از اين بابت ما ايرادي نداريم

و  . يعنی مطالبجه حقجوق مجردم ايجران     رور زمان نيستايم كه به هيچ وجه مشمول م شده
 .و استعمار مبارزه با استبداد

و تحجول اجتمجاعی كشجور مجا       یخجواه  كه مبجدأ آزادي  از انقالب مشروطيت ايران
و شصت سال در حساب عمر يجك    گارد. پنجاه يا شصت سال بيشتر نمیپنجاه   ، است
 و تجر  مسجأله كجامالً   ی در ايرانخواه شود. بنابراين آزادي اي حساب می لحظه ، مملكت
هسجتند.   اجتماعی حادثه  همين نژاد و نسل از شما ۳و۸و۲رديف متهمين اتفاقاً است. تازه

يكجی دو   ، باشم. دو نفر از آقايجان هجم   می خود من زائيده سال صدور فرمان مشروطيت
 تر. سال جلوتر و عقب

ايم،  به دنيا آمده ، يا مبارزه با استبداد طلبی ی و مشروطيتخواه ما در دوران آزادي
 و قانون اساسی كه آزادي كنيم و آخر سر اميدواريم در حالی در اين فكر زندگی می

 در مملكت حكمفرما شده باشد بميريم : واقعاً
 «  »1  

 
 : نقص پرونده -1

قبجل از   در اين قسمت حرف زياد داريم. پرونجده مجا سراسجر نقجص و نجاجوري اسجت.      
هجاي اعمالمجان را جلومجان     آوردنجد و نامجه   اول كه ما را براي پرونده خوانی می دادگاه
هجاي   م دسجتگاه يكجرد  خيجال مجی   . قجبالً  ی عجيجب روبجرو شجديم   يگااشتند، با چيزها می

                                                
 شوم. می برانگيخته زنده كه روزي و ميرم می كه روزي و يافتم تولّد كه روزي من، سالم بر : ۳۳ مريم/ سوره .۲
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بجا آن طجول  و تفصجيل و     سازمان اطالعات و امنيت كشور خصوصاً ، ی مملكتانتظام
جاسو   و رسمی اعضاي همه اين و نمايد می تحميل ما فقير ملت بر كه سنگينی بودجه

، امجا   وججدانی هسجتند  با دقت و با  مو شكافِ هاي با اطالعِ ، دستگاه كه در همه جا دارد
كار ديگجري بلجد    ، غير از گرفتن و زدن و كشتن وآزار مردم . اند تو خالی ديديم كامالً

 غلط و گاهی ضد و نقيض است. نيستند. اطالعات آنها سطحی و ناقص، غالباً
هجا و نجواقص را نشجان     ها و نظاير بسياري از اين بی دقتی مدافع محترم نمونه وكالي

ديجدم اداره   ، و خواهند داد. در يك گزارت محرمانجه كجه در پرونجده بنجده اسجت     داده 
، بلكجه از قسجمت اجرائيجات     آزادي كشور نه تنها از وضع نهضت كل شهربانی اطالعات
محجل   ، ۲۲/۲/۲۳3۲. در گجزارت مجورخ    خبجر اسجت   هاي خجودت هجم بجی     و كالنتري

كه ايجن خانجه    نويسد. در حالی می خيابان كاخ ۲3۲را خانه شماره  نهضت آزادي ايران
تجا چنجد روز    وسيله پاسبانان بسته و ه( ب۲۳33سال و هشت ماه قبل از آن )مرداد  در يك
تابلو را شبانه برداشتند و ما مجبجور  شد.  الورود بود از طرف آنها نگهبانی می كه ممنوع

 .  شديم اجاره محل را فسخ كنيم و در به در باشيم ...
دادرسی  كه دهد می نشان . است ها  ناشيگري و ها كاري خالف آئينه تنظيمی، پرونده
محكمجه  پرونده الاقل  است خواسته نمی دانسته يا نمی دادرسی بلد نبوده و اصالً ، ارتش

فقجره نقجص    ۳۸ اًجلسجه جمعج   ۸3پسند تنظيم كند. آقايان وكالي مدافع مجا در جريجان   
اتكجاي   هپرسی ب ها را در مراحل بازجوئی و باز تحقيقات و نقص و خالف قانون پرونده

ندادنجد،  گاشجته ججوابی    و دادگجاهِ  . ولی دادسجتان  ل قانونی نشان دادنديال مدارك و د
 يعنی نداشتند كه بدهند.

مراحجل   هخود را ب قانونی و ايرادهاي ها  اعتراض موارد نقص پرونده و آقايان مجدداً
اگجر دادگجاه فعلجی تشجخيص      . كرد غير قانونی بدوي بيان خواهندو به دادگاه  دادرسی

پرونده ناقص است و بايد برگردد. اميدواريم حكم شجما   داد و قرار صادر فرموديد كه
منزله تعليم و تنبيهی باشد و خدمت غيرمستقيم ما گردد. انتظجار   هب براي دادرسی ارتش

داريم مانند آن دفعه خستگی به تن آقايجان وكجالي مجدافع نمانجد و در ميجان دادرسجان       
رار نقجص  قجود داشته باشد كه با شهامت الزم  و  محترم گوت شنوا و قلم و زبان گويا

 صادر نمايند.
 . از معرفی  ما نگرانی و امتناعی از كشف حقيقت و بيان مطلب نداريم در هر حال

 خوشنود و راضی ،  طور كه هست  و افكار و اعمال خودمان آن  نهضت آزادي ايران
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 خواهيم شد.
داري بجراي   و خودمجان و آئينجه   نگجاري از نهضجت   بدوي نگااشت ما چهجره  دادگاه

 سكوت نمود. هدادگاه بنمائيم. ما را وادار ب
خواستيم براي در و ديوار و بجراي تماشجاچيان    چون نمی چرا ما سكوت كرديم؟

 ايجران  . ما سكوت كرديم تجا مجردم   كه زن و بچه خودمان بودند صحبت كنيم معدودي
وارد بحجث در   كه دادگاه بدوي شويم. روزي و دنيا بدانند در چه شرايطی محاكمه می

و صداي فراوان جشن سجالگرد   با سر كرد ، دولت ايران ما تكليف دفاع  هب ماهيت شد و
كامجل   گرفت و خود را مدافع و مجري ر را میبش حقوق سال اعالميه جهانی  پانزدهمين
 ماده دهم آن اعالميه را خوانديم: ، ما بدون بحث و تفسير . دانست آن می

 مسـتقل و  دادگـاه وسجيله   ههركس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش ب» 
 « رسيدگی شود . منصفانه و علنًا ،طرفی بي

مجا داده نشجد    هوقع و تقاضاي ما عالوه بر اين چهار مطلب چيز ديگري نبود، امجا بج  ت
 : گويد رغم ماده ديگري از همان اعالميه كه می علی

 «  تمام وسائل ممكن هكسب اطالعات و افكار و اخا و انتشار آن ب براي آزادي» 
 مانع درج اخبار دادگاه امنيت در مملكت و مطبوعات ما از آنها خبري نبود )سازمان

جرم اينكه  هرا ب ور، آقاي مهند  حسن عبوديتكش كل  ها بود و شهربانی در روزنامه
زندانی  ،ستا  كای شده خالصه اخبار قسمتی از جلسات دادگاه بوده حامل اوراق پلی

 .  است( رحمانه شكنجه كرده و هنوز هم ايشان در زندان و بی
غير مستقل و غير علنی و غير قانونی بود. ما سكوت كرديم امجا سجكوت مجا     دادگاه

كيلجو متجري دادگجاه     پجنج هجزار  خيلی رساتر و گويجاتر درآمجد. بجه     ،از صحبت كردن
 پجاريس  نبامضاي بيش از چهل نفر از استادان طراز اول سجور  هاي ب نامه رسيد. اعتراض
و همچنجين   اكز تحقيقجات علمجی فرانسجه   رسه و مكتشفين معروف مهاي فران  و دانشگاه

 ، رؤساي اتحاديه هاي بين المللجی حقجوق بشجر    مورخين و فالسفه و نويسندگان نامی و
 منتشر شد. و محاكمه ما در اروپا عليه دادگاه نظامی، !  طرفدار صلح و آزادي ايران هب

اين بود كه دادگاه غير علنی و بنابراين غير قانونی اسجت.   اعتراض ما در آن دادگاه
ما در دادگاه نه فقط خالف قجانون   از انتشار مدافعات گوئيم جلوگيري دولت حال می

 شما اجازه به آيا شرافت سربازي و رسم آدمی، 1بلكه خالف مردانگی و مروت است.

                                                
 مراجعه فرمائيد.  3۱7، در صفحه زندانيان به روزنامه كيهان ۲7/۲۸/۲۳3۸. به تصوير و متن نامه مورخ ۲
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 دست بگيريد؟ هكنيد ولی فقط خودتان اسلحه ب دوئل دعوت هب راكسی   دهد می
هجاي مجا     هاي ما تر  دارد. حتما حرف  هئيت حاكمه از افشاي عمل خود و جواب

آنهجا را بشجنود.    كسجی  گجاارد  كجه نمجی    داند و دنيا می را منطقی و قانونی و مقبول ملت
 گذارد. امضاء مي را ميت خودمحكو ما و حكم برائت چنين عملی زيِر با دستگاه
 :گفته ولتر هب

ست آرامش و آسودگی ظاهري ا و حكومت زور، ممكن در نظام ديكتاتوري»
 وجود بيايد، ولی ايجن آسجودگی همجراه بجا سجعادت مجردم       هبراي طبقه حاكمه ب
 «را ببيند. سعادت روي تواند می  بيان عقيده و صورت آزادي نيست. جامعه تنها در

انيت مجا )ولجو يجك كلمجه از هجزاران      حقوقتی ما ديديم بحمداس فرياد مظلوميت و 
پيغجام و   مو علماي اعجال  هموطنان و همنوعان رسيد و مراجع تقليد بزرگ هكلمه آن( ب

نيجز از مجا    و بازاريجان و طبقجات ملجت    مجان را بجزنيم. دانشجگاهيان   دستور دادند كه حرف
اين اوامجر و خواسجته هجا بجراي مجا      ،  دفاع و اتمام حجت نمائيم خواستند در اين دادگاه
 ياد امر خدا افتاديم كه فرمود: هوظيفه و رسالت شد. ب
«

»۲

در آن شرايط خفقان  [۸۱/۲3/۲۳3۸] ديماه گاشته ۸۱كه در تاريخ دانشگاه تهران
، چنان اعتصاب يكروزه پرشكوهی عنوان اعتراض به رأي دادگاه هب و اخراج و زندان

مقصد  و عدالت و براي تأييد مرام و كرد. اين اعتصاب و اعتراض براي خاطر آزادي
 موريت و وظيفه شد.أبود. براي ما م نهضت

 ، ن ماه رمضان كه از باالي منابر وعاظ با شجهامت فجداكار  و روزه بگيرا مردم تهران
ی اس طالقجان  زندانی بودن و محكوميت حضرت آيت  عليه فرياد آنها زبان از و آنها نام هب

آمجد و همجين    هاي متوالی ديگري مجی  شدن و سايرين را بلند كردند و با وجود دستگير
 ما مأموريت و رسالت ابالغ و دفاع   ه ، آنها نيز ب داشت ابراز میاعتراض و همدردي را 

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

                                                                                                              
 مبادرت به چاپ و  نامه درخواست شده بود كه با دريافت هزينه به نرخ آگهی، روزنامه كيهان در اين

 بنمايد ولی مورد قبول واقع نشد و اقدامی نگرديد. انتشار مدافعات

دگارت بر تو نازل شده است ابجالغ كجن؛ درغيجر ايجن     پرور  اي پيامبر، آنچه از ]جانب[:  67سوره مائده /   .۲
 حفظ خواهد كرد. مردماي. و خدا تو را از ]گزند[  صورت، رسالتت را انجام نداده
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 » . ، خدا نگهبان ما اسجت  وراي ملت زو هم صداي ما خواهد بود و ا
 شاءاس. ن ج ا ۲« 
نقدرها آ دادگاه اينكه آن و نمايد می دفاع و كالم هب تشويق را ما نيز ديگر علت يك
كه اينجا ضبط صوت  گفتند نواري در دادگاه قبلی تماشاچی و بی مستمع نيست. هم بی
 ... چه بهتر. ،فرمايند و ايشان استماع می شود برده می حضور اعليحضرت هكنند، ب می

هاي ما را  بالواسطه، بی تحريف حرف خواهيم شخص اول مملكت ما از خدا می
كه نه  نيز احتياج دارد دو كلمه حرف حسابی از زبان اشخاصی بشنود. پادشاه مملكت
هاي ما و چه اظهارات با صراحت و با ارزت   حرف بشنود. چه ، تر  دارند و نه طمع

  رشيد شجاع ما. اين افسران
بايستند و  صوت برابر شخص اول مملكت چه بهتر كسانی از طريق اين نوار ضبط
ند و جز در قامت آنها را نتوانسته است خم ك صحبت كنند كه قرون طوالنی استبداد

 كنند. يم و تسبيح نمیظپيشگاه ذات ذوالجالل ركوع و سجود و تع
شجوند كجه     اشخاصی پيجدا مجی   بايد افتخار نمايد كه در ميان ملت ايران شاه مملكت

ئجت  ي. ه . و بحمداس ما تنهجا چنجين نيسجتيم    نيستند«  نوكران جان نثار»و « زاد غالم خانه»
مقابجل خجود ديجده و     در در هر حمله نفرات خيلی بيشتري از اين نجوع افجراد را   حاكمه
 می بيند.
فرمودند.  استماع و چاكران نوكران زبان از را مردم هاي  حرف سال هاي سال ايشان
كه نه آزاد   اي سازمان امنيتی كنگره زبان آزاد مردان )ولی نه آزاد مردان بار هم از يك

فايده و ثمر بيشتر خواهد داشت. همين پريشب گاشته  قيناًي ،بودند و نه مرد( بشنوند
 ها چنين نوشته بودند: روزنامه

يون اقتصجادي  در افتتجاح بيسجتمين دوره اجالسجيه كميسج     اعليحضرت همجايونی »
 دور فرمودند: آسيا و خاور

 دانند نمی مقدر را خود سرنوشت ديگر ها آن اند. بازكرده چشم اكنون آسيا ملل
 هاي منطقه ما مسئوليت عظيمی براي برآوردن آرزوهاي مشروع مردم ... دولت
 است، برعهده دارند. گنيز هماهن هاي سازمان ملل ايدآل كه با
كجه در روي   كره ماه است انسجانی اسجت   هب تر از اعزام انسان مراتب مهم هآنچه ب

 كند... زمين زندگی می
 «و حقوق اوليه انسانی محروم است. كه از آزادي انسانی

                                                
 حفظ خواهد كرد. و خدا تو را از ]گزند[ مردم : 67سوره مائده /  .۲
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أَحْكَجمُ   » درگجاه   هخجواهيم از هجم اكنجون بج     نجی زيجاد داريجم و مجی    گفت حجال  هر در
 رو كرده بگوئيم: ۲« الْحَاكمينَ
پيغمبرت دادي  كه به پيروي از فرمانی كه ما و وكالي مدافع ما به الها تو شاهدي بار

 دهان ما را بسته است. ، و دستگاه دادگاه ، آماده ابالغ هستيم. اگر نرسانيم
 

 :صالحيت دادگاه -3
 ... عدم صالحيت است. حاضر حائز كليه شرايطِ دادگاه

اگر ده دليل بر اثبات اين مدعا باشد، بنده يكی از آنها را عرض كجرده، بقيجه را بجه    
كجنم. تنهجا دليجل را كجه دليجل الزم نجدارد و        حضرات وكالي مدافع عزيز واگجاار مجی  

را قبجول داريجد و    كنم. نه فقط دادرسجان محتجرم آن   قبول داريد، عرض می خودتان هم
 نمائيد. آن می هكنيد، بلكه افتخار هم ب عان میذا

فرمائيد  می داده لوجِ سينه هستيد؟ كاره چه بفرمائيد لطفاً مختصراً بارسند شما از اگر
دليجل سجلب صجالحيت     كالم مجا و  .  كنيد؟ در ارتش شاهنشاهی كجا كار می .«مسرباز»

 هم همين جا است. دادگاه
مجتمم قجانون    76شوم كه اتهام ما سياسی است و بر طبجق اصجل    وارد اين بحث نمی

هجا نيجز   باره سجاير شجرايط و ايراد   محاكه شويم و در بايد با حضور هيئت منصفه اساسی
ايجن شجعار را كجه در سجرباز      عنوان خاطرات دوران نظام وظيفه زنم. فقط به حرف نمی
 آورم: يادتان می هدور ديوار زده بودند، ب هخانه ها ب

«است.روحكشوراستوانضباطروحارتشارتش»
خواهم  می كجااز فهميديد يقيناً برد. خواهيد تشريف فرحزاد تا خودتان گفتم«ف»

عثمان  نذالك براي حفظ در پرونده و نوار و براي آنكه باز پيراه سر در بياورم. مع
 دهم: درست نكنند، توضيح و تصديع می

 ،  دانيد می از دستور و انضباط ارتش  عتااط هرا سرباز و ملزم ب ودخ آقايان چون 
 ي نداريد. خوب كه همه كارها را كرديد و سر ما را بريديد با تأسف وأر استقالل
 ! «.»فرمائيد،  تواضع می

 دسجتور مستقل است و برطبق قانون و  خير، چنين نيست.دادگاه»البته خواهيد فرمود
 2«دهيم ي میأعدالت ما ر

                                                
 : تو بهترينِ داورانی. 3۱سوره هود / . ۲

 طور گفتند. كرده و همين كالم ناطق را قطع از شنيدن جمله فوق هم بالفاصله بعد اتفاقاً آقاي رئيس دادگاه .۸
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۲3۲ 

دهجيم و دليجل و سجابقه خصوصجی از      را نمجی   تجان  خود اجازه تكايب فرمايشجات  هب
ايجم مجوارد و شجواهد     ی را ديده و شجنيده هاي نظام آقايان نداريم. اما تا آنجا كه دادگاه

انجد   محض اينكه خواسته هكه قضات و حتی وكالي مدافع ب اي در نظرمان هست عديده
   1اند. ي بدهند و از وجدان و قانون اطاعت كنند گرفتار خيلی چيزها شدهأر با استقالل
 كار افسران اسا  انضباط و اطاعت، مقام و كاري، هر در و آقايان هرحال براي در
 است. ارتش

كنيم ولی در  كار نمی شود. در ارتش عت سرمان میما هم انضباط و احترام و اطا
خود احترام گااشته و از شاگردان انضباط و  پيوسته به معلمين فرهنگ و دانشگاه
ايم. اما ما و شاگردانمان  ايم. بحمداس احترام و اطاعت هم هميشه ديده اطاعت خواسته
وقت توقع نداريم اگر  فهميم. هيچ طاعت را براي خاطر در  و علم میا آن احترام و
كسی كوركورانه از او اطاعت را ناديده بگيرد، يا مسلمات عقلی ۸×۸=6معلمی بگويد

خاطر علم و حقيقت است. ما نوكر علم و  هنمايد. تمام اطاعت و احترام در مدرسه ب
بر احترام و عنوان ما بشود. در  فرع حقيقت هستيم، نه آنكه علم و حقيقت قربانی و

 نرفتن بهتر از رفتن است. ، اي چنان مكتب و مدرسه
فرمائيد كه ارتش و  گوئيم و يقين داريم، تصديق می نيز می و ارتش درباره افسران

 ،خاطر امنيت مملكت و برقراري عدالت هستند. انضباط و اطاعت از دستور هارتشيان ب
اميد  هدر حريم امنيت نفس بكشند و ب است كه مردم شده جهت روح ارتش  از آن

 عدالت زندگی و رشد نمايند.
انضباط و اطاعت از دستورهاي مافوق هر قدر هم الزم و مقد  باشد تا پشجت در  

 ،عمل دارد. نبايد در حريم قضاوت پا بگاارد. حكجم اجازه ورود و  و دادگاه دادرسی
وجود نجدارد   ي و حكومت قانونأر . حال اگر استقاللستديگر با عدالت و انصاف ا

و قرار است از مافوق دستور و نظر گرفته شود، نبودن دادگاه و دادرسی بهتر از بجودن  
 آنست.
 افسران دانيم، می دانشجو ارزگ خدمت و دانش نوكر را خود ينمعلم ما طوركه همان

گزار عدالت و امنيت بدانند. اميدواريم اين گفته  و دادرسان نيز بايد خود را خدمت
 را قبول داشته باشيد كه: «استوارت ميل»

                                                
د بجه  جرم دفاع از سران نهضت و بجا اسجتنا   ه، وكالي مدافع ايشان را بو اتفاقاً پس از محاكمه سران نهضت .۲

 آنان، محاكمه كردند. مدافعات
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توانستند باايرند  رسيدكه ديگر مردمان نمیبا پيشرفت امور مردمان، زمانی فرا »
هاي مستقل و مستبدي باشند و هميشه  كه حكمرانان آنان بايد بالضروره قدرت

 مردمان متناقض باشد. متوجه شدند حق آنست منافع حكمرانی با منافع توده
نان كه دارندگان نيروي حكمرانی وكيل و خادم آنها باشند و تنها با رضايت آ 

تواند از ستم حكمرانان  می كه ملت حق حكمرانی يابند. تنها با اين ترتيب است
 « خود مصونيت كامل داشته باشد.

اينكه در تمام طول خدمت بر حسب وظيفجه سجربازي از    هدادرسان محترم با توجه ب
اسجت را  مطالعه و دخالت در سياست ممنوع و محروم بودند و حق دارند كه الفباي سي

انجد   حكم همان اطاعت و انضباط سربازي، حاضجر شجده   هموريت يافته و بأم بلد نباشند،
 اي اشخاص و جمعيجت صجد در   در محاكمه يك عده  عدم صالحيت و سابقه، هبا علم ب
 صد سياسی قضاوت نمايند.   -

 خصوصجاً  نيسجت؟  ييد عرض بنده و دليل بارز بر عدم صالحيت دادگاهأاين خود ت
اي  سررشجته  و سابقه كمترين هم حقوق و قوانين  در ینظام هاي دادگاه دادرسان غالب كه

م با صالحيت و تربيت قبلی نباشجد، چجه بسجا كجه بجا      أندارند. اطاعت و خدمت وقتی تو
شجود. مجثالً    ت مجی خيانج  منتهی بجه خسجارت و   ،وطن هنيت و عشق ب وجود منتهاي حسن
انجد در موقجع حملجه از فجرط فجداكاري و       نياموختجه  اس كه فن جنگ اگر حضرت آيت

بروند پشت تانجك يجا ججت بنشجينند و آنهجا را براننجد، چجه        ، گزاري به مملكت خدمت
دست دشمن بدهند، كار ديگجري   هخواهد شد؟ جز آنكه خودشان و تانك و جت را ب

شجنا    صرف افسر وظيفجه  هر قضاوت و سياست هم فنی نيست كه بخواهند كرد؟... كا
كشی و خيانجت بجه    ات ظلم و حق ها نتيجه بودن كسی وارد آن بشود. اين قبيل قضاوت

 و مملكت است. ملت
عنوان اتمام حجت يا داللت )هر طور  اي را به در پايان عرايضم ضرر ندارد نكته

عنوان افراد  ور شوم، خصوصاً كه دادرسان محترم را بهكه خودتان قبول داريد( يادآ
 ارتش ما معرفی كرده اند. اتفاقاً در محيط دادرسی هض دينی بيفراه و عامل ب مسلمان

يم. خور منان برمیؤم بيش از همه جاهاي ديگر به فرمايشات و شمايل حضرت امير
فرماندار  به مالك اشتر  ،جهاندار خليفه ، موالي بزرگوار و )ع(همين علی ابن ابيطالب
 (:فرمايد )نقل از ترجمه مرحوم جواد فاضل ، چنين دستور میاعزامی خود به مصر
«
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مجن دسجتور    هاور. هرگجز مگجو كجه بج    عاي مالك هرگز مگو كه من مامورم و م
را كوركورانجه  و م. هرگز طمع مدار كجه تج  اند و بايد كوركورانه اطاعت كن داده

آر كجه   يجاد ه بينجی بج   اطاعت كنند... مالك هر قدر كه خود را فعجال و قجادر مجی   
 «تر است. تر و قادر خداوند از تو فعال

ی براي اخطار و اس طالقان حضرت آيت ،بدوي ي كاائی دادگاهأبعد از قرائت ر
كردند. حاال بنده قبالً براي تيمن و تاكر، آياتی  سوره شريفه و الفجر را تالوت ، اناار

 كنم: را قرائت می ۲از آن سوره
«

»
سجتون   هجاي  كجاخ بجا آن   .نگري پروردگارت چه رفتاري با عاد كجرد؟   آيا نمی

 كه مانند آن در كشورها ايجاد نشده بود.افراشته ارم 

« 
»
صجاحب   و فرعجون  .شجكافتند   هجا مجی    هجا را از صجخره   هكجه صجخر   و قوم ثمودي

 ها طغيان نمودند. كه در سرزمين همان كسانی .هاي محكم  ميخ

«
»

تا آنكه بجاالخره تازيانجه عجااب خجدا بجر       .ردند توانستند فساد را زياد ك و تا می
 كه پروردگارت حتماً در كمينگاه ستمكاران است. بدان .سرشان ريخت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .۲3تا  6. سوره فجر / ۲



 
 
 
 
 
 
 

 متن خطابه 
 ،تجديد نظر در دادگاه

 در مرحله ماهيت
 
 

«
»

و همچنين  ۸«»
 ها. بر پيروان او چه معاصرين چه امروزي

وكجالي   ، جنجاب دادسجتان   ، گرامجی  حضار ، دادرسان محترم ، تيمسار رياست دادگاه
 . دوستان عزيز ، مدافع معظم

بود در ايجن   شايد دفعه چهارم باشد كه اين آيات شريف كه دعاي حضرت موسی
به آنهجا توسجل و تجيمن     گيرد. اول دفعه آقاي دكتر سحابی عنوان كالم قرار می دادگاه
را كجه   خود اين دعا و تمناي حضرت موسی در مدافعات تند، بعد سركار دادستانسج

شده بود تكرار كردنجد، يجك مرتبجه هجم جنجاب سجرهنگ        مأمور دعوت وتنبيه فرعون
 حاال هم بنده. ام، و ، وكيل مدافع بلند پايهغفاري

                                                
: پروردگارا ، سينه من بگشا و كارم را به من آسان كن و گره از زبان مجن بگشجاي    ۸۲الی  ۸۱. سوره طه / ۲

 كه گفتار مرا بفهمند.

 و اوالد حسين )ع( و اصحاب حسين )ع(. . دعا: سالم بر حسين۸
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ماموم  اگر تكرار در مطلب و ماده ديگري قابل ايراد بوده باشد، اين تكرار مسلماً
از هرچيز همه ما چه متهمين  بيش كالم خدا خوت است و ثانياًرگوئی درپ نيست. اوالً
احتياج  دادرسان، انآقاي خود حتی و دادستان چه مدافع، وكالي چه ،دادگاه در حاضر
 اين معنی و دعا داريم و داريد.  به

خدايا دل ما و فكر ما را باز كن، ما را صاحب سعه صدر و وسعت نظجر و ظرفيجت   
و هر كجدام   قرار بده. خدايا كار ما را آسان بگردان چون حقيقتاً همه ما در اين دادگاه

ها و آنچه در آنجاهجا   كی از دل ايم. قرارگرفته كار مشكلی دليلی و از جهتی در برابر هب
هائيسجت؟   ها و عقده داند در ضمير شما آقايان چه گره گارد، خبر دارد؟ و كی می می

نمونجه كامجل    ،كه در زبان من است بگشا. دفاع در اين دادگجاه  خدايا نارسائی و گرهی
تجرين   هیسهل و ممتنع اسجت. تجربيجات مرحلجه صجالحيت نشجان داد كجه چگونجه بجدي        

شود. اثبات نقجص و عجدم صجالحيت بسجيار      انكار می بديهيات از طرف آقاي دادستان
ديدنجد   كردنجد وقتجی مجی    هجا مجی   كشجی  ديديم وكالي مدافع چه خود آسان بود، اما می

ت و صجراحت مثجل   سج مواد قانون و مندرجات پرونده با همه سال عبارات ساده فارسی
حاصل است. بايد از عقجب مجدرك و دليجل     چوبی كه بر سنگ بخورد بی اثر و بیتير 

كنجيم خجدا پسجند و هجم تيمسجار       بروند. اينجا است كه از خدا زبان و منطقی تقاضا می
 پسند باشد.

و  ه كنجيم، درك كنجيم، يجا دادسجتان    ی ج تا كالم همديگر را بفهميم، تفقّ لِوْقَ واهُقَفْيَ
شويم.  می شما منطق و كالم تسليم ما يا ،شد خواهيد ما منطق تسليم و متقاعد آقايان شما

تجر   هم بجاالتر و وسجيع   خواهم محيط و مقصد اين دعا را از حدود دادگاه حتی بنده می
 ه و قبول كنند.نمايم و بخواهم كه كالم ما را در خارج دادگاه هم همه تفقّ

 
 ه:يه حساب گذاتفصت

سالمت و ميمنجت وارد مرحلجه    هنظر را پشت سر گااشته و ب تجديد اي از دادگاه مرحله
 صهجا، قجرار صجالحيت و عجدم نقج      ل و حجتيرغم دال شويم. آقايان علی می دادرسی

 صادر فرمودند. بسيار خوب.
خاصجيت و عجادت    هبج  قاعدتاً بايد تكليف ما روشن باشد و نمجره صجفري را كجه بنجا    

 هكنيم. اما نظر بج  دادم، خدمت آقايان نيز تقديم و سكوت دادگاه بدوي داراي به مكتب
ماهيت  هب ورود از و كنيم نمی را كار اين رسيد، عرض هب دادگاه اول جلسه در كه لیيدال 
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  طجوري  كنيم، به يهسوحساب گاشته را تنمائيم. عالوه بر اين الزم است كه  استقبال می
 مرحله قبلی رسيدگی فيمابين وجود نداشته باشد.  حسابی از  و  كه ناراحتی و گاليه

كار، يعنی براي تصفيه حساب گاشته و همراه شدن با آقايان در سفر  براي اين
دهيم. توسعه ب الاقل يا و تغيير را ديدمان زاويه و داشت صدر سعه بايد ماهيت، طوالنی

جائی  با منطق خشك و خالی و از دريچه منافع و نظريات خودمان اگر نگاه كنيم به
را  دل منطقی دارد كه منطق آن»گويد  ضرب المثلی است كه می رسيم. در فرانسه نمی

گاريم و  ما هم بايد قدري تغيير منطق بدهيم. بنابراين از گاشته می «كند درك نمی
حرف نخواهيم زد چون خودمانيم اين پرونده امر تعقيب دارد.  ۲۳۲ده ما ديگر از
 كنيم. می قبول باشد، كار در يبغ  دستِ و باشد آشكار و ظاهر اند ندانسته مصلحت حاال

ه براي نظارت و دفاع منصف چون هيئت هم اشكال ندارد، عدم حضور هيئت منصفه
ايم. ملت كه مدعی نيست و  حقوق ملت نكرده است. ما كه تخطی به ملت از حقوق

هيئت اجتماع  ،ئت منصفه سه نفري در دادگاهيعوض ه هب  ريزد، ملت براي ما اشك می
 دهند. می و دان داده ما باره در را خود راي دانشجويان و بازاريان و علما نفري ميليون چند

گفتجيم كجه روح    اي ندارم. از اول ما می از آقايان دادرسان محترم هم تعجب و گله
در رد  كجه جنجاب دادسجتان     ، و وقتجی  ، اطاعجت  انضباط است و افتخجار افسجران   ارتش
انضباط معنوي است، بجراي  هاي ما فرمودند، انضباط در ارتش وجود دارد اما  استدالل

كه حجاكم بجر انضجباط اسجت،      قضات ارتش و روح معنوي دموكراسی اثبات استقالل
 مثالی زدند:

خواهجد هجر كجدام آزادانجه      كند، از آنهجا مجی   ستاد را جمع می افسران  ه،فرماند» 
كننجد كجه برويجد آن تاجه را      رمان صادر مینظرشان را بدهند، آخر سر فرمانده ف
 «كنند... اشغال كنيد... و همه اطاعت می

 ما هم غير از اين چيزي نگفتيم. 
گفتيد نواقصی وجود ندارد و مدارك كجافی اسجت مجا شجاخ درآورديجم.       آنجا كه

ش و مجن  هجاي آقجاي عجدالت    ب و شجكنجه غي هيچ انتظاري نداشتيم وقتی قضاياي دست
 طجور  د و امثجال آنهجا آن  جمهجور هنج   ی و جعلی بجودن نامجه رئجيس   اس طالقان فرزند آيت

كند كه مجدارك اصجلی ايجن پرونجده      تشريح و ثابت شد و هر بچه مكتبی هم حس می
چنجين ادعجائی    ، تحقيقات نجاقص اسجت  كامالً مورد ترديد و مخدوت يا الاقل مبتنی بر 

از قلم آقايان دادرسان بيرون آيد... به بنده كه گيجی دست داد... اما بعد از مجدتی كجه   
كجامالً    گوئيد. يعنی كافی بودن مدارك خود آمدم ديدم حق با شماست و راست می به
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سجت.  ا كافی ما محكوميت  براي  مدارك  همين  است  كافی  مدارك است. كردنی قبول
 كافی نباشد؟ از كجا معلوم كه نظر دادرسان براي برائت ما در نظر ملت

جلسه كه ما و  ۳3اي بودكه با ايجاز و رسائی كامل جواب  در قرار صادره جمله
 نظر بنده بسيار زيبا بود. در اين دادگاه داد و به می ، را كرديم وكالي مدافعمان صحبت

و چه از طرف بعضی وكالي مدافع دانشمند سخندان  چه از طرف دادستان باًكه غال
و  ادب چون فردوسی نت، توسل به اشعار و استفاده از بزرگامس ما، مثل تيسمار بهار

بسيار زيبا و رساي قرار صالحيت  شده است. بنده هم آن استدالل و مولوي حافظ
 ب دانستم:الغي دادگاه را مصداق اين بيت لسان

 
   بفروخت  ندمگ  دو  هب  رضوان  روضه  پدرم    

 مجفروشجن  يوِججُ  هب  من  اگر  مجباش  اخلفجن
 : آقايان با عبارت
اين قبيجل ججرائم رسجيدگی نمجوده،       ی كه بههاي نظام يك از دادگاه هيچ عمالً»

 يجن ا هاا دادگجاه  را قانونی ندانسته و شركت نداده اند علی حضور هيئت منصفه
 «  داند ايراد را وارد نمی

خواهيد عملجی بجرخالف آنچجه     شما از ما توقع زيادي داريد كه می» ما فهمانديد كه  هب
 انجد و رويجه قضجائی نظجامی     كجرده   حجال  تا به ی ديگر و دادرسی ارتشاي نظامه دادگاه

ن ، بجرادرا ی ديگر و مؤسساتی چون سازمان امنيجت نظام يها شده است بنمائيم. دادگاه
 «و خواهران ما هستند و ما همه از يك پدر هستيم.

كامالً صحيح است ما و وكالي مدافع در اشتباه بوديم و عمل اسجتثنايی و ناخلفانجه   
 انتظار داشتيم. از اين دادگاه

 جاي ديگر با عبارت:
 قانون دادرسی و كيفر ۲۳۲موجب ماده  امر تعقيب براي مهتمين اين پرونده به»

است، نظر  اينكه مقررات ماده مزبور مخصوص متهمين نظامی  با توجه به ارتش
 «آنها وارد نيست

را بجا  « هجا  غيجر نظجامی  »ما داد و باز ما در اشتباه بوديم كه خودمجان   هبيدار بات ديگري ب
كه همان عنجوان غيجر نظجامی كجه      ورتیص  گااشتيم. در ها در يك رديف می شما نظامی

و غيجره وججود    خواست و برگ معرفی به زندان رسی و كيفرپدر اوراق بازداشت و باز
فی جزيره اا از قلعه اشره كه انگليسی است Continentalدارد وخيلی شبيه به اصطالح 
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 هجا بجراي ايرانيجان    باشد. يا عنوان عجم كه عرب اند، می گااشته اروپا براي مردم بريتانيا
،  هگاشجت  دادگجاه  آقجاي دادسجتان   برنجد. اتفاقجاً   كار می ا بهه ا و هنديه و ترك و روميان

با بيجان ديگجري اعجالم     ، تيمسار شايانفر  همين معنی را در جواب وكيل مدافع اينجانب
، مسئله عجدم اججازه حضجور       در ابتداي ايرادها به نقص پرونده تيمسار شايانفر . داشتند

از مجواد اصجول محاكمجات    اي  وكيل مدافع بنده را در جلسات بازپرسی بر طبق تبصره
، در جواب تيمسجار   ، عنوان كرده بودند. بعد از اينكه نوبت كالم به دادستان رسيد جزا

هجا يجا    ها ج غير آدم  ی غير نظامین)يع طور كه وكالي دادگستري فرمودند، همان شايانفر
مقجررات دادگسجتري هجم حجق ورود در     ،  ها ( را راه به محاكم غير نظامی نيسجت  عجم

 اينجا ندارند...
خوداجازهمابوديمكهنمیفهميديم.ماپاازگليمخوددرازتركردهبه!بلی،تيمسار

وكشوریمافوقكشورايرانهمطرازیباصنفاشرفارتشيانراكهدولتیدردولت
داديم.،میهستند

و سجاير   و دادگاه بدوي : با قبول اينكه اين دادگاه شويم نكته را متاكر می فقط اين
، همه با هم خواهر و بجرادر و از يجك پجدر هسجتيد،      ی و سازمان امنيتهاي نظام دادگاه

، ولجی   پدر شما پدر ما نيسجت . نيستيم ، غير ايرانی هستيم یولی ما متهمين اگر غير نظام
بجاز اشجتراك داريجم .     ،در ججد اعلجی هجم    . پسر عمو هستيم. پدر بزرگمان يكی اسجت 

انسانيت قبول داشته باشيد ( و از يجك تنجه بجزرگ     ه هستيم )اگر ما را ب يعنی همه انسان
فرقیباتنوبـدن،يدرادرآوردوقتیلباسافسری،تنوبدنشماشه هستيم. و يك ري

ـفكركنيدزيرشالقسيا،شندارد.بنابراينتوقعداشتهوداريممنایعدالتقآ گرهـا،تس

بنابراين ججا داشجت خجاطره     تنوبدنشماهمدردخواهدگرفتومجروحخواهدشد.
ی فرزنجدانی  اس طالقان مثل آيت اينكه شما هم تصور آيد و با كس می تن هر هكه ب ي درد

گرهجا و   تسج داريد يا خواهيد داشت.  بنابراين براي اينكه آنها گرفتار شالق سيمی سيا
 تان نباشيد. ي گرها نشوند،خيلی بی اعتنا به پسر عموها و نوه عموها تسفرزندان سيا
لحاظ صنف و موقيعجت بجا هجم بجرادر و همكجار       طور كه عرض كردم، اگر به نهما

و همگجی   «انسجانيت »و يك ريشجه   «ايرانيت»هائی هستيم از يك تنه  نيستيم، ولی شاخه
داريجم. قجديم هجم بجراي رسجاندن       از يك آسجمان بجاران و آفتجاب و هجوا دريافجت مجی      

انجد.   راهنشجان را زيجر يجك آفتجاب خشجك كجرده      گفتند، پدرانمان پي خويشاوندي، می
عبارت ديگجر همجه بنجدگان     اين خويشاوندي و مشاركت درسود و زيان است. به اتفاقاً

يك خدا هستيم .بنابراين جا دارد خيلی از آقايان خود را محفوظ و مجبجور در چهجار   
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قجانون   خجودِ  ، ملكجت ايجران  د . فوق اين دستگاه و مننبين ديواري اوامر و انظباط ارتشی
 » را هم ما قبول داريجم (و  )همان قانون دادرسی و كيفر ارتش وجود دارد
 .۸«  »ج و  ۲« 

،  متوسجل شجدم  طور كه در دعاي ابتجداي عرايضجم    اميدوارم در مرحله ماهيت همان
هاي مجا گجوت    و استدالل تري به مدافعات آقايان با سعه صدر و وارستگی و نظر عالی

و  دهيم و قطع اميجد از دادگجاه   لك با وجود تمام آن سوابق، نمره صفر نمیاذ دهند. مع
 نمائيم. دادرسان محترم نمی
« »

خواه  الوجوه خود وجه من هيچ ، دين ما و شعار ماست بهعقوبياين كالم حضرت  
آقايان دانيم. خود نمی خود و وكالي مدافع غيور منحصر بهنبوده شرافت و شهامت را 

 ريد، روح داريد، خدا داريد. دا هستيد،وجدان داريد، مغز مسلمان و هم مثل ما ايرانی
  اميجد باشجيم. همجان روحجی     ما حق نداريم از روح حياتبخش خدا و از امداد غيب نا

ري و قطجع تمجام امكانجات و احتمجاالت زنجده مانجدن       بج خ ها فجراق و بجی    كه بعد از سال
هجا و نيروهجائی    خصجلت  پيغمبجران  در كجه  رساند. همان روحی را به يعقوب ، اويوسف
كجرد. همجان    ايججاد مجی   را بدون پدر در رحم مجريم  كرد. پسري چون عيسی ايجاد می

ت و شجهامت و فجداكاري را كجه مجا     أرخدا قادر اسجت در دل و روان دادرسجان آن جج   
اطاعجت سجرافكنده و بهانجه    راه  ، انتظار داريم، ايجاد نمايد. همه كس در دنيجا تجا آخجر   

نزديجك   كه به عاشجوراي حسجينی   را ادامه نداده است. در چنين ايامی« المأمور معاور»
 اند... شده شويم، حرّهائی هم پيدا می می

خدائی كه به از دادرسان محترم و از آن  در هر حال ما تا آخرين لحظه دادگاه
 :ما فرمود هپيغمبرت و ب

«»3

 دانيم، می حق و قانون و حقيقت موافق و رسد می عقلمان هب آنچه نمائيم. نمی اميد قطع 
 و قضاوت نهائی. هم دادرسی  خدا  گوئيم. از ما بيان، از شما استماع و رأي، از می

                                                
 تري هست. : باالي ]دست[ هر دانشمندي، دانشمند بزرگ 76. سوره يوسف / ۲

 : دست خدا بر فراز دستهاي آنهاست. ۲3. سوره فتح / ۸

 : از رحمت خدا نوميد نباشيد. ۲7. سوره يوسف / ۳

 : بگو؛ حق فرا رسيد و باطل از ميان رفت، كه باطل نابود شدنی است. ۲۲وره اسراء / . س3
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 دفاع از خود و از ارافت: 
پرستی بشود. ما ايجن عمجل را هجم     دفاع كردن ما البته نبايد حمل بر جان دوستی و خود

نمائيم. مجا در عجين آنكجه ماننجد هجر بشجري        باب وظيفه شرعی و طبيعی و انسانی می من
اده بجا عزيجزان خجود و پجرداختن بجه      و آسايش و زندگی در آغوت گجرم خجانو   آزادي

 معيشججت و معاشججرت را دوسججت داريججم، شججرافت شخصججی و خججانوادگی و مخصوصججاً 
خواهججد آزاد شججويم و از  مكتججب فكريمججان را هججم دوسججت داريججم، خيلججی دلمججان مججی 

 خواهيم بيرون بيائيم. بيرون بيائيم، اما شرافتمندانه و مردانه می محكوميت و زندان
گجوئی را پيجدا    ججرم حجق   سعادت زندانی شدن بجه  ركه براي اولين با ۲۳۳3ال در س

جنجاب سجروران بجازجو كجه )حجاال       سجر بجردم، بجه    به ر زرهیگكردم و پنج ماهی در لش
سرهنگ تمام و باجناق يكی از فرزندان يكی از متهمان حاضرند( حرفجی زدم. ايشجان   

كهشـماننـدتـااسـماصرارشان توأم بود  هناصحت باصرار داشتند و با مالطفت و م

كردند،منشماراخـال خـواهماينجابگوئيدكهنهاشخاصینهكارهائیمی
كرد.بندهازلطفايشانتشكركردم،اماگفتمجنابسرواننـرااصـرارداريـد

شـرفسـازیشـودشاشـخا بـابی،دستگاهياارتشايرانكهفرماندارینظامی
اينجابيايندوبعدبامتهمكردنومقصرساختنديگـرانييـالـو،شرفوانسانيت

فـر ننـينمـوردیباشـد ازاينجـاسـرافكندهوشـرفدادناشخا اگربـه

 ها وقتی خبر تبعيد آقايان ميرزا سيد باقر خجان كجاظمی    بعد در روزنامه فروختهبروندش
را نوشته بود، خوانجدم كجه بجه دروغ نوشجته بودنجد       و امير عالئی و دكتر عبداس معظمی

آقاي مهند  بازرگان گفته است چجون مجرد مسجلمانی هسجتم و نبايجد دروغ بگجويم،       »
خواسجت   فرمائيد در كيفر وقت شما مالحظه می اند. آن كرده اخالل می اينها عليه دولت

 :  نويسد ل اتهام میيذيل عنوان نتيجه تحقيقات و دال
 ار تقصيرات از زندانع... لكن با استدعاي عفو از پيشگاه مبارك ملوكانه و » 

 « آزاد شده...
 

وكـاربـدینكـردهينعبارتخيلیمراتكانداد.مامقصرنبوديم،گنـاهیا
ـبوديمكه ذرتقصـيررابخـواهيمواسـتدعایعفـوبنمـائيم.مـامـورد لـموع

 .ذرتبخواهندعبايستیازمامكشیقرارگرفتيم.ديگرانمیحق
چه اصراري بر كشتن هر گونه شخصجيت و   عجيب است كه سازمان امنيت حقيقتاً

 73كجه در حجدود    ۲۳3۲هاي آخجر سجال    ارد. در ماهغيرت و شرافت در اين مملكت د
وزراي  بوديم و از همه جور افراد در ميجان مجا بجود، از    ها در زندان قصر نفر جبهه ملی

دانيجد   ... شما نمی كارگر، راننده تاكسی كارمند، سابق، استاد، دانشجو، كاسب، بازاري،
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كجه   انداختند. در ايجامی  می هرا هائی مأمورين سازمان امنيت نهشب عيد كه شد چه صح
روي ما بسته بجود، يكجی از آقايجان بجازاري را      ديدار خانواده و دوستان به مالقات و درِ
د، يپوشج  رسجد لبجا  مجی    ديدار كسانش می خواستند، او هم با خوشحالی كه حاال به می

مجادرت،   پدرت، بردند. می نگهبان افسر اطاق به را او كرد. می شانه سر بست، می كراوات
خوار، خواهرت، همه جمع بودند. امجا همجه گريجان.     زنش، فرزندانش از بزرگ و شير

فهميد چه خبجر اسجت. در ايجن     كردند ... نمی دست و پاي او می افتادند، خواهش می به
آمجد و   با قيافه برادرانه خيلجی دلسجوزانه مجی    موقع آقاي افسر سازمان امنيت يا شهربانی

هايت رحجم كجن، دو    اين بچه  اين زن جوانت، به  اين مادرت پيرت، به  گفت آقا به می
 خواهنجد  اند و می كرده ها كه شما را آلت دست خودشان ملی از اين جبهه بنويس،  كلمه

ات. او  كنم با خانواده برو خانجه  من آزادت می وزير بشوند اظهار تنفر كن. از همين جا
افتاد ... ناچار با دلجداري بجه كسجان و     هاي تمنا راه می گفت و باز سيل اشك و نگاه می

 گشت. با دليل و برهان گوئی به آقاي افسر و با يك عالم تعجب و تأثر به زندان برمی
كردنجد؟ ...   اتی مجی خدايا چه خبر است؟ اينها را كی جمع كرده و چرا چنجين بيانج  

گفتند قرار است پسجر   كردند و می زن اين آقا تلفن می پدر و مادر و بعدها معلوم شد به
 .خواهيد نجاتش دهيد بيآئيد زندان شما تيرباران شود، حاال اگر می
 جور و دو جور بازي نشد. بار و دوبار و يك تيمسار محترم، اين صحنه يك

بجار و دوبجار    يجك  اري آذربايجانی شايد پنج مرتبه، بجا دانشججويان  با همان آقاي باز
  ا راننده تاكسی... براي هجر كجدام بجه   يتك تك يا دسته جمعی، با كارگر پيراهن دوز، 

خواهی بجراي شجب    گفتند اگر می كردند و می نحوي بساط تهديد يا تطميع درست می
دهی، تعهجد كجن، بنجويس و بعجد      فا كن، استفعا نمیعيد آزاد شوي، نامه بنويس ج استع 

 خواهی بكن. برو هر كاري می


وبهآيندهايـرانشودوبهنسلايرانكهآدمزندهمیولیباوربفرمائيد،واينجااست
حاضـرنشـدندپـا،آنكارگرپيـراهندوزيكنفرآنهاهم،حتیگردد.حتیاميدوارمی

.غيرتوعقيدهبگذارند...رویشرافتو

 
مناسجبت شجب اول    ، به كردم را تنظيم می ها كه اين يادداشت تهگاش ة شنب شب چهار
ديجدم، آنججا    زبان حال آن مردان را منطبق با فرمايش حضجرت سيدالشجهدا    ، ماه محرم
 فرمايد: كه می
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«
»

 زندان هاي فشار آن سال  در ، در همين زمينه «زندگانی من»هم بيانی دركتاب  نهرو
 ارد:د حكومت بريتانيا

صورت بر مجا حكومجت كننجد تجا      اين  كرديم كه خيلی بهتر است به ما فكر می»
ايشان بفروشيم و به فحشاي اخالقجی تسجليم    آنكه خودمان جان و روحمان را به

نشسته بوديم و هيچ قدرت مادي براي مبارزه نداشجتيم و   شويم. ما كه در زندان
همجين   هو بج  راه كجرديم كجه از همجين    ا  میعدم فعاليت محكوم بوديم، احس هب

 «كنيم. وطن خدمت می هكه آزاد بودند ب خيلی بيش از بسياري كسانی ، شكل
متخصصجين   امنيت سازمان در كه بودم شنيده مطلع تيمسار يك از ، قبل سال چند بنده

زحمجت   هستند. اما بجه د و آنها گردانندگان پشت پرده ندار دو مشاورين زبردستی وجو
ها را كه ديجدم   كشی كنم. قضاياي بعدي و اين شخصيت توانستم اين حرف را قبول می

از،لحـا اجتمـاعیوملـیكشـیبـهخویشخصيتمسئله برايم قدري آسان شجد.  

كشـیشخصـيتدستبهگاهتراست.خودیهيچآميزكشیبدتروجنايتشخص

طجور كجه بجرادر ممكجن اسجت در اثجر اختالفجات         همان زند.یاستنمكهافتخارملی
 دهد و نفجی نسجل و نجژاد    او نمی هبراي منافع برادرت را بكشد اما فحش خواهر و مادر ب

مبشجر و   ، در هر حال خوشحاليم كه چنين اقدامات  .  كند و طبيعت خانوادگی او را نمی
 شود. ت میرق مليّمسبب احياي شخصيت و عِ

آزادي  ولجی  آزادي برائت قصد به دفاع كنيم.  دفاع خود از داريم قصد اينكه خالصه
نهجيم، چجه برائجت و چجه      هر دو طجرف سجر مجی    شرافتمندانه. از هم اكنون بايد بگويم به

» فتم خود را مشجمول  گ بدوي طور كه در دادگاه محكوميت. زيرا همان
 دانيم. می ۸« 

 
 بدوی:  ی دادگاهأر

را كه آقاي منشی قرائت كردند با ايجن جملجه هجا شجروع      رأي صادره از دادگاه بدوي
 شود: می

                                                
ي فرزند زنازاده، مرا در انتخاب يكجی از ايجن دو كجار نجاگزير      : آگاه باشيد كه زنازاده . از امام حسين )ع(۲

 به ذلّت دهم، هيهات كه بر ما ذلّت روا نيست.كرده است؛ يا دست به شمشير برم، يا تن 

 بريد؟... : مگر براي ما جز )وقوع( يكی از دو نيكی را انتظار می ۱۸. سوره توبه / ۸
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دادستان 6/۱/۲۳3۸ ،   / د.م۱۲7 ارهموجب كيفر خواست شم گردت كار ج به » 
... ولی جمعيت مزبور داراي هجدف و مقصجد ديگجري بجود ... و      دادگاه ارتش
بجوده   كه هدف و منظور آنها مخالفت با رژيم مشجروطه سجلطنتی   دشو معلوم می
  «اهانت نموده اند. مقام شامخ سلطنت به ... صريحاً

روي هجدف   نمايد. ثانيجاً  خواست و پيروي از آن می استناد به كيفر ي صادره اوالًأر
و  مخالفت با رژيجم مشجروطه سجلطنتی    ما را متهم به كند. ثالثاً و مقصد و منظور تكيه می

 مايد.ن ت میمقام سلطن اهانت به
دادگجاه حاضجر،    خواست را تأييد ننموده يا الاقجل دادسجتان   بدوي كيفر اگر دادگاه

را  داشت و فقط مدارك مزبور در رأي دادگجاه بجدوي   را مسترد می هائی از آن قسمت
اسجتماع دادرسجان محتجرم    داد، عمجل دفجاع بنجده و     مورد ايراد و اسجتناد خجود قجرار مجی    

خواست در هجر حجال    شد ولی چون چنين اظهاراتی نشده و كيفر تر می تر و كوتاه ساده
را مبنجی    باشد بنجده همجان   براي دادستان معتبر و براي دادرسان مورد نظر و قضاوت می

 دهم. و مرجع دفاع و بحث خود قرار می
 

 تابلوی كيفر خواست: 
اسجت و   طور كلی متوجه نهضت آزادي ايران اي كه به صفحه ۸۲ خواستِ درمتن كيفر

رسد بار عمده را روي دوت اينجانب گاارده اسجت   در مرحله دوم كه به اشخاص می
 خوريم: هائی از اين قبيل بر می جمله هب

انجد كجه بجراي رسجيدن بجه ايجن        كارگردانان اين جمعيت هدف ديگجري داشجته  »
اساسی و عجادي كشجور    لی فروگاار ننموده و نه تنها به قوانينهدف از هيچ عم
بنجد نبجوده و از    نيجز پجاي   اصجول اخالقجی و ملجی    انجد بلكجه بجه    گااشته احترام نمی

 سوء استفاده ... احساسات ماهبی مردم
نجامبرده )بازرگجان(   ثباتی عقيجده سياسجی    بی ،با تاكر سوابق الزم است كه قبالً

 توضيح داده شود كه ...
فريبجی در تجالت تحصجيل قجدرت بجوده،       ی كه بجا برنامجه وسجيع عجوام    مل جبهه به

 شود ...  نزديك می
در او در وسوسه بجوده   شود ولی چون هدف شيطانی دائماً مرد آرامی می ظاهراً

نجام   ام به تشكيل سازمانی بهاقد ۲۳۳3در سال  ، ااشته استگ و او را راحت نمی
 نمايد... می نهضت مقاومت ملی

در  ،مهند  بازرگان و همفكران او همزمان با فعاليت در نهضت مقاومت ملجی 
ی داشجته و  هاي اسالم هائی ... در لواي انجمن خارج از كادر نهضت نيز فعاليت
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سعی داشتند از تفرقه و پراكنجدگی هواخواهجان    ، تحت پوشش جلسات ماهبی
را تا فرا رسيدن فرصت مناسب و تجديجد    داران خود جلوگيري و آنان و طرف

 ... اطراف خود نگاه دارند فعاليت علنی در
ی ملج  گرداننجدگان جبهجه   با منجافع شخصجیِ   یعلت اصطحكاك منافع شخصيت به

 گاارد... را می ، ملی سران جبهه بناي عناد و لجاج و اهانت به
بجه دسجتياري    هاي مقد  خود دسجت برداشجته و   از هدف ، كه با دريافت مبلغی

 در تالت هستند ... ، براي ضربه زدن به جبهه ملی از عمال دولتبعضی 
 فكر بازي نو افتاده... هب

هجاي مسجاعد جهجت بجرهم زدن اسجا  امنيجت و        هدر مقام فجراهم سجاختن زمينج   
 ... حاكميت كشور و تغيير رژيم مشروطه سلطنتی

 كند... و سربازان را هم تشويق به طغيان و عدم اطاعت می افسران
از توسل به بيگانگجان   پرست كه هالك و كشته وطن بوده و وطن آزاديخواهان

و تمناي كمك و همراهی آنان و تقاضاي دخالت آنهجا در امجر داخلجی كشجور     
 خود داري نكرده ...

 « داند كه رفقاي صميمی ايشان چه گفته اند... نمی ، اطالع بی خبرِ اين بی و
 

ها و صفات و روحيات راست باشد بايد اعتجراض كجرد    اگراين نسبت ؛خدا پناه بر
شود  تر می و زشت تر تابلو از اين سياه است. شده تقاضا سال محكوميت ط دهكه چرا فق

 كجه  است.با چنين شكل و شجمايلی  هم بدتر دوريان گري از تصوير براي كسی كشيد؟
آورده  دادگجاه  و عمجومی  افكجار  پجرده  روي مجن  براي امنيت سازمان يا ارتش دادرسی
ترين  مقد  ، نداشته منفعت و مقام شيطنت، جز هدفی و قصد كه هستم آدمی من است،

ه و وسجيله قجرار داده،   عبج ها را كه خداوند و ماهب اسجت، مل  ها و ارزت كمال مطلوب
فنجا سجوق داده و بجه     هام، مملكجت را بج   را بر هجم زده  ام، جبهه ملی را اغوا كرده  جوانان

 دشمنان التما  و التجاع كرده ام ...
كردنجد. شجايد هجم     هم ايجن چنجين نقاشجی نمجی     را ديو و شيطان ، هاي قديم ما نقات

 درست باشد، من خودم حاليم نيست.
« »1 
 امكان است رد د از بشرجل كننقجر چه نجكه ه

                                                
۲ . 
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كنجد   ام حكجم مجی   ولی چه راست باشد چه دروغ، وظيفه طبيعی و قضجائی و دينجی  
توان اين تابلوي وحشتناك را كه هجر خجط و هجر     كه از خود دفاع كنم. اما چگونه می

و درون شما پاك كجنم؟   ات ننگ و جنايت درشتی است از مقابل چشم و خاطر نقطه
فرمائيد كار بس دشجواري   بلوي دلخواه مطبوع بكشم؟ مالحظه میجاي آن يك تا و به

آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد. اينجا است كه از خداونجد   است.اگر مجال نباشد به
 : مسئلت كردم

«»
 سعدي افتادم: ياد: شعره ب
 خواب هجس را ديد شخصی بججيجلجه ابججك ابجججتججكام در دهججا ديجججم كجدانججن

 اهججججوان و گجججججزم و ايجججده بججرازنججججب اهجطلعت چو م هر بجوبجنجت صججقام هجب

 یجججوئجكيججن نجاي  د بهججاشججبججه نججتجرشفج فرا رفت و گفت اي عجب اين توئی

 رجمجی سججتججزش هجی بججانجهجججرا در ججججچ مرجسن قجح هجن روي داري بجايجو كجت

 اهجبجت و تجت و زشجرده اسجدژم روي ك هاجوان شجدت در ايججنجش بججقجرا نججچ

 تجن اسجمجف دشججلم در كججكن قجججولي ل منستججبخنديد و گفت آن نه شك
 

يم اخواب شما بيج  هتوانستم شب ب ل خيالی شاعر میگكات مثل آن شيطان خوش اي
قجدرت شجيطانی    ، خواسجت  كنم. اما متأسفانه و برخالف ادعاي كيفجر  و كار را درست

 .شجاءاس دور از شجيطان، بيجايم    سراغ شجما دادرسجان ان   ندارم. ناچارم با وسائل انسانی به
باحرف و منطق، حرف زياد و منطق محكم، مثل اينكه دو راه بيشتر براي دفاع نداشجته  

 باشم:
ايجن   ، خدا قسجم  هب ،و به پيغمبر سم بخورم كه به پيربراي شما ق ؛توسل به قسم و تمنا. ۲

جمعيجت صجلحا و پاكجان و     ها و اتهامات دروغ است. نهضجت آزادي ايجران   حرف
 فداكاران است. بندة كمترين هم آدم خيلی بدي نيستم...  

 .معلوم است چنين راه حلی نه شايسته بنده است نه پايرفته دادگاه
كجنم و ججايش خطجوط و     رنگ پاك هخط و رنگ ب هرا خط ب تابلوي سازمان امنيت. ۸

يك شجخص   هاي واقعی را بگاارم. البته خراب كردن يك بنا و افترا بستن به رنگ
                                                

 : و گره از زبان من بگشاي. تا گفتار مرا بفهمند. ۸۲و  ۸7. سوره طه / ۲
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مال كردن يك مكتب و فكر، كجار سجهل و سجريعی اسجت. ولجی خجراب را        و لجن
 از نو چيزي ساختن و اثبات حقانيت كردن مشكل است. تبديل به آباد كردن و

را دارد كجه    راه حل دوم كه يگانه راه حل محكمه پسجند معقجول اسجت ايجن عيجب     
آقايان را خيلی خسته خواهد كجرد. ولجی بدانيجد كجه مجن       مشكل و طوالنی است. يقيناً

يجك راه حجل يجا     تقصير ندارم. گله و اعتراضش را به اداره خودتان بايد بفرمائيد. البته
ايجم و   خواست را كامالً خوانده بفرمائيد ما كيفر راه فراري وجود دارد: اگر آقايان قبالً

ايم كه بی پايه و مغرضانه اسجت. بنجده كجارم و زحمجتم خيلجی كجم        اين نتيجه رسيده  به
ا پجس  ر هجيچ قسجمت آن   كه دادرسان محترم و جنجاب دادسجتان   خواهد شد. اما مادامی

آنها انگشت بگاارد و با وججود   تمام روي است ناچار مدافعی هر متهم و وكيل نگيرند
 يك يك را رد كنند... ، بداهت و خالف واقعيتی كه داشته باشد

 در هر حال اختيار با آقايان است.
 

 دفاع: هورود ب
 ي دادگاه بجدوي أخواست و ر كيفر ،و دادگاه شود از نظر دادستان اينك كه معلوم می 
و نظريجان مجا اعجالم     قوت خود باقی است و آمادگی خود را براي اسجتماع مجدافعات   هب

 گوئيد:   ما می هايد، در واقع ب فرموده
 گور هد بـپای خود آم هكه دشمن ب          مردی و زور بيار آنچه داری ز

گوئيم سالح ما گرز و بمب نيسجت، منطجق و قجانون اسجت. بيجان اسجت و        می ما هم
م، ولجی بسجتگی بجه پجايرت و قبجول      يبضاعت نيست فضل خدا از اين بابت بی هسخن. و ب

 گوئيم: دارد. با استاد سخن می
 گوي گوي تا بزند مرد سخن          ارجيجفسحت ميدان ارادت ب

 پس:

«
»

                                                
: پروردگارا، مرا ]در هر امري[ به شايستگی وارد كن و به شايستگی خارج  ۲3ئيل( / اسرا . سوره اسراء )بنی۲

 آور عطا فرما. كن و مرا ازجانب خود موضعی مسلط و پيروزي
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 عداوت اخصی در بين نبوده است:
را از اين تصجور خجالی كجنم كجه نجه مجا كينجه          ن قبل از هر چيز بايد بگويم و ذهن آقايا

كنيم كه بازجوهجا   نه فكر می خواست داريم و ندگان كيفرتنظيم كن خصوصی نسبت به
ی صشخ خصومت ترين ككوچ ارتش دادرسی اداره و ستانی داد سراسرِ و ها بازپر  و

گاهی اوقات از ادب و انسانيت هم فرو گجاار   عكس هاند. ب و حساب خورده با ما داشته
 نكرده اند.

رسجم و قجرار    بجرخالف ادب و اصجول انسجانيت و مخصوصجاً     طجور  اگر قلمشان اين
انجد،   مبتجال مجزدور، فحاشجی كجرده     يهجا  روزنامه مثل مقاله نويسانِ ،قضاوت، تند رفته

 ، ی يا بنجده يجا افجراد نهضجت آزادي ايجران     اس طالقان هدفشان به هيچ وجه شخص آيت
است. اگر چنين بود و با جنبه شخصی و خصوصی مجورد بجدگوئی و    كلی نبوده طور به

 :به مصداق ، توهين قرار گرفته بوديم
« »

 و
«»

 گاشتيم.   گااشتيم و می می
و  یو غججالظ از جهججت شخصجج  هججاي شججداد و ايججن پرونججدهخواسججت  كيفججر مسججلماً

ـاندباايناوصافوالفا وبلكهخواستهخصوصی نيست،  یبـاننـينطـرزمعرف

رالجـنمـاوومكتـ ومـرامنهضـتآزادیومخصوصـاً،خودنهضتمؤسسين
 محكومنمايند.
خواست را با همه ابتاال و كودكانجه بجودن آن يجك ورقجه      ن حساب، كيفرروي اي

معرف روحيات و طرز فكجر حريجف اسجت.     كامالً، اينگيريم.  هدف نمی اهميت بی بی
را پست و فرومايه و خائن جلجوه دهجد تجا مكتجب و      حريفی كه خواسته است مؤسسين

بنده هجم در عجين دفاعيجات شخصجی      ن دفاعياترا از ارزت بياندازد. بنابراي  مان مقصد
و از مكتججب و  دفجاع از نهضجت   ، هجاي خصوصجی و اخالقججی   بجودن و رد كجردن نسججبت  
 مراممان خواهد بود.

 خود دادگاه بدوي از   خواست و رأي صادره كيفر بفرمائيد يا گفته شود كه   اگر
 گوئيم ، می اتهام نيست ايراد و  مورد  نهضت آزادي ايران اند كه مرامنامه هكرد  اقرار

                                                
 گارند. میاي برخورد كنند، بزرگوارانه]از آن [ در  : و چون به ياوه 7۸. سوره فرقان / ۲

 گويند: سالمت باشيد؛ : چون جاهالن آنان را ]باسخنی ناروا[ مخاطب سازند، می 6۳. سوره فرقان / ۸
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 : خواست چنين افزوده است كه بلی چنين نوشته شده است، ولی كيفر
و اما در عمل روشن شده است كه مرام و رويه جمعيت مزبجور خجارج از   » ...  

 «آن بوده... حدود مرامنامه
 : در رأي نهائی خود تصريح كرده است كه بدوي و دادگاه 

معيت مزبور داراي هدف و مقصد ديگري بوده كه اين هجدف و مقصجد از   ج» 
اند و يا نشريات رسمی جمعيت كه چجه در    كه چاپ و منتشر نموده هائی اعالميه

مشججخص و معلججوم  ، شجده  از كشججور منتشجر مججی  دخجل كشججور و چجه در خججارج  
 «شود كه هدف و منظور آنها... می
فرمائيد كه همه جا صحبت از هدف و مقصد است و يكجی از عنجاوين    مالحظه می

 باشد. می« رويه و هدف واقعی چيست؟  » خواست كيفر
 

 تمنيات باطنی:
ت باطنی كسی و حتجی  هدف و مقصد و ني اينكه از نظر قضائی اصالً  بنده كار ندارم به

 قانوناً جرم و قابل تعقيب هست يا نيست. ،نيامده منصه عمل دره كه ب دامیارويه او م
بررسجی   و بحث و خواست كيفر حقوقی و قضائی مسائل و مطالب  ساير و مطلب اين

مدارك و مستندات مربوطه را حضرات وكالي مدافع محترم و متبحر، با صجالحيت و  
اي تصجديق و   در زمينه كه دارند، بيان خواهند فرمود. بنده صرفاً شايستگی پر افتخاري

دهم كه از دسترسی كامل آقايان خارج است. يعنی در زمينه نيت و هجدف   توضيح می
 مقصد. و

خواسجت اسجت    كجه در كيفجر   « رويه و هدف واقعی چيست؟» خواهم به سئوال  می
دادگجاه   فاقجاً آقجاي دادسجتان   جواب بدهم تا آقايان بتوانند قضجاوت صجحيح نماينجد. ات   

نمجود   كه خيلی با احتياط و حتی انصاف بيشتري از آقاي دادستان فعلی عمل می بدوي
قابجل دفجاع نيسجت، نزديجك      و قانونجاً  دانسجت حقجاً   كه می و خود را با مسائل و مواردي

 ۲6۲بر طبق صجفحه   ۸۲اشد، در جلسهب خواست نيز می ساخت و امضاء كننده كيفر نمی
 گفتند: پرونده صريحاً

كنم، مثل اين پرونده، مثل اين موضوع، اينجا صحبت بجر سجرعقيده    عرض می»
است، بر سر فكر است، بر سر نيت اسجت. عمجل خجارجی واقجع نشجده، چيجزي       

تواند در فكر كسی رسوخ كند. فكجر در مغجز    محسو  نيست. اينجا وكيل نمی
بهترين  كه در اينجا به تواند، شخص متهم است كه می كسی ان آن،است. براي بي
 كند. توضيح بدهد،  تقصيري خود را ثابت تواند بی ترين طريق می وجه و روشن
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 «تشريح كند... واقعيت امر را تنها خود شخص است كه بايد بيان كند
رين وججه  بجه بهتج  »خواهيم  حاال بنده در نوبت اول و ساير دوستان در نوبت خود می

تقصيري خود را ثابت كنجيم، توضجيح بجدهيم، تشجريح كنجيم و       ترين طريق بی و روشن
 « . واقعيت امر را بيان نمائيم...

باره ما آزاد هسجتيد. ولجی خجوب اسجت      شما در رأي دادن و صدور حكم نهائی در
 نظريجات و  وقت با علم بجه  گوئيم. آن ما چه می درست بدانيد كه ما كيستيم و مخصوصاً

پس دقت فرمائيد عقايد مجا   (اعمال ما وجدانتان حكم كند )اگر وجدانتان حاكم باشد
 چيست؟

 

 گردش كار:
كجدام   ابتكاردانم اين اصطالح گردت كار ترجمه كدام اصطالح فرنگی است. يا  نمی

خواست حجق    جائی است. كيفر كامالً به يك از ادارات قضائی است؟ در هر حال عمل
عنوان مقدمه بجه آن اختصجاص    % مندرجات خود را به۸3ه يعنی صفح ۱/3داشته است 

بدهد. هيچ عمل اعم از خدمت يا جرم مثل قارچ نيسجت كجه بجدون ريشجه و مقدمجه از      
محجال اسجت    ، دسجته جمعجی   اعمال و افكجار سياسجیِ   خصوصاً وسط زمين سردرآورد.

اعجم از مقبجول و   سوابق و تأثير عواملی نباشد. قبجل از آنكجه افكجار و اعمجال      بهمسبوق 
ها و در صحنه تظجاهرات و اقجدامات درآيجد،     و اعالميه غير مقبول روي كاغا مرامنامه

شجود   ها در گردت و جريان است و روي آن كجار مجی   ها و مغزها و زبان ها در دل سال
 يا جمعيت درآيد. صورت حزب تا رفته رفته به

كه متوسل به تدوين و تقديم گردت كجار شجده اسجت     ارتشاتفاقاً عمل دادستانی 
الفـا دعویبربحثو»فعلی بسيار صحيح بوده و برخالف فرمايش آقاي دادستان

شجخص   و وزيرها نخست نداريم. دعوا الفاظ سر بر او با ما و ما با حاكمه هيئت «.نيست
اصجول   و مندي به اجراي احكام اسجالم   هدر عالم لفظ و ادعا و اظهار عالق عليحضرتا

تندتر رفته اند. كلمات قصجار و بيانجات آنهجا     گاهی از نهضت آزادي ايران دموكراسی
 گوئيم: د. ايراد و دعواي ما با آنها سر عمل است. ما میاشبتواند  بخش ما می الهام
 دو صد گفته چون نيم كردار نيست          فتار نيستجگه جر بجراسجی سججزرگججب

ي و بجدو   خواسجت و راي دادگجاه   كجه كيفجر   طجوري  ايراد و دعواي آنها هم با ما بجه 
خواسجت، حكايجت دارد، بجر سجر نيجت و       كننده كيفر امضاء توضيحات صريح دادستان

 است. مقصد
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نظر  به ، كامل داريم. اختالف بر سر عمل آنها بر سر الفاظ اشتراك كالم و وحدت
 كشور امنيت عليه قيام هب متهم را ما كه خواست كيفر و آنها است. آنها نظر به ما نيت و ما

نمايند كوچكترين نمونه و اثري كه جنبه قيام  می با رژيم سلطنت مشروطهو مخالفت 
 دهند. يا عمل را داشته باشند، سراغ نمی

امجا اسجتخراج نيجت و    .بحثودعویودشمنیبرسرنياتواهدافومقاصـداسـت
بجرداري و يجا اسجتماع     سيجك مشجاهده و عكج    استنباط هدف كار آسانی نيست كجه بجه  

عمجق سجوابق اعمجال و     هشخصی و اثر انگشت روي قبضه هفت تير انجام گيرد. بايجد بج  
شناسجی و   شناسجی، روان  شناسی، جامعه روحيات و افكار شخص يا اشخاص رفت. آدم

 هاي ديگر الزم است. خيلی شناسائی
را مفصجل   انجد گجردت كجار    خواست حق داشته بنابراين مأمورين تنظيم كننده كيفر

را مبنجی قجرار دهنجد و پجاي      مجرداد  ۸۲عقب بجرده قضجاياي    هبگيرند و خود را ده سال ب
و خلقيات  اعمال از بكشند و حتی ميان را به یهاي اسالم انجمن  سياسی غير هاي فعاليت

ه سياسی و جاه طلبجی و  ثباتی در عقيد خصوصی شخصی از قبيل وسوسه شيطانی و بی
 وارد شوند. ، غيره
 

 وصف نفس بهانه برای وصف اجتماع:
هدف و مقصد خجود  »كار را بايد بكنم تا شايد موفق شوم  و ناچار همين بنده هم منطقاً

بيرون بزنم. سهل است كه بنده براي آنكه بهتجر و رسجاتر توفيجق اسجتخراج و ارائجه      « را
بجروم.   تر به مظهجر قنجات   تر و نزديك كه قدري عقبالزم است  ،حقيقت را پيدا نمايم

كنجكجاو و جويجاي    اگر آقايان دادرسجان محتجرم و تماشجاچيان خسجته نشجويد و واقعجاً      
بنجده   ، حقيقت باشيد و نخواهيد گول ظجواهر و مراحجل سجاخته و پرداختجه را بخوريجد     

هجا و آنججا كجه     چاه  ادرشنا  به م آقايان را مانند يك كارشنا  قنات و ژئولوگ آب
خجواهم بجرد. در    ، جوشجد  چكد و مجی  هاي زيرزمينی می آب قطره قطره از الي شكاف
ريشه و طرز تشكيل و تجمع اين افكجار و اهجداف مجا     هتوانيد ب آنجاها است كه شما می

 پی ببريد.
 » چون موضجوع  نمايم. ضمناً ع میوبنده گردت كار را از سال اعزام شر

و  دفاع از خود است و شخص بنجده مجورد اتهجام و محكوميجت هسجتم كجه شجرعاً       «  
بايد دفجاع نمجايم، مسجتقيم و غيجر مسجتقيم پجاي افكجار و اعمجال شخصجی در بجين            عرفاً
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ميل و كار نامطبوع بدهيم. يعنجی   يك عمل خالفِ خواهد آمد. طرفين ناگزيريم تن به
خجرات   چنين سخنان گجوت  قايان هم بهتوصيف نفس و بحث از خود باردازم، آ هبنده ب

 تسليم شوند.
طور كه عرض شد،  عار و تسلی بنده اين است كه شجخص در ايجن ججا     البته همان
اي براي دفاع از يك جمعيت و معرفی يك مكتب اسجت. عجالوه بجر آن     واسط و بهانه

، از آنججا كجه اينجانجب    تجر از مجرام و مقصجد نهضجت آزادي ايجران      و با يجك نظجر عجام   
هجاي يجك خانجدان قجديمی      ريشجه   و  ام كه با مواريث داراي چنين موقعيتی بوده تصادفاً
ام.  بجه دنيجا آمجده    اعجالم مشجروطيت   و در انقالب آذربايجان خالص ايرانی ي پيشه تاجر

طجی   از قاجاريجه  سجه پادشجاه   پاي سجلطنت  هخود را پاب غدكی و بلوسنين صباوت و كو
وتغييرات و تحوالت شگرف مملكت  ۲۸۲۲وت حام. ساس ناظر كودتاي سوم  نموده
پايجان   هبج  ،  امكان داشته است تا آنجا كه در ايران ،  سبك جديد را ه، تحصيالت ب بوده

 ،  خارج از كشجور اعجزام گشجته    هب رسانده با اولين كاروان منظم محصلين اعزامی ايران
گااران صنعت و تعليمجات دانشجگاهی عصجر حاضجر      وطن در عداد پايه هدر مراجعت ب
 . همجراه و همجدوت نسجل اخيجر     ام  را ديجده  سلسله پهلجوي  ، دو پادشاه از مملكت بوده

نقش مؤثري در اين پيچ عظيم سير تجاريخ كشجورمان دارد و در حجال     ايرانی كه مسلماً
. تجا حجدودي مطلجع و معجرف افكجار نسجل        باشجم  تخليه و تحول به نسل ديگر است می

 ايران اخير هستم. روشنفكر
در حكجم   ،باشجيم  متعلق به آن مجی  سسين نهضت آزادي ايرانمؤنسل حاضر كه ما  

هجاي   ، واسطی هستيم ما بين نسل رودشمارمیهبنسللواليامفصلیدرتاريخايران
كجه   اي اند و نسل آينجده  د و ساكت بودهيك منوال و افكار راك ها به كه قرن قديم ايران
 و عظمت پيدا كند. اس استقرار و استقالل ءشا بايد ان

كجه نسجبت بجه افكجار و آمجال       بنابراين سرگاشت بنده از جهت ارتباط و استشهادي
عرض برسجانم آنچجه    تواند قابل توجه باشد. قبال به كند، می قشر جديد مملكت پيدا می

ل خججواهم كججرد، سرگاشججت يججك زنججدگانی مهججم سراسججر حادثججه و عمليججات  كججه نقجج
 قصه» است. آميز نخواهد بود. خيلی عادي و در سطح يك فرد متوسط ايرانی افتخار
 «صه هاست.غبی 

 ،آوري هسجتيد  ی داريد و آماده شنيدن يك تاريخچه ماللتتحال اگر عالقه و التفا
 خود را شروع كنم.   اصل مدافعات
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 ؛131١سال ،  آباد در باغ سعد
شمسی از باغ  ۲۳37قول كيفر خواست، گردت كار را از سال  هسرگاشت خود يا ب

تحصيالت ابتدائی و متوسطه  نمايم. قبالً د از يك روز شهريور ماه شروع میآبا سعد
و  روزنامه و انتخابات ، هاي ابتداي متوسطه پايان رسانده بودم، در سال هب را در تهران
هاي  وجود داشت. حتی در ميان شاگردان تازه بالغ شده مدار  هم صحبت مجلس

 لكتمن المؤو م شد. نام وكالئی از قبيل مدر  هاي مجلس نقل می سياسی و بحث
نفر وكالي ليدر اقليت مجلس  ۱كس از مخالفتی كه  و جوان شنيده بودند. همه را پير
و مرحوم ملك  آقاي عالء ، زاده آقاي تقی ،آقاي دكتر مصدق ، )مرحوم مدر  پنجم

هائی دچار  سرنوشت  كرده و هر كدام به و قانون اساسی ( با تغيير سلطنترالشعراء بها
 شده بودند، خبر داشتند. 

گاشجت و   جديد می ها، شش سال از رژيم در هر حال با وجود موافقت و مخالفت
 ، سر و صدا و مؤثر آن زمان از اقدامات با يكی  بود. افتاده  هاي تازه مملكت روي چرخ
التحصيالن متوسطه بود. وزارت فوائجد   ا از طريق مسابقه ميان فارغاروپ  هاعزام محصل ب

نفجر بجراي    ۲33 وزارت معجارف  فرسجتاد و  آهجن مجی   آهن و ذوب ده نفر براي راه ، عامه
طبی و حقوق. بنجده در هجر دو مسجابقه بجا رتبجه       و هاي تربيتی و علمی و فنی انواع رشته

 پنجم قبول شده بودم، ولی وزارت معارف را انتخاب كردم.  
 د بردند.  آبا اغ سعدبه باصغاي اوامر شاهانه  حافظی رسمی و ما را براي خدا

با بيان خيلی ماليم و در عين حال مطمجئن و متجين و بجا نگجاه      عليحضرت شاه سابقا
اعتمجاد   مو مرحجو  وزيجر دربجار   كه تيمورتجات  خود در حالی خفته و بيدار مخصوص به

ايسجتاده بودنجد مجا را خطجاب      تجر  قدري عقجب  ، در طرفين ر معارفو وزيگزل هالدوله قر
صحبت قرار دادند. بيانات ايشان ربع ساعتی طجول كشجيد. مجن تمجام آنهجا را فرامجوت       

شجود. جملجه اول انگجار     را كه از سجه جملجه تشجكيل مجی     ام ... جز يك مطلب آن كرده
% 73نمجايم، روي جملجه دوم    % نقجل مجی  ۲33 كند و با اطمينان هنوز در گوشم صدا می

 گفتند:.   %۱3يقين دارم و در جمله سوم كمتر از 
آن بجا مجا فجرق     فرستيم كه رژيم يقيناً تعجب می كنيد ما شما را به كشوري می»

و پرسجتی   پرسجت هسجتند. شجما وطجن     است، ولی وطن و جمهوري دارد، آزادي
 «سوغات خواهيد آورد. ايرانه فنون ب علوم و

كجرد، بلكجه روز    ما مجی  هد بآبا مملكت در باغ سعد كيد را نه تنها شاهأاين توصيه و ت
 ما    هكه سر راه ب  چنين آنهامه آمده بودند و  معارف باغ وزارت ه ينی كه بعمشاي بعد 
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 ، كشتی كجه اعضجاي اطجاق تججارت بنجدر پهلجوي       بر خوردند. تا موقع سوار شدن برمی
زبجان مقجال از   ه زبان حال و بج ه همه ب ، آخرين نطق وداع را رئيسشان براي ما ايراد نمود

 وريم.ابرويم و علم و تمدن و تربيت بي فرنگه خواستند ب ما می
سجی  ي كجه گويجا رئجيس اداره بازر   خان اشتر دارم آقاي ميرزا احمدخوب به خاطر 
گل بجاران كردنجد، نطجق     را ما ، ها و دوستان هداكه خانو بودند، موقعی وزارت فرهنگ

 : مختصري كرده گفتند
 «وريدابراي ما گل بي ين جا بگااريد و از اروپاهاي مملكت را هم گل» 

هجاي   فرنجگ مركجب از اتومبيجل    هخره كاروان اولين دوره محصجلين اعزامجی بج   البا 
تججاب از پججارك  ف، اول آ اي كروكججی و كالسججكه   دوج ، هودسججن ، شججورلت سججواريِ
د را پشجت سجر گااشجته    آبا و شريف و كرج هرآبادودي م زه . ب راه افتاد   هب السلطان ظل

 بجرديم. در قجزوين   از خاك جاده همراه خود می ، شد تر می غباري كه رفته رفته ضخيم
 را پيش گرفتند. راه رشت ، ها توقف نكرديم و ماشين

شجديم و   ت سجرازير مجی  تجر  طرف آب به هاي گردنه كوهين خمكه از پيچ و  موقعی
ه بج  ،افتجاد  هاي پست و بلند می هاي رنگارنگ و دره چشم من براي اولين بار به آن كوه

ايجن    حاال مفت و بی خيال به : »رفيق پهلو دستی كه داوطلب مهندسی معدن بود گفتم
 « نی اما موقع برگشتن بايد آهن و مس از آنها در بياوري ...ك ها نگاه می زمين

كجرد كجه يجك دو     هجايم تعريجف مجی    بعدها دوست ديگري از همسفران و همدوره
با رفيقش )كه اسم او نيز محمجد اسجت و در آن دوره يجا     ، زيمت ماندهعروز به تاريخ 

 آمجد و در ايجران   اروپجا  ههاي بعد ب در مسابقه قبول نشده و يا اسم ننوشته بود، ولی سال
 گاشجتند. تصجادفاً   ر مجی زا گرديجد( از خيابجان اللجه    شد و نيز وكيل مجلس وكيل عدليه

ن رد از مقابلشجا  ، انجدام زيبجا   و يك دختر جوان ارمنی با آسجتين كوتجاه و شجايد شجكل    
گويد: ببين، شجما يجك هفتجه ديگجر      رفيقش آرنج زده میه شود. آن آقا با حسرت ب می

 حالتان. در ميان اينها هستيد. خوت به در پاريس
 كه بدرقه   جهت آوردم كه طرفين طرز فكرها و آرزوهائی  اين دو خاطره را از آن

و  هاي ديگري هجم تصجريحاً   سفارتراه محصلين اعزامی بود برايتان روشن شود. البته 
آمد. بسياري از پجدرها و مادرهجاي مجا و خجود مجا نگرانجی و اصجرار         عمل می هب تلويحاً

دسجت بيجاوريم، الاقجل     تحصجيلی موفجق نشجويم چيجزي بجه      داشتيم كه اگر در اين سجفرِ 
 سرمايه قبلی و اخالق و دين خود را از دست ندهيم.
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 تجدد خواهی و اصالح طلبی:
ها كمتجر   اصطالح آن زمان فكلی هخوانده يا ب كه در ميان  طبقه در  اي توصيهمسئله و 
و  نداشجت( موضجوع دموكراسجی    )البته طرز حكومت وقت هجم سجازگاري   مطرح بود
 اصالحات و تجدد تب در مملكت عوض در بود. ها حرف قبيل اين و استقالل  و استعمار
چنجين   د روز بجود. غالبجاً  بيشتر مجورد نظجر و مُج    اصول و آثار تمدن اروپائی . سوخت می
 ، بسجازيم  كارخانجه   تحصيالت عاليه و تخصص بيجاوريم،  كه اگر ما رو به  داشتند  عقيده

هججا  بيچججارگی رفججع و دردهججا درمججان ،  بججدهيم زنججدگيمان و ادارات بججه فرنگججی تشججكيالت
 ما خواهد شد.  هاي افتادگی وعقب

 التحصجيالن مجدار  متوسجطه ايجران     قانون اعزام محصل و شش يا هفت دوره فارغ
فرسجتاده شجدند بيشجتر روي ايجن فكجر و بجی نيجاز كجردن و          به اروپجا  خرج دولته كه ب

 بود.نوكردن مملكت 
 

 دنيای نو: 
بعد همجه  ه اين ب زروان شديم. ا جانب اروپاه شده ب سوار كشتی روسی در بندر پهلوي

اي  نخانجه مهما و تاكسی با هكوب باد شهر  ، خزر درياي و كشتی داشت. تازگی ما براي چيز
شجهر   ، با قبجر لنجين   مسكو ، ، قطار راه آهن و دشت پهناور روسيه ديديم كه اولين بار می
 هايمجان در گمجرك روسجيه بلشجويك     ها و لبا  و گردت چمدان ، سرحدي شبتفسكا
هجا   تماشاچی دادگاه از از ما و در ورود به كه حاال در زندان  نند تفحصیوحشتناك )ما

رفتيم بر زيبائی و آبادي و جمعيجت   مغرب میه كه هر قدر ب شود(، مملكت لهستان می
ان كجه از دهج   هجائی  بجا آن صجنايع و نظجم و نظافجت و شجعله      شود، آلمجان  آن افزوده می
و پيجاده شجدن در    و فرانسجه  خجره بلژيجك   شجود ... بجاال   هاي بلندت خارج مجی  دودكش

ه منجدان بج    هو عالقج  اي از ايرانيجان  كه سفير كبير و عجده  ، در حالیايستگاه شمال پاريس
 لمان آمده بودند.ااستقب

پجا از ججاده خجاكی بيجرون نگااشجته       ايع براي مجا كجه در ايجران   تمام اين مناظر و وق
يادمجان داده بودنجد،    زدن را در تجاالر وزارت معجارف   واتابوديم و براي اولين بار كجر 
هجر چيجز    مثل كودك ده پانزده ماهه كه به كننده بود. عيناً بسيار جالب و عجيب و گيج

اي بجه   العجاده  ، با ولع فوق و ورانداز كند دست بگيرد را به خواهد آن می كند و حمله می
 هاي آنها را  تمام آثار تمدن و مزايا و دارائی خواستيم  . می  كرديم طرف نگاه می  همه
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 كشورمان ببريم.ه ببلعيم و ب
نظور انتظجار  م روزي دولتی به در يكی از مدار  شبانه روز اقامت در پاريس  دو سه

و  و انگلجيس  و چند نفجري بجه آلمجان    هاي فرانسه شهرستانه و ترتيب توزيع محصلين ب
 دستور سفارت و به راهنمائی بعضی از محصجلين ايرانجی   . در آن دو سه روز بهيسئسو
گردت دادنجد.   ازديد شهر و تما  با محيط جديدب هما را ب ، اي هيا راهنماهاي حرف ، سابق
 ها و غيره. خيابان ، قصرها  ، كليساها ، موزه ها
 مردم  (Invalides) انواليد  يا  (NotreـDame) پاريس دام نوتر كليساي در هست يادم

مخصوص زانو هاي  پشت صندلی ، زيادي را ديدم با سر و وضع شيك و خيلی فرنگی
كرده  اي حال سكوت يا ذكر ركوع و سجود بودند. يكی از همسفرها زمزمه و درزده 
 :گفت

 .« هم با چه خضوع خوانند، آن  ها هم نماز می اين فرنگی ، عجب» 
همجه   يجا بجود. آن  ی، خالصه دنخان فروغ والحسنبقول استاد مرحوم ميرزا ا هب پاريس
گاشجت،   مرتبه از چشجم و مغجز مجا مجی     زياد كه در مدت سه روز يك بمناظر و عجاي

 توانست هضم و جزم شود و اثر صحيحی بنمايد.   نمی
 روزي، پهلجويِ   در مدار  شجبانه   و  شديم  پخش Provincesپس از آنكه به شهرها 

نو  شجديم و سجر در   أتشان ماتدريج كه با زبان و عاده تيم، بقرار گرف رفقاي فرانسوي
اي  تجربه و اطالع مختصر توانستيم گااشتيم، آنها اجتماعی هاي فعاليت و عالی مدار 
تحصيلی  رشته دنبال هب و خواندن  در  ،برنامه متنِ البته كنيم. پيدا آنها امور و اوضاع از

كجه در آن   حواشجی برنامجه و كجادري    ، برنامه رفتن بود. اما طبيعی است كه بيش از متن
كجه   گااشت. مشهودات شبانه روزي و واقعيجاتی  كرديم در هر كسی اثر می زندگی می

آورد مجا را تشجكيل    شد ذخائر مغجزي و ره  از محيط جديد وارد مغز و جان ما می اًدائم
 داد. می

 وسيع   هاي  ير خيابانتحت تأث  بيش از هر چيز ، فرنگ  به مسافر تازه وارد   معموالً
سر و وضع و  ، روزي برق شبانه ، آسانسور ، كشی آب لوله ، پاكيزه با عمارات چند طبقه
گرفجت.   ها و غيره قرار می گاه تفريح، ها سينماها و تماشاخانه، ها لبا  جالب مردها و زن

از همجين قبيجل    ،  رونجدگان  و آمريكجا  هجاي اروپجا   تعريف امروز هم متأسفانه خاطرات و
سجت  ا هاي كوتجاه مجدت كسجانی    است. ولی اينها بيشتر اثرات روزهاي اول و مسافرت

 روند. ح میيكه براي تماشا و تفر
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براي بسياري از محصلين و از جمله اينجانب، چيزهاي ديگر تازگی و تأثير عميجق  
سانم. در آنجا بود كجه پجی   عرض بر داشت كه بايد با حوصله و توضيح، يك به يك به

 ها پجی  ا و رموز برتري و ارزت فرنگیه پرستی فرانسوي انی و مظاهر وطنبدر پی، به م
تا گدا از ما خواسجته بودنجد    همه تأكيد و سفارت از شاه برديم. ارمغانی را كه با آن می 

 كرديم. از آنجاها جستجو می
 

  :Lyceی مدرسه ابانه روز
اعجزام شجديم.    (Nante) شهر نانته ب ، چهارده نفر ما بنا به قرعه يا سليقه سرپرست كل

فرنگ رفته بجود و بجر اثجر ايجن      راهنماي دسته ما كه يكی دو سال زودتر از ما به تصادفاً
يك محل در اطاق درجه يك قطار براي خود گرفته بود، ججوانی بجود كجه     ، ارشديت

ما معرفی كردند. از قطار كه پياده شديم يك راست به ليسجه   هب ام منوچهر خان اقبالن به
رفتيم. مدير انتظار ما را داشجت و پجس از آنكجه آقجاي      Lyce Clemanceau كلمانسو

 عت كردند.منوچهر خان اقبال ما را تحويل پرويزور دادند، خداحافظی و مراج
ايجن اولجين    چيسجت يجا كيسجت؟ قهجراً     ليسه را فهميجديم يعنجی چجه، ولجی كلمانسجو     

آمد. دانسجتم كجه كلمانسجو شجاگرد سجابق همجين        كنجكاوي و سئوالی بود كه پيش می
بجوده اسجت كجه     روي پارلمان فرانسجه  خيلی تند مدرسه و نماينده راديكال سوسياليست

ر شجد و اراده و مقاومجت   وزيج  گاشته وزيجر جنجگ و نخسجت    هاي آخر جنگ در سال
گرديد. اين دومين اثر روحی عميجق   خره پيروزي فرانسه شديد او سبب پايداري و باال

، وارد خجورجين  در ايجران و توشه سفري بجود كجه بجر طبجق نصجايح و اوامجر سفارشجی        
متمجدن و مجؤدب    ارمغان روز مراجعت كردم. اثر يا ارمغان اول مشاهده آن جمع مردم

 بود. در كليسا
 كبج قلم كلنجل   هاي ب تاريخچه (Illustration) چند سال بعد در مجله ايلوستراسيون

(Colonel  Becque) خواندم يس سابق كابينه نظامی كلمانسوئر : 
ا كجه  ه ازطرف توپخانه سنگين و برد بلند آلمان در آن اولين بمباردمان پاريس»

رسد كجه   گزارت می ه كلمانسوايجاد نموده بود، ب وحشت فوق العاده در مردم
ه هجاي وزارتجی و ادارات را بج    وزير كشورت دستور داده است فوري سجرويس 

هجا   تر است منتقل نمايند. پيشجخدمت  طبقه پائين و زيرزمين عمارت كه محفوظ
كنند. ولی معاون وزارتخانه  جا می هها و اثاثيه را جاب و بايگانی كارند مشغول اين

ميزت  نگااشته و دانسته  مردم روحيه خرابی سبب و ضعف نوع يك را ملع اين
 را از آنجا تكان دهند...
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اطاق جناب معاون متمجرد   شود و يكراست به بالفاصله سوار ماشين می كلمانسو
 Legion) زبان آورد، يك نشان لژيجون دو نجور   هاي ب رود، بدون آنكه كلمه می

d’honneur  )گردد. دهد، و برمی زند، دست می سينه او می هب 
گزارت برگشت و كشوررسد نامه استعفاي وزير ي میوزير دفتر نخست هوقتی ب
 دهند. دستش می را به طبقات عمارت  هادارات ب
 

 صفات اخالقی:
دوره متوسطه را تمام كجرده بجوديم بجه كجال  رياضجيات       چون در تهران ،را ي ما همه

 Preparation ) مهندسجی  عالی مدار  تهيه يا(mathematiques speciales  ) مخصوص

des Grandes Ecoles) كال  ديگجر يجا شجهر ديگجر منتقجل       هب اي بعداً بردند البته عده
كرديم و موقجع ناهجار    میروزها در كال  بوديم يا در حياط بازي  ، شدند. در هر حال

 در اطاق مطالعجه  ، روزي را يعنی شبانه ، سر شب شاگردان انترن رفتيم. خوري می به ناهار
( Etudes) صداي جيغ مانند خجارج   و نشاندند. شب اول سر زير نظر يك سورويان می

هاي بجزرگ   ا سوت كشتیيرسند  گار می هكه ب فهميديم سوت قطارهائيست )كه بعداً
كردنجد( و تجازگی و غريبجی محجيط،      رفت و آمجد مجی   (Loire )كه در لوار و كوچكی

كجرديم. خيلجی    داد. به در و پنجره و ديوارها نگجاه مجی   مجالی براي كتاب خواندن نمی
هاي ما نازك و كج و معوج با درز باز اسجت كجه    پنجره كرديم كه در ايران تعجب می

بند و بار است كه با مختصر بجادي   شود و يا آنقدر لق و بی و باز نمی اصالً يا گير كرده
ميلجه قجالب ماننجد، مثجل      يجك كجرده باشجيم     كاري شود. و خيلی محكم از جا كنده می

 اند. ولی آنجا با آنكه اطجاق كجال  و محجيط آسجايش و     نوك لك لك به آن كوبيده
هجاي جانانجه و هجر لنگجه      ا لولجه ت وكلفت است بكَ ، ها مثل در قلعه  عادي است، پنجره

داري سجرجايش   قطجور بجا دسجتگيره ورشجوئی گوشجت      يِقجدّ  شويِوسيله يك كِ هب ، در
هجاي مسجتقل    هجا نزديجك سجقف هجم پنججره      بجاالي ايجن پنججره     ميخكوب شده اسجت. 

و يك سلسله اهجرم بنجدي و يجد و     ( Vasitas ) كوچكتري وجود دارد كه نيم باز است
حال راحت براي باز و بستن آنها وجود دارد ... ججل الخجالق،   بيضاي مفصل و در عين 
اسججت؟  هججا مگججر سججر و كارشججان بججا رسججتم    اسججت و پنجججره  اينجججا مگججر قلعججه وردن 

كجرديم. در ايجران ديجده بجوديم يجك جفجت سجيم بهجم          هاي برق را نگاه مجی  كشی سيم
كوبنجد و بجين چجراغ و كليجد را      يجا سجقف مجی    وسط ديجوار  هپيچيده را با چهار تا ميخ ب

كشجی   است )هنوز سيستم لوله برگن و سيم رو ها از كشی دهند. اما آنجا سيم اتصال می
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هجا و كنارهجاي در عبجور     داخلی اختراع نشده بود.( ولی با چه كرشمه و اطوار از كجنج 
كجرده و بعجد    و ديوار را هاي در الرأ  داده، رعايت موازي بودن با ساير اضالع و خط

بجا    و  انجد  دار برايش ساخته شياره و روپوت شكل قاب دوه ناودانك چوبی مخصوصی ب
 اند ... رنگ اطاق در آوردهه ديوار كوبيده و به نامرئی مخصوصی ب  هاي بست

نظرم مسجخره   و اطوارها خيلی به ها و آن قر باور كنيد كه اين سفت و سخت كاري
ها يا بيكارند يا پول زيجادي دارنجد.    اين فرنگی م حقيقتاًكرد خاصيت آمد. فكر می  و بی

گيرند و با دقجت   كه هر كاري را جدي می ستا اما بزودي فهميديم فرق آنها با ما اين
سازند كجه مطمجئن و مجداوم     صورتی می ، به سازند صورت قطعی می و مطالعه و نقشه به

 باشد.
يعنجی زنجدگی    ( La Vie  Nomade ) اهج  مستشرقی در كتاب نوشته بود كجه ايرانجی  

دانجد،   نشين، چون خجود را هميشجه مجوقتی مجی     چادر نشينی دارند. گردي و چادر صحرا
و اسجتحكام خانجه و زنجدگيش     يريجز  زياد در بند تفحص و انتخاب محل مناسب و پی

نمايند.خالصجه   و كجار مجی   كننجد  ا اصولی و اساسی فكجر مجی  ه نيست. اما ديدم اروپائی
 آنكه اين سه تا تأثير، حاال برويم سراغ چهارمی.

روزي نگاشته بجود كجه تعطيجل هفتگجی يكشجنبه       چند روزي از استقرار ما در شبانه
از مدرسه خجارج   ، عده زندانی آزاد شده رسيد. دسته جمعی ده دوازده نفري مثل يك

بجا پجاي    ، و رئجيس و برنامجه و مسجير   شديم. اول دفعه بود كه بدون سرپرسجت و راهنمجا   
خيابجان و مغجازه و اتومبيجل ديگجر      . رفتجيم  مجی  ههاي دنياي تجازه را  خودمان توي خيابان

ابعجاد  ه شكل تمبر ولجی بج   ی بهييك نوع كاغاها برايمان تازگی نداشت. اما چشممان به
ت اشخاص افتاد كه دس می ، گرفته تا تابلوي ديواري بزرگتر، از اندازه عكس شناسنامه
هجا و حتجی شيشجه     فروختند. پشت شيشجه خيلجی از مغجازه    بود و آزادانه به رهگارها می

شجكل تمبجر    ها هم از آن چسبانده بودند. نزديك شديم، ديجديم بجه   ها و كاميون تاكسی
ه بغلی را كشجيده و بج   به و پشت چسب است و رويش عكس زن رنجور بچه دار دندانه

رقجم و   كدام هم يك هر (antituberculeux Timbres   ) خط درشت نوشته شده است
فهميجديم   )كه بعداً كه انجمن مبارزه با سل  ات دارد. اينها تمبرهائی بود گوشه در مبلغی
روز پخش كرده است تا از عايدات   در يك دولتی است(، چاپ و در تمام فرانسه غير

و  فرانسه هجم ور  شگاه مسلولين و آزمايشگاه و غيره راه اندازند. مردمفروت آنها آساي
كردنجد. مجا در    خريدند و باطل مجی  ور از فقير و غنی از يك فرانكی تا صد فرانكی می
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هائی و نجه چنجين    مملكتمان نه چنين چيزي ديده بوديم نه چنين كاري، نه چنين انجمن
داشجتيم و دور   روز نگجاه  ها خريجديم و مثجل سجايرين يجك    استقبالی، ما هم از آن تمبر

ام چسجبيده   كجه در خجاطره   كه آن مشاهده در ما ايجاد كرد و تمبجري  اما اثري ريختيم.
.«همكاریواعتمادملی »هرتمبر با مُ ، شده بود و ديگر باطل و محو نگرديد

رفتجه   Decreنجام   شجهر بجه   مغجازه بجزرگ  ه عضی از رفقاي ما بب ، در آن روز يكشنبه
يك جفت دسجتكش را ججا گااشجته و     ، خريدهائی كرده بودند موقع خروج از مغازه

كجه نوشجته بجود، مجا      و رسيدكلمانس به ليسه  از آن مغازه و يادداشتی فردا پاكتی گم كردند.
 شجهر كجه قاعجدتاً   ه ارد بج تجازه و  كه اين يجك جفجت دسجتكش را جوانجان     حد  زديم

 .« امانتودرستی«  بود اين پنجمين تأثير در اينجا گااشته باشند. محصل شما هستند
شد. هر  تازگی داشت. مدتی نقل مجلسمان می تمام اين مشاهدات براي ما حقيقتاً

نظاير بيشتر و ديگري  كرديم، می  شديم و نفوذ زبان و زندگی آنها می هآشنا ب قدر بيشتر
 ديديم. می

ما خيلی هجاج و واج و ناشجی و مجورد مسجخره بجوديم،       ، با آنكه در ورود به مدرسه
نكشيد. در اولين امتحانات سه ماهه   پائی خيلی طول  و  دست بی و حالت گيجی ولی اين

رياضيات بهترين نمجره   ( در)رئيس فعلی مجلس كال ، آقاي سيد عبداس خان رياضی
اي  معلجم چنجين نمجره    را آورد و حقير سراپا تقصير در فيزيك. تعجب كرديم كجه اوالً 

طجرف مجا    فوري سرهايشجان را بجه   هاي فرانسوي انتظار داشتيم بچه ثانياً  و ما داده است هب
منی با ما رفتجار  بعد با حسادت و دش هاز آن روز ب كنند و چپ نگاهمان  برگردانده چپ

يا شهرستانی ديگجر   بوديم وقتی يك بچه سمنانی كنند. چون در مدار  خودمان ديده
آوردنجد. و   سجر او نمجی    و بيچارگی نبود كه بجه  ا پيسیه آوردند، تهرانی كال  میه را ب

داد، سجيل مسجخره و    سجئوال معلجم مجی   ه بج  جواب درستی اگر اتفاقاً آن بچه غير تهرانی
ها انگار نه انگار. خودمجانی و   ريخت ... اما ديديم فرنگی رويش میه آزار و حسادت ب

گويم اين تجأثير چنجدم بجود. چجون از شجمارت بيجرون        دوست با ما ماندند ... ديگر نمی
ات قدر خودتان تصور بفرمائيد كه اين خصال و پجاكی طينجت و روحيج    رود. همين می

داد و افكار و خياالتمجان را نسجبت بجه آنچجه راججع بجه        چقدر ما را تحت تأثير قرار می
 ساخت. و فرنگی شنيده بوديم دگرگون می فرنگ

زشتی و بدي  كدام پيرامون ا فرشته بودند و هيچه خواهم بگويم فرانسوي البته نمی
ا ه كنم همه اروپائی با ما خيلی فرق داشتند و فكر می جهت هم گشتند، اما از آن نمی
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كه  ها را در حالی ديديم بعضی از اين بچه شبها می ها، كمابيش مثل آنها هستند. يكشنبه
گردانند.  دو نفر زير بازويش را گرفته و اعتدال در حركت ندارند، به مدرسه بر می

ديم آن جوانی كه روز تعطيل سر به اماكن هرزگی كر اما با كمال تعجب مشاهده می
خوان و تكاليف  زده است در شش روزه هفته، يك پسر زرنگ معقول، كاري، در 

 دهد.  ات را انجام می مدرسه
تمجايز ببينجيم   هجا را دو دسجته كجامالً م    بجوديم همشجاگردي    عجادت كجرده   ما در ايران

عججده  خججوان و يججك اي غالبججاً متججدين و در هجج اخججالق زيججر و خججوت بججه عججده سججر يججك
و  هاي در ولگجردي و بجداخالقی و تنبلجی. در آنججا مجا بجا يجك ملّجت اعتجدالی          افراطی
 وبرو شويم.ر ((Ni l’ange ni bêteرو كه نه فرشته است نه ديو  ميانه
 

 هندسي عالي:توفيق در مسابقه و تحصيالت م
 كنم. معطل نمی ۲۲۸۲-۸۲شما را بيش از اين در سال تحصيلی 

رئجيس اداره    ت،خجان مجرآ   سجال بنجا بجه تمايجل مرحجوم ميجرزا اسجماعيل        در آخر آن
 (Ecole Centrale ، در مسابقه اول مدرسجه مركجزي هنجر و صجنايع پجاريس     سرپرستی

(des Arts et Manufactures     ۲333روي بجيش از   ۸37شركت كرده بودم بجا رتبجه 
بخشجنامه   اين موفقيت را به كليه محصجلين ايرانجی   لب قبول شدم. اداره سرپرستیطداو

قبجول   فرانسجوي  كرد، چون اولين محصل ايرانی بودم كه در مسابقه يك مدرسه عالی
 شده بودم.

خواسجت   به دستور دهنده كيفجر   و  نويسنده  به  البته قصدم خودستايی نيست، خواستم
هجاي شجيطانی در سجرت باشجد در كشجوري كجه شجيطان         گفته باشم كسی كجه وسوسجه  

هاي قمجار و   در مسابقه ،هاي فراوان دارد، به عوض قبول شدن در مسابقات سانترال النه
اضافه نمايم كه موفقيت در تحصيل را بجه هجيچ وججه امتيجاز      شد. ضمناً رقص موفق می

آنهجا    كوچكجه  ها كسانی بودند كه بنده خود را شجاگرد  دانم. در ميان همدوره خود نمی
 ، هجا  تقی رياحی ، ها اطمیامثال تقی فا بودند.ه دانم و باعث اميد و افتخار ايرانی هم نمی

 . ... اصفياها صفی ، ها سويماصغر خ علی ، ها محمد قريب
گجرفتن   فرا و فاصله سال يك با الاقل  بايستی می كه  داشت مسابقه دو سانترال مدرسه

ه ، ولجی نظجر بج   مبجود  درو  جديد انجام گيرد. سال بعد هم بنده در همجان ليسجه نانجت   
روزي  پيدا كرده بود، مججازم سجاخت شجاگرد غيجر شجبانه      كه اداره سرپرستی اعتمادي
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و همچنجين در مسجابقه    سجال در مسجابقه دوم سجانترال    باشم و در هتل منزل كجنم. آخجرِ  
شجركت كجردم. در اولجی شجاگرد صجدم روي پانصجد نفجر شجدم          مدرسه معادن پاريس

نفر رتبه بجاال آمجدم. و    ۲3۳7)روي پانصد نفر قبول شدگان رديف اول پارسال( يعنی  
 اول شدم. ارجيان شاگرد پنجم، اما بين ايرانياندر دومی در بين خ

خواست كه وساو  شيطانی را جزو تركيجب   ييد كيفرألحاظ تكميل و ت به ااينها ر 
 وجوديم دانسته است، عرض كردم .

يججت و بججا آن جمع همكالسججی و در شججهر پججاريس   ۸۱3بججا  در مدرسججه سججانترال 
هجاي مجورد احتيجاج     هاي گوناگون، البته افق ديد و ميدان اخا و هضجم ارمغجان     فعاليت

 رفجتم يجا بجه ايجران     كوه و كنار دريا میه يا ب ، تر بود. تعطيالت تابستان وطن خيلی وسيع
ا بج  دادم و سسات فنی استاژ مجی ؤم   را در كارخانجات و مدم و هميشه قسمتی از آنآ می

سال تمام بعد از فجراغ از مدرسجه سجانترال     شدم. يك كارگران و كارمندان محشور می
 سججازي، قبيججل تلمبججه  از  مختلفججی  هججاي در كارخانججه  دهججات فرانسججه  و  را نيججز در شججهرها

هاي توليجد و   سازي و در شركت كتريكلهاي ا توربين بخار، و ماشين سازي، لكوموتيو 
امجا   . كردم. البته باز هم متن برنامه، تحصيل و كسب تخصجص بجود   می توزيع برق كار

هجاي   پرداختم. رفاقت و همكاري حواشی زندگی نيز زياد می از روي عالقه و وظيفه به
هجاي   در اجتماعات و حوزه  هاي فنی و اجتماعی و حتی حضور در سخنرانی ، در مدرسه

مقيجد   ،تی و تجاري. مثل يك فرانسويهاي صنع نمايشگاه وتبليغات انتخابی و حزبی ، 
دو روزنامجه از دو قطجب مخجالف     ، به خواندن روزنامه بودم و در مواقع حسا  سياسی

سجال در پجاريس    اين ترتيب در آن مدت طوالنی پنج  كردم . به را با اشتياق مطالعه می
خجواهم   ولجی نمجی   شد خيلی چيزها ديده و دريافت می ، خارجه هاي مكرر ب و مسافرت
اشغال نمايم و از هر دري سخن بگجويم . فقجط بجه ذكجر      ،     ن تناسبه آرا ب وقت دادگاه

هجاي   طريقی در سجاختمان فكجري و در فعاليجت    ههاي شاخصی چند كه هر يك ب نمونه
قجانونی   قيام عليه امنيت و بر هم زدن رژيمه منتهی ب ، خواست م كيفره زعبعدي ما كه ب

 م .پرداز باشد،می مملكت شده است، موثر می
 

 :سرباز گمنام
ايجن شجهر بجدان معطجوف اسجت و         كه توجه وارد شجوندگان بجه    اي و نقطه قلب پاريس
 (Arc de Triomphe) ايد طاق پيروزي را شنيده اسمش  همه  و  باشد می  شهر آن معرف
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هاي درجه يك و زيباي شهر پاريس كجه هجر كجدام بجه دليلجی شجهرت و        است. خيابان
 شوند: اهميت تاريخی دارند، ستاره وار از اين نقطه شهر متشعشع می

L’avenue de la grande Armee ،Wagram ،Champs Elysees … 
چجه   ، ، چجه سياسجتمدار   ينجد چجه سجياح   آ می كه از چهار گوشه دنيا به پاريس مردمی

سجتند و شجاخ گلجی در    يا روند، لختجی مجی   زيارت آنجا میه ، ب مستعمراتی، چه لشگري
را  دهنجد و آن  شعله مجی ه . اگر خيلی مورد احترام باشند، دمی ب گاارند زير آن طاق می
، نجه قبجر سجردار     يجد اسجت  جمهجور فق  كبير و رئجيس  كنند. آنجا نه قبر پادشاه فروزان می

سردار و دالور فاتح زياد داشته است( و نه حتجی كاشجف    فاتحی است )با آنكه فرانسه
نشجان ، يجك سجرباز     نجام و  بجی  آنجا يك فجرد فرانسجوي   گزار شهير. و مخترع و خدمت

كه مانند هجزاران   اند.يك سرباز و يك فردي خاك سارده هبی درجه و مقام را ب گمنام
پجاريس   فرانسه جان داده است. مجردم  و آزادي در راه استقالل هزار سرباز و فرد ديگر

شجوند و تعظجيم و تجليجل     خاك رفته خم مجی ه برابر يك فرد ب مردم دنيا در و فرانسه و
 كنند. می

هجاي   مقام و احترام قائل است. پايه،  فرانسوي براي فردِ و دولت فرانسه فرانسه ملت
كجه صجاحب حقجوقی اسجت و بنجابراين       خود را روي پيكر فرد فرانسجوي  طاق پيروزي
عظمجت و   ، ر ملل راقيه نيرومند و متمدن جهاناند. آنها و ساي كند بنا نهاده فداكاري می

داننجد. بنجابراين بجراي فجرد حقجوق و       ارزت خود را مديون و مربوط به نقش افجراد مجی  
زننـد،تحقيـروتـوهينشكننـدتـوسـرشنمـیاشنمیخفه.اند قائل شده آزادي

مفصجل بخجوان    حديثتو خود  نمايند.كنند،اوراواداربهتبعيتوتعظيمنمینمی
 از اين مجمل.

و هفجت   سال اقامجت و آمجد و رفجت در پجاريس     هائی كه بنده از پنج يكی از در 
 هاي مغانرفرا گرفتم و در چنته ا كشورهاي اروپا هو مسافرت ب سال زندگی در فرانسه

 بود. و سرباز گمنام Arc de Triompheبراي وطن گااشتم در مطالعه 
 

 جای سخنوران:  به  گزاران و خدمت انفداكار
آثجار تجاريخی و هنجري ديگجر هجم داشجت.        و سرباز گمنام غير از طاق پيروزي پاريس

هجاي   طجور در پايتخجت   شجد )همجين   ي ديده میا وسط هر ميدان و در هر خيابان مجسمه
هاي ما كه دو خيابان عمود بجر هجم    بسيار متنوع. نه تنها مثل شهر ، (ممالك ديگر اروپا

اي احجداث   وسجط كجه فلكجه    رانداختجه و د  نجام شجاهاور   و ديگري بجه  نام پهلوي يكی به
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بجود و مظهجر    هاي آنجا بيش از هجر چيجز يجاد    اند. مجسمه ردهشده، مجسمه معينی برپا ك
و   مخترعجان  يجا  ،(Monument  aux  mortes) ، انجد  شجدگان يجا شجهداي جنجگ     كشته

، (Pasteur) پاستور :قبيل از  ،ملی  ارانزگ و خدمت  سياسی  رهبران  فاتحان، دانشمندان،
 و امثال اينها. (  Jean Jaures) ، ژان ژور كينين، كامبتا كاشف (Pelletier )پلتيه

مال همه است، همه براي آن  در آنجا احترام و ارزت براي همه است. فرانسه
نفرفرمانيكهنفروبنفر،برایيكناميكاگرهمهنيزبه.كنند خدمت می

 شد.فربود،فرانسهفرانسهنمینواختياريك
ی به فرد ارزت و هاي اروپائ و حكومت دنيا دار بده و بستان است. جامعه اروپائی

سود  هكنند. مملكت ب خدمت و فداكاري دريافت می ، دهند و در مقابل می  حق آزادي
 شود. آزاد میهمه كس آباد و 

 
 ها: انجمن

 كرد؟ از چه طريق خدمت و فداكاري می فرد اروپائی
هجم   البتجه در ايجران   اينجا باز يكی از موارد اختالف و از تعليماتی بود كه گرفتيم. 
با حسن نيت و خدمتكار وجود داشتند و ديده بوديم. امجادر آنججا خجارج از     رخيِافراد 

 ، ، براي مشاهده و مطالعه خجدمات هاي خصوصی و خانوادگی مردم برخوردها و برنامه
سجف  أجهت خيلجی ت  ا از اينه ديديم و فرانسوي شويم. آنچه می كمتر با فرد روبرو می

 خوردند كه از ممالك و ملل بزرگ عقب هستند، اجتماع و انجمن بود. می
تصجور   نانت آن روزهاي اول ورود به  اگر در بردم. از انجمن مبارزه با سلنامی  قبالً
هجاي تقليجدي و    دولتجی مثجل انجمجن    غيجر  م آن انجمن مبارزه با وجود نام ملیيكرد می

اسجت، ديجري نگاشجت     دستوري ما ساخته و پرداخته و حمايت شده از طجرف دولجت  
 و هجا و اجتماعجاتی از قبيجل شجير     انجمجن  در ايجران  برديم. مجا قجبالً   اشتباه خود پیه كه ب

بجا   ديجده بجوديم و بعجداً    ۲« »  خورشيد سرخ با شعار 
 ، انجمن تربيجت بجدنی  انجمن آثار ملی ، هاي ديگر مثل باشگاه هواپيمائی ملی جمعيت

 و غيره آشنا شجديم . بيشجتر   گروه آسيا و آفريقا ل،المل و جمعيت طرفداران حقوق بين
ماه و حتی با كمجال   هر آخر  ، موقع گرفتن حقوق ت بود كه مثالًجه آشنائی ما از اين

و دريافت مبلغ چكی كه به باجه داده شجده اسجت ،    وقاحت موقع مراجعه به بانك ملی
                                                

 : در نيكی و تقوا همكاري كنيد. ۸. سوره مائده / ۲
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انجد و اگجر كسجی     هجا كجرده    جاي قسمتی از پول ، قبضی ضجميمه اسجكنا    ديديم به می
هاي خيريجه   سا و عاملين اين جمعيتؤديد ر خواست شكايتی و اعتراضی كند ، می می

 مورين از طرف دولت هستند.أصاحب مناصب و مشاغل دولتی و م و خصوصی تماماً
خواسجت   كيفره سيئات اعمالم ب باز براي آنكه جبران نواقص پرونده شده ، قلمی بر

ر كجال  چهجارم   د اروپجا ه مزيد شود ، اين قضيه كوچك را بگويم كه قبل از اعزام بج 
مور توزيجع و  أما م ، معلم انگليسی قاي صديق اعلمآبودم. جناب  دارالمعلمين مركزي

يجا   زدگان روسيه دانم براي كمك به زلزله اي شده بودند كه نمی هاي اعانه فروت بليط
بجراي يجك كجار خيجري بجود. امجا نجه مثجل          سمه و درهر حال اصجوالً ساختمان فالن مج

گجردن آويجزان   ه اي ب كه جعبه در شهر نانت فروشندگان تمبرهاي انجمن مبارزه با سل
زدند تا هر كس بخواهد برود و تمبري بخرد. خير، با لحجن   روها قدم می كرده در پياده

المجلس و موظف ساختن مبصجر   گيري فی آمرانه استادانه و با تعهد كامالً ولی صحانه نا
ها را دادننجد. بنجده چجه     دسته از آن بليط ها ، يك و پرداخت وجه آوري جمعه كال  ب

كليجه  ه اي ب كبير بخشنامه كه جناب سفير در اين مورد و چه در مورد ديگري در فرانسه
كبيجر   . جناب سجفير مرگ غيرتم برخورد و سرسختی كرده دند، بمحصلين صادر فرمو

همكاري آقايجان در كمجك بجه    ه مندي و ميل ب  هدر آن بخشنامه گفته بود: چون به عالق
از حقجوق هجر يجك از آقايجان      دسجتور دادم اداره سرپرسجتی    زدگان يقين داشجتم،  زلزله

ه در مجورد اول امتنجاع كجردم و گفجتم پجدرم چنجين       فالن قدر فرانك كسر بگاارد. بند
پول را تمكن دارد بدهد و اگر بگويم خواهد پرداخت، ولی چجون تحميلجی و الزامجی    

نخواهم گفت در مورد دوم چون خودشجان برداشجت كجرده بودنجد،       عنوان شده است،
 صرف اعتراض اكتفا كردم.ه ب

اختياري،  آزاد، كامالً نبود. دولتی و زوركی تماعاتاج و ها انجمن اين فرانسه در اما
خاطر دارم فقط يجك اتحاديجه يجا اجتمجاع      تا آنجا كه به مشتاقانه و فراوان بود. در ايران

 مرحوم پدرم معاونجت و زمجانی رياسجت آن    ديده بودم كه اتفاقاً غيردولتی و واقعاً ملی
 گويا تعطيل شد. ولی اين اتحاديه در دوره پهلوي را داشت. اتحاديه تجار 

 ، هاي فارغ التحصجيالن يجا دوسجتداران فجالن مدرسجه      انجمن ؛ از همه نوعانجمن 
(. مجثالً در همجان    ، سياسجی و دينجی   ، علمی ، ورزشی صنفی ) هاي دانشجويان سازمان

بودنجد   % از شاگردان عضو ثبت شده و شهريه بده انجمن كاتوليك6۲ لمدرسه سانترا
عجالوه بجر    شدم. مهندسين فرانسه گاه در اجتماعات مختلفشان حاضر می اهگو بنده هم 
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 ، فنجی  ،صنفی  هاي مختلف شمار كه جنبه هاي تخصصی و محلی بی ها و گروه اتحاديه
 Socit desنجام    متحركی نيز بجه   و  عمومی  انجمن .داشت اقتصادي و اداري ،تعاونی

Ingnieurs Civil de France  هجاي ماهانجه و    كه بنده از بسجياري از سجخنرانی   داشتند
ديگجر از   يِها و سنديكاها ها و اتحاديه كردم. اين چنين انجمن مقاالت آنها استفاده می

مطالعجات   ،  مبجارزين بجا الكجل    ، حاميجان حيوانجات   ، از حاميان اطفال ، ان سابقجنگجوي
 ، صادر كننجدگان  ، كنندگان مصرف ، كارفرمايان ،  كارگران ،  طرفداران صلح ،  ايرانی

 هجاي ديگجر   ها هزار جمعيت هو د ( «چرم»،  «شير» ، «آلمينيوم» ، «فوالد» ) توليد كنندگان
 هاي مالی. و شركت در نظر گرفتن احزاب سياسی بدون، 

گاشته در جهت تجمع افراد و جانشجين   منظور آنكه جامعه غربی از يك قرن و نيم
جاي فرد سير كرده با سرعت تمام در پيشرفت و توسجعه بجوده اسجت و     ساختن جمع به

ات وسجيع توليجدي و اقتصجادي    موسس ، هاي عظيم كارخانه ،  همه عمليات عجيب اال اين
هجاي فكجري و مجالی و     جز آنكه در سايه تجمع و تمركز سجرمايه  ، و خدمات اجتماعی

ه توانسجت بج   افراد كثير تحت نظام واحد نيرومندي فراهم شده باشد، چگونه مجی  دستیِ
وقجت   و سياسجی را تجأمين نمايجد. آن    نظامی هاي اقتصادي و وجود بيايد و چنان قدرت

براي آنكه ما زير دسجت و پجاي آنهجا لجه نشجويم و اسجير و اجيجر آنهجا نباشجيم، چگونجه           
در برابرشجان   ، پراكنده نجاتوان  هاي خالیِ توانيم با نيروهاي ضعيف فردي و با دست می

 قد علم كنيم، چه رسد كه جلو هم بيفتيم.
صجلی مجا بجراي    هجاي ا  بايستی يكی از ارمغجان  بنابراين و با بداهت قاطع و حتمی می

هم نجه   ها باشد. و تبديل افكار فردي به اجتماعی آن مملكت ايجاد اجتماعات و انجمن
اي مسجتقل و ججداي از يكجديگر، بلكجه يجك اجتمجاع و        درجه اتحاد و اجتماعات يك

تر كه تمام افجراد و واحجدهاي اجتمجاعی را در كجادر مجنظم مطمجئن        اتحاد درجه عالی
يعنی در باالي تمام افراد و اجتماعجات   دم و همكار نمايد.ق متحركی با هم مرتبط و هم

 ، و مملكجت، دسجتگاهی كجه همجه در آن سجهيم و مسجئول و موظفنجد        و حاكم بر ملت
 . «يعنی دموكراسی» ،وجود داشته باشد

 
 :مااين و دموكراسی

 مكانيك و ماشين با بود. مهندسی كارهاي و صنايع نهزمي در بنده اشتغال و تحصيالت البته
بيشتر سر و كار داشتم تا بجا تحصجيالت و مطالعجات جامعجه شناسجی و حقجوق اداري و       
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و  به و مطالعجه در همجان حواشجی دور   ر. ولی تا اين اندازه هوت و حوا  و تج سياسی
وججوه شجباهت و    بودم كجه بفهمجم ميجان ماشجين و دموكراسجی        متن برنامه پيدا كرده برِ

 العاده وجود دارد. سنخيت فوق
ديجده هسجتيد،    جنگ خوانده و دنيا ستاد دانشگاه آقايان دادرسان محترم كه افسران

زننجد توججه    كه امروزه وقتی از پتانسيل جنگی يك كشور حرف می يددان  به خوبی می
هجا يجا نفجرات زيجر سجالح نيسجت.        ها و هواپيماهجا و زيجر دريجائی    كتنها روي تعداد تان

يك كشور از نيروهاي علمجی و صجنعتی، ظرفيجت اقتصجادي،      تفكيك نيروهاي نظامی
ديگر قابل قبجول نيسجت. همجه اينهجا      ،تشكيالت اجتماعی و امكانات سياسی آن كشور

 د.شون و مرتبط در پيروزي يا شكست وارد می مجتمعاً
 هم مربوط و متناسب است. ميان ماشين و دموكراسجی ه جامعه متمدن همه چيزت ب

از طرف ديگجر تشجابه و    طرف و روح دموكراتيك يعنی روح ماشين و صنعت از يك
وججود آورده  ه دموكراسی را ب ، العاده وجود دارد. ماشين و زندگی صنعتی توافق فوق
آورد. بجدون دموكراسجی توسجعه و توليجد      دموكراسی هم ماشين را به وجود مجی  است.
 مقيا  امروزي ميسر نيست.  ه صنعتی ب
اي از عناصر مختلف از قبيل پيچ و دنده و دسجته   كه ماشين يك مجموعه طور همان

و ميله و رشته و چرخ و پايه و پيستون و اهرم و غيره اسجت كجه بجر طبجق نقشجه دقيجق و       
با يكجديگر   بوده و معينی در حركت و فعاليت  يح و براي انجام منظور و عملنظام صح

توان از جاي خود برداشت و بيكجار كجرد، يجك     يك را نمی نمايند و هيچ همكاري می
مترقی نيز ماشين نيرومند بزرگی است، متشكل از عناصر يجا افجراد    جامعه دموكراتيك

ممكن است وضع و وظيفه و روحيه خاص داشجته باشجند ولجی در     شمار كه هر يك بی
همگجی در فعاليجت و    ، اي تنظجيم شجده   سايه يك نقشه واحد و برنامه و منظجور خجاصِ  

نمايند. در هر دو جا نظجم و حسجاب    انجام وظيفه بوده، همكاري و تشريك مساعی می
رد. فقجط يجك   دا  و دقت و مجديريت و نقشجه و ارتبجاط و انضجباط و همجاهنگی وججود      

اختيجار   عقجل و بجی   روح، بجی  ماشجين از عناصجر بجی    .تفاوت هست، يك تفاوت اساسی
كنجد ولجی در    سود يك آمر خارجی عمل میه فرمان و ميل و به تشكيل شده است و ب
نيجز  را خودشان .  اختيارند صاحب فهم و،  عناصر تشكيل دهنده ، جامعه دموكراتيك

 دانند. نفع می و ذي فرمانده
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قطعات يك ماشين اجسام جامدي هستند كه داراي مشخصات و مقاومت ثابجت و  
هجر قطعجه را سجر     ، با اطالع از آن مشخصات ، معين بوده، مهند  سازنده يا گرداننده

گجاارد.   ات می گاارد و عملی را كه براي آن قطعه امكان دارد به عهده جاي خود می
خبجر   اجتماع انسانی بر حسب آنكه مجبجور يجا بجی    ي شكيل دهندهاما عناصر يا مصالح ت

تجا   «منهجاي بينهايجت  »امكاناتشجان از   ، ه داشجته باشجند  قج يا اطجالع و عال  ، از برنامه باشند
 كند. تغيير می «بينهايت ي  بعالوه»

شود سر جايش و براي كار منظور، مهجار و محجدود كجرد. امجا      قطعات ماشين را می
تواند خود را جمع كرده از گجردت و از زيجر كجار در بجرود يجا       نمی گاه يك دنده هيچ

كاله سر قطعه مجاور بگاارد و اخاللگري نمايد و وارونه بچرخد. اما ماشجين اجتمجاع   
بايد هم حساب و طرح نقشه جمجع را   ، طور نيست. مهند  و راننده ماشين اجتماع اين

 بكند، هم حساب و رعايت فرد فرد را ...
اي  خواهم كه مطالب فوق ممكن است نجاهموار و نامتناسجب بجا مرحلجه     معارت می
اي  اشاره و مقدمجه  مقصود بنده فعالً  باشد. هستيم وحتی ناقص بوده تحت آن كه االن در
بايجد عجرض كجنم كجه ايجن تشجبيه و        سراغ و به تكميلش بيايم، ضمناً به دايب بود كه بعداً

هجا   يك از داوطلبان مهندسجی در آن سجال   را نه من و نه هيچ قيا  ماشين و دموكراسی
شاهدات و عصجاره مطالعجات آن زمجان و    مكرديم. بلكه بعدها با استفاده از خاطره  نمی

پيش آمده است. نه تنها در ميان محصلين پزشجكی و فنجی و تربيتجی،     ، بعد از آن زمان
علجوم سياسجی هجم ايجن قبيجل       در ميان محصلين حقجوق و  ، ام بلكه تا آنجا كه برخورده

 شد. مان مطرح نمینعنوان مسائل اساسی مورد احتياج فوري وط مسائل به
 ، شغلی تخصصیِ فوق هاي فعاليت زمينه در آرزوهايمان و افكار ،بنده شخص براي

هجاي فنجی و صجنفی و خجدمات عمجومی تججاوز        صورت انجمن از حدود اجتماعات به
 كرد. نمی

همبسـتگیوگااشجت،   ه آنچه ما را تحت تأثير عميق میطور خالص در هر حال به

 هایعمومیمشتركبود.درجهتو ايفوهدفهمكاریملت

 
 دنبال كيميای اجتماع:  به

دسججت آوردن و نگاهداشججتن و  خواسججتن و گفججتن آسججان اسججت، امججا بججهه هججر چيججزي بجج
 مشكل ديگري است. مسأله و ، مين آنأتحصيل و ته وا داشتن ديگران ب مخصوصاً



 
 

 

 
 

 در دادگاه تجديدنظر نظامی 

 

۲۲۱ 

اال زيبائی و ضرورت قجدرت   هاي اجتماع ببريم و ها و قاعده پايه بايستی پی به ما می
اين بجراي  .خواهد فهمد و می كما بيش می كس است بديهی. همه  اتحاد و اجتماع امري
حل آن باردازيم و كيميا يا كليد توفيجق در اجتمجاع   ه اي بود كه بايد ب ما وظيفه و مسأله

 يدا كنيم.را پ
  Lean Gillet، مجدير مدرسجه   كال  اول مدرسه سانترال تأتر آمفی در  كه اولی  روز

وظجايف    گجوئی و ابجالغ   مقجدم  براي خير ، و عضو آكادمی علوم دانشمند متالورژيست
 Mes chers camaradesوارد  پشت تريبون آمد، خطابش به ما شاگردان تجازه  ، كلی

رفقجاي عزيجز    ، سجن مججوان بجراي آن مجرد مقتجدر      ، بود. ما دانشجويان( رفقاي عزيزم )
. او هم در تمام مدت سه سال براي دانشجويان مدير محبوبی بجود كجه هجر وقجت     يمبود
 ختند.ندا  ا می دستش بسا چه و نداختند ا می راه خنده و هلهله برايش گاشت می حياط از

همجه وقجت    ، در ميان رئيس و مرئو  و سابق و الحق ، چنين محبت و رفاقت نظرِ
( رفتارهجا  S.F.M.Vكارخانجات  طور عجيب برقرار بود )كارآموزها در موسسات و به

 خانوادگی بود. رفيقانه و تقريباً
ها  اما همه جواب ،«محبت و صميميت»جواب مسأله بود، تا اينجا يك جهت و يك

 ب كار نبود.و جوان
،  هجر صجورت كجه بخواهيجد )شجركت      يك اجتماع ، به عملدوام،،تشكيللوازم 
 را گفتم: تكنم سه چيز باشد كه يك چيز فكر می ،اتحاديه( ،حزب ،انجمن ،باشگاه
و مطلوب مشترك كه علجت اجتمجاع و قبجول زحمجات       وجود يك هدف يا مقصد .۲

 شود. آن می

 پيوندد و محيط را  هم میه و صميميت و دوستی كه افراد و عناصر را ب يمند هعالق .۸

 دارد. گرم و محبوب و محفوظ نگاه می
طجرف سجبب اطمينجان اشجخاص و عجدم فجرار آنهجا از         باط كه از يكضاعتماد و ان .۳

 تواند كار كند.   شود و از طرف ديگر دستگاه می يكديگر می
جنبجه   و مقرراتجی دارد و هجم مخصوصجاً    میاين شرط سوم هجم جنبجه اداري و نظجا   

كجاري و   گجااري و فريجب   ی. بديهی اسجت آنججا كجه نادرسجتی وكجاله     يااخالقی و تقو
شناسججی و صججداقت  وظيفججهه يكججديگر و بج  بججه داشججته باشجد و مججردم  دگجوئی وجججو  دروغ

نجه همقجدم و    ، كننجد  مجی را پجيش هجم بجاز      هايشان همديگر اعتماد نداشته باشند، نه دل
 شوند. همكار می
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 وججه كجامالً  ه وججه عجيبجی و بج   ه ، درستی و امانجت )بج  ديدم در محيط اروپا من می
طبيعی و بديهی از نظر خودشان( حكومت دارد )مقايسجه خريجدن گوشجت از قصجاب     

بجه منجازل در آنججا يجا     كه با هزار حقه و فريب است و وضع تحويل خواربجار   در ايران
چيزهاي جزئی و كوچكی است ولجی حكايجت    اينها ظاهراً ،در منازل(ه گااردن شير ب

داد و  نمايجد. در هجر حجال مجرا تكجان مجی       از حقيقت و واقعيت و اختالفات بزرگی مجی 
 گفت: رازي را جواب می
هجاي   رت عمل خود را در زمينهجتماع كار كنند و قد اند باال ا توانستهه اگر اروپائی
اي رفوق العاده نماينجد بج   ، سياسی و غيره ،اداري  ،صنعتی  ،علمی  ،مختلف اقتصادي 

يكجديگر   هم اعتماد دارند. ولی ما تا وقتی كجه بجه  ه و ب كارند  امينودرستكه  ستا اين
 زنيم و اعتماد نداريم، نخواهيم توانست دور هم جمع شويم. نارو می

 ،هجا  كرده طبقات، حتی تحصيل  تمام  در  حقوق  رعايت  شناسی و وظيفه اين خصلتِ
 دارم. به خاطر يحكايات و برخوردهاي زياد .بسيار عجيب بود 

 هجائی از دومجين اسجباب و لجوازم تشجكيل و دوام و      قدر كافی نمونجه ه كنم ب فكر می
اصجلی   اب اول واز اين تصديع الزم نباشد. اما عامل يا اسب عمل اجتماعات دادم و بيش

كمجال   عالی يا وجود هدف مشترك و شود، می  گاهی از فرط بديهی بودن فراموت كه
 آل است. مطلوب و ايده
ها  فعاليت براي درونی محرك و عظيم تحوالت براي مطلوب كمال كه است طبيعی
طلبجی و   ججويی و راحجت   تواند از جنس ماديات و آسايش نمی ، هاي الزمه يرو فداكا
نمايجد .   شود و آن دو شرط قبلی را ضعيف مجی  تی باشد. چون نقض غرض مینفع پرس

و خانوادگی و عقيجده اسجتداللی ، آن    سابقه ملیه اي از هموطنان بنا ب عده براي بنده و
 توانسـتباشـد.ديننمیومحركاصلینيزیجزخداكمال مطلوب و هدف و 

 هجاي ملجت   ها و خرابی ها و نادرستی نیكه ريشه دشم )جواب كيفر خواست( خصوصاً
ديجده بجوديم و آنچجه در مطالبجات و      خودمان را در نافرمانی از احكام و اصجول اسجالم  

مزاياي انسجانی   و اجتماعی و معالم اخالقی و مكاتب فلسفی هب مشاهدات خود در اروپا
و در آيجات   آن در تعليمجات اسجالم   تر و بهتر و باالتر  ديديم كامل ديم، میبرخورده بو

» درك و قبجول  هب، آن عده معدود ما را  هست. زندگی در اروپا، نآقر
 تر كرده بود. خيلی نزديك ۲« 

                                                
 برتر از آن نيست. برتر است و هيچ چيز : اسالم. حديث نبوي۲
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نجه تنهجا منكجر     و دادرسجان و دادسجتان   ه بحمداس رياست محترم دادگجاه اينك  نظر به
ن اعتراف و افتخار دارند و مقامات رسجمی مملكجت نيجز    ه آاين حقيقت نيستند، بلكه ب

 زمينجه و در ايجن    اديجان دنيجا اسجت.    ترين مترقی نمايند كه ديانت اسالم گوشزد می مرتباً
 گيريم. می « عنه مفروق »  را وآن  نمائيم نمی  و جامعيت اسالم بحثی  اثبات فوقانيت  براي 

و اينجانجب چنجين مطلبجی جنبجه      اي از دوستان همسجفر اروپجا   در هر حال براي عده
كيجد پجدر و   أطور خالصه و بنا بجه تمايجل و ت   عقيدتی و تجربتی و علمی داشت. پس به

ت خجود را از  اروپجا رفتجيم كجه ديانجت و مليّج      همملكت بج  ر و معلم و هموطن و شاهماد
كيجدات  أدست ندهيم و تخصص و تمدن از آنججا سجوغات برگجردانيم . انتظجارات و ت    

هجا   وجود آمدن دانش و تمدن در موقع عزيمت آنقدر بود و آنقدر كيسجه  براي به مردم
دوت ججوان و  ه هاي خالی همراهمان كرده بودنجد كجه حمجل خجالی آن بج      جين ورو خ

 كرد تا چه رسد به پر شده آنها. ناتوان ما سنگينی می
 

 های سفر:  سوغات
تجدريج از افكجار و   ه هاي خالی را طجی هفجت سجال تحصجيل بج      ها و خورجين آن كيسه
 هاي چهارگانه ذيل پر كرده بودم : ارمغان
كه استعداد اخا و  ي تا حدود ، هندسی و تمرينات تخصصیمختصري معلومات م .۲

 هضم آنها را داشتم و موضوع آنها خارج از بحث دفاعی حاضر است.
تشجريفاتی،   ، ولجی نجه اسجالم خرافجی و انحرافجیِ     يافته به اسجالم  اعتقاد و عالقه فزون .۸

 ه .زنده كنند و زنده فردي، بلكه اسالم اصلی اجتماعیِ
، اين واقعيت بزرگ كه سازنده و صاحب تمدن و سروري ممالك اروپا احسا  .۳

اند و تمام افراد از اين  يك شخص و يك مقام نبوده، تمام افراد در آن سهيم
بينند داراي ارزت و  نمايند كه می مات و خدمات را میحو قبول ز ندا جهت سهيم

 هستند. احترام و آزادي
ا در شكل ه و ضامن بقاء و پيروزي ملت كه زندگی اروپائی اين راز بزرگكشف  .3

شود مگجر   مين نمیأو نظام اجتماعی است، نه انفرادي و شخصی. اجتماع و اتحاد ت
ه آنهجا را بج   ، هاي معنوي محرك مشترك افراد بجوده و دوسجتی   آنكه كمال مطلوب

متحرك ،تا آنكه مجموعجه   آنها ارتباط و اعتماد ببخشد ی بهكند و درست هم نزديك
 و مستحكم و زاينده گردد.
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جمجع   ، هفت سجال مسجافرت   عنوان ارمغانِ اينها اصول و تعليمات دروسی بود كه به
هجا را   آوري نموده بودم. ولجی نبايجد تصجور شجود كجه فكجر تقليجد و تبعيجت از فرنگجی         

داشجتم و  اماتتظـاهریوتقليـدگریوحشـتواقدام. بلكه از افكار سطحی  داشته
روی،  بنجا بجه دعجوت اداره سرپرسجتی     ، در محل سجفارت  ، ين سخنرانی در زندگيمولا

0تقليدوطردتقليدبود.
رفتجه   اروپاه كه ب هاي اولی ه و كاروانزاد نسبت به نسل آقاي تقی ،ما  هنسل متعلق ب

شجده بودنجد، چنجد سجال اخجتالف داشجت.        تمدن اروپائی ي زده باخته و وحشت و خود
ه كجه  زاد به هيچ وجه طرفدار آن گفته آقجاي تقجی   ، هاي بنده بنده و بسياري از همدوره

نبجوديم. ايشجان در آن ايجام چنجين      ، خوانجده بجودم   در مجله كاوه بجرلين  سابقاً در ايران
هجاي پجا تجا مغجز سجر فرنگجی شجويم )البتجه          اظهار عقيده كرده بودند كه ما بايد از ناخن

ه از اين طرز فكر برگشتند و بنا به اصطالح خودشان توبجه كردنجد.   زاد بعدها آقاي تقی
اكنجون بجه    : فرمودند در باشگاه مهرگان ، نج سال قبلچهار پ ، يعنی در يك سخنرانی
 ام(. اشتباه قديمم پی برده

و شخصيت پيدا كرده بوديم كه طرفدار تقليجد   همعدودي از ما اين اندازه جلو آمد
ول هجم  كجرديم. اصج   ا نبوديم. فقط توججه و تبعيجت از اصجول مجی    ه تبعيت از اروپائی و

عموميت و كليجت داشجته مخصجوص     طور كه از اسمش پيدا است اصول است و همان
 هر كس بايد تسليم اصول شود.   به زمان و مكان نيست و

هاي بسيار مالمت آوري بود. آنچه آبادي و زيبجائی   برايم سال اروپا ،هاي آخر سال
ها محجروم   ون مملكتم را از آنساخت. چ عوض تحسين و تمتع معابم میه ديدم، ب می

ی و گديجدم. احسجا  بيكجار    نصجيب و بركنجار مجی    یبج  و اداره آنهجا  دو خود را در ايجا
، رئجيس اداره  حوصله شجده بجودم. بجا آنكجه مرحجوم مجرآت       كردم و بی خوري می مفت

اي را كجه تقاضجا    هزينجه هجر مسجافرت و    داشجت و  كجه ابجراز مجی    ، با اعتماديسرپرستی
فرمجود يكجی دو سجال هجم در      پرداخت و توصيه می كردم، بدون سند و گواهی می می

                                                
التحصيالن  هجري شمسی(،در جمع فارغ۲۳۲۳فروردين  ۳۲)برابر با ۲۲۳3آوريل سال ۲۲. اين سخنرانی در ۲

« ارمغان فرنگ»، با عنوان سفارت ايران در پاريس ، در محل اداره سرپرستیهاي فرانسه در دانشگاه ايرانی
سال داشته، دستنوشته اوليّه را پاكنويس كرده و در سوم  ۸6ارائه شده است و مؤلف كه در آن زمان فقط 

اكنون  . اين اثر همارائه داده است (، به دفتر سفارت ايران در فرانسه ۲۳۲۳ارديبهشت  ۲3)برابر با  ۲۲۳3مه 
ر چاپ سهامی انتشا  توسط شركت ۲۳۲3درسال « مقاالت اجتماعی و فنی»كه با نام  (3در مجموعه آثار )

 مندان قرار دارد.)ب.ف.ب( و منتشر شده است، در دستر  عالقه
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تكميل و تمرين باردازم، ديگجر طاقجت نيجاورده و    ه جاهاي ديگر ب و و انگلستان آلمان
 فعاليت و خدمت.ايران براي ه مراجعت نمودم. مراجعت ب ايرانه ب

 
 وطن:ه بازگشت ب

مراجعجت كجرده    بجه ايجران   ، تعطيالت تابسجتان  در بار دو ، در طول هفت سال تحصيل
همچنجين جهجت مطالعجه در     .بودم، جهجت تجديجد ديجدار پجدر و مجادر و وطجن عزيجز        

منظجور تجداركات تحصجيلی و عملجی )از      هاقدامات و احتياجات فنی و صنعتی كشور ب
 .اي از كارخانجات موجود در كشور( ل و در پارهآهن شما مله در راهج

فكجر  »تحجت عنجوان    ن سنوات دو مقالجه نوشجتم. يكجی در روزنامجه اطالعجات     آدر 
 . الجه انتقجادي از اسجالم   ، در ججواب يجك مق  )؟( و ديگر در مجلجه فرانسجوي   ۲«مهند 

هجا تحصجيل و تجدارك بجا روحجی سرشجار از عشجق و         كه بعد از سجال   محصلين اعزامی
با همين آقجاي دكتجر    شديم. مثالً برگشتيم، مواجه با اوضاع عجيبی می ايرانه تحرك ب
و مرحجوم دكتجر    قجدر و مهنجد  خليلجی    پزشجك عجالی   و دكتجر محمجد قريجب    سحابی
ايجران آمجديم.   ه با يك اتومبيل سجواري بج   ، رئيس جدي دانشكده دندانازشكی سياسی
شجهرها   از كرد. وطن پشيمان می همورين گمرك و قرنطينه آدم را از برگشت بأرفتار م
 مِهجاي دَ  بجا پاسجبان   ، خجروج  شجديم در ورود و  هاي در طجول راه كجه رد مجی    و دهكده
 شده، خود را مانند يجك جاسجو  در   ها و سئواالت عجيب و غريب مواجه می دروازه

ديديم. عالوه بر نام خودمان و پدرمان و شغل پدر و شجماره شناسجنامه    اين مملكت می
پرسجيدند؟.. يجادم هسجت     در آن منزل خواهيم كرد مجی  و غيره ، آدر  و محلی را كه

( يجك مسجافر بجين راه پيجدا شجد. از      اي ) شايد قصر شيرين خانه در قهوه مِدر طول راه دَ
برساند. بر سر مبلغ كرايه حرفشان شجد. او پجنج تومجان     ست او را تا كرمانشاه شوفر خوا

گفت. باالخره شوفر گفت من كجاري نجدارم و    وفر ده تومان میش خواست بدهد و می
 عهده بگير. هاي ضمن راه را به خواهم، فقط خرج آژان پول نمی

                                                
 به دست نيامده اسجت لجيكن مؤلجف در زمجان تحصجيل در فرانسجه      « فكر مهند »اي با عنوان  مقالهتاكنون . ۲

مجورّخ   ۸۸6۱فرسجتاده كجه در شجماره    « شجفق سجرخ  »بجراي روزنامجه   « در وصف صنعت»اي با عنوان  مقاله
اسجت كجه بجا عنجوان      (3اين روزنامه چاپ شده و اكنون از آثار مندرج در مجموعجه آثجار )   ۳3/۲3/۲۳۲۲
مندان قجرار   ر چاپ و در اختيار عالقهسهامی انتشا  توسط شركت ۲۳۲3در سال « مقاالت اجتماعی و فنی»

 است )ب.ف.ب(. گرفته
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برگشته  تازه جوان در سوء ثيرأت چه مسموعات و مشاهدات اين كه فرمائيد می حس
با چه وضعی از فرزندان خود  ، مورين دولتأدر لبا  م ، وطن درِ كرد. ما می از اروپا

 كرد. پايرايی می
كجه   شجود همجين   ( وقتجی وارد سجرحد مجی   یبيكی از دوستان )آقجاي مهنجد  حسجي   

عنجوان   بالفاصجله او را توقيجف و بجه    مورين ژانجدارمري أدهد، م ات را ارائه می شناسنامه
بابجا مجن دانشججوي    »گويجد   هجر چجه مجی    اندازند. ميون میدر كا ، فراري سرباز مشمولِ

« گشجتم.  مملكجت بجر نمجی   ه پجاي خجود بج   ه اعزامی دولتی هستم، اگر فراري بودم كه بج 
دهنجد.   مجی  آورنجد تحويجل پادگجان كرمانشجاه     بخشد. مانند اسجير او را مجی   اي نمی نتيجه
آشنائی همين جريان را بجه   ، گمرك خانقيندر ميان همسفران يا حاضرين در  تصادفاً

رسجاند.   ا معلم سابق ايشجان مجی  سين آقاي ميرزا محمد خان پور رئيس فرهنگ كرمانشاه
 شود. می یبحسي  سبب آزادي  و ضمانت رئيس فرهنگ كرمانشاه وساطت

اين وضعی بود كه محصلين اعزامی هنگام مراجعت براي خجدمت بجه وطجن بجا آن     
جلجوي   ، بجين  شدند. حكايات فجوق البتجه كهنجه اسجت و حجاال پاسجبان ججواز        مواجه می
موضجوع بحجث نخسجت     دانيجد، غالبجاً   كه می  طوري ها وجود ندارد. اما باز هم به دروازه

شود. عجدم   می مسئوالن دلسوز و حتی شخص اعليحضرت راي فرهنگ ووزيران و وز
را بايجد   آن علت ست.ا اي مسئله ما براي مملكت رفته يا اروپا محصلين آمريكا تمراجع

 در همين قبيل چيزها جستجو نمود.
 و بسياري از شهرها حكومت نظجامی  در تهران تهران رسيديم. از يكی دو روز به بعد
هجاي فراوانجی از    گيجري  بايست جواز گرفت و سجخت  قرار بود. براي هر مسافرتی می بر

ضامنی را معرفی كنجد. و مثجل يجك     آمد. الزم بود انسان عمل میه ها ب طرف كالنتري
كجه از   ل مجا قبجل آخجر در اروپجا    را ججواب بدهجد. در سجا    هجائی  بازجوئی ، مجرم متهم
هاي جوازگيري مملكتمان افتاده بجراي مرحجوم    ياد جريانه رفته بودم ب لندنه ب پاريس

تجر از   پدرم نوشتم امروز من از مملكتی به مملكت ديگر سفر كردم امجا خيلجی راحجت   
دو  ي رفتيم. زيرا با يجك مراجعجه سجاده    دماوندكه در خدمتتان از تهران به  اي آن دفعه
 ويزا گرفتم. ،و بدون معرفی و ضامن اي به كنسولگري انگليس سه دقيقه

 ربودنجد كجه شجخص را منزجج     مورين دولجت أديجديم. مج   بجدي نمجی   ما از خود مردم
و اقجدامات   اي اصجالحات  بجه پجاره   اشجخاص ، شهرهاي و در قيافه ساختند. البته در  می

ديجديم كجه اصجالحات     كرديم. اما می می برخورد كه از چند سال قبل شروع شده بود،
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تغييجر لبجا  مردهجا و روپجوت      هجا و  مغجازه  كاري ديوارها و ازحدود سفيد ،اقدامات  و
تقيلجدهاي   ، ظجواهر خيلجی سجطحی امجور     ، كند. آنچجه هسجت   تجاوز می ، كمتر ها زن

عمق و اسا  است. شجعر كليلجه و   ه است. ندرتاً توجه و تمايل ب بسيار كودكانه فرنگ
 مد:  آ به خاطر می دمنه
 

 طاوو  درنگ  ليب و كن بر عند كم
 آمد و اينجا همه رنگ گهمه بان  كانجا
 

كجردم كجه انگجاره     چنجين حجس مجی    ، روحيات و اصالحاتبا مالحظه آن رفتار و  
هجا   سال ها و بايست ماه خريداري ندارد. يا آنكه می ، هاي بنده و كاالي در چنته آورده
 دوت در شهر بگردم و فرياد و تبليغ كنم تا مشتري پيدا نمايد. هچنته ب
 

 :خدمت نظام وظيفه
 نگاشته بود كجه داوطلبانجه وارد خجدمت نظجام وظيفجه      نايرا  همراجعت ب چند روزي از
و هفجت مجاه در    ساله نظام وظيفجه كجه پجنج مجاه آن در دانشجكده افسجري       شدم. از يك
م كجه  كه مناسب اين مقام باشد ندارم. ملول بجود  گاشت صحبت زيادي سربازخانه می

ولجی تحجت    ، خاصيت كوچك بی ف خيلیييك وظا ، سال در  و زحمت ۸3بعد از 
 خواهند. از ما می ، انضباط سخت

 3 لشگرها، فرمانده دسجته گروهجان   ید در گردان مستقل مهندسآبا در همين عشرت
ايجن   ،شجد  مجی سربازان مجا داده   ما و به هموريتی كه بأمخابرات بودم. ولی اغلب روزها م
گفجت آنچجه    داد و مجی  آمد قطعه ريگجی را نشجان مجی    بود كه معاون فرمانده گردان می
 ،آوري شود. براي چنين عملجی  است بايد از محوطه جمع سنگ و ريگ بزرگتر از اين

نبجود. امجا   هجم الزم   ، بلكه متوسطه و ابتدائی ايرانالبته نه تنها تحصيالت مهندسی اروپا
 شد. ترين تخلف سبب تنبيه انضباطی شديد می كوچك

مجا   هو مناسبی در خور معلوماتمان بج   مأموريت مخصوص ، يكی دو ماه كه گاشت
رفتجه   اداره مهندسجی ارتجش  ه ها بج  بعد از ظهر ، دادند. چهار نفر از ما را انتخاب كردند

 كليجه افسجران   ، بعد از ظهرهاي دوشنبه ، ها ترجمه كنيم. در آن دوره نظامنامه از فرانسه
  دهنجد.  گوت  غيره  و  هاي تاكتيك بروند، سخنرانی باشگاه افسران به دعوت داشتند كه
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مجا را از ايجن عمجل معجاف       اداره مهندسی  رئيس  ی،كيكاووس  ه، سرتيپشاهزاد  تيمسار
 نامه بنويسيم. كرده، دستور داده بودند بنشينيم آئين

اي نيسجت.   حرف تازه ، كارها در مركز مبارزه با تمركز اداري و جلوگيري از تورم
ايجن قسجمت داشجتند.      خود خيلی اصرار به در دوران وزارت دارائی آقاي نجم الملك

در امجور مربوطجه    نيز بارها از دخالت دادن مردم نخست وزيران و شخص اعليحضرت
بينجيم   عمل می  سفانه آنچه در ميان و درأاما مت اند. كرده ا صحبته از شوراي شهرستان و

ها و ادارات دولتجی   يشرفت و تقويت است، نه تنها تمركز امور در وزارتخانهدر پ دائماً
مقيم پايتخت، بلكه توجه و تمركز و تبلور همه چيز در يك مركز خيلجی محجدودتر و   

هاوابتكارهاوهمهشخصيت،ودشاصرارمیاسجت.  ، يعنی در مقام سلطنت تر خاص

مسئوليت هركاروهرفكروهردستور،پيرویازمنويـاتملوكانـههامحوشده،
منتهیشودوهردستوروتصميمازشـاهسـاطعوصـادرباشد.هرگزارشبهشاه

 گردد.
چجه بجود و نظريجه جيمجز      ياد آوريد كه تاكر ميرزا محمد عليخان گرگانی  هحال ب
مدافع حقيقی و واقعی رژيجم   كشاند و چرا آقاي دكتر مصدق كجا می هكار را ب برايس

 فرمود: می ، مشروطه سلطنتی
از تعرض باشد و براي آنكجه مصجون از    نبايد مصو شاه ، در مملكت مشروطه»

شد بايد از دخالت در امجور مملكجت و طرفيجت بجا مقامجات داخلجی و       تعرض با
 «خارجی خودداري كند.

 از اين اشارات عبرت   ، و سلطنت و دولت ملت  مندان به هكنم عالق عرض می  باز هم
 بگيرند.
 روم دنبال مطالب جا مانده. می

 
 دوران خدمت: 
حسرت خدمت   العاده در آتش فوق .۲۳۲۱سال ،آيم می دوره خدمت هاز دوره وظيفه ب

 « انمشركت ساخت» سوختم. سرشار از فعاليت بودم. در به مملكت و كسب معات می
 استخدام گرديدم. در دانشكده فنی ،سيس شده بودأت داور، كه از طرف وزير دارائی

هاي حرارتی و ترموديناميك شدم. ولی اين مقدار كار كفاف  دار در  ماشين عهده
وظيفه كرده، يك  برگشته و نظام اي از رفقاي فرنگ ام را نداده با عده عطش و عالقه

 ( با مبلغ هنگفت )اتحاد مهندسين ايران « مااِ»نام  ، به حريف فن شركت هفت نفري همه
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 سيس كرديم...أهفت هزار تومان ت
هجاي   داراي شجعب و رشجته   ، با يك برنامه دولتی بسجيار وسجيع   « شركت ساختمان» 

يجا   آلمجانی  وسجيله يجك متخصجص خجارجی، غالبجاً      هفعاليت متعددي بود كه هر كدام ب
معجاون فنجی شجركت، زيجر      شد. آقاي مهند  حسجين شجقاقی   ، اداره میاروپاي شرقی

را  مقجام فرنگجی، يجك مهنجد  تجازه وارد ايرانجی       دست هر مهند  يا متخصص عالی
 جاي آن فرنگی را بگيرند. بنده را هجم زيجر دسجت    ، داد قرار داد. كه بعد از پايان قرار

L’Hiraut  ايججاد   ، كردند. برنامه اين شعبه « شركت ساختمان » سيساتأمعاون شعبه ت
ريزي و از  كوره چدن ،سازي  كارخانجات پيچ و مهره ،زي مكانيكی پهاي آجر كوره

 اين قبيل كارها بود.
كجه  مطالعگی  و بیكه داشت و با تعجيل  زياد هاي خيلی با داعيه «شركت ساختمان»

يكسجره دانشجياري دانشجكده     ، بود، عمري نكرد و كار دولتجی مجن    در تشكيل آن شده
 شد. فنی

باقيجات  »وارد شجدم. خجاطرات    در اداره ساختمان بانجك ملجی ايجران    ۲۳۲۲در سال 
هنجوز دلشجادم     ، ام انججام داده  بانجك سيسجات  أعنوان متصدي دايره ت كه به« الصالحاتی

 كند: می
سجاختمان   ، چجاه عميجق بعجد از جنجگ     ناولجي  ،موتورخانه بانجك   ،استفاده از قنات
 هججا و تاسيسججات شججوفاژ و بججرق و آبِ گججااري سججاختمان مناقصججه ،فروشججگاه فردوسججی

 .خره شعبه بزرگ مجهز بازار باال ها و هرستانهاي مختلف بانك در ش شعبه
تجا   ، اين قبيل مراجعات و عمليات مهندسی متنوع و مطالعات درسی دانشكده فنجی 

از طريق فعاليت فنجی و تخصصجی تحصجيلی     ، حدودي احتياج و عطش مرا به خدمات
 قايان را درد بياورم.كرد و الزم نيست از اين جهت سر آ اقناع می

 
 اجتماعی: ،های اسالمی اروع فعاليت
نفر جوان خوت  دوروز  بودكه يك ۲۳۲۲ختمان بانك ملی در همان سالدر اداره سا
كردند  سالم عليكی  سراغم آمده، به ،يكی عضو بانك و ديگري عضو فرهنگ ،قامت

خواهش همكاري و يك مقاله داشتند. نام  . را روي ميز گااشتندو مجله كوچكی 
م لَآموز را هنوز فرهنگستان براي شاگرد دبيرستان عَ )كلمه دانش ز بودآمو مجله دانش
 ي . باال ندو نويسندگان آن اشخاص مختلف بود «كانون اسالم« مجله ناشرِ ، نكرده بود(
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 را ديدم. براي اولين بار نام آقاي سيد محمود طالقانی ، ها يكی از مقاله
 مجاهب در اروپجا  »كه براي آن مجله تهيه كردم و در دو شماره چاپ شجد   اي مقاله
 چاپ شد. تقالًبودم، مس كه در زندان اين مقاله بعدها و موقعی ۲«بود

عجرض كجردم، بنجده در     طور كه در شرح حال و افكار دوران تحصجيل اروپجا   همان
ترين مأموريجت، مأموريجت و رسجالت بجراي      حاشيه وظايف تحصيلی و تخصصی، مهم
اروپجاي   ، واقعی مترقی و اروپاي اروپاي متمدن هموطنانم، فهماندن اين مطلب بود كه

هجا، اروپجا    زلف و ماتيجك خجانم   با شاپو و كراوات مردها و اروپا . سينما و رمان نيست
و  اآل دارد، فعاليجت و فجداكاري دارد، تقجو    نشده است. اروپا معنويت و ماهب و ايده

 روح اجتماعی دارد.
كشور، تحويل هموطنان و ه ل بعد از مراجعت بكه هفت سا بنابراين اولين ارمغانی

قصد  ات را به  بود و اينك يك نسخه« ماهب در اروپا»دادم، مقاله  جوانان مخصوصاً
 نمايم. می مطالعه، تقديم دادگاه

 فاع و دادگاهآمد با موضوع د نظر می به ، هاي گاشته اگر حكايات و سرگاشت
وارد  ولی اين مقاله و مطالب بعد از اين مستقيماً ،ارتباط مستقيم و صريح نداشته باشد

 رود. پاي آن پيش می هشود و پاب خواست می كيفر
 :گويد خواست و آنجا كه می عاي كيفر اد  برخالف كامالً كه فرمائيد می مالحظه

 مزمان با فعاليت در نهضت مقاومت ملیمهند  بازرگان و همفكران او ه »
مندرجات صفحه ه بنا ب ۲۳۳3مندرجات صفحه اول و ه بنا ب ۲۳۳۳)يعنی سال 

ی در يها مصداق دروغگو فراموشكار است( نيز فعاليته خواست و ب كيفر ۲3
ت ماهبی سعی داشتند و تحت پوشش جلسا هاي مختلف اسالمی لواي انجمن

را  داشتند از تفرقه و پراكندگی هواخواهان و طرفداران خود جلوگيري و آنان
 «. دارند رسيدن فرصت مناسب و تجديد فعاليت علنی در اطراف خود نگاه تا فرا

. اينجانب و  ورزي نوشته است خبري و يا غرض چقدر دور از حقيقت يا از روي بی 
هاي  در انجمن و آقاي مهند  سحابی ی و آقاي دكتر سحابیاس طالقان حضرت آيت
ايم، اما درست برعكس ادعاي  ايم، خيلی هم داشته فعاليت داشته مختلف اسالمی
 است.  نداشته ابیي فرصت يا ،پوششی و فرعی جنبه ،ما ماهبیِ هاي فعاليت ،كيفرخواست

                                                
چجاپ   ارگجان كجانون اسجالم   « دانجش آمجوز  »تدوين شده ودر همين سال در مجله  ۸۸/۳/۲۳۸۲اين اثر در  .۲

حجث علمجی،   مبا»با نجام   ۲۳7۲قرار دارد كه در سال  (۲اكنون در مجموعه آثار ) گرديده است. اين اثر هم
 است)ب.ف.ب(. گرفته قرار مندان عالقه اختيار در چاپ و ارانتش سهامی   شركت توسط«اسالمی اجتماعی،
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كه بعداً ارائه خواهجد شجد )و كيفرخواسجت نيجز       طوري اگر ورود بنده به سياست به
شجروع شجده اسجت، ولجی فعاليجت مجنظم مجن در         ۲۳۳۸رود( از سجال   جلوتر از آن نمی

 ج  اسجت   «  ماهب در اروپا » اولين مدرك آن همين مقاله ـ  هاي اجتماعی و ماهبی زمينه
آغاز شده و در آنجا بود كه براي اولين بجار بجا آقجاي     «ون اسالمكان»در  ۲۳۸۲در سال 
 آشنايی و ارادت پيدا كرده و يك همكاري صميمانه مداوم پيدا كرديم. طالقانی

گفتنجد و   مجی  با شيوه روشن و اصيل و مؤثري، تفسير قجرآن  انیقحضرت آقاي طال
 شديم. مند می از محضرشان بهره ، و اينجانب  و جوانان از دانشجويان  اي عده دائماً

و  منظور تبليغات اسجالمی ه ب آن روز كه در خيابان اميريه « كانون اسالم »در محيط 
كجه بعجداً تأسجيس     « انجمن اسالمی دانشججويان  »سيس شده بود و همچنين درأخيريه ت

 ۸يجا اججراي مجاده     ، آورد سفر فرنگ اي براي تحويل دومين ارمغان ره شد، بنده زمينه
 يافتم. كرده بودم، میبرخود فرض  ، ايفاي وظيفه خلق وه اي كه براي خدمت ب برنامه
 

 همكاری و فعاليت موروثی: 
تر و موروثی بجود. آن   دار خيلی ريشه همكاري اينجانب با حضرت آقاي طالقانی اتفاقاً

نوع پوشش تظجاهري جلجوه داده،    رنگ ريا و يكه خواست، ب عشق و فعاليتی كه كيفر
اعمالمان بوده است. زيرا بيسجت   ار وساير افك ءدر خون ما وجود داشته و اصل و منشا

بنا به پيشنهاد مرحوم حجت االسالم آقجاي حجاج    ۲۳3۳سال قبل از آن در حوالی سال 
و اسجتقبال و اقجدام    ، حاضر ، والد معظم حضرت آقاي طالقانیِ سيد ابوالحسن طالقانی

در  ، مخجالفين اسجالم   هگجوئی بج   منظم تبليغ دينجی و ججواب   لسجيك م ، مرحوم پدرم
 ،ب و اديان جديجد كتا گرديده،افراد زيادي از مبلغين و يا معتقدين اهل منزل ما تشكيل
شجاهد  كجه مجن     طوري پرداختند. به به بحث می كردند و با حضور مردم آمد و رفت می

منتشجر  « غبال»نام اي نيز به اي از آنها بودم. اين مجلس يا مجمع، مجله شدن عده مسلمان
از  و مرحجوم حجاج محتشجم السجلطنه     كرد كه از جمله ميرزا ابوالحسن خان فروغجی  می

 همكاران آن بودند.
 براي دولجت  گونه اجتماع و جنب و جوت و آثار حياتی مردم آن دوره چون هر در

ه يج غير قابل قبول بود، بزودي مخالفت آغاز شد. مرحوم پدرم را رئيس نظم نامطبوع و
بل مقاومت منطقی نجرم شجد و   ارعاب فراوانی احضار كرد ولی در مقا وقت با تهديد و
رفتجه، حقيقجت و ضجرورت قضجيه را در ميجان       نزد شجاه  والحسن طالقانیبمرحوم حاج ا
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كجه خجود مطجرود و محكجوم      وزير درباري گااشتند و رفع مخالفت نمودند، ولی بعداً
صورت تفسير و موعظجه   گرديد و مجلس به ومی آن مجلسمانع ادامه عم ،گرفت  قرار

 درآمد.
چنجين تربيجت شجده بجوديم      ، عقيدت و بنده بنا به ارث و منظور آنكه آقاي طالقانی

اجتماعی  خدمت يك خانوادگی، وظيفه و فردي وظيفه و خصوصی شغل موزات هب كه
و مطالعجات آنججا خاصجيت و     جزء برنامه خود بدانيم. مسجافرت اروپجا  را نيز  و اسالمی

 ضرورت اين طرز فكر را در بنده تقويت نموده بود.  
پجيش آورد ايجن    تی كجه بجراي ايجران   ها و خفّ با همه مصيبت ۲۳۸3قضاياي شهريور 

كشجيدن و مختصجر    يجك فرصجت نفجس    ملجت  تسلی مختصر را همراه داشت كه بجراي 
موقت دست داد و بالفاصله آثجار آزادي در افكجار و ذوقيجات و اعمجال      امكان آزادي

طجور محسجو  سجطح مطبوعجات بجاال رفجت و در ميجان مقجاالت          پديدار شجد. بجه   مردم
 ، كينجه اندوختجه اسجت    ي گريختجه  از زنجيجر  جوي كه الزمجه مجردمِ   آميز و ستيزه دشنام

هاي فكاهی و كاريكاتورهاي  مقاالت تحقيقی و اجتماعی ارزنده نيز پيدا شد. روزنامه
سجاخت و هنجر نقاشجی و     ظجاهر مجی   نخنده در چهره خوانندگا ، انتقادي براي اولين بار
روي صجحنه آمجد،    تجأتر بجه   ، ترقی سريعی نمود. كتجاب نوشجته شجده    ، كاريكاتوركشی

هجا ديگجر كلمجات و حركجات      هجا و گفتجه   تشكيل شجد. مجردم در آن نوشجته    یاعاتماجت
 ديدند. بازيگرهاي دولتی را نمی تو خالیِ دستوريِ
 

 : كانون اسالم
طور كه در هواي مساعد بهار و در زمين حاصلخيز همه نجوع گجل و    است همان بديهی 
دارد  وظيفه باغبان و شود می ديده هم گزنده جانورهاي ،در باغ و آورد می در سر علف
سجوخته و وظيفجه    هاي خوب را پرورت دهد، وظيفه يك مجتهد روشن ضمير دل هالن

افكجار   ،كشور كشتزار دل و دماغ جوانانكرد در معلم تشنه خدمت نيز ايجاب می  يك
 تمدن و ترقی، عمجل اروپجائی   افتاده شيفته عقب پاك و زنده را بارور كنند. در ايرانيان

 ل بود.نزَحجت كامل داشت و وحی مُ ، فقها دانان و اصطالح حقوقه و علم اروپائی ب
نام بردم بسيار طبيعی و مناسب بود كه اولين مقاله غير  طور كه قبالً همان ، بنابراين

  از هر چيز اين باشد.قبل« ماهب در اروپا» ،جوان ا طبقهبدرسی و مواجهه عمومی بنده 
  ، مقتدر متمدنِ كنم كه اروپائی خواه خود قطع خواه و تجدد ترقی با هموطنان مطلب را
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 دين نيست. در پايان آن مقاله چنين گفته شده بود: بی
مرتجب و   ، دارد هست. شيوع كامجل  دين بوده و ، طور خالصه در اروپا پس به»

استوار گشجته اسجت.    ، هاي صاف و مغزهاي روشن باشد. يعنی بر دل پاكيزه می
 ...«باشد  ناقص می است كه براي امروز كامالً یولی دين

محل معارفه و برخجورد افكجار و اشجخاص بجود. از سجرتيپ مقجد  و        كانون اسالم
گرفتجه تجا دانشجيار و آموزگجار و       گجراف رتبجه وزارت پسجت و تل   منصب عجالی  صاحب

 ، آموز و كاسب دكانجدار. در يكجی از آن مججالس سجخنرانی و بحجث      دانشجو و دانش
 : سئوالی را بنده عنوان كردم

 « وجب چيست؟ ۱/۳ر و ابعاد موضوع كُ» 
عجرت   هجاي منجمجد شجده در    صورت قالجب  را به براي حاضرين كه مسائل شرعی 

ديگر هم ججوابی نداشجتند و    حاضرين مورد بود. جا و بی كردند، سؤال اصالً بی نگاه می
ضمن مطالعاتی كجه بجراي تهيجه در  تأسيسجات      و تصادفاً معما الينحل ماند. ولی بعداً

حجث و تخليجه   در ب Installation Santinair «تأسيسات بهداشتی» ساختمان، در كتاب 
هجا روي   كردم، به مطالبی برخوردم كه شباهت به بحث شرعيات و تصفيه فضوالت می

كتاب طهارت  از مسائل و بسياري ركُ جواب مسئله ،مواد جائزالتيمم داشت و دنباله آن
 نمجوده  را عنوان اولجين سجخنرانی خجود در كجانون اسجالم      همان داد. ر علمی میظرا از ن

تحجت عنجوان    ۲۳۸۸صورت اولين كتاب خود در سال  پس از تحقيق بيشتر و تكميل به
حال چند بار چجاپ شجده اسجت. در     منتشر ساختم. اين كتاب تابه ۲«مطهرات در اسالم»

 Filtrationاز دريچجه تصجفيه بيجو شجيمی      آنجا كليه احكام طهارت و نظافت اسجالمی 

biochimique هجاي رياضجی مطالعجه      فيزيك و شجيمی و فورمجول   استعانت قوانينه و ب
توانسجت   حتياجات و روحيات زمان بود و میا ق بابشده بود. طرح ورود در مطلب منط

گفتجه بجود     از آنهجا  مجورد اسجتقبال واقجع شجود. يكجی      هاي متدين از طرف در  خوانده
علجوم    و  دريچه افكار  از  يعنی  شد. كتابی نوشته می م هم چنينكات براي ساير احكا اي

 گرفت. كليه مباحث اسالمی مورد مطالعه و مطابقه قرار می  جديد،
 آرزوي آن دانشجو براي بنده آرزو و دستورالعمل شد.

                                                
 ۲۳۸۸ه در آبجان مجاه   اسجت كج  « كانون اسالم»و در  ۲۳۸۸. اين اثر تدوين تفصيل سخنرانی مؤلف در سال ۲

، توسط «مباحث علمی، اسالمی»، يا عنوان (7در قالب مجموعه آثار ) ۲۳7۲چاپ و منتشر شده و در سال 
 ب(.)ب.ف.  مندان قرار داده شده است چاپ و دردستر  عالقه شركت سهامی انتشار
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 : انجمن اسالمی دانشجويان
و مجاهجده در راه كشجف و رواج حقيقجت و     ايجران ه دين و به بديهی است كه عالقه ب
اين حقيجر نداشجت. چجه در همجان       الوجوه انحصار به وجه من هيچ اصالح خود جامعه به

منجدان مجاهجد     ه، عالقج  تر يا پيرتر و چه در ميان قشرهاي جوان ، ها ها و همسن همدوره
 فراوان بودند.

ظاهر گرديجد   هائی از ديكتاتوريز ركه بعد ا ها و آثار حيات جوت و از جمله جنب
خواسجت   بود. بر خالف اظهجار كيفجر   ۲۳۸۲سيس انجمن اسالمی دانشجويان در سال أت

ما براي جلجوگيري از   و بعد از تعطيل نهضت مقاومت ملی ۲۳۳3گويد: در سال كه می
زديم. اين انجمن كجه   يس انجمن اسالمی دانشجويانسأت تفرقه هواداران خود دست به

و بجدون   ۲۳۸۲نمجايم در سجال    مجی  را تقديم دادگاه يك نسخه اساسنامه چاپی كهنه آن
در دانشجكده   ،اشجته باشجيم  د  و بنده از آن اطالعجی  و دكتر سحابی آنكه آقايان طالقانی

 به دنيا آمد. پزشكی
العمجل   عكس و دفاعی آن،جنبه آمدن شنيدم،دنيا انجمن مقدمين از بعدها كه طوري به
 كار افتاده و در ميان جوانجان  دو دسته يا دو دست به اي داشت.در دانشگاه تهران مبارزه

غريجب   مخصوصجاً بجر دانشججويان     ا.هج  هجا و بهجائی   اي تجوده   كردنجد.  مجی   ما سخت تبليغ
اي از آنهجا   ها كه شجايد عجده   كردند. بچه مسلمان عرصه را خيلی تنگ می ،ها شهرستان

آمده بودند به رگ غيرتشان برخجورده   آقاي طالقانی پاي تفسير قرآن در كانون اسالم
 كردم. آقاي مهند  سجحابی  را تقديم كه اساسنامه چاپی آن بود. انجمنی تشكيل دادند

اساسنامه را از نجواقص  اين  ، عدم تفحص و توجه بهدر مرحله نقص و صالحيت دادگاه
ها شمردند. بنابراين الزم است كه حجاال مجا رفجع نقيصجه نمجائيم و انجمجن        عمده پرونده

طبق كتابچه چاپی مرام انجمجن    كنيم. بر كه هست معرفی طور را آن اسالمی دانشجويان
 شرح زير اعالم شده است: هدر چهار ماده ب

 .بر طبق دستورات اسالم اصالح جامعه .۲
  روشنفكر  جوانان مخصوصاً كوشش در ايجاد دوستی و اتحاد بين افراد مسلمان .۸
 بوسيله ايجاد موسسات تبليغاتی و نشر مطبوعات. انتشار حقايق اسالمی .۳
 مبارزه با خرافات. .3
دانشجگاه   مسلمان روز جوانان و روحيات آن طرز فكر  دادرسان از آنكه آقايان براي 
 «ما هدف» يا اساسنامه مقدمه از قسمتی فرمايند، حاصل اطالع آنها هاي دلدِدر و تهران
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هجاي   شده بالفاصجله در تمجام دانشجكده    كاشته كه بار جهت از آن خوانم.خصوصاً را می
هجاي   تسليم مشكالت و مخالفت ، رغم فقدان وسائل لیعن سر از خاك درآورد و تهرا

و حتجی   هجاي ايجران   اند و بحمداس هنوز برقرار است. بلكه در تمام دانشگاه فراوان نشده
. و بعجداً كجه    اسجت   ه و نظيجر پيجدا كجرده   ، شعبه يجا دامنج   اي ممالك اروپا و پاره آمريكا

و مهند  و پزشك و معلم و غيجره   ندفارغ التحصيل گرديد ، عضو انجمن دانشجويان
ت و و غيجره تأسجيس شجده اسج     معلمين ،پزشكان ،نهاي اسالمی مهندسي شدند، انجمن

 :اين شبكه بزرگ يك مكتب و نيروئی را تشكيل داده است
هدف ما: پيدايش و تشكيل اين انجمجن هنگجامی وقجوع يافجت كجه مربيجان و       »  

پرچمداران و زمامداران امور از خود سلب مسئوليت نموده و وظايفی را كه از 
داشتند انججام نجداده و از    عهدهه و تربيت اجتماع ب لحاظ اجراي مقررات اسالم

طرف ديگر گروهجی بجرخالف حجق و عجدالت مقامجاتی را اشجغال كردنجد كجه         
كننجد و در   شايسته آن نيستند و ظلم و تعجدي خجود را بجر ديگجران تحميجل مجی      

از جاده اصلی منحرف و مفاسد  مسلمين و افراد جامعه ايرانی ، روت اين نتيجه
رو به ازدياد نهاد كه حالت رقت و تأثر عجيبی در قلوب طبقه حدي ه اخالقی ب

با ايمان پديدار گشجت و راه   مسلمان و عده اي از دانشجويان بيدار و روشنفكر
عالج را تنها آن دانستند كه با داشتن بار سنگين تحصيل، انجمنی تشجكيل داده  

وسججيله  هبج  حقجوق و مججوازين اسجالم   ، بخصجوص دانشجججويان را بجه  ردمو افجراد مج  
وظجايف و   هها و جلسات مرتب دينجی آشجنا سجازند و عمجوم طبقجات را بج       برنامه

 ، خجواه و نجادان   تكاليف فردي و اجتماعی واقف كنند و نگاارند گروهی خود
ه و از طجرف ديگجر گروهجی    خرافات را در نظجر ايشجان اسجا  ديجن جلجوه داد     

رخ مردم ساده كشيده و آنها را از ديجن   هپرست اين دسته را ب هوسران و شهوت
 «و ايمان بيزار سازند.

 بيست ساله از ما تندتر و روشن تر بودند.   فرمائيد كه جوانان مالحظه می
 ،رسيد می نظرشان به كه و نويسندگانی و استادان وعاظ از  دانشجويان اسالمی انجمن
 و دكتر سحابی از جمله از آقايان طالقانی كردند. همكاري و سخنرانی دعوت می براي

 ،فقشدكتر  ، راس آموزگا حبيب ،فلسفی ،از امثال آقايان راشد ،چنينمو از اينجانب. ه
و غيره كه غالب آنها نه در آن زمان و نه حاال  صدر بالغی،  دكتر آذر ، دكتر عميد

( نداشته و ندارند و بسياري )يعنی نهضت آزادي ايران ما عنوان و افكار سياسی موافق
هايشان چاپ شده و موجود است، طبيعی است بنده با آغوت باز چنين  از سخنرانی
 خدمتی چهارم برنامه  ماده  ماده دوم و تا حدودي  با   و فعاليتی را كه منطبق دعوت 
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 كردم. بود، استقبال می ارمغان اروپا
 

 تارها و نواته های مذهبی: سلسله گف
  كه اين جوانجان  گوت اي داغ و پيكرهاي سراپاه دل ،مغزهاي روشن ،چشمان درخشان

ه را بج  اي بسجته  هجر زبجان    مشوقی بود كه  بهترين عامل و  دادند، مهربان نشان می  و  مؤدب
زبجان حجال مسجائل و مطجالبی مطجرح      ه كرد. بج  آورد و هر ذهن كور را باز می سخن می

بلعيدنجد و   شجنيدند، مجی   كردند و وقتی جواب آنها را مطابق افكار و استعدادشان می می
 قاپيدند. می

انججام و بسجياري از    رزحمت سالی دو سجه بجا   هاي بعدي بنده كه به سلسله سخنرانی
اسجت كجه سجير تحجول افكجار و       جهجت قابجل ذكجر در دادگجاه     شد از اين آنها چاپ می

تناسجب  ه دهنجد و بج   از معتقدات ماهبی داشتند، نشجان مجی   كه روشنفكران ظاراتی راتان
 پيش رفته است. ، آنها و در جواب مسائل مطروحه

دفاع از ديانت و از حقيقجت   كه جنبه«مطهرات در اسالم»و « ماهب در اروپا»بعد از
كه اسالم جوابگوي كليه مسائل معنجوي   بود داشت چون چنين ادعا شده و عمق اسالم

باشد، هر موضوع و مشكلی به آن عرضجه   و مادي زندگی اعم از فردي و اجتماعی می
كهنجه بجود، ولجی     جهجانی و نسجبتاً   شد. يكی از مسائل و مطالب آن دوره كجه كجامالً   می

كشجور مجا طنجين انداختجه و محافجل سياسجی و        نتازگی در اذهان و شئو هانعكا  آن ب
 و كمونيسجت  خود مشغول داشته بود، افكار ماترياليست دينی و اداري و اجتماعی را به

ل الملج  كمونيسم بين با ميراث وسيع سوابق تشكيالتی بسيار قويِ بود. حزب توده ايران
 هاي خارجی داشت و همچنين با منطق و اصول تجازه و تيجزِ   و با پشتيبانی كه از سياست

 ، مسجلك تجوده   مرام و . را در معرض تهديد و تسخير قرار داده بود جوانان ايران ، آن
و عقايجد تججاوز    سراسجر افكجار و آداب   تنها جنبه سياسی ضد دولتی نداشت، بلكجه بجه  

كس باشجد.   قبول و تحمل همه  توانست قابل كه چنين وضعی نمی است  نمود. بديهی می
با وجود نقاط اشجتراك چنجد از نظجر     كه مرام كمونيسم از نظر يك مسلمان مخصوصاً
 یسی و اصجول هاي اسا اختالف كارگر و داعيه مساوات و عدالت، از مظلوم و يطرفدار
 دارد. ، با اسالم«و مقصد زندگی ألحاظ جهان بينی و مبد به»مهمی 
 مخصوصاً يا توده افكار كه موقعيتی و تأثير از دادگاه  اين در نباشد الزم كنم می فكر
، صحبت بنمجايم   است در كليه شئون كشور ما بازي كرده ( ۲۳۸۲-۲۳۳3 )در سنوات
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. در هجر حجال    ايجاد نموده بود گوشزد كجنم  و تزلزلی را كه در مقامات دولتی و دربار
كجرد يجا الاقجل تحجت تجاثير       و اداري مجا را تهديجد مجی    اركان خانوادگی و دينی و ملی

امكجان   ا در سجه جبهجه  از سه طريق يج  ، . در برابر اين سيل همه چيز برانداز گاارده بود
 مقابله يا مبارزه وجود داشت:

 ،زور و پليسی يعنی با از طريق نظامی .۲
 ،و دولتی از طريق سياسی و ملی .۸
 . از طريق فكري و عقيدتی .۳
 

 ( در پيش گرفتند.مرداد ۸۲)بخصوص بعد از كودتاي راه اول را نيروهاي انتظامی
و اجتمجاعی   افكجار ملجی   و دوم در داخله كشجور بجا تشجكيل و توصجعه احجزاب       راه
ردانجدن  گ  شود و در خارج كشور با مااكرات و معامالت ديالماسی و بر پاير می امكان

 نفوذهاي خارجی. 
اججرا   ، هجاي بجر سجر كجار     هيچ وجه از طرف دولتها به  چنين اقداماتی در آن سال

نيز يا تشكيل نشده بود يا اگر شجده بجود، عنايجت و     و اجتماعات ملی نگرديد و احزاب
 عمقی نداشت.  

راه سوم كه مبارزه در زمينه فلسفی و فكري و ارائه مكتب رقيجب و مجافوق باشجد،    
 كه ما انتخاب كرديم. ستا همان
 

ما بدون آنكه دستور يا دستمزد از جائی بگيجريم و بجدون آنكجه     وظيفه دينی و ملی
اطجالع و اعتنجائی بجه آن حركجت      اصجالً  ، هاي غربی ضد شوروي و دولت دولت ايران

ئيم. امجا نجه   كجرد كجه بجا ايجن مكتجب مبجارزه نمجا        ايجاب می ، ضعيف اوليه داشته باشند
 ۸۲هجاي بعجد از    كجه دولجت   هجائی  و شكنجه وسيله سر نيزه و خدعه و با زندان همبارزه ب
و از طريجق فعاليجت و    ، در پيش گرفتنجد. بجا سجالح عقيجده و منطجق اوالً      [۲۳۳۸] مرداد

 .خدمت ثانياً 
رسجاند و   معرض خواه به را در بحث ديگري بعداً مبارزه با كمونيسم ملی ي وجهه
 پردازم. وجهه دينی آن میه ب فعالً

هجا و انتشجارات اينجانجب در انجمجن اسجالمی دانشججويان از        عده از سجخنرانی  يك
ود. از جملجه  بج  اشتراكی متعرض افكار مادي و متوجه و بعد مستقيماًه ب ۲۳۸۸هاي  سال
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شد. مندرجات و منظجور   چاپ و منتشر می ۲«اسالم يا كمونيسم»تحت عنوان آنچه بعداً
از خدا پرستی تا خجود  »در صفحه اول در سه عبارت  ، اي دو سه جلسه از آن سخنرانیِ

خالصه و معرفی شده اسجت. در آنججا سجعی    « آخرالزمان ، اسالم يا كمونيسم ، پرستی
شده نشان داده شود كه سير طبيعی و فعلی دنيا طجوري اسجت كجه آينجده دنيجا آئينجی و       

ندارد و تمام مكاتجب و مجااهب ديگجر از بجين      اي جز توسل به اسالم يا كمونيسم چاره
تواند باشد. ايجن كتجاب    چگونه می ، مورد اشتياق و انتظار ما و آخر الزمانِ رفتنی است

 آن دو عاملی بود كه عرض كردم موجد انجمن اسالمی دانشججويان ه جواب و حمله ب
 ۸.كمونيسم و بهائيت؛ شده بود در دانشگاه

اي  نيجز در آن ايجام و خيلجی زودتجر از انقجالب شجش مجاده        لقجانی حضرت آقجاي طا 
يك سجخنرانی در   ، اصالحات ارضی و حتی قبل از عنوان شدن قانون ملی شدن نفت

بار چاپ شجده اسجت. در آن كتجاب هجم      يراد كردند كه دوا« مالكيت در اسالم«  زمينه
مسئله عمومی و ملی بودن منجابع زيجر زمينجی از نظجر شجرعی عنجوان شجده اسجت و هجم          

هجاي   و مالكيجت  كه به سيستم اربجاب و رعيتجی   اي العاده اشكال و ايرادهاي شرعی فوق
 عمده رايج مملكت وارد است.

                                                
، سه جلسه سجخنرانی بجا عنجاوين    ، مؤلف بنا به درخواست انجمن اسالمی دانشجويان۲۳۳۲. در اواخرسال ۲
از »ته كجه بعجداً تجدوين و بجا عنجوان      داشج « آخرالزمجان »و « اسالم يا كمونيسم»، «خداپرستی و خودپرستی»

و در غالجب   ۲۳7۲چاپ و بارها تجديجد چجاپ شجده اسجت. ايجن اثجر در سجال        « خداپرستی تا خودپرستی
چاپ و در اختيار  توسط شركت سهامی انتشار« مباحث علمی، اجتماعی، اسالمی»، با نام (۲مجموعه آثار)

 مندان قرار گرفته است)ب.ف.ب(. عالقه

براي اولين بار و بعد از اخراج  ،حكومت عالء دستور فرمانداري نظامی هخوشمزه است چند سال بعد كه ب .۸
 [،]در زنداندر لشگر زرهی به اتفاق آقاي دكتر سحابی ،زندانی شدم نتهرا كشی آب لولهاز مديريت كل 

ی گجاه عمجوم   براي شستن ظروف به نظافت روز كه آقاي دكتر سحابی زيستيم. يك در سلول میانفرادي 
گيجرد. آقجاي سجحابی     خورد. مشاراليه سراغ بنده را می میي بر ا يكی از محبوسين تودهه زندان رفته بود، ب

گويجد،   شجوخی مجی  ه ي بج ا شوئی با من و نظافت اطاق با ايشان است. آن جوان توده گويد امروز ظرف می
روز هم  يك«. شیك كشی تا جارو از لوله»ند نوشت تحت عنوان بعد از خروج از زندان كتابی خواه حتماً
به محوطه آوردند. يك پيرمرد ارمنجی را كجه    ها را موقتاً همه زندانی ،هاي زندان اطاق مناسبت سمااشیِه ب

انداخته بودند، آنجا ديدم. كتابی در دست  زندانبه المالقات بود و تازه  مجاور ما ممنوع در سلول انفرادي
به او داده بودند. با تعجب خاصی يك نگاه به كتجاب و يجك نگجاه بجه بنجده       كه از كتابخانه زندان داشت
انجد   ه او دادهبنجده را بج   «مطهجرات در اسجالم  »طرف كتجاب   از يك .فهميد چطور شده است كرد و نمی می

هجا،   اي از طرف ديگر در آن بحبوحه مبارزه دولجت بجا تجوده    دست بردارد و بخواند و از افكار كمونيستی
 . بودندانداخته  به زندانمولف اين كتاب را نيز 
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ها  داشت. در آنجا سخنرانی «گنج شايگان»نام اي به ان مجلهدانشجوي میاسال انجمن
ساختند  می منتشر بود شده ترجمه يا تأليف كه را ديگران و خودشان نظريات و مقاالت و

در جواب همان ، زانعكا  بسيار مفيدي داشت. دو مقاله سخنرانی شده بنده ني و اثر و
دل »معتقدين وجود داشت. يكی  متفكرين و اذهانموج فلسفی و سئوالی بود كه در 

عشق است  عوامل درونی و هاي انسان فعاليت )در ارائه اينكه مبدا تحرك و ۲«و دماغ
)استناد و استنباط  ۸«پراگماتيسم در اسالم»باشد( و ديگر  علم كه وسيله می نه عقل و
 نفع(. درباره اصالت عمل و مالزمه حق با وسنت و حديث از قرآن

و  نيز ايجن حقيقجت و دسجتورالعمل قجرآن     3«كار در اسالم»در سخنرانی چاپ شده 
فعاليجت يجا    ، چه بجراي آخجرت   ، چه براي دنيا و  كه شرط پيروزي و رستگاري اسالم

« ايمجان »اي اسجت از   يك كليد سه شجاخه  ، باشد و كليد ورود به بهشت عمل صالح می
 ومردم تشريح شده بود. براي جوانان« عمل»و « اتقو»و 

قدر فهم و توانائی ضجعيف   ، بهتقبال آرزوي آن دانشجو رفتهاسه براي آنكه بيشتر ب
از نظجر   ييجد اصجول و احكجام اسجالم    أييد يا عدم تأمسئله ت  هخود جواب جامع و يكجا ب

 ۲33اي و يجك كتجاب    يك سجخنرانی چهجار جلسجه    ، دانش و تمدن معاصر داده باشم
حجال   ايراد و منتشر شد كه تجا بجه    ۲۳۸7در سال  3«راه طی شده»اي تحت عنوان  صفحه

چهار بار تجديد چاپ گرديده است. منظور و محتوي اين كتاب بررسی و اثبات ايجن  

                                                
هجاي   است كه ابتدا در شجماره  در انجمن اسالمی دانشجويان ۲۳۸6. اين اثرتدوين و تفصيل سخنرانی سال ۲

همجراه بجا چهجار اثجر      ۲۳33به چاپ رسيد و ساس در ارديبهشت سجال  « فروغ علم»، سال اولِ مجله ۲،۲،7
اكنجون دومجين اثجر منجدرج در      تجديد چاپ گرديد وهم ديگر درقطع جيبی توسط شركت سهامی انتشار

 توسط شجركت سجهامی انتشجار    ۲۳7۲در سال « مباحث ايدئولوژيك»است كه با عنوان  (۲مجموعه آثار )
 ب.ف.ب(.مندان قرار گرفته است. ) چاپ و در اختيار عالقه

ارائه شد و بارهجا تجديجد چجاپ     به صورت سخنرانی در انجمن اسالمی دانشجويان ۲۳۸۲. اين اثر در سال ۸
، در «مباحث علمجی، اسجالمی  »است كه با نام  (7اكنون سوّمين اثر مندرج در مجموعه آثار )  گرديد و هم

 مندان قرار گرفته است)ب.ف.ب(. چاپ و در دستر  عالقه توسط شركت سهامی انتشار ۲۳7۲سال 

است كجه بجا همجين     در انجمن اسالمی دانشجويان ۲3/۲/۲۳۸۱اثر ، تدوين و تفصيل سخنرانی مورخ  اين. ۳
»  مباحث علمی ، اجتماعی، اسالمی»با نام  (۲در مجموعه آثار ) جبارها چاپ شده و دومين اثر مندرعنوان 
 .      .ب(  .ف و منتشر شده است )ب چاپ  توسط شركت سهامی انتشار ۲۳7۲باشد كه در سال  می
در  ۲۳۸6مجاه   در آذر اين اثر حاصل چهار جلسه سخنرانی است كه به دعوت انجمن اسالمی دانشججويان   .3

ديده و در چاپ گر ی( ايراد شده و پس از تدوين بارها تجديد فعل ر )مدرسه شهيد مطهريساال مسجد ساه
منتشجر و در اختيجار    توسجط انتشجارات قلجم   « مباحث بنيجادين »با نام  (۲در قالب مجموعه آثار ) ۲۳77سال 
 .ف.ب(. گرفته است )ب مندان قرار عالقه
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كه طی هزاران سال كسجب   پاي خود و با تجربه و دانشی همطلب است كه بشر خاكی ب
اند. بجيش   تعيين و ترميم نموده كند كه انبياء كرده است، همان راهی را طی كرده و می

ی و بجراي  هجاي اسجالم   انجمجن  سجرِ  كه از دولجتِ   ها و نشرياتی از اين در زمينه سخنرانی
ات  بحمجداس دنبالجه    خوانده مملكت ايراد گرديجده اسجت )و   در  خاطر آنها و جوانان

حكومجت جهجانی   »اخير ادامه داشته و آخرين آنها  نشده و تا ده روز قبل از زندانقطع 
 دهم. نمی عيراست( تص 1«واحد

اين نكته   و فهماندن  مطلب  اين  عرض رساندن  درازا كشيد غرض به هاگر صحبت ب
نظريات  و تحقيقات حد چه تا كنند مالحظه مجلس در ينحاضر و محترم دادگاه كه بود
انصافی  اطالعی و بی . با چه بی باشد برخالف حقيقت می  و  پايه  خواست بی كيفر
ساختگی معرفی  ي هاي تبليغاتی منحرف شده ی را حوزههاي اسالم اند انجمن خواسته

. چه خوب است آقايان «كافر همه را به كيش خود پندارد» نمايند. طبيعی است كه
را بگيريد و بخوانيد و قضاوت كنيد.  «انگگنج شاي»هاي مجله  ها و شماره اين كتاب
وسعت   و  اندازه ريشه است و اين كار كرده شروع به ۲۳۸۲كه از سال  اي آيا موسسه
 كيفرخواست(  قول هشيطانی)ب هاي وسوسه و یسياس اغراض پوشش و تظاهر برايداشته،

 ....؟ هاي عالی انسانی دينی يا هدف ؟بوده است
شجهادت   هی بهاي اسالم كه كليه انجمن بايد موكداً اضافه نمايم نكته را هم اين ضمناً
می هاي مربوطه، و شهادت اجتماعات و انتشجارات و مججالت و شجهادت اسجا     اساسنامه
اي هسجتند، بجه    جبهجه  هئيت مديره كه اكثريت آنها غير نهضتی و غير سس ومؤاعضاي 

ه غجرض و عمجل سياسجی بج     ، نه در زير پرده و نه در پشت پجرده  ، الوجوه هيچ وجه من
ججوئی و   معناي مخالفت با اشخاص و زمامداران يا رياست طلبجی و وكالجت و وزارت  

و  هجا در احجزاب   ايجن انجمجن    كجه افجرادي از    نجدارد . البته مانعی  نداشته و ندارند  غيره
 ،اجتماعات سياسی نيز عضويت و فعاليت داشته باشند و يا جزو برنامه و عمليجات آنهجا  

ات و معاصجی متجداول در   مبجارزه بجا محرمّج    ،  عروف و نهجی از منكجر  م هوظيفه امر ب هبنا ب
 د.نيز باش اجتماع ايران

                                                
( در االمجر )ع  در جشجن مجيالد حضجرت صجاحب     ۲۲/۲3/۲۳3۲مجورّخ    . اين اثر تدوين و تفصيل سجخنرانی ۲

منعقد شده بجود. ابتجدا در مهجر     است كه از طرف انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تهران دانشكده فنی
و انتشجارات فجاتحِ    چاپ گرديد و بعد توسط انتشجارات دارالفكجر قجم    توسط شركت سهامی انتشار ۲۳3۸
 بارها از آن تجديد چاپ به عمل آمد. )ب.ف.ب( مشهد
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هاي سياسجی و وابسجتگی بجه نهضجت      ی از فعاليتهاي اسالم دليل زنده اينكه انجمن
 - خواسجت صجد در   و استدالل كيفر  اند و اظهار كنار بوده  كلی بر هب يا جبهه ملی آزادي
آمد و طبقجات   قتی زلزله كاائی قزويناين است كه سال قبل و .باشد اسا  می صد بی

تجی كجه در    با آنكه بر طبق دعجو  ،زدگان قيام كردند براي كمك به زلزله مختلف مردم
بجراي   عمل آمده بود و حساب مشجتركی در بانجك صجادرات    از مردم به مسجد هدايت

ه اعانه دهندگان باز شده بود، بالفاصله بنا بجه تمايجل و تصجميم هيئجت     آوري وجو جمع
از  ،یهجاي اسجالم   حساب و پول و محل كار انجمجن  ، هاي اسالمی كنگره انجمن مديره

باب سجاختمان   ۲۲ا زهر د مجاور بوئينآبا در قريه حسيني آزاد نهضت جدا شد. نهضت
ی فعاليجت و خجدمات خجود را    هاي اسالم احداث و اهداء كرد و صندوق تعاون انجمن

پجانزده    - نسبتاً بجزرگ بجا دوت و ده  و متمركز ساخته يك حمام باريك ن در قريه آب
 باب خانه ساخت.

نگويند كه اين تمايل و تصميم از طرف افراد غير نهضتی  حال اگر آقاي دادستان
اعراض  سياست از هم خودمان كه هائی سال در طالقانی آقاي و بنده و است بوده كنگره
را به عدم دخالت و اختالط در سياست توصيه  نشجويانايم، انجمن اسالمی دا داشته
يعنی بحبوحه فعاليت  ۲۳3۲سال  هايم كافی است يك سند زنده تازه مربوط ب كرده می

  جلوي است اينجانب  خود تأكيدهاي ها و كه تقريرات و استالل را  ايران آزادي نهضت
  : ۱۲و آخر صفحه ،تا وسط ۸3صفحه 1«مرز ميان دين و سياست»رساله ؛ايشان بگاارم

يا افرادي كجه از روي غجرض يجا حتجی حسجن نيجت،        همچنين بعضی از احزاب
هجاي سياسجی    هاي مشروع و مسجلك  اي و فرصتی براي هدف دينداري را وسيله

نظر يا قدرت اثجر   عنوان عاملی جهت جلب را به خواهند آن و می گيرند خود می
ی خود قرار دهند، اين دسته نيز پا از حق و مرز صحيحی كه بايد بفكري و حز

هجاي   طورنجد مسجلمان   همينگاارند،  ياست رعايت شود بيرون میدين و س  ميان
،  هجاي اسجالمی   كه بخواهند در لجواي عقايجد دينجی و در داخجل جمعيجت      مؤمنی
 . «۸۲و  ۸3ص »هاي سياسی خود )ولو مشروع( را ترويج نمايند.  مرام
 
 ی در عين آنكه معتقد به وظيفه فعاليت سياسی هستند در هاي اسالم انجمن  ... 

                                                
ن در مسجد هاي اسالمی ايرا مندر دومين كنگره انج ۸۲/6/۲۳3۲. اين اثر تدوين وتكميل سخنرانی مورخ ۲

نيز  ۲۳7۲است كه درهمان زمان چاپ و منتشر شده و بارها تجديد چاپ گرديده است . در سال  نارمك
ر سجهامی انتشجا    توسجط شجركت  « میمباحث علمی ، اجتماعی ، اسال»با عنوان  (۲در قالب مجموعه آثار )

 چاپ و عرضه شده است )ب.ف.ب( .  
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 هاي روز و دخالت در مصاديق شخصی يا مقامی فعاليت هاي خود، كادر انجمن
 « .۱۲ص »را نبايد بكنند. 

ی گفته شده بيشتر از جهت توضيح و جواب دفجاعی بجه   هاي اسالم چه از انجمن آن
اظهارات جاهالنه و مغرضانه كيفرخواست بود تا ذهن دادرسجان محتجرم و تماشجاچيان    
و هموطنان به مقام و ارزت اين تشكيالت آگاه شده در تكريم و تقويجت آنهجا در راه   

 .بكوشند خدمت به مملكت
كجار بجرده و بجر طبجق      مصالحی به ، ساله بنده  ده كيفرخواست براي ساختمان زندان

كار نخجواهم   بنده هم چيزي جز همان مصالح به است. مصالح را روي هم چيده ،اي نقشه
و  ، جبهجه ملجی  نهضت مقاومت ملجی  ی،هاي اسالم ، انجمنروي حزب توده ؛برد. يعنی

حرف خواهم زد، منتهجا بجرخالف كيفرخواسجت كجه مصجالح بجدلی و        ،نهضت آزادي
خراب را به ميدان آورده است و از همه اينها معرفی ناقص و غلجط كجرده اسجت عمجل     

ور را بر طبق مشخصات صحيح بشناسانم و بيجاورم و  بزدفاعی بنده اين است كه دفاع م
گلسجتان بسجازم.    ،به جاي زنجدان قصجر   ،محكمه پسند ساس با آنها و طبق نقشه مستدلِ

هجاي خودمجان در آن    ی و فعاليجت هجاي اسجالم   كنم ديگر الزم نباشد از انجمجن  فكر می
 ها صحبت كنم. انجمن

 
 : ه نوع طرز فكر در ايرانس
دور محور اصلی يعنی مطالعه اوضاع   هگردت ب  دنباله مطلب و تعقيب و گرديم به برمی

مملكت و از جمله اينجانب و رفقاي  كه در تشكيل افكار و روحيات مردم و احوالی
 ايم. وك يا در نبرد بودهبا آنها در سل ، مؤثر بوده سس نهضتؤم

و نظام اداري و تسجلط   قدرت نظامی ،ويپهل  ساله سلطنت در ربع آخر دوران بيست
قدر كافی استقرار يافته و اقدامات قبلجی بجه مرحلجه اسجتوار و بهجره      ه فكري حكومت ب

عنجوان اسجتخدام    )به نوات استادي دانشكده فنیبرداري رسيده بود. شغل بنده در آن س
خجدمت در   هدولتی( و همچنين كارهاي آزاد دفتر فنی و مقاطعه كاري بود كه تبديل ب

 ختمان بانك ملی گرديد.اداره سا
منجد و    هعالقج  هاي اجتماعی و فكري مشهود در ميجان طبقجات بجا سجواد و     اما جريان

طور تقريب قابل تقسيم و تفكيجك بجه    بر حسب سن و سوابق به ،اصالح طلب مملكت
 شد : سه نوع زير می
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كارمنجدان   و مرتبه عالی منصبان صاحب يا سابق رجال و اعيان مانند ها مرتجمع نزد در .۲
ها و بعضی تجار معتبر قجديمی، پيوسجته صجحبت از منجدرجات      جا افتاده وزارتخانه

نظجر   اطالع و بی آمد و بی ميان می هاي داخلی به ها و اخبار خارجه و جريان امهروزن
  كلی يك حالت يأ  و انكار بر افكار و نظريات آنهجا  طور در اوضاع نبودند ولی به

 عوامل داخلی مملكجت و افجراد ايرانجی    روي حسابی ترين كرد. كوچك می حكومت
آمد يا ممكن بجود پجيش آيجد ؛     و ترتيبی كه پيش می ييرهر تغ كردند و نسبت به نمی
و در دسجت   هجا را در خجارج ايجران    اعتنا و نااميد بوده سرنخ همه كارها و تصميم بی

طبيعی است كه اين دسته حركتجی   دادند. ( سراغ میانگلستان )غالباً سياست خارجی
تخطئجه   و چجه از ناحيجه ملجت    چه از ناحيجه دولجت   از خود نداشتند و هر حركتی را

 كردند. می
ی بجا  كشج  يك آقاي محترمی بود كه بعجدها در اداره لولجه   ،نمونه شاخص اين دسته

و وزارت  هم مواجه شديم. ايشان كه سابقاً سمت سفارت كبراي ايران در بلژيجك 
هاي اندوخته را طجی   دارائی ازبرداري  را داشته و دوران بازنشستگی و بهره معارف
اراضی متعلجق   خود از بابت بهاي  مانده مطالبات روز براي وصول باقی يك ،نمود می
ده سجاختمان يكجی از منجابع بجزرگ     ی مورد اسجتفا كش ايشان كه بر طبق قانون لوله به

و تعارفجات   آب شمال شهر قجرار گرفتجه بجود، بجه بنجده مراجعجه كجرد. ضجمن آداب        
معموله بر سبيل داللت و دلسوزي اظهار فرمودند: البته شما حسن نيت داريجد پجول   

 مجردم ه كشيد ولی بدانيد كه باالخره آب ب دهيد، زحمت هم خيلی می زمين مرا می
ا هج  چجون انگليسجی   ،داراي آب لولجه نخواهجد شجد    ن شهر نخواهد رسيد و تهجران اي
 اند ...   خواهند و تا به حال هم نگااشته نمی

بجرق   ،طجور كجه تهجران    بينی روا باشد. همان اين اندازه بد  كنم به بنده گفتم فكر نمی
كشی هجم خواهجد     ي اسفالت نداشت و حاال دارد. آب لولهها شبانه روزي و خيابان

شجدم چجك    حاضر نمجی اين عمل نداشتم   داشت و اگر من اطمينان يا الاقل اميد به
 بهاي زمين شما را امضاء كنم ...

ها. اين طبقجه بجا توججه و قبجول اينكجه       برگشته هاي ما و مخصوصاً از فرنگ همدوره .۸
)منتهجی   كه اصوالً داشته و دارد و با عدم رضايتی  دخالت رانسياست خارجی در اي

بجين و بيكجاره نبودنجد.     ذلك بجد  كردند، مع و مأمورين حس می تفاوت( از دولته ب
پرده و سرپرسجتی   كسی متوجه دخالت پشت معلوم شد  كه بعد از سقوط طوري آن نه
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بجود و نجه عمليجات     و حكومجت ايجران   ۲۸۲۲ يدر كودتجا  عاليه سياسجت انگلسجتان  
 حركجات اصجالحی و  ه گرفتنجد. عالقجه و اعتمجاد بج     اثجر مجی   ارزت و بی دولت را بی

خجواهی و   يعنی تحقق آمال تججدد  ،تغييرات اجتماعی و اقدامات فرهنگی و عمران
 ا اميدوار به نجات و مشغول خدمت به مملكت كرده بود.تحول، عده زيادي ر

، نظرشجان را خيلجی    هاي تنجدروتر از مجا   يا همسن ، طبقه ده پانزده سال جوانتر از ما .۳
اول چشمشجان از   گرفتند. اين دسته هم مثل دسته تر می دورتر و در يك سطح كلی

 آب مجد آ مجی  عمجل  بجه  وججود م دسجتگاه  چجوب  چهجار  در كجه  و اقداماتی اصالحات
 در خجارجی  هجاي  سياسجت  بجراي  كجه  هجائی   اسجتفاده  و دخالجت  علجت  به و خورد نمی

دادنجد. ولجی    جهجت نااميجد نشجان مجی     قائجل بودنجد خجود را از ايجن     حكومجت ايجران  
مسجائل اجتمجاعی و اقتصجادي و    ه بج  حركت نبودند. ل مايو  و بیاو برخالف دسته

معنجاي   هب ،و سياست شكل حكومت و اسا  دولت به ند و اصوالًداشت توجه  طبقاتی
و چجپ نيجز داشجتند و     افكجار سوسياليسجتی   ،دادند. كم و بجيش  اهميت می ،كلی آن

 تلويحجاً  و يجا  ی رفتجه بودنجد. تصجريحاً   هاي اجتماعی غربج  تحت تأثير و تعليم مكتب
 خواهان تغيير كلی نظام موجود بودند.

 
 : خدمات تجدد خواهی و اصالحات

هجا كجه رفتنجی بودنجد و نقشجی نداشجتند.        هاي اول و سوم ندارم. اولی دسته كاري به فعالً
سراغشان بايد بروم. بنابراين فعجالً   به ها نيز هنوز تازه رسيده و كم اثر بودند، بعداً سومی

 كنم. روي دسته خودمان صحبت می
كجه بجار آن در دوره    اي هاي مشترك اين دسته و اصوالً آن طبقجه  هدف و خواسته

او ميجدان  ه رفتجه، بج   اسجتقبال پهلجوي  ه داده، بج  برنجو  پاشيده شده، در مشروطيت قاجاريه
يجك چيجز بجود، تججدد      ،گزار دوران معاصر شجده بجود  و باالخره طرفدار و خدمت ،داده
 و نفوذ و بسط تمدن در مملكت. ايران
  ججور   گفتند، همگی يجك  يا می  خواستند يك چيز را می ،طبقه افراد اين اگر همه  اما
 يكی نبود.   حتی خود مقصد برايشان  و  مقصده وصول ب  راه  كردند. نمی  فكر

د كه مفهوم تمدن و تججدد در نظرشجان از حجدود كجاله وكجراوات يجا       بسياري بودن
نمودنجد كجه    كرد. يجا تصجور مجی    خيابان آسفالت و بلندي و زيبائی عمارات تجاوز نمی

يجك سجاختمان چنجد طبقجه مجلجل مجدرن سجاخته شجد و          اگر براي وزارت دادگستري
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قضجات لبجا     ها و مقررات آن دادند، مثالً تشكيالت و تشريفاتی در ادارات و دادگاه
هجاي   شود. يجا وضجع واژه   تن كردند، عدالت  و حقوق درست میه و كاله مخصوص ب

 كافی است كجه ملجت   ها و تصويب قوانين اي سازمان ه و تأسيس پارهسرِ یِجديد فارس
ايمايجد. بسجياري اشجخاص و از    ره صجد سجاله ب   يك شجبه  ،هزار سال خفته ي عقب افتاده

خجورديم،   جمله بنده از اين طرز فكرها سخت در رنج و عجااب بجوديم و خجود را مجی    
 را عوض كنيم. خواست كاري از دستمان برآيد كه آن دلمان می

)متعلجق   به خاطر دارم در سال اول بعد از خدمت وظيفه كجه در شجركت سجاختمان   
معجاون   آقاي حسين شقاقی ،روز صبح ، يكم( مشغول كار شده بودوزارت دارائیه ب

را كجه رئجيس او    و آقاي مهند  فرنگجی  آقاي مهند  حسيبی ،و سر مهند  شركت
ج شدند. عصر كجه برگشجتند،   بود صدا زده سه نفري سوار اتومبيل از اداره و شهر خار

 ،و تصميم گرفتند سدي ساخته شجود. حجاال مشجغوليم    رفته بوديم ساوه»گفت:  حسيبی
ولی مثل اينكجه   ها درست يادم نيست، ها و مدت كنيم. تاريخ می مدارك مناقصه را تهيه
شجروع   ه بعجد سجاختمان سجد   مناقصه گاارده شده و تا سه ماه قرار شد تا سه هفته كار ب

روي  Kombs يجاد سجد كمجبس   ه بج  ،ام گرفته دل گريه در تعجب آمده وه شود ... من ب
بجود. سجانترال بجرق سجد      ام در فرانسجه  افتادم كه آخرين بازديد فنی Rhon رودخانه رن

يلو وات قدرت توليد و دو سه سال قبل توسط رئجيس  ك ۸۸3333كمبس را كه داراي 
بجراي   و قجبالً  هروز بارانی با تفصيل بازديد نمود افتتاح شده بود در يك جمهور فرانسه
 Genie civile شجرح و تاريخچجه و تفصجيل آن را در مجلجه ژنجی سجيويل       ،مزيد اطالع

صحبت ايجاد ايجن سجد و مطالعجات فنجی و اقتصجادي و سياسجی مربوطجه         .خوانده بودم
 ، و فرانسجه واقجع اسجت( از جهجات عديجده زمجين شناسجی        )چون سد در سرحد آلمجان 

حقجوق مكتسجبه سجاكنين     ،تنظجيم آب   ،كشاورزي  ، توليد برق ، كشتيرانی ،وليكرئيد
طور ججدي و دقيجق    به ،، يعنی صد و چند سال قبلاز زمان ناپلئون سوم ،اطراف و غيره

و ديالماسجی،   نظامی ،اقتصادي ، فنی ، هاي مختلف علمی بود. هيئت شروع و دنبال شده
 ،عمجل آمجده   هاي زياد به ها و حساب كار داده و آزمايش هاي مفصل روي اين گزارت
هجاي كوچجك    شجده بجوده اسجت. نمونجه    ها  هاي مختلف تهيه و گفتگو و حالجی طرح
مرحله اججراء   هب ،مشخصات قطعی خره پروژه نهائی با نقشه و برآوردِ تا باال بودند ساخته

با يجك   ،معاون شركت و معاون مهند  ،خودمان وقت در ايران شود... آن گاارده می
ايججاد  ه ديگر، تصميم ب مااكره شبانه و بازديد دو ساعته بر طبق دستور وزارتی يا مقام
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خدا كه چنجين تصجميم سجريع و سجطحی جامجه       گيرند. بديهی بود و شكر می سد ساوه
 هدر رفت.ه عمل ناوشيد. اما چقدر وقت و پول ب

عجادن )در سجال   صجنايع و م  ، مدير كل وقت اداره كجل كه آقاي مهند  امين روزي
مراجعت كرده بودم احضجار و تكليجف نمجود در     شايد( بنده را كه تازه به ايران ۲۳۲6

 قبجول خجدمت نمجايم )مجثالً     يكی از كارخانجات نساجی شمال متعلق بجه اعليحضجرت  
ي مطالعه فنی برا دفتر يك دادم ترجيح می  و بنده شوم( دستگاه بافندگی چهار متصدي

سجيس نماينجد و بنجده را در آنججا بگاارنجد. ضجمن       أكليه اقدامات فنی آن وزارتخانجه ت 
كنيجد   ايشان عرض كردم شما در ايران كارهائی مجی  به ،و بدل شد ردكه  هائی صحبت

در   Scandalفتضجاح  عنجوان يجك ا   بشود، بجه  و انگليس و يا فرانسه يسئكه اگر در سو
اتفاق افتد كمترين مجازاتش اعدام خواهد  كنند. و اگر در روسيه ها هياهو می روزنامه

يجك كارخانجه چغنجدر     بود ... ايشان با تعجب پرسيدند مگر چه شده است؟ گفتم مثالً
شجويد   بعد متوججه مجی   كنند ... نصب می آورند در شهر شاهی دهيد می قند سفارت می

وقجت كارخانجه را    كه آن محل براي چغندر مناسب نيست و كار غلطی شده است. آن
اين دليل است كه بنجده    كاريد ... به می كنيد و در ورامين مثل بوته چغندر از شاهی می

مطالعجات   ،مطالعجه و حسجاب شجود و وججود يجك دفتجر فنجی        گويم كارها بايد قبالً می
 ها واجب است. و تهيه و طرح پروژه ،قبلی

مور بود. امر و قرار بر اين بجود كجه   أخيلی تقصير نداشت، م البته آقاي مهند  امين
 دستوري باشد. كارها با دستااچگی و شاه

 فكري يجا سجطحی بجودن    بنده مهند  بودم و سر و كارم با اين قبيل امور بود. از بی
توجه داريد كجه مسجائل فنجی هجر      فهميدم و شما هم كامالً بردم. ولی می فكرها رنج می

ججان و بجا    خره سر و كارت با مصجالح بجی   قدر دقيق و غامض و مشكل باشد، چون باال
مقيا  مسائل انسجانی و  ه است، فقط يك وجه دارد و ب قطعات ماشين و مصنوع انسان

تر است. خيلی با موجود هزار پيچ و خجم   تر و سهل الحصول ساده العاده فوق ،اجتماعی
بينيم در ايجن مملكجت    وقت می و هزار معّما، يعنی بشر و با اجتماع بشري فرق دارد. آن

ت يجا عقيجده و يجا رويجه هجزار سجاله را       نَيك سُ ،آيند با يك بخشنامه و با يك امريه می
 صرف تقليد اروپجائی ه ب ،لعه علل و نتايجعواقب و بدون مطاه سوابق و به بدون توجه ب

خيجال خجود   ه كنند يجا وضجع جديجدي را بج     زير و رو می ،خيالی و تصور سطحی فوائدِ
 سازند ... می
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اي در ايجن مملكجت نبجوديم،     كاره ،هاي من و حتی بزرگتران ما البته من و همدوره
در زمينجه مطالجب    ، جز آنكه در جمع كوچجك دوسجتان و در محجيط محجدود كجال     

داريجم   ها را براي موقع فرصجت نگجاه   درسی خود درد دل بكنيم. تاكري بدهيم، عقده
پيجدا   دادنجد و آزادي  همجان مجی   ها و مطبوعجات، اگجر را   اي انجمن ارهپ و يا حداكثر در

 اي بنويسيم. مقاله حرفی بزنيم. يعنی سخنرانی بكنيم و ،شد می
درد آورد، اعجراض و گجاهی انزججاري بجود كجه      ه ه خيلی مرا بك طرز فكر ديگري

 شد. داده می اخالق نشان و و با معنويات يا ماهب خواهی طلبی و تجدد بهانه اصالح هب
خجورد.   هجا بجر نمجی    اي دارم كه خوشبختانه به تريج قباي باالئی در اين باره هم قصه

دهجد.   ها را نشجان مجی   چی ها و اصالحات رفته اي از فرنگ ولی روحيه و طرز فكر عده
مقصجد اسجتراحت و تفجريح بجا     ه دوهفتجه بج   ،بود كه تابستان ۲۳۸7و  ۲۳۸6هاي  در سال
 ،دآبجا  رفته بودم. در مراجعت ناچار شجدم شجب را در سجمغ    به ييالقات طالقان ،خانواده

انتظجار ججاي   ه هاتی بخوابم و فردا صبح با االغ تجا كنجار ججاده آمجده بج     در يك اطاق د
يجك ماشجين سجواري شخصجی كجه       ايستادم. تصجادفاً  هاي رو به تهران در ماشين ،خالی

آقاي محترمی به تنهائی پشت رل نشسته بود، رسيد و دسجت كجه بلنجد كجردم ايسجتاد و      
ه ديده بود كه بجراي كجار وكجالتی بج     فرانسه وقِدكتراي حق سوارم كرد. يكی از آقايانِ

و  گشت. بعدها همين آقا مدير عامجل شجركت بيمجه ايجران     تهران برمیه رفته و ب قزوين
هاي اقتصادي مملكت و مشكالت عمجومی   وزير شد. در راه با هم صحبت ازگرفتاري

 ميان آمجد. بنجده علجت و    هاي دولتی به افتضاحات دستگاه ها و سوء استفاده صاًو مخصو
 ها را نادرسجتی اخالقجی و فسجاد كارمنجدان دولجت      ها و خرابی عامل اين وظيفه نشناسی

در همه جاي دنيا يجك   فرمود كه خير چنين نيست. مردم دانستم. ايشان استدالل می می
در تمام ممالك سجوء اسجتفاده و دزدي هسجت. منتهجی چجون در مملكجت مجا        طورند و 

باشجد، يجك دزدي مختصجر و     مقيا  كارها پجائين اسجت و نظرهجا كوتجاه و تنجگ مجی      
مداخلی كه فالن عضو حسابداري يا مباشر اداره مرتكب شود باعث لنگی كجار و سجر   

گين و كارهجاي  اما اگر مقيا  كارها بجزرگ بجود )يعنجی مخجارج سجن      شود. و صدا می
و  هجاي كجالن مثجل اروپجا     هاي هنگفجت و بودججه   گرفتيم و سرمايه بزرگ در دست می

نجاچيز و   ،ها در قبال حجم عمليات ها و دزدي كار می افتاد( اين سوء استفاده به آمريكا
 كرد ... بی اهميت جلوه می

 نشان  سماجتی و جسارت بودم، دكتر آقاي مجانی مسافر و محبت مرهون چون بنده
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كرده پياده شجدم.    رسيده بوديم، خداحافظی و تشكر هاي تهران خيابان هندادم و چون ب
 سخنرانی حزب ايجران  بر سر اعضاء و مستمعين حاضر در يك مجلس را اما تالفی آن
 در آوردم.

ها و مقاالت ناقابل اجتماعی خود برسم و بحجث از حجزب    ه به سخنرانیقبل از آنك
بنمجايم. الزم   ،خواسجت اسجت   كار رفته كيفجر  كه يكی از موارد اشاره و مصالح به ايران

 بنمايم : ۲۳۸3است كه مكث بسيار كوتاهی در شهريور 
 

 : 1311يور رضربه اديد يا تكان اه
« گجردت كجار  »خواست در  كه كيفر احزابی و افكار  كليه اجتماعات دينی و سياسی و

نام برده است و مقدمه و مبناي مدارك اتهام قجرار داده اسجت مواليجد بعجد از شجهريور      
و محجيط فعاليجت و    به دنيجا آمدنجد   ۲۳۸3باشند. بعضی از آنها بعد از شهريور  می ۲۳۸3
گجااري   نام ولی  بود، زائيده شده قبالً توده جمله حزب ديگر و از بعضی شدند و ما فكر

آن زائيجده يجا    لِبَديگري از قِ ظاهر گشت و احزاب ۲۳۸3و جوالن آن بعد از شهريور 
 منشعب شدند كه هنوز هم وجود دارند.

يك واقعه مهم و يك نقطه عطجف حسجا  در تجاريخ     ۲۳۸3شهريور  ،در هر حال
 است. ايران

وججه   هجيچ  بجار آورد بجه  ه و سياسی و خارجی آن و مصائبی كه ب  هاي نظامی از جنبه
جلجويم را  نيسجت و   خواهم در اينجا صحبت كنم، چون مربوط به دفجاع و دادگجاه   نمی

 تحول و تكانی كه در افكار ايججاد نمجود   ثير داخلی وأخواهيد گرفت. فقط از جهت ت
 زنم. گرديد، حرف می  آزادي ايران سيس نهضتأت  يك شاخه يا گوشه آن منتهی به و

روحيجه عمجومی طبقجات    فكر حاكم و  ۲۳۸3عرض كرده بودم كه قبل از شهريور 
عاملی  و بيش خود را كم رفته فرنگ نسل بود. اصالحات محور بر موثر و خوانده در 
عرض  در دانست. می  مدرنيسم مكتب و خواهانه تجدد اقدامات برنامه اين در كارگري و
فرماندهی و ابتكجار  ه دامات بو اق اي در جبهه اصالحات يك حمله همه جانبه ،سال ۸3

نجوين و   هاي بزرگی نصيب شده بجود: ارتجش   عمل آمده و نتايج و موفقيت به شاه سابق
صنعت، كارخانجات نساجی و قند و بجرق   نيرومند، راه آهن سرتاسري، شاهكار هنر و

پر طجول و   ي، دادگستريِكشاورز وزارتفرهنگ، ،دانشگاه،شاهی و دولتی،تسليحات
 متنوع. اقتصادي هاي فعاليت و شعب با دارائی مفصل، تشكيالت و مجلل كاخ با عرض
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در زمينه آداب و رسوم نيجز بجدون اينكجه كجاري بجه بجد و خجوب آن داشجته باشجيم          
 م شده بود.غيره انجا هاي عظيمی در لبا  و حجاب و تحول

هجا را نداشجت.    حق خروج از اين برنامه هاي مربوطه بودند. ملت همه سرگرم برنامه
ه چج فكر كردن و قدم برداشتن در راه ديگري غيجراز آن  هر گونه اجتماع جدي و اصالً

 تعيين كرده بود، ممنوع بود. دولت فكر همجه چيجز و حتجی طجرز فكجر كجردن و       دولت
سيس نموده بود كه بنده نيز بنجا بجه   أر تنام پرورت افكا را نموده، كانونی به بيت مردمتر

 يك سخنرانی در آنجا كردم )راجع به مواد نساجی( ... ،وقت دستور وزير فرهنگ
شجديم   بيدار از خواب  درگرفت. جنگ مرتبه يك ،حوال و اعمالا گرم اين گرما در

مملكت رفجت ... يجا او را بردنجد ...     )كار هم خودت خواب است( متفقين آمدند، شاه
همه چيز رفت، همه كارها و اقدامات روي هم ريخت. نه تنهجا متوقجف    ،شاه كه رفت

ار گرفجت. كارخانججات و   خاصيت براي ما شد، بلكه مورد استفاده دشمنانمان قر و بی
كه با عوارض قند و شجكر   دست متفقين افتاد، راه آهن سرتاسري ايران به ذخائر ارتش

آنهجا گرديجد. بيمارسجتان     ساخته شجده بجود، پجل پيجروزي     و خون جگر يك نسل ايران
هجاي جديجد مجا معبجر      ا شجد. راه هج  یقشون انگليس ستاد ارتش ،پهلوي پانصد تختخوابی

شجد. سجاختمان    شجوروي ه هجاي تحجويلی بج    هاي سنگين و پيوسته حامل اسجلحه  كاروان
نظجارت و تأسيسجات آن كجار كجرده      در تنظيم قجرارداد و  كه خود نوظهور بانك اهواز

 ا اجازه داده شد.  ه امريكائی بودم، براي بيمارستان سربازان و افسران
كيلجومتر   33آهن بود كه بجا سجرعت    مانند قطار راه وضع مملكت و اقدامات دولت

كشجان سجرباالئی    سرعت خيلی بجود( سجوت زنجان و غريجو    زمان اين  در ساعت )در آن
خجورد، ضجربه و تكجان     پيمايد، ولی يك مرتبه به مجانعی بجر مجی    هاي ترقی را می گردنه

شود. قطار از خط خارج و لكوموتيو از آن ججدا   مسافرها وارد می ماشين و شديدي بر
هجا و   هجا و نالجه   بيجده هجا و كو  شود. در ميان كشجته  ها پنبه می و واژگون می شود ... رشته

 شود ... باد داده میه ها، اميدها ب فرياد
ديجد و فهميجد كجه وقتجی      بيدار شجد و  ملت .شوند ولی در عوض مسافرين بيدار می

يجك فجرد باشجد، ايجن      هاي قطار آويخته و بسته به مثل واگن همه چيز مملكت و دولت
 ،رفت )يجا او را از بجين بردنجد(    از بينحاء ننحوي از ا خطر عظيم هست كه تا آن فرد به

 رود. همه چيز از بين می
 بزرگترها  ازداد. ما هب ۲۳۸3شهريور ضربه كه بود بزرگی عملی در  بود، درسی اين
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ل بجا آنكجه   الملجل او  ها خوانده بوديم كه در جنجگ بجين   ها و كتاب شنيده و در روزنامه
اگجر چجه    ،هاي متخاصجم  قدرت و چنين مركزيتی نداشت، پس از هجوم قشون ،دولت

هجائی در غجرب و    هجا و جنجگ   مملكت فوري تسجليم نشجد، مقاومجت     دولت ساقط شد،
اي از رججال و وطجن    در برابجر مهجاجمين صجورت گرفجت. عجده      جنوب و شمال ايجران 

ه مهاجرت و به شجكايت پرداختنجد...اما ايجن دفعجه هجيچ صجدائی از هجيچ ججا         دوستان ب
 ترين اظهجار شخصجيت و مقاومجت نكرد.دولجت ايجران      كوچك برنخاست و ملت ايران

جور شد، كجه قجرارداد ببنجدد و  خجود عامجل دشجمنان شجده، امجوال و          بالفاصله جمع و
هائی  مخالفت ان اگراير آزادي نهضت دهد. ايران را تحويل آنها  رادحتی اف و سيساتأت

گجوئيم نبايجد    دارد، از همين جهت است. ما مجی  ابراز داشته و می و با استبداد با سلطنت
باشد. بلكه مبدا و مقصجد افكجار و    شخص پادشاهه همه چيز مملكت آويخته و وابسته ب

جمهور براي ممالجك   )يا رئيسباشند و شخص شاه و مردم افعال در مملكت بايد ملت
بيجان مجا بجه هجيچ وججه       باشد. اين عقيجده و  هاي ملی ( مظهر و معرف فعاليت جمهوري
كجس در   نبايد تلقی شود. كما آنكه هجيچ  و نفی سلطنت ل مملكتشخص اوه اهانت ب

نيسجت،   دنيا منكر مقام و موقيعجت رئجيس جمهجور پيشجين و مقتجدر و محبجوب امريكجا       
 نويسجد  چنين می ،مقتدر و محبوب امريكا جمهور پيشين و رئيس ذالك خود ترومن مع

 (: ۲۲/۸/۲۳3۳ا ه ، نقل از مجله خواندنی)ترجمه در روزنامه ترقی
كنند كه اگر شخصی رئجيس جمهجور شجد، آن شجخص      عادي تصور می مردم»

توانجد قضجاوت و اظهجار     تمجام مجوارد مجی   حالل تمام مشكالت جهانی بجوده در  
حال آنكه چنين چيزي نيست. زيرا در تمام مجدتی كجه مجن در      و عقيده نمايد، 

دسجت   كه تصميمات بزرگی بجه  ي كردم، با وجود رياست می كاخ سفيد امريكا
وقجت حجس نكجردم مقجدرات      من اجرا شد، مع الوصف من در كاخ سفيد هجيچ 

 كجه در كجاخ سجفيد    همين جهجت هجر تصجميمی    باشد . به در دست من می جهان
گفجتم ايجن تصجميمی اسجت كجه رئجيس جمهجور         شود، من با خود می گرفته می
. اگجر مجن در زمجان رياسجت جمهجوري،      گرفته است نجه هجاري تجرومن    آمريكا
كردم مثل بسياري از مردان سياسی جهان كجه خجود را مجافوق     طور فكر می اين

 شجدم. در كجاخ سجفيد و در واشجنگتن     دانند به كمالكس دچجار مجی   ديگران می
خجواهی   ،وججود دارد كجه رئجيس جمهجور     قدري مردان فهميجده و روشجنفكر   به

 .«گيرد نخواهی تحت تاثير افكار آنها قرار می

 زياد باشند نيز مردان فهميده و روشنفكر خواهيم در ايران خواستيم و می هم می ما
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 خواهی نخواهی تحت تاثير افكار آنها قرار گيرد. ،و پادشاه
 

  كانون مهندسين ايران
و پجس از آنكجه قطجار سرنوشجت و حيجات       ۲۳۸3پس از تصادم و تكان شديد شهريور 
حجال خجود افتجاد، مسجافرين      نزاري بجه  به وضع زار و ،مملكت بدون لكوموتيو و راننده

از جا برخاسجته، در صجدد برآمدنجد روي پجا بايسجتند و خجود قطجار را         قطار يعنی مردم
مسجائل  ه هاي خارجی بج  چون در اثر سرگرمی سياست جائی برسند. حركتی بدهند و به

و امكجان نفجس كشجيدن و     مختصجر آزادي  ،بعد از جنگ و تضادهاي فيمابين و جنگ
از هجر   ،ام نيز اشاره كجرده  كه قبالً  طوري ابراز وجود كردن براي مردم پيدا شده بود، به

 هائی پديدار شد. جوت و  طرف جنب
 اينجانب براي عرضه ارمغان سفر فرنگ  ها كه فرصتی به از آن جنب و جوتيكی 
انجمججن اسججالمی »و  «كججانون اسججالم»ام،  قججدر كججافی روي آن صججحبت كججردهه داد و بجج

 بود. «دانشجويان
تشجكيل شجد و بنجده نيجز      ۲۳۸3ز آزادي شهويور اجتماع ديگري كه بالفاصله بعد ا

.كيفرخواسجت ذكجري از   (۲۳۸۲بجود )سجال    «كانون مهندسين ايران»در آن وارد شدم، 
هجاي آن   گجوئی  از خود و اثبجات خجالف   نمايد ولی من براي دفاع كانون مهندسين نمی
 كه با احجزاب  دليل ارتباطی ورم. و همچنين بهآ را در ميان می اي آنپ ،در زمينه خدماتم

 كند. پيدا می خواست و از جمله حزب ايران مورد بحث در كيفر
ن زمجان  آ كليه مهندسين ايرانی جنبه صنفی داشت و تقريباً كامالً كانون مهندسين 
 .ها كه خود را كنار كشيدند( جمع كرده بود )منهاي دو سه نفر از قديمی در خود را

كجه در مغجز    يكی از آرزوها و مواد برنامه ارمغان اروپجا  ،سيس كانون مهندسينأبا ت
ون مهندسين در دومجين  كان جامه عمل پوشيد.  ،هاي ما وجود داشت بسياري از همدوره
اي براي يك قيام مهم و تكانی در ارگجان مملكجت گرديجد. كجه      سال تاسيس گاهواره

 .مجهول مانده است ،اغراض و جنجال را نداشتهه چون جنبه سياسی و آلودگی ب
 

 :اعتصاب مهندسين
كليه مهندسجين   گرديد و بزودي به صنايع و معادن شروع اعتصاب از مهندسين اداره اين

 اروپجا  بجه از  مخصوصجاً  ،ادارات و طبقات دكتجر و ليسانسجه   ي ازو بسيار كارمند دولت
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اب اعتص شعار يا اصلی هدف كرد. سرايت ،نتهرا  دانشگاه التحصيالن فارغ و ها برگشته
و در حقيقت شكستن سدي بود كه نسل قديم و صجاحب  « كاردان دست كار به ساردن»

هجا را   هيها و دكترها و ليسانسج  هاي اداري در برابر نسل جديد ايجاد كرده، مهند  رتبه
دادنجد. آن   هاي رياست و مسئوليت مشاغل فنجی و علمجی راه نمجی    يك از پست به هيچ

بنجدي قبلجی گفتجه بجودم      انداخته بودند كه در تقسيماعتصاب را همان طبقه و نسلی راه 
مسجائل اجتمجاعی و سياسجی عمجومی نداشجتند و نظرشجان بيشجتر روي        ه توجه چندانی ب

اين جهت جنبه سياسجی پيجدا نكجرد      و خدمات اداري و فنی بود. به اصالحات تجددي
حسجاب  ه طجرف خجود و بج    اب را بهخواستند اعتص ها كه می ایو به افراد معدودي از چ

اي طجول كشجيد و قجرين موفقيجت      خود بكشانند، ميدان داده نشد. اعتصاب دو سه هفته
كامل گرديد. تحول عميقی در ادارات ما پيدا شد. مدير كل معادن و مجدير سجاختمان   

يس يكجی  كارخانه و رئ و همچنين چندين رئيس راه آهن و روساي نواحی وزارت راه
جايشجان مهندسجين و متخصصجين گماشجته     ه بج  ،ها بودنجد  از اداري كه قبالً دو دانشكده

 و اسجتقالل دانشجگاه   شدند. حق دو نماينده منتخب از هر دانشكده در شوراي دانشجگاه 
راي ارجاع مسئوليت و رياست ميدان فعاليجت  ب ،باشد. در هر حال نيز از همان زمان می

را انحصجار و   به نسل تخصص يافته طرفدار تجدد و اصالحات بجاز شجد : اگجر انقجالب    
ي و منظورهاي سياسی ندهيم اعتصاب مهندسين را كجه در  ا صورت توده به ،اختصاص
 رخ داد بايد يك انقالب در خور اهميت و توجه تلقی كنيم. ۲۳۸۲سال 

جنبجه   ،مركز و مبداء چنجين حركجاتی نشجده    ولی از آن پس ديگر كانون مهندسين
 چربيد. كامالً ،يكائی و سند حتی صنفی و بر جنبه سياسی فنی و خانوادگی آن و علمی

نسجل   ،كجه از تحجول فكجري آن دوران    نمجوداري  تنها يادگار سياسی و اجتماعی و
ه بج  ،)بعد از پيروزي اعتصجاب(   مهندسين در كانون تحصيل كرده متوسط مدرن ايران

تظاهر اولين و آخرين از اين نوع بود، در يك مقالجه   ،كانون ظهور پيوست و در محيط
 ]مهندسجين[  نشجريه كجانون   ۲۳۳3مجورخ فجروردين   « مجله صجنعت »كوتاه اولين شماره 

درج « كجانون و اجتمجاع  »تحجت عنجوان    ،قلم آقاي مهند  پرخيدهه شود كه ب ديده می
 را منعكس كرده است.« صداي كانون»شده و 
فكري  تحوالت با آشنائی و آن تاريخی ارزت از جهت را داخلی مقاله آن نيست بد

 بخوانيم: ،مورد بحث
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ا جريانات بوجه  هيچ رسيد كه به نظر می پا شد بهه ب ]مهندسين[ كه كانون روزي»
سياسی كشور تماسی نخواهد داشت. آرزوي بيشتر مهندسين هم همجين بجود و   

سفانه در دوره كوتاهی كه از عمجر آن  أشد. مت كات چنين چيزي ممكن می اي
جانبججازي ه گاشجت، معلجوم شجد در محيطجی كججه سجاليان دراز بجازي سياسجی بج        

چرخيجده، اتخجاذ روت    هو  اين و آن مجی  ههاي گوناگون ب كشيده و چرخ می
اسجت و بجس.    جريانات سياسی، پشت پا زدن به آمجال ملجی  ه اعتنائی كامل ب بی
زد و  گشجودن يجك گجالري در معجدن بجا      يجا  باندن يجك ماشجين و  كه خوا جائی

هاي اصالحی و اساسی مهندسجين بجه    كند، نقشه بندهاي سياسی بستگی پيدا می
 شود.  آسانی ميسر نمی

اميجد روزهجاي   ه بج  ،هاي دراز جوانی خوابی كشيدن شب آري معلوم شد كه بی
ها براي كسب  نهفرسا در معادن و كارخا آبادانی كشور و تحمل زحمات طاقت

هنر .... كافی نبوده و امروزه هم بايستی متفقا بجراي پيشجرفت آرزوهجاي     علم و
اجتماعی  جنبه بود،حاال انفرادي ما زحمت تحصيل هنگام  نمائيم. فداكاري خود

شود ... با آنكه در اين نبجرد )مقصجود انتخابجات دوره     آن هم واجب شمرده می
ظجاهر  ه است( پر دردسجر وسجائل پيشجرفت در دسجتر  مجا نبجود و بج        چهاردهم
كانون  بود، در نتيجه تبليغ و فداكاري اعضاء  روي ما بسته هاي موفقيت به دريچه
نجام دو   مقجدار زيجاد بجه   ه هائی بب آراء پر همفكران ديگر بخصوص دانشجويان و

الحال حومه  شد و اگر آراء معلوم تاي نظاره كانون تحويل انجمن نفر از اعضاء
 شدند. هاي شهر نشده بود، هر دو حائز اكثريت می باعث آلودگی صندوق

خجوبی بجراي رشجد      آاليجش يجك مهنجد  نشجان داد كجه محجيط بجه        انتخاب بی
موقع تبليجغ شجود، بجی نتيججه نخواهجد       هپاكدامنان مساعد است و اگر درست و ب

و  و جامعجه مهندسجين   ،عمومجاً  نوبه خود اين موفقيت را به اهجالی تهجران  ه ود. بب
 «گوئيم. ، خصوصاً تبريك میروشنفكران

در ابتداي پيدايش خود مبجداء يجك حركجت اداري و صجنفی و      «كانون مهندسين»
كجه    طوري زودي به هولی ب كرده گرديد.  اجتماعی و سياسی نسل تحصيليك حركت 

تنجه اصجلی كجه     زجوت غير خجالص ا  تربيت و عادت مهندسين است اين دو جوانه يا پا
، كانون مهندسجين  اي از موسسين و اعضاء، مهم گرديده عده است جدا  كانون مهندسين

يكی دو سال بعد عده ديگري كه اكثريتشجان افكجار    سيس كردند وأرا ت« حزب ايران»
 «كجانون مهندسجين  »را درست كردند و از آن پجس  « سند يكاي مهندسين»چای داشتند 

 فعاليت علمی و فنی و خانوادگی مهندسين را تعقيب كرد. مخلصاً خالصاً
 كجانون  ، هجا  و نادرسجتی هجا   صميميت و صداقت و طرد ناخالصی  همين دليل نظر به
مملكجت دوام   و اداري سياسی هاي مختلف ميان تالطم در است توانسته ايران مهندسين
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 نمهندسين ايرا كليه كه تقريباً اعضا شود و اختصاصی و تشكيالت خانه داراي و  بياورد
 جشن بيستمين سال خود را برپا كرد. ،قبل دو سال]اين كانون[ را در خود جمع نمايد.
شود، از همه نوع افكار سياسجی   سال تجديد می هن كه سال بكانو  در هيئت مركزي

 اند.   و سليقه هاي مختلف، مهندسين همكاري داشته
عضويت هيئت مركزي ه سيس و بال انقطاع همه ساله بأاينجانب نيز از همان روز ت

كه  ۲۳3۸ام. اتفاقاً در سال  رياست كانون انتخاب گرديده هو يك يا دو بار نيز ب نونكا
ترين فعاليت تبليغاتی خصوصی برايم امكان و احتمال  بودم و كوچك در زندان قصر
نفري رتبه دوم را در ليست بيست  ،گاشته را آورده اكثر آراء تمام ادوار نداشت، حد

 منتخبين احراز نمودم.
بنجدي وججود نجدارد.     دستور و دسته ،كانون مهندسين دانيد كه در انتخابات می يقيناً
هجاي   اتوبو  شود. كسی وارد نمی هت فشار و تحميل بامني  ها و سازمان كالنتري ازطرف

كارمندان  حقوق  افتند. راه نمی هب ،ها نی در صندوقپكو براي ريختن آراء شركت واحد
نمايند.يعنی آراء كجامال طبيعجی و واقعجی اسجت.      و دستمزد كارگران را گروكشی نمی

آينجد كجه    شجمار نمجی   هلوحجان مملكجت بج    جزو عجوام و سجاده   هم مسلماً مهندسين ايران
يعنی در مقام دفاع و رد نظريجات   بنده نمايد.« فريبی عوام»ا مشمولخواست آنها ر كيفر
 صنف خود به دادگجاه  توانم خود را منتخب و محبوب الاقل طبقه هم خواست می كيفر

 معرفی نمايم.
تمنيات » واستخ كيفر  قول هب  توانستم كه می ن محل مناسبی بودمهندسين ايرا  كانون
موريت أم ،خود را اجراء نمايم. عالوه بر عضويت و خدمت در هيئت مركزي« باطنی

وق وام مهندسين و ديگري امتياز و اداره مجله دو كار را پيدا كردم: يكی اداره صند
 ارگان كانون. ،«صنعت»

فرمائيد اين مجلجه   دهم. مالحظه می ارائه می ها را به دادگاه ين مجلههائی از ا شماره
شجد و گجاهی    منتشجر مجی   ،بر حسب امكانات و جمع شدن مقاالت هر دو سه ماه يكبار

هاي آن يجك مقالجه فنجی     آمد. بنده حقير در كليه شماره سالی يك يا دو شماره در می
و عجدالت   بجراي آنكجه ميجزان آزادي    ام. حجال  داشجته  ابتكاري يا مطالعاتی و تحقيقجاتی 

اجتماعی حاكم بر مملكت و درجه عنجاد دسجتگاه را بشناسجيد، بايجد عجرض كجنم كجه        
برايم پيغجام فرسجتاد كجه از طجرف مقامجات       ،يكی از رفقاي مسئول كانون ،ماه قبل يك

د اسجم فجالن كجس نبايجد روي آن باشجد ...      گوينج  انتظامی مانع انتشار مجله هستند و می
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 هاي دانشجگاهی  واسطه گرفتاري هست اضافه نمايم كه چند سال است با الزم )توضيحاً
هستم، نه عنوان صاحب امتيجاز را   بنده ديگر نه مدير مجله صنعت ،و شغلی و اجتماعی

انجد اسجم بنجده در پشجت جلجد       ه خدمت خواستهدارم. بلكه رفقا از جهت محبت و سابق
 .ثبت باشد(« مؤسس مجله»عنوان  مجله به

جنبه تحقيقجاتی يجا طجرح پيشجنهادهاي      ،ها و مقاالت بنده در مجله صنعت سخنرانی
، ترسجيمه عمجومی   )از قبيجل: صجفحه محاسجبه     فنی مورد احتياج مملكت را داشته است

، و ، وسائل خنك كردن هجوا بجراي تابسجتان   ، سازمان مسافربري شهرستان تهرانگازها
 .۲ن(ها در تهرا آخري آنها حل مشكل عبور ومرور خيابان

 

 ها و مقاالت اجتماعی:  وسخنراني حزب ايران
احسا  ضرورت فعاليت اجتماعی و سياسی از ناحيه نسل تحصيل كرده بجر سجر كجار    

و زده  اعتصجاب مهندسجين  ه دسجت بج   ۲۳۸3مملكت كه بعد از بهم ريختگجی شجهريور   
كجه در   شجرحی ه سياست شده بود، ب ندارا هاي ميدان شكنی ها و كار بازي مواجه با حقه

سياسجی   اي را بجه فكجر تشجكيل حجزب     مالحظجه كرديجد، عجده    «كانون و اجتماع»مقاله 
اعاتی را كه عمجر و  و اجتم اگر احزاب انداخت. تا آنجا كه به خاطر دارم و مخصوصاً

تأسيس شده باشند، كنار بگجااريم، اولجين حجزب دوران جديجد      اثري نداشتند و احياناً
 باشد. می ، حزب ايران( پس از حزب توده)يعنی بعد از پهلوي تاريخ ايران

بجود  « سه نوع طرز فكر در ايجران »همان دسته دوم از ه متعلق ب حزب ايران سسينؤم
خجود   خواهی و اقدامات اصالحی گااشته الزم ديده بودند فكر تجدد پيش كه گامی به

خدمات اداري و فنی يعنی در سطوح وكالجت و  ها و  را در يك سطح باالتر از فعاليت
زمامجداري   توجه و معتقد شده بودند كه تا مقامات سياسی وموزارت نيز توسعه دهند. 

صجالح   در اختيار طبقات دانا و سالم و افراد خودشان قرار نگيرد كار مملكت سامان و
رفتجه، ايجراد و   تجر ن  پيدا نخواهد كرد. ولی مكتب فكري آنها از اين حد بجاالتر و وسجيع  

 مملكججت سياسججی و اعتقججادي و اجتمجاعی  سججازمان عميججق تغييجرات   بججه چنججدان  عنايجت 
 نداشتند. مانند حزب توده ،كردند. كاري به اسا  و سازمان و رژيم نمی

                                                
. از پنج اثري كه در اينجا نام برده شده، دو اثر كه جنبه فنی و اجتماعی داشته، همراه با چند اثر مشابه ديگر ۲

چاپ و  توسط شركت سهامی انتشار ۲۳۲3، در سال «مقاالت اجتماعی و فنی»، با نام (3در مجموعه آثار )
مندان قرار گرفته است و سه اثر ديگر هنوز در قالجب مجموعجه آثجار منتشجر نشجده اسجت        در اختيار عالقه
 )ب.ف.ب(.
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در زمينجه  معرف كامل طرز فكر و تحول كامال طبيعی است كه  ،ار حزب ايرانعش
پديجدار گشجت:    ،دنبجال هجدف اعتصجاب مهندسجين     و بجه  دومين نوع طرز فكر در ايران

 .«دست ايرانی به ،بافكر ايرانی  ،براي ايران »
بجود كجه    خاصی نداشت و يجك حجزب ناسيوناليسجت ملجی     ايدئولوژي حزب ايران

 نمود. بر خود ضميمه می را هم براي خاطر ناسيوناليسم و سوسياليسم مدرنيسم
ام  بجوده  عضو حجزب ايجران   دارد كه بنده آميز، اعالم می خواست با لحن تحقير كيفر
از آن حجزب اسجتعفا   « ظجاهراً » در اثر ائتالف آن حزب با حجزب تجوده   ۲۳۸3و در سال 

كجنم، ولجی دوسجتی     نمايد كه عضويت خود را كتمان مجی  دادم. عالوه بر آن اضافه می
دليجل قطعجی بجر عضجويتم در      ،هجاي حجزب   نرانیو شركت در سخ با سران حزب ايران

 باشد .... م( میئيگو بنابراين دروغ آنجا )و
عمل خالف قانون و خالف شرافت و  نظر از آنكه عضويت در حزب ايران صرف

كردن آن داشته باشم و استدالل بجر دوسجتی بجا سجران      اخالق نيست كه اصرار بركتمان
سخنرانی از نمونه استنادهاي واقعاً قضائی و محكمجی   در مجالس  حزب و شركت يك

 اوالً ب ايجران زباشد! علت عدم عضويت بنده در حج  خواست می است كه شايسته كيفر
ثانيجاً   هاي سياسجی و حزبجی داشجتم و    امتناعی بود كه اصوالً در آن ايام نسبت به فعاليت

هاي سياسی نبجود.   كيالت حزبی و مرامنامهبراي بنده درد اصلی مملكت در نداشتن تش
 ،و تدارك شخصيت  و تربيت معنوي فكري معتقدات به ،مطالب اين از بيش خيلی بنده

 دادم.   اهميت می
دعوت شدم موضوع  سخنرانی براي ايران حزب رفقاي طرف از وقتی كه ستا اين
 یجو در سخنرانج  1«اتجات و معنويجب تبادل ماديجضري»رانی جك سخنجت را در يجصحب
 قرار دادم. 2«فحش و تعارف در كشور ايران »ديگر

دوبجار  و سجاس   ارگجان حجزب ايجران   « جبهجه »سخنرانی اول كه يكبجار در روزنامجه   
سازانوحزبروشنفكرانهمطل بايراداينوارائهبراي   ،جداگانه چاپ شده است

                                                
ز چاپ فروشی سروت تبري است كه ابتدا توسط كتاب در حزب ايران ۲۳۸۸تدوين سخنرانی سال  اين اثر .۲

تجديد  و منتشر شده و بعداً بارها به صورت مجزا و يا همراه با مقاالت ديگر توسط شركت سهامی انتشار
توسجط  « مباحث علمی، اسجالمی »با نام  (7در قالب مجموعه آثار ) ۲۳7۲ه است. اين اثر در سال چاپ شد

 مندان قرار گرفته است )ب.ف.ب(. چاپ و در اختيار عالقه شركت سهامی انتشار
اي از مؤلف به دست آمجده   اي به دست نيامده است . تنها دست نوشته ه چاپ شده. از اين اثر تاكنون نسخ۸

 كه طرح سخنرانی است )ب.ف.ب(.
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نظرازضرورتوارزشدينـیيـاانسـانیمملكتبودكهمعنوياتواخالقصرف
باشدوكنـاررزشمادینيزبسيارقابلتوجهمیاازجهتضرورتزندگیو،آن

 زيجرا مجثالً   هایسياسیواصـالحیاشـتباهبـزرساسـت.نامهگذاردنآندرمرام
شود كه در بودججه پلجيس و    درستكاري و تقواي اخالقی يك جامعه حداقل سبب می

 جلوگيري لحاظ به كه عملياتی و كاري احتياط هزاران و دادگستري و بازرسی هاي هزينه
اي  ججوئی قابجل مالحظجه    آمجد، صجرفه   می عمل به ،هاي محتمل كاري خالف بينی پيش  و 

چنجدين برابجر    ،هجاي مصجرفی   هاي مورد نظر و محصول بودجه بشود و يا راندمان برنامه
 معنويجات داراي   ماديجات هجم كجه باشجد،    ا بافزون گردد. پس از جهت مقايسه و مبادله 

 .دنباش اي می يك نرخ مبادله يا معادله   ارزت و 
متداول است و از امتيجازات   كه در زبان فارسی هائی در سخنرانی ديگر انواع فحش

باشد، تقسجيم بنجدي گرديجده بجود.      هاي دنيا می قيا  ساير زبانه ما ب و ثروت زبان ملی
در مقابل فحش كه بيشجتر در طبقجات پجائين و عجوام جامعجه معمجول اسجت، تعجارف و         

 شجود نمونجه آورده بجودم و    و خجواص ديجده مجی   ها را كه در طبقات فاضل  گوئی مبالغه
منطجق   حقيقتی و تصجنع در روحيجه و   شد كه از بس بی طور نتيجه گرفته می خره اين باال

كدام براي خود مسير جداگانجه   ما هر كالم و عقيده در نژاد زبان و دل يا ما وجود دارد،
كجه بجراي رسجاندن      طجوري  اند. به ريف كلی يافتهتح پيدا كرده، كلمات و اصطالحات

لك تجأثير  اذ كالم بيفزائيم و مع بلندي بر تندي و سر ونات قلبی خود مجبوريم دائماًنمك
گوئی پيدا كجرده اسجت    مطلوب را در مخاطب خود كه عادت به شنيدن مبالغه و دروغ

تشجريفات و تشجكيالت     و  ظجواهر ه بج   بجيش از آنچجه    نتوانيم ايجاد كنجيم. بنجابراين بايجد   
 صداقت توجه نمائيم. و حقيقت پردازيم، به می

ماهيجت افجراد    باطن وه ها و در جستجوي اين تأثير و تلقين كه بايد ب در همين زمينه
مرهجون روحيجات    ،العاده داد و هر گونه بدبختی يا خوشجبختی هجر جامعجه    اهميت فوق

اجتماعی بايد از عمجق و   صالحاتنژادي و عوامل تاريخی و عوامل جغرافيائی بوده، ا
نوشتم و دو سجه سجخنرانی    ريشه و عموم سرچشمه بگيرد. يك مقاله در روزنامه كيهان

 1«اهج  بينهايت كوچك»كيهان تحت عنوان  ايراد نمودم، مقاله «كانون هدايت افكار»در 

                                                
بجه   در روزنامجه كيهجان   ۲۸/۱/۲۳۸۲الجی   ۲3مورخ  ۲۲۲۱الی  ۲۲۲۳هاي  . اين اثر به صورت مقاله درشماره۲

 (۲در قالب مجموعه آثجار )  ۲۳7۲ده است و در سال چاپ رسيده و ساس بارها به صورت كتاب منتشر ش
منجدان قجرار    ، در اختيجار عالقجه   توسط شركت سهامی انتشار« یاسالم  مباحث علمی ، اجتماعی ،»و با نام 

 گرفته است )ب.ف.سب(.
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سجاختمان  » ام در كجانون هجدايت  افكجار    جداگانه چاپ شده است و آخرين سجخنرانی 
 بود. 1«ها و نقشه شهرها دماغی ايرانی

»آيه شجريفه   ها، اوالً روح و محرك من در اين سخنرانی
 بود كه در دوره متوسطه اولجين دفعجه كجه تفسجير قجرآن      2«

 ،معلم و مدير دارالمعلمجين مركجزي   ،شنيدم از مرحوم ميرزا ابوالحسن خان فروغی می
گرديجد.( و   سجرلوحه مرامنامجه نهضجت آزادي ايجران     تعليم گرفتم )و همجين آيجه بعجداً   

روزي دو بجار همجه    همچنين عبارتی بود كه در سه سال تحصجيلی در مدرسجه سجانترال   
خجط درشجت در   ه بج هجاي سرسجراي ورودي    گجااردن روي پلجه   شاگردان در موقع قدم

 خوانديم: ديوار مقابل می
Ce n′ est qu′avec le passe cu′on fait l′avenir  
Une terre sans morts est une terre inhabitable  

يجا   نتوان آينده را ساخت. يك زمين بدون مردگا )فقط با گاشته است كه می
 (.باشد ميراث گاشتگان، زمينی غير قابل سكونت می

بجا   و يپهلجو  ه دورهخواهان وجه بارزي با طرز اصالحات تجدده اين سخن بو  آيه آن
 مباينت داشت.،  ۲۳۸3هاي سياسی و اجتماعی دوره بعد از شهريور افكار و مرام

 
 : فعاليت دانشگاهی

نهضت  »سسين ؤكه بگويد م   تسا خواست بر اين كيفر  بنا و اسا  اتهاماتزير 
نويسند، ولی در عمل چيز ديگري  گويند و می يك چيز می در مرامنامه «آزادي ايران

را يك عمل  ضت آزادي ايرانسعی دارد تأسيس نه كنند. ضمناً خواهند و می را می
كه   ستا اين بنده سعی دهد. جلوه طلبی نفع و جوئی فرصت منظور هب ،سطحی و تصنعی

و تشكيل افكار و آمال ما معلول جريانات  «نهضت آزادي ايران»، تأسيس  نشان دهم
باشد. مرام و رويه  می ی از يك جريان متحول كننده ملیو حوادث كشور و جزئ

مسائل و مشكالت ه گوئی ب كه روي احتياجات كشور و براي جواب «نهضت آزادي»
باشد.  خواست، خدمت به مملكت می ملی درست شده است، برخالف ادعاي كيفر

. براي اثبات اين ندا ماد بودهتكار خود اهل خدمت و مورد اعنيز در  مؤسسين نهضت
 مشاغل خود را مثال بياورم. ناچار بايد سوابق زندگی و ،خواست ادعا و رد كيفر

                                                
 اي به دست نيامده است )ب.ف.ب(. ن اثر تاكنون نسخه چاپ شده و يا دست نوشته. از اي۲

 هست تغييردهند. ندهد تا خود آنچه در ضميرشا : خداوند تغييري در اوضاع گروهی نمی ۲۲. سوره رعد/ ۸



 
 

 

 
 

 در دادگاه تجديدنظر نظامی 

 

۸۸۳ 

 مبالغه باشد و من ابتجدا از دادرسجان و   خود در اشتباه و ةبار ممكن است شخص در
د. ولی وقتی اسجتادان يجك   شنوندگان انتظار ندارم به صرف ادعاهاي بنده اعتماد نماين

شجد،   تحميجل نمجی   از بجاال بجر دانشجگاه    از خارج و كه دستور هائی ن سالآدر  دانشكده
ه و سجاس بجا اكثريجت بج     كسی را براي اولين بار به نمايندگی خود در شوراي دانشگاه

اتفجاق آراء تجديجد انتخجاب    ه ز يك دوره سه سجاله بج  نمايند و بعد ا رياست انتخاب می
 ،(و ابجراز فعاليجت و خجدمت )ثانيجاً     ،(انگيجزه آنهجا چيجزي ججز اعتمجاد )اوالً      ،نمايند می
 توانست باشد.   نمی

كليه آئجين   رو شد. تقريباً و از جهاتی زير در شش سال رياست بنده، دانشكده فنی
سرمشق بجراي   كه بعداً دانشكده فنی عليماتی و اجتماعی و معلمينهاي انضباطی و ت نامه

هجاي   برنامه عمده آن از بنده بود.  گرديد و سهم دوره تنظيم در آن،ها شد ساير دانشكده
خجود   اي هنجوز بجه   ساليانه درسی دانشكده فنی كه آن زمان تنظيم شجد، هجيچ دانشجكده   

هاي فنجی خجاور    ی دانشكده كه از مجهزترين دانشكدههاي فعل نديده است. آزمايشگاه
باشجد، بجيش از    مجی  و آمريكجا  از جهاتی كاملتر از بعضی مدار  مهندسی اروپا ميانه و
تجهيججز  تعلميججات و . در حاشججيه  يادگججار آن دوره اسججت لججوازم و تشججكيالتش  % 73

ام  حافظجه  كجه  آنججا  تجا  ،تصاصی دانشجكده فنجی  ها و كارخانجات، در آمد اخ آزمايشگاه
التحصيالن  انجمن فارغ تومان رسيد. ۸33‚333بيش از  تومان به ۲3‚333كند، از می ياري

 ايجران  ا درهج  اولين انجمن فارغ التحصجيالن دانشجكده     كنم دانشكده فنی را كه فكر می
 ... باشد، بنده مؤسس آن بودم

 كجه دم از قجانون و   بداننجد دسجتگاهی   ها را زدم كه شما و ملت ايران بنده اين حرف
 ست.ا حق گاار زند، چقدر دروغگو و پا رويِ عدالت و سازندگی می

س حجرف  يعنجی از اسجتادي و تجدري    ام در دانشجگاه  وظيفه و خدمت اصلیه راجع ب
جلسجه در    ۸33‚333و  زنم. از يك ربع قرن تجدريس در دانشجكده فنجی    زيادي نمی

يجك جلسجه آن    هاي ديگر(، بجه  در آنجا )و تدريس در دانشكده ها و مدار  و كال 
 دهنجده اگجر نباشجد، حتمجاً     لحاظ در  خواهيد فرمود. زيرا به هاجاز كنم. يقيناً اكتفا می
 نونده و گيرنده در  حداكثر احترام را داريد:نسبت به ش

ه پنج سال بعد، ايشجان بج   اعليحضرت پادشاهِ ( و۲۳۲۱سال در ) واالحضرت وليعهد
هجاي   از قسجمت  ،امجر و ميجل پجدر تاجدارشجان    ه مراجعت كرده، بنا ب يسئتازگی از سو
زمجان در طبقجه    كه آن روز هم به دانشكده فنی كردند. يك لكت بازديد میمختلف مم
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بود آمدند. كال  بنجده را بجراي مالحظجه واالحضجرت و همراهجان       باالخانه دارالفنون
جهجت كجه در    خاب كردند. از ايجن انت ،و رجال ديگر( ،رئيس شهربانی ،)وزير فرهنگ

فقط دو نفر لبا  مخصوص دانشياري داشتند و جنجاب وزيجر    ميان دانشياران دانشكده
اين قبيل تشريفات بودند. يكی معجاون دانشجكده و ديگجري      مند به  هخيلی عالق فرهنگ

شويم. بنده بر خجالف معمجول ايجن    توانستيم با لبا  مخصوص حاضر  بنده بودم كه می
را براي  قبيل مواقع كه منظور برگزار كردن مراسم و تظاهر و نمايش است، موضوعی

شاگردان  گيرد. قرار  فايده مفيد شايد كه  كردم انتخاب مملكت وليعهد حضور در در 
ع كجرده  در يك كجال  جمج   ،هاي سوم و چهارم را براي در  در حضور وليعهد سال

هجر   ،هجاي ئيجدروليك   هاي حرارتی و ماشين دار تدريس ماشين بودند وچون بنده عهده
  هدو بودم، موضوع در  نمايشی آن روز را مقايسه قيمت واحد كيلو وات توليجدي بج  

 وسيله سه نوع ماشين بخار، ديزل و آب قرار دادم.
كجه    طجوري  ود، بجه در سه ستون مجزا مقابل يكديگر آماده شده ب ،ها و ارقام حساب

شوند جمع زدن آنها باقی باشد. قيمت توليد بجرق از طريجق    وارد می وقتی واالحضرت
آمد. سجاس در تشجريح و    البته ارزانتر از سايرين و در حدود نصف در می ،توربين آبی
طريجق  لحاظ هزينه اقتصادي تهيه بجرق از   چنين توضيح دادم كه نه تنها به ،تأييد مطلب
هاي  توربين وسيله هب ما اگر است،بلكه تر صرفه با آبی توربين و سد و رودخانه از استفاده

 مصجرفی مربوطجه را بجه    توانيم ذغال سنگ يجا نفجت   ايجاد نيرو ننمائيم می ،بخار و ديزل
آن منبجع   ه نكنيم،از نيروي آبی استفاد وريم. اما اگرامملكت بي هكار ديگر بزنيم و ارز ب 

ام،  كجه بجه شجمال كجرده     هجائی   رود و خوشبختانه با مسافرت طور به هدر می انرژي همين
امكانجات بسجيار    ريزنجد،  می خزر ربح  كه به طرف البرز آن هاي و رودخانه رودخانه كرج
 ... ارندساختن سد و توليد برق د مساعدي براي

 كشيد،واالحضجرت  از انتظار و تشريفات طول كه قدري بيش در  بنده  از اتمام پس
يجك   كه مربوط به كارهجاي آنهجا و   یيها پس از تقدير و تشويق ،رو به شاگردان كرده

 ماكت ارائه شده بود، فرمودند:
ا كشجور زراعتجی   چون كشور م ،عقيده منه اما در مورد اظهارات استاد شما، ب»

هايمان را در ماشين بريزيم ...  است و آب كم داريم، حيف است آب رودخانه
 «مصرف كشاورزي برسانيم بهتر خواهد بود ... ه اگر ب
 نظرم را قبجول نفرمودنجد،   ، عنايت نكرد  در  بنده هزمان ب آن ، واالحضرت وليعهد

 سدهاي   ،دست خود كه به كنند و می  مملكت شدند،افتخاركردند كه پادشاه ولی بعدها
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 را افتتاح نمودند ... كرج و سفيد رود
آنها عمل ه ها و نظريات ما از همين قبيل است و اگر ب من يقين دارم ساير در 

ه اورزي مفيد است و آب بيشتر بهم براي كش ،طور كه ساختمان سد همان ،فرمايند
 ،دهد، نظريات ما هم در مورد سلطنت هم اجازه توليد نيرو می رساند و زراعت می
العاده  خواهد افزود و هم اجازه توليد نيروهاي فوق دوام و مقام سلطنت هم بر رونق و

 دهد... را می ملی
 

 ها:  ای دهمبارزه با تو
تر از مسائل تعليماتی و فنجی   كار آسانی نبود. مشكل دانشكده  آن روزگار اداره يك در

سجنگر   ،دانيد كجه حجزب تجوده    می ها بود. يقيناً اي نبرد با توده ،و اداري و مالی و انسانی
هجا در همجان     اي قرار داده بجود و حجداكثر قجدرت و فشجار تجوده      اصلی خود را دانشگاه

 جناب آقجاي دكتجر مصجدق    تا دولت ملی از حكومت قوام السلطنه( ۲۳۸3-۳3 )سنوات
هجا در   پيشجخدمت  ، كارمنجدان  ، اسجتادان  ، بود. مجا از همجه طجرف، از ناحيجه دانشججويان     

را تصججرف كججرده بودنججد، در  ي باشججگاه دانشججگاها محاصججره بججوديم. شججاگردهاي تججوده
 ،كردنجد  كارگران و كاركنان دستور تعطيجل صجادر مجی    دادند، به ها ميتينگ می كارگاه

دخالجت نماينجد،    هجا در شجوراي دانشجكده    يمادعا داشتند كه بايد در برنامجه هجا و تصجم   
شجدند.   ها متشبث مجی  ها و جسارت انواع اهانته اطاعت و انضباط از مدرسه نداشتند، ب

روزگجار   گسجيخته بودنجد. حقيقتجاً    ،كلی شيرازه آمجوزت و پجرورت و اداره كجار را   ه ب
را  كجه روزي شجوراي دانشجگاه    ججائی رسجيد   سياهی داشتيم. به خاطر داريد كه كار بجه 

 بار آوردند ...ه محاصره و استادان را حبس كردند و آن فضاحت را ب
گرمی داشتند  پشت جبهه دو جهت و در كه از دو بود  اين جرأت و قوت اين علت

عجده اسجتادان    اول آنكجه يجك   صراحت بگويم.ه ب و من با كمال قدرت بايد در دادگاه
كجه،   هجائی  سطه و مغلطهفبه وضع عجيب و يا س و شوراي دانشگاه در شوراي دانشكده

هجا و   نظمجی  ات را برايم زنده كرد، از بجی  ها خاطره پس از سال ،كار دادستانربيانات س
وججه   هجيچ   با آنكه ايجن آقايجان بجه    كردند. طرفداري می ر دانشگاههاي آنان د خرابكاري

اسجتادان و رؤسجاي    ترديجد   عنصجري و تجر  و   اكثريت نداشتند، ولجی متأسجفانه سسجت   
هجاي   دادند. ثانياً، مصيبت اينجا است، از طرف دستگاه همه جا به آنها ميدان می ،ديگر
 شدند. تقويت و شايد تحريك می ی و ارتشانتظام
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ايججن اظهججارات شججايد بججراي شججما ايجججاد تعجججب و اعتججراض نمايججد، زيججرا از بججس    
و همكجاري   مطبوعات مأمور و راديو و تبليغجات دولتجی، افسجانه تقويجت حجزب تجوده      

انجد، اگجر    فجرو كجرده   ،هجا  را در چشجم و گجوت   و جناب آقاي دكتر مصدق جبهه ملی
انجد كجه    كسجی بقبوالننجد، الاقجل موفجق شجده     ه اند چنين خجالف حقيقيتجی را بج    نتوانسته

 را خيلی بعيد و بلكه محال جلوه داده باشند. احتمال و امكان عكس آن
يجك   نيست و بنجابراين بجه   حاضر محل بحث و تفصيل زياد در اين باره البته دادگاه 

مفصل بخجوان   ام. تو خود حديث ناظر آن بوده كنم كه شخصاً نمونه حكايت اكتفا می
 از اين مجمل :

عهجده داشجتم. غالبجاً     ه، كماكان درو  سابق خود را بج بنده عالوه بر اداره دانشكده
دسجت   شديم كجه سرنخشجان بجه    ها می و تعطيلی كال  مصادف با اعتصاب دانشجويان

اينها بودند و با آنكه در هر كال  بيش از سه چهجار   ،ها و بهانه ترات اصليشان اي توده
كه معلوم اسجت، كجاري    نفر از آنها شناخته نبودند، ولی با تصميم و تدبير و تهديدهائی

كجال  بياينجد. ولجی در دو     ههجم ججرأت نكننجد آن روز بج     كردند تا شاگردان ديگر می
 كه لبا  نظامی داشتيم توجهی دانشجويان افسري  عده قابل (،دانشكده)پزشكی و فنی

 يجك افسجر فرمانجده     هميشجه  يدنجد و خواب مجی  ها در دانشكده افسجري  شب  تن داشتند، هب
خجود را در دسجتر  قجرار     مخصوص همراه آنها و مسجئول كارهايشجان بجود كجه غالبجاً     

اي، روي ايجن دانشججويان    هاي تجوده  ها و شكستن اعتصاب داد. ما براي نظم كال  می
 كرديم. نظامی حساب می

هاي  كال  به سركشی بنده آنكه از بعد ،باعتصا به تصميم روزهاي آن از يكی در
هجا راحجت    اي از كال  اي خيالم نسبت به عده ديگر و به آقايان استادان كرده تا اندازه
ب كال  چهارم شعبه الكترومكانيك را زيجر بغجل   يشد. جزوه درسی و دفتر حاضر غا

 ،ه در سرسرا و راهرو بودنجد ك يلسيو كال  رفتم. بعضی از دانشجويان طرف گرفته به
شجد،   مثل اشباح از پيش پايم فرار كردند. در كال  كه وارد شجدم احجدي ديجده نمجی    

  هپيشخدمت را فرستادم كتابخانه، برگشت گفت اكثريت بچه هجا آنججا هسجتند ولجی بج     
آيند و منتظرند دو سه نفري حاضر شوند تا بقيه هم بيآيند. يك دانشججوي   كال  نمی

ها داشتيم، او را صدا زده گفجتم بجرو    و بسيار فهميده و معقول در بين افسريمسن  نسبتاً
زده  خالی و خجالجت  ات را بگو بيايند سر كال ، بعد از چند دقيقه دست رفقاي نظامی

در  بنشيند. بنده هجم در دفتجر سجاير دانشججويان را      برگشت و حاضر شد خودت سرِ
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 فرمانده دانشجويان افسجري  سروانِ  كه عقبِاين كشيدم و مثل گاارده مدتی انتظار غايب
ها بعضی تشكيل و برخجی   كال  در آن روز نبود يا نيامد. ساير فرستادم ولی اتفاقاً  ،هم

 تعطيل شده بود.
 غيبججت و جريججان  گججزارت افسججري دانشججكده  هبجج رسججمی طججی نامججه روز آن فججرداي

را داده، خواستار تنبيه آنها و توضيح شدم. بعجد از چهجار پجنج روز ججواب      ندانشجويا
 مجا تحقيجق كجرديم معلجوم شجد در آن روز همجه دانشججويان افسجري        »رسمی رسيد كه 
 «!!ها نرفته اند كال  هاند ولی استادان ب حاضر بوده

 را كجه در روزِ  فرمانده مسئول دانشجويان افسري آن جناب سروان )يا ستوان يكم(
درجه سجرگردي رسجيده    هغيبت كرده بودند و بعد از چهار و پنج سال كه ب ،بخصوص
ين بار بازداشجت  موقعی كه براي اول ،تهران در فرمانداري نظامی ۲۳۳3در سال  ،بودند

 در اطاق بازجو ديدم !! ،و مورد بازجوئی قرار گرفتم
قبل از جنجاب ايشجان و قبجل از دوره     اولين فرمانده مسئول دانشجويان افسري ضمناً

 معروف بود.   رياست بنده، سروان روزبه
كجه مربجوط و    متشكل و بسيار قوي حزب تجوده  مبانی سازمان افسري ،منظور آنكه

حمايت  چنين با و جلوتر هاي دوره در نمايند می قمصد دكتر  حكومت دوران هب منسوب
ريختجه شجده و پجرورت يافتجه      و ارتجش  هائی در محيط خود دانشكده افسري و هدايت

ثير و أي شجدند، تحجت تج   ا غير نظامی مجا نيجز كجه تجوده     بود. تعداد زيادي از دانشجويان
 ايشان بودند. و شاگردان افسر تعليمات سروان روزبه

الف شايعات مغرضانه كه برخ خور انصاف است بسيار شايان توجه و در  اين مسئله
كمونيسم  را عامل خطر جناب آقاي دكتر مصدق  ،اند كه خواسته داري و تبليغات دامنه

ضروري  عمل يك،مملكت نجات عنوان به را [۲۳۳۸]مرداد۸۲ كودتاي و نمايند معرفی
 را در ايران و ايادي حزب توده دهند، تاكر داده و معلوم شود چه عواملجلوه  و ملی

  و چه منظوري در كار بوده است. قدرت داد
سجه   ،حكومجت قجوام السجلطنه    ،اند كه چند سال قبل از مصدق فراموت نكرده حتماً
كجه محجل    هجم در كججا، در وزارت فرهنجگ    ز آنهجا را در كابينجه آورد، آن  نفر وزير ا

 آموزگارها و دبيرها اسجت و مركجز و مبجدأ تعليمجات و تحريكجات آنهجا روي جوانجان       
هجا وكجارگران    كه سر و كارت بجا كارخانجه   مملكت شد. همچنين در وزارت صناعت
ها خارج شدند. )البتجه هجر دو    ها از وزارتخانه اي است. پس از آن ورق برگشت و توده
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پيش آمد )يجا   دانشگاه ۲۳۸7بهمن  ۲۱واقعه  .عامل روي مصلحت انديشی بوده است(
حجزب تجوده   ، دكتر اقبجال  رت كشورِپيش آوردند( و بهانه و موجبی پيدا شد تا در وزا

غير قانونی اعالم شد ولی فعاليت خيلجی حجاد    حزب توده شود. ظاهراً غير قانونی اعالم
 ،قرائن و امارات عديجده  كه بنا به گرفت. فعاليتی صورت زير زمينی در پيش و موثري به

شجاهد آن  بهتجرين    ی بدون پشتيبان نبوده است وهاي انتظام و در دستگاه در ستاد ارتش
 ،شهربانی قصر ۸شماره زندان از توده حزب شده زندانی و محاكمه سران  فرار ماجراي

در روز  ،(( و داخجل )سجتوان محمجدي   نگهبان خارج )ستوان قبادي دستياري افسران به
فجروردين   ۸۲تجا   ۲3هجاي   شجماره  ،اهج  می باشد )رجوع به مجله خواندنی ۲۳۸۲آذر  ۸3
 شود(.۲۳۳۳

كاشـتهوروئيـدهدرختیبودكهبذرآندرسـلطنتپهلـویودهتخالصهآنكهحزب
ـشد،درده اشرادروآبيـاریوپرورانـدهشـد.ميـوهدكاریسالهبعـدازشـهويور،پيون

نملـیهادرجرياهاومزاحمتبارآورد.ميوهآناوالانواعكارشكنیهبحكومتمصدق
ـنيولّوروددرصفوفم،زمانمصدقهایملیودولتیِِِِودرفعاليتشدننفت مصـداقهب

خرهسـاق كـردنوباالمنظورارعابمردمايرانهب،بيابانیآنعرب«حاجیاناشريك»
متمصدقبود.حكو

كننجد كجه آنهجا     را متهم مجی  و جبهه ملی حاال خوشمزه است كه دائماً دكتر مصدق
 آستانه سقوط كشاندند.ه ها را ميدان دادند و مملكت را  ب اي توده

ي دو طجرف برداشجته و خجدمات و    هجا  كجه پجرده از روي خيانجت    مجرداد  ۸۲پس از 
بنجاي اسجتغفار از گاشجته و     بر همجه آشجكار شجد، حجزب تجوده      محبوبيت دكتر مصدق

را گااشجت و ايجن قضجيه مستمسجك جديجدي در دسجت        اصرار به تشكيل جبهه واحد
 بازاريان دسجتور و  و هاي دانشجويان فعاليت  و تبليغات دولتی داد كه بگويند جبهه ملی

 گيرند. ها می اي الهام از توده
گفتجه   بسيار الزم بود كه اين نداي حقيقت و انصاف و دفاع از حق در اين دادگجاه 

 شود.
را انججام داد وحكومجت بعجد از     مقجدّر ( وظيفه پس از آنكه حزب توده )توده نفتی

طجور ججدي    ما با تمام وزن و فشار خود و به هيئت حاكمه ،مستقر شد محكم و مصدق
ی حجزب  بجه سجركوب   وسيله نيجروي انتظجامی   هها ب و با استمداد از شكنجه ها و جاسوسی

، هاي خجالف انسجانيت   باطن و واقع اين شدت عمل و خشونت ی درپرداخت. ول توده
 گرديده است.  ايدئولوژيشان  احياي  و  و حفظ  آنها محبوبيت و  مظلوميت  سبب
 كنم   يد باز صحبتكردم و با صحبت خود زياد ه در مدافعاتتود  از حزب  بنده اگر
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. و دادرسان محترم مسجلماً منكجر آن    دارد از جهت اهميت و عواقبی است كه داشته و
 نويسد : می۲۱/۲۲/۲۳3۲ كه در روزنامه اطالعات  طوري نيستند زيرا به

اند،  كرده   در امور خاورميانهپر كه با مفسر آسوشيتد اي در مصاحبه شاهنشاه»
 چنين فرموده اند: صريحاً
هججاي  فعاليججت هكججاهش يافتججه ولججی خطججر از را  در ايججران خطججر كمونيسججم» ... 

خرابكارانه باقی مانده است و احتمااًل ايجن خطجر تجا وقتجی كجه مسجلك و مجرام        
 د داشته باشد، ادامه خواهد داشت ... كمونيسم در جهان وجو

 بجه ايجران   هجاي آمريكجا   ساس فرمودند: پاسخ اين سئوال كه آيا كمك شاهنشاه
 ۲۸ دالر )تقريبججاً ۲‚۱33‚333‚333ميججزان  هدوم تججاكنون بجج كججه پججس از جنججگ

در ايجن   مملكت( براي مبارزه بجا كمونيسجم   ميليارد تومان معادل بودجه دو سال
كجه در گاشجته شجده     هجائی  كشور كافی است، مشكل خواهد بود. ما از كمك

اين دارد كه مسجائل را بايجد از كجدام جنبجه       سااسگزاريم ولی اين امر بستگی به
كنجيم.  خواهيم كه بيش از اينها در اين راه پيشرفت  عقيده من،  ما می هسنجيد. ب

 «توانيد اين كار را بكنيد؟... آيا شما هم می
 و سجازمان امنيجت   هاي فرمانداري نظجامی  ها ما نه زور و نيرنگ اي در مبارزه با توده

كمجك بالعجوض گجرفتيم.     كار برديم و نه يك ميليارد و نيم از آمريكجا  را داشتيم و به
كنم از طريجق مواجهجه فكجري و عقيجدتی و ابجراز مكتجب و خجدمت         ذالك فكر می مع

 بيشتر توفيق يافتيم و بيشتر حق افتخار داريم. ،عملی
 

 :جبهه ملی
را  ت مصجدق و حكوم  ملی شدن نفت  ما قبل  هاي خواهيم تحوالت و فعاليت می  اينك
 طی كرده باشم.  كار را يعنی نصف گردت بشوم. ۲۳۳3سر گااشته، وارد سال  پشت

صورت  كشور كه در آن ايام در اجتماعی و و دولتی سياسی هاي جنبه نظر از صرف
آنهجا بجودم. روي كجار     همند ب  هگرفت و بنده مانند يك فرد عادي كشور ناظر و عالق می

كه گفته شد در محجيط   طوري به ،ي جناب آقاي مصدقوزير ی و نخستمل ههآمدن جب
 ثير و تسكينی عظيم براي ما ايجاد نمود.أت دانشگاه

 هجاي حجزب تجوده    رغم كارشجكنی  شديم علی ما با مراقبت و زحمت زياد موفق می
از حركت بيفتد، سجهل اسجت كجه پيشجرفت هجم       نگااريم چرخ در  و كار دانشكده

 ازكجرديم ولجی يجك چيجز      حفجظ مجی   ،شجده  كه مهيدهر تدبير و ت داشتيم. انضباط را به
طجور كلجی    بجه  و جوانجان  شججويان عهده و عمل و قلمرو نظر ما خارج بود. ما در دل دان
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كسجی دروغ بگجوئيم. يعنجی     هخواستيم دوروئی و تزوير كرده، ب نمی راه نداشتيم، ضمناً
نشجان دهجيم، ولجی     مخالف ورود به سياست و اعمال غرض در دانشجگاه  خود را ظاهراً
بندي و ناجوانمردي كرده موافقين را سوگلی و جاسو   سازي و دسته  خودمان حزب

بجدهيم.   مورين انتظامیأجهت تحويل م را بی  مخالفين نمره رد بدهيم يا آنها به نمائيم و
آموزان در بسجط   دانشجويان و دانش ميانديديم نفوذ توده در  طور محسو  می ولی به

 و شيوع بود.
توسجعه آنهجا كمجك     هی و بج ها پشتيبان اي عرض كرده بودم كه دو عامل از توده قبالً
سجود   هكرد. آن دو عامل از جنبه عملی بود. از جنبه فكري و نظري نيجز دو عامجل بج    می

 كرد: آنها كار می
 تحريك مخصوصاً و بودن مترقی لحاظ به كه جاذبيتی و جلب و ايدئولوژيك نيروي .۲
 داده بودند. آن هب كه علمی و فلسفی و شالوده  افكار داشت روي ()ديناميسم 
، تقريباً هيچ مكتب سياسی خالی بودن زمينه و اينكه در برابر موج و فشاركمونيسم .۸

 شد. عرضه نمی جوانان  هو اميد نجاتی ب
فه لحجاظ عقيجدتی و اسجتداللی در برابجر فلسج      ی سد بزرگی بههاي اسالم البته انجمن
 مسجلمان  آنها ايجاد كرده و يك عشق و ايمانی در آن عده معجدود جوانجان   ماترياليسم

خجالی   كجرد و مخصوصجاً   كفايت نمی پيدا شده بود. ولی در جنب تبليغات حزب توده
قجول يكجی از    هخواهد. بج  حكومتی بود. جوان خوراك می و عمل و وجهه از ديناميسم
چرخد. اگجر   می هاي آسيا است كه دائماً ا مثل سنگه احساسات جوان مغز و ،دوستان
اگر خورده آهن ريختيجد بجا آنهجا     دهند. آن رسانديد يك عمل مفيد انجام میه گندم ب

بجرد. در   سايد و از بين مجی  خود را می آن نداديده افتد و اگر هيچ خوراكی ب هم در می
ه بج   خجوراك ديگجري   ،يا هاي توده  آن زمان غير از افكار ماترياليسم و فعاليت و برنامه

شد. بنجابراين ماننجد يجك قشجون مهجاجم بجدون        خوان مملكت عرضه نمی جوانان در 
 مانع و مخالف پيش می رفت.

و  عليه اسجتعمار  مبارزه بر مِلَن آغاز شد و عَيوو مبارزات ملّ كه جبهه ملی موقعی  آن
دسجت   بجه  هجاي مطبوعجات و انتخابجات    هائی در زمينه ايادي آن برافراشته شد و موقعيت

و روزنه نججاتی درخشجان در    روي كار آمد و يك بارقه اميد خره جبهه ملی د و باالمآ
عرضه گرديجد. مجا در    جوانانه مكتب و مقصدي ب ،ها تابيده شد مملكت ديده و بر دل

شاهد اين بوديم كجه چگونجه جوانجان     ،يعنی در قلب پيشروي افكار كمونيسم دانشگاه
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كننجد.   هجا سجينه سجار مجی     اي ند و در برابر تجوده گرو اين مكتب می  مسلك به مردد و بی
 حقيقتجاً  ،مملكت و تز جبهه ملی تحجت رهبجري دكتجر مصجدق     و آزادي شعار استقالل

 اخت.كشور را در مسير صحيح اند طوفان زده كشتی شكسته كه نسيم نجات بخشی بود
 همين دليل بود كه متوقف شد و به از همين لحظه بود كه پيشرفت توده

ها  اي عنوان دشمن شماره يك توده به و تز ملی كردن نفت و دكتر مصدق جبهه ملی
شاهد بوديم كه در انتخابات  نها گرديد. ما در دانشگاهشناخته و هدف اصلی تيرهای آ

ی كسی قدرت ابراز ا در برابر نامزدهای توده كه سابقًا ها برای سازمان دانشجويان كالس
د. از آن پس برای هميشه شدن دادند و موفق مي ا هم كانديدا ميه نداشت. ملی وجود

 ن افتاد.يودست مّل ها گرفته شد و به اي سنگر دانشگاه از دست توده
 اين خدمت بزرگی بود.

يعنجی يگانجه راه    ،شجد و تجز ملجی شجدن نفجت      ی پيدا نمجی مل  اگر جبهه نصافاًاو  حقاً
گرديد، هيچ نيرو و تدبيري )نجه   یعنوان و اجرا نم از دست استعمار نجات عملی ايران

( از و نه يك ميليارد و نيم دالر كمجك آمريكجا   هاي ضد انسانی قواي انتظامی شكنجه
 مد.آ در ايران برنمی پس افكار و عمال كمونيسم

تجوانم   از نظجر سياسجی و اجتمجاعی چيجزي نمجی      بيش از اين راجع به جبهه ملی اول
 اي نبودم. دانم و كاره نمی بگويم. چون چيزي شخصاً

 
 : ايران و اداره اركت ملی نفت ت خلع يديمورأم

سر آيد از طرف جناب آقجاي   ام به پيش از آنكه دومين دوره سه ساله رياست دانشكده
معاونت وزارت فرهنگ دعجوت شجدم و   ه ب دولت مصدق وزير فرهنگ یبدكتر سنجا

يط دولت شجدم. معاونجت وزارت   رغم ميل خود از محيط تعليم و صنعت وارد مح علی
موريتی أموريت جديدي مفتخر و منصجوب گرديجدم. مج   أطولی نكشيد كه به م فرهنگ

كه خيلی براي سرم گشاد و فوق تصور و امكاناتم بود. رياسجت هيئجت مجديره موقجت     
 .از شركت سابق نفت ت خلع يدموريأو م شركت ملی نفت

اي بجود كجه خسجته از كجار اداره و      طرف غروب سوم ماه رمضان و عصجر پنجشجنبه  
 گفتند افطار مهمان داريم. آقاي مهند  حسجيبی  آمدم. منزل میه حوصله ب ه و بینگرس

 افطار وقتی قضيه را كه بنا به پيشنهاد در هيئجت مخجتلط نفجت   باال است. پس از صرف 
براي نظارت در اجراي قانون ملجی شجدن    )يعنی كميسيون مشترك مجلس شورا و سنا

قطعيت يافته بود، بجرايم نقجل كجرد. گفجتم چطجور       ( و تصويب آقاي دكتر مصدقنفت



 
 

 

 
 

 مدافعات(، 6مجموعه آثار )

 

۸۳۸ 

گلجه پلنجگ بفرسجتيد؟ مجن و شجركت       جنگه خواهيد چند تا موت امثال مرا ب شما می
 ؟نفت

اي شده بود و بر هر فرد خدمت و فجداكاري   ولی مملكت قيامی كرده وارد معركه
 ود.هر قدر سنگين و غير ممكن باشد فرض ب

استشججاره و  ،كجار نفجت    در بسجياري از اعمججال و اقجداماتش در   چجون خجود حسجيبی   
اسجتخاره  ه نمود، من هم قبولی خود را مشروط و موكجول بج   می استخاره از قرآن كريم

رسجيديم. آيجه    آقاي طالقانی خدمت مسجد هدايته از قرآن كردم. براي نماز مغرب ب
 ( آمجد. آقجاي حسجيبی   جنجگ بجدر  ه عجيبی كه نشانه اميد و امر بود )از آيات مربوط بج 

رفتيم. ايشجان خوشجحال    بالفاصله دو نفري منزل جناب آقاي نخست وزير ،مهلت نداد
كجار مجا نداشجته     دارم كاري به رويد آنجا اما خواهش فرمودند می شدند، مرا بوسيدند و

هجا بزنجی. بگااريجد همجان مهندسجين و كارمنجدان        ها و لولجه  باشی. مبادا دست به ماشين
هاي سابق كارشجان را انججام دهنجد. اگجر از شجما       با حقوق و مزايا و مسئوليت انگليسی

 ايد؟ بگوئيد مجا هيئجت مجديره شجركت ملجی نفجت       كارهايد و چ آمده  پرسيدند براي چه
خودتان را مسجتخدم   جواب بدهيد اوالً خواهيد؟ اگر پرسيدند از ما چه می هستيم. ايران

نجام شجركت ملجی نفجت      به شود يك رسيد آنچه نفت برده می بدانيد و ثانياً دولت ايران
 بدهيد. همين و بس. ايران

آقاي دريك  نگاشت. سادگی اين خوشبختانه قضايا به يا سفانهأاما مت  بس. و همين
Drake سمت هيئت مديرهه وجه حاضر نشد ما را ب هيچ به رئيس كل شركت در ايران 
 ها هم البته رسيد ندادند و برگشتند. فوق خود بشناسد. كشتیو ما 

كار  آن اينجا نيست.  كه محل بيان ماجراي بسيار طوالنی و تاريخی و شنيدنی است
 و قبول مسئوليت و مديريت كشيد. به خلع يد

را داشجت بيشجتر    را تا آنجا كه جنبه سياسی و دولتی و تحريك مردم عمل خلع يد
قلجی   و ناصجر  مكجی  ، )دكتر متين دفتري سه نفر آقايان نمايندگان اعزامی هيئت مختلط

كجه   ائیه ابتكار مااكرات ديالماتيك با روساي شركت و نطق  دادند. ن( انجام میاردال
شد با آقايان متين دفتري و مكی بود. در عمل خلجع يجد و برافراشجتن     در اجتماعات می

و گرفتن جاي روساي شركت بود كه بنده وارد شدم. اما به خجوبی حجس    پرچم ايران
بهجره بجرداري و اداره    ؛كردم كه بزودي مواجه و مقابل وظيفه سنگينی خواهيم شجد  می

 درياي پهناور مخوفی بود. داري اين دستگاه عظيم كه حقيقتاًيا الاقل نگاه
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ز و خيج  و منجاطق نفجت   ن و خرمشجهر بجادا  عظمت دستگاه و تشكيالت و تجهيزات آ
ت سساؤم و ادارات و ها وزارتخانه تمام با تنهائی هب كه بود قدري به ،داخلی توزيع شبكه

عهده بگيرد كه بجاالترين  ه كار را ب كرد. كسی بايستی مسئوليت اين مملكت برابري می
 63تومجان بودججه سجاليانه و     ۸33‚333بجا   شغل و قلمروي عملياتش يك دانشكده فنی

ختمان حجدود رياسجت دايجره در اداره سجا     ، ازلحجاظ اداري  نفر معلم و كارمند بود و به
ـتجاوز ننموده بود  بانك ملی وبـاهمكـاریملـیو،حـوووقـوهالهـیاوالًهاماب

 توفيقكاملنائلشديم.هب،،ونيرویعشقوفداكاریثالثاًهمگانیثانياً
قدر براي تصور  مورد است. همين بحث و تفصيل مطلب البته در اين مقام بی

 ر بايد بگويم كه:عظمت كا
كارمنجد و كجارگر    63‚333 ،بودجه هزينه روزانه دستگاه يجك كجرور تومجان بجود     

كشور استخراج و تصجفيه و   يك ميليون تن مواد نفتی بايد براي مصرف ساليانه ، داشت
هجاي   سرويس افتاده خوزستان  در مناطق سوزان و دور كشور توزيع شود. تا اقصی نقاط

سجازي و   م و معظم آب و برق و يخ و حمجل و نقجل و خواربجار و بهجداري و خانجه     منظ
متخصجص در   ۳33ا كجه  ه تعميرات و ساير عمليات و احتياجات را مانند زمان انگليس

منتقجل كجرده    جاي آنها از تهران البدل به نفر علی ۸3اختيار داشتند و ما فقط در حدود 
 گونه وقفه و خلل وخرابی در كارها پيدا نشود. از كار نيفتد و هيچ ،يمبود

ترينتوقفوتزلزوانجامگرديد.عالوهبـرتماماينو ايفوعملياتبدونكونك
بودهایتصفيهجديدپااليشگاهتريندستگاهترينومهمكهازبزرس21(Plant)آنهاپلنت
راهافتادودسـتگاهرفتهبودند،بهبهآمريكاوهيئتاعزامیايرانتوزيركهنخسدرايامی

ـسازندهآنهنوزبهاتمامنرساندهوتحويـلانگلـي روغنسازیكهكمپانیامريكائی اه
انداختهشد....كارندادهرفتهبودند،به
هـائیازعظمـتبـودتـانمونـهخواستدراينجافرصتومناسـ مـیخيلیدلممی

كهدرآنايامازطـرفهموطنـانانجـاممشكالتوارزشخدماتوزيبائیشاهكارهائی
بردمتاشماهـمدردوراكهباعثافتخارواميدهستندمیكردمونامكسانیشدذكرمی

هستيد.مباهاتكنيدكهايرانیخودشادشويدو

آمدنجد، تحسجين و اعتجراف     مجی  به آبجادان  هاي مشاور و متخصصينی كه بعداً هيئت
چنجين   توانستد تصور كنند بزرگترين پااليشجگاه جهجان   كردند كه به هيچ وجه نمی می

 است. مرتب و منظم حفظ شده
 ( خبري راجع به نفتيعنی بعد از كودتا ۳/۲۸/۲۳۳۸)شماره  مجله سايد و سياه
 نويسد: دارد و چنين می
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كارشجنا    شجدت ادامجه دارد. ريبجر   ه بج  مشاره و مطالعه براي حل مسجئله نفجت  »
آمجد و گجزارت كجار خجود را داد. بجا آنكجه پجيش بينجی          انتهجر ه معروف نفت ب

ميليون دالر باشد، ريبجر   ۲3بيش از  كار انداختن پااليشگاه خارج بهم  شد كه می
اند وضع پااليشگاه  خالف آنچه شهرت دادهه در گزارت خود گفته است كه ب

ه انجد بج   توانسجته  و متخصصين ايرانجی  به هيچ وجه خراب نشده، بلكه كارشناسان
نبجوغ ذاتجی خجود را بجه      اي در نگاهداري و حفظ پااليشگاه آبجادان  نحو شايسته

كجه   بهجائی  هجاي گجران   ثبوت رسانند. حتی اضافه كرد بجر اثجر خجدمات و تجربجه    
 به كارشنا  خارجی اند، احتياج ايران در اين مدت آموخته كارشناسان ايرانی

گويجد كجه هجم اكنجون      مجی  رسيده اسجت. ريبجر   پيش از ملی كردن نفت به ثلثِ
خجارج صجادر كجرد و    ه نفجت تصجفيه شجده بج     ،توان با وضع فعلی پااليشجگاه  می
 «پااليشگاه را توسعه داد. يجاًتدر

نامخودثبـتوعـر خواهمافتخاروحقآنخدماتوعملياترابهنمیبندهابداً
.افتخـارودلخوشـیمـنفقـ نهمهندسنفت،همرداقتصادوسياستبودمننمايم.بنده

لقـیكنيـدوهـمرادرعينحاوبسياركونكتدآنيتوانكهمیيكنيزاست،نيزیبه
همـهنيـزرادركهطل بسياربزرس:عملمديريت.امانهمديريتیاستبدادواروانحصار

راقبضهواختيارودستورودلخواهخـودقـراردادهباشـد.و يفـهوعمـلبنـدهكـهآن
عرضگیوناتوانیدانستهمعرضهوتوانـائی،ايـنبـودكـهخواسـتموتوانهمبیمی

ك كارخودرابكند.مانعازايننشدميياباعثاينشدم كههـركـارگروگذاشتمهر
باحداكثرعالقهوعلمخوددرپسـتیكـهقـراردارد،لياقـتوكارمندومتخصصايرانی

رابروزدهدواحتراموحقشرعايتشود.تمامآنكارهـایبـزرسومهـمراامكاناتش
نهبنده.آنهاكردند

نگاشجته بجود    دو سه روزي از ورودمان به آبادان كه بنده انجام دادم اين بود: كاري
كردند، استفاده نمودم. با راهنمجائی   كه مديران انگليسی ا موافقتیيكه از تنها مساعدت 

كجه بايجد بجا     اي رؤساي ديگر ماننجد شجاگرد مدرسجه   با  ،مستر را  مدير كل پااليشگاه
هاي مختلف شجركت   ها و سرويس بازديد قسمت هكند، ب عجله درو  امتحان را حاضر

 ،خانجه   تلمبه ،آزمايشگاه  ،ها اعم از تصفيه خانه كليه قسمت به ،.با چشم خريدارمپرداخت
سازي  خانه ،تيرانیكش،آتش نشانی ،حمل و نقل ،حسابداري ،انبارها ،هاي برق سانترال
سركشجی كجردم. در هجر     و بندر معشجور  زخي فتنو يك يك مناطق  در آبادان ،و غيره

مسئول دواير و وظجايف مراتجب خيلجی پجائينی بودنجد، آشجنا        كه غالباً قسمت با ايرانيان
يجك عجده سجی     ،آن سراي عظيم و مرموزه بط و كليد ورودي بنده بشدم. داالن را می

لی بودنجد  عجا  سراي و معدودي از هنر چهل نفري مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فنی
طجور رسجمی از شجركت و     كه با غالب آنها آشنائی صميمانه و اعتماد كامل داشجتم. بجه  
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 هجاي تشجكيالتیِ   آنها خواسجتم كجه لوحجه    صی از آنها يا از دوستان مطمئنطور خصو به
هاي مختلف شركت را با نام مسئولين مربوطه بدهند. سجاس ارشجد ايرانيجان را     سرويس

تجر و مجورد اعتمجادتر آنهجا را كجه سجوابق و          كه در هر سرويس هستند يا فرد با استعداد
 گرفتم.   در نظر می ،اشدامكانات كافی براي اداره آن قسمت داشته ب

ها آنقدر پيشجرفته    مطالعات و مشورت را تخليه نمايند، ا ايرانه از آنكه انگليس پيش
 بجراي هجر قسجمت )مخصوصجاً     و دكتر فجالح  بود كه با همكاري آقايان سرتيپ رياحی

توزيع داخلی مواد نفتجی و غيجره(    ،حمل و نقل ،برق  ،  از قبيل آبهاي حسا قسمت
مقجيم يجا از آن عجده     يك عده مسئولين از ميان ايرانيجان  ،و چه در مناطق چه در آبادان

بسيار قليلی كه از مركز و از دواير دولتی انتقال داده بوديم، نامزدهائی معين شجد. البتجه   
 يا دانشكده فنجی  ،هنرسراي عالیكه غالب آنها از مهندسين تكنيكال آبادان اين ايرانيان

مقـاممعاونـتوتصورنكنيدقبالًهاي اعزامی شركت بودند.  و معدودي خارجه رفته

درسلسـلهمراتـ اداریو،راداشتند.بلكهآنهاهمكاریمستقيمرؤسایانگليسی
عـو يـكهمجبورشدهبوديمسهپلهوگاهیپنجپلهباالآوردهباشيموب،فنی

ذالكاگراجازهمختصـراغـراقراكار،گاهیسهكاررویدوششانبگذاريم.مع
 توانمبگويممعجزهكردند.داشتهباشم،می

 دهد. اجازه ذكر آنها را نمی وان دارم كه متاسفانه دادگاههاي فرا حكايات و نمونه
گرفتندشازآنجانراوازكجاايننيرووالهامرامیآریكارخارقالعادهایكردند.

ورگشتهبـود.بـرایدروجودشانشعلهمملكتوسربلندیونجاتايرانكهعشقآزادی
گرفتهبود.آنكهبهشخصيتوارزشآنهااحترامگذاردهوميدانعملدراختيارشانقرار

وباحقيقتوصميميتنهبادروغوحرف.اجراشدهبودطريقدموكراتيكهبمديريت
فهمم.فهميدهبودمومیوطوريادگرفتهبندهمديريترااين

آموزشگاه  يك تأسيس پيشنهاد پزشكی دانشكده نماينده هدانشگا شوراي در روزي
بود كه شرط ورود در آن را تحصيالت سوم متوسطه )يا شايد پجنجم،   را آورده مامائی

ورود بجه  درست يادم نيست( قرار داده بودند. اين مطلب يعنی كمجی سجطح معلومجات    
گرفت، نماينجده   قرار تعجب و ايراد بعضی از اعضاي شوراي دانشگاه  آموزشگاه مورد

التحصجيالن   ايجم تجا فجارغ    كجرده  چنجين  مدافع دانشكده پزشكی توضيح داد ما مخصوصاً
سجفارت   آموزشگاه ادعاي زياد نداشته، خجود را متخصجص نداننجد. مجا بجه آنهجا دائمجاً       

گااشجتن كجار بجه     و وا كجاري نكجردن   ،يم كه بهترين كار شما در برابر زن حاملهكن می
  طبيعت است. دست به اسباب جراحی و عمليات زيجادي نبريجد و بگااريجد بچجه خجود     

 خود بيرون ببايد. كار شما تقويت روحيه زائو و نظافت و مراقبت است ... به



 
 

 

 
 

 مدافعات(، 6مجموعه آثار )

 

۸۳6 

 :نقش سلطنت
صجوص صجريح   نو بنجا بجه    مانند آقاي دكتجر مصجدق   ادي ايرانبنابراين وقتی نهضت آز

قصجدت   ؛كند نه حكومت می سلطنت شاه گويد در مملكت مشروطه می ،قانون اساسی
عكجس   هو مملكجت. بلكجه بج    نه خيانت كردن به ملجت  ،است نه تنزل دادن مقام سلطنت

خواهيم اصول ازلی و قطعی خلقت و رسوم صحيح مديريت اجرا شود. وقتی قجرار   می
فرض كه همجه اينهجا قجوي و     شد يك فرد دستش و نظرت و سليقه و رأي و فكرت )به

نمايد و تمجام افكجار و افجراد پيجرو      در تمام كارها دخالت ،نافا و صائب و پاك باشند(
و ابتكجاري   كجس را حجق و ارزت و آزادي   نيات و مجري دسجتورهاي او باشجند، هجيچ   

نظارت  زير را مملكت شئون و امور تمام ،سلطنت  ظاهري مدافع امنيت سازمان و نباشد
 رود. شود و پيش نمی ا خراب میو يا اختيار خود بگيرد، در چنين شرايطی كاره

راخوزسـتانمـردمعجيبیكهمملكـتمـاومخصوصـاًوآننهضتملیكردننفت
ازجهـت،هایسياسیيـافنـیواداریآننظرازجنبهحركتدرآورد،صرفهيكپارنهب

رود.بشمارمیيزازحوادثبزرستاريخايرانروانشناسیواجتماعین
ـهایخلعكاشآقاياندرآنمراسمومسافرتای وكـهدرخرمشـهردوتظـاهراتیي
داشتيدوشاهدگرديدحضورمیقاطانجاممیوسايرنوآغاجاریومسجدسليمانآبادان

شديد.آنغلياناحساساتوفوراناستعدادهامی

 اي مظاهر عظجيم و عجيجب را در مقالجه     آن گوشه مختصري از ،عنوان يادگار به  بنده
( فرسجتادم  ۲7/3/۲۳۳3) براي روزنامه اطالعات ها و انقالب گرم اضطراب كه در گرما
 را دارد، منعكس ساختم.« نهاي خوزستا اشك»و عنوان 

بدون تصنع و تحميل و بدون تجدارك قبلجی    ،در آن اجتماعات و تظاهرات طبيعی
 محل يا آقجاي مكجی   شد و كارگران و مردم تشكيل می كه در نقاط مختلف خوزستان
كجف   افتاد و نام غلغله می  كس يا با ذكر سه براي سه ،كرديم و گاهی بنده سخنرانی می

 .شاه ،ی اس كاشان آيت ، زدند: دكتر مصدق می
 ،واحجد را داشجت    اين سه شخص و سجه مقجام حكجم    بلی در آن زمان در نظر مردم

 دانست. آنها را از خود و خود را از آنها می . ملتسلطنت ، روحانيت ، دولت
عمل و ابتكجار خاصجی ابجراز     و در خلع يد در ملی كردن نفت با آنكه اعليحضرت
طور كجه در مجورد    زدند. چون ايشان همان نام ايشان دست می به نداشته بودند، اما مردم

 نبگاارند مسجئولي   بايستی می بكنند. كاري ،هم بايستی نمی ،كردم عرض و قابله مديريت
را مبتكرانه و آزادانه تحت نظام صحيح و اصجول مصجوب انججام     كارشان ،و متصديان
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فعاليت و رعايت كردن شخصجيت و  ه ت دادن بدهند. نظارت و مراقبت از باال و رضاي
دانسجتند و   كار بی ارزت آسانی نيست. مردم قدر اين عمل را می ،مسئوليت زير دستان

 زدند. كف می
مجردم   شخصه شجاهد احساسجات پرشجور شجاه دوسجتانه     ه بنده ب يكبار ديگر هم سابقاً

پجاي خجود آمجده    ه كه مردم واقعی از صميم قلجب انججام داده بج    بودم. احساساتی ايران
بودند. نه آنكه پاسبان و سربازان و كارگران را با لبجا  عوضجی و بجا وسجائل دولتجی و      

هجا و   دن داده باشجند. تلگجراف  زآنهجا تعلجيم كجف    ه كاران آورده بج  هاي مقاطعه كاميون
 هاي ساختگی و تحميلی هم نبود، خود مردم بودند.   آگهی

رفتجه   به رشت ،شركت بيمه ايرانه براي يك كار حكميت مربوط ب، ۲۳۸۱در سال
آنججا   بعد از قيام مردم ،از سفر آذربايجان مصادف با مراجعت اعليحضرت بودم. اتفاقاً
گشجتند. در سجر راه    برمجی  و رشت به تهجران  ها شد كه از راه آستارا وري و خروج پيشه
هاي محقر دهاتی و جنگلی را ديده بودم كه قاليچه و حتجی گلجيم و    ، خانهتهران رشت

چراغانی نمجوده   ،نحوي ساده ولی متنوع و طبيعی كدام به كرده هر فانو  نفتی آويزان
  هجا يجك   نبود كه همه مغازه حاال و روز والدت شاه مرداد ۸۲هاي  یانبودند. مثل چراغ

معلجوم باشجد كجه     نوع شجعر پشجت پنججره زده و كجامالً     نوع پرچم و عكس و حتی يك
بجيش از سجه سجاعت     دستوري و تصنعی است. بعد در خود رشت در ميدان شجهرداري 

را در ميجان   مجبور ايستادم تا اتومبيل سلطنتی فاصله نيم كيلومتري خيابان سجبزه ميجدان  
 خجود  روي و سجر  بجه  را ماشجين  روي غبجار  و گجرد   كجه  كسجانی   و اسجتقبال  جمعيت سيل
 بتواند طی كند. ،ماليدند می

و صميمی بود. صف پاسجبان و سجرباز در طجرفين    طور وضوح طبيعی  آن استقبال به
  هبج   و  الي مجردم نفرسجتاده بودنجد    هنگااشته و مأموران مخفی در البج  مردمه خيابان رو ب
 مبلغ نداشت.   و  محافظ به  احتياج  اعليحضرت  دادند. نمی  زدن  كف  دستور  كسی

مردم محبوبيت داشجتند.   ميان در ،كردند می  سلطنت  اعليحضرت  كه زمان آن بلی، در
جاي خود را از داخل  كردند.جداابخودوراهخودراازمردمسفانهحسأولیمت

 خارج مملكت منتقل ساختند.ه ب مملكت و دل ملت
 

 : مصدق
  بگاارد او را اگر دولت زدند و امروز هم  كف می زها براي مصدقاما چرا در آن رو
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او احتجرام  ه بج  خواهنجد آورد. و چجرا نهضجت آزادي    تهجران ه د بآبا روي دوت از احمد
 گاارد؟ گاارده و می

 ايم: داده نيه روز افتتاح نهضتما در بيا را جواب اين سئوال
دانجيم،   و شرق مجی  را از خادمين بزرگ و افتخارات ايران هستيم و مصدق مصدقی
هجل و غجرض تهمجت زده مكتجب او را     جكجه از روي   آن معنجی و مقصجدي  ه ولی نجه بج  

و تعصب ضد خجارجی و ججدائی ايجران از     مترادف با هرج و مرج و تقويت كمونيسم
عنوانيگانهرئي دولتیكهدرطووتـاريخمامصدقرابهاند.  جهان معرفی كرده

هایملتبودوقدمدرراهخواستهمحبوبومنتخ واقعیاكثريتمردمايران
وملترابرقرارسازدومفهومواقعیدولتراوندبيندولتبرداشته،توانستپي

نائـلبفهماندوبهبزرگترينموفقيتتاريخاخيـرايـرانيعنـیشكسـتاسـتعمار
 كنيم.گردد،تجليلمی

 نمايم: يك حكايت كوچك نقل از آن دوره می
جشنی بود. به مجدير   هران آمده بودم. در باشگاه دانشگاهت هب ،در ايام مأموريت نفت
  طجوري  برخورده تبريك گفجتم كجه بجه    ،هم بود كه استاد دانشگاه كل اداره دفع آفات
ه بجه ملجخ چهجار    نويسند امسال موفق شديد با آنكه سطح آلجوده شجد   كه در روزنامه می

اي معادل يك سوم آن سال دفع آفات كنيد. ايشجان تشجكر    برابر سال قبل بود با بودجه
 بجا  دفعجه  ايجن  مجردم  كجه  سجت ا ايجن  در علجتش   چيسجت؟  آن علت دانيد می گفت و كرده

 گرفتنجد و  اسجتقبال آمجده سجم و وسجائل مجی     ه ، همه جا بج  مأمورين ما همكاري داشتند
 كجه   كردنجد و يجا مجوادي را    پاشجيدند. امجا سجابق يجا فجرار مجی       بردنجد و مجی   خودشان می

 ما همكجاري ملجت    بردند. علت موفقيت بزرگ می  بين زترتيبی ا هداديم ب تحويلشان می 
 است. با دولت

و  دولجت بجراي همجين همكجاري     تجليل بزرگ ما هم از جناب آقاي دكتر مصجدق 
 باشد. می ملت
 

 : 1«قيمتی تر از نفت»
انكار انجام گرديده  كامل غير قابل نه ماه بيشتر در جنوب نبودم. در اين مدت دو عمل

 بود:
                                                

چجاپ شجده اسجت و    « خبرهجاي روز »روزنامه  ۲۳/7/۲۳۳3 ۲۳7۲در شماره « تتر از نف قيمتی». مقاله ۲
، در سجال  « مقجاالت اجتمجاعی و فنجی   »باشد  كه با نام  می (3اكنون يكی از آثار مندرج در مجموعه آثار )

 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(.   توسط شركت سهامی انتشار ۲۳۲3
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و  خجورد و دسجتگاه نفجت   بدون آنكه آب از آب تكجان ب  ا از ايرانه خروج انگليس .۲
 توزيع نفت در مملكت بخوابد.

 و شروع صدور و معامله آن.   استخراج و تصفيه نفت .۸

ائی مرحله نهج ه ت توفيق يافت و بنف  در ملی كردن و اداره بنابراين دولت ملی ايران
 وضع عوض شد. رسيد. منتهی بعداً

 .گويم هست كه نمی يزياد يها از اوضاع و اقدامات آن دوران مطالب و جريان
اي را  خواست و دفاع دارد، قطعاتی از مقاله كه با اتهامات كيفر ارتباطیفقط من باب 

، روزنامه ۲۳/7/۲۳۳3 مورخه در شماره كه درست روز خروج آخرين فرد انگليسی
 یاز خالل آن، جريان عجيب رسان محترمدخوانم تا دا ام می نوشته ننام آبادا شركت به

ها وجود داشت، كمی احسا  كنند و روحيه و نظريه كسی  را كه در آن زمان در دل
است  ملت لكت و مخالف ملك وخواست بر هم زننده امنيت مم زعم كيفره ب كه را

 بشناسند:
مبارزه پر اضطراب، خانه از خودمان  ،حال كه بعد از چهار ماه و چهار روز كم

از فجرط خسجتگی روي سجكوي در نشسجته و      ،شده است و بعد از بدرقه مهمان
يجاد ايجام گاشجته افتجاده خجاطرات شجيرين و       ه بج  ،خواهم نفس راحت بكشم می

 ميل دارم براي رفيقم تعريف كنم ... آورم و نظر می ن را بهخاطرات سنگي
آن روزي بجود   ،بدترين لحظه و بلكه بدترين روز بنده در اين مدت مأموريجت 

مسججد  ه اي از همكجاران بج   ز در خجدمت عجده  خيج  كه بعد از تخليه منجاطق نفجت  
شتيم در فرود از طياره، كارگران را در نشاط و صفا رفته بودم. انتظار دا سليمان

هججاي  شججادي ببينجيم. ولجی طججوري منظجره آن پارچجه     و و كارمنجدان را در خنجده  
آميجز و   كشجيدند و عبجارات عجداوت    رخ مجا مجی  ه چوب كجرده بج  ه سفيدي كه ب

عليه بعضی از كارمندان ارشد نوشته بودند، مجا را منقلجب كجرد     ي كهانگيز كينه
 از همانجا برگرديم ... كه خواستيم
مت و داللت موفق شديم طرف عصر كه خورشيد داغ در افجق فجرو   يالبته با مال

داد،  روز جاي خود را به نسجيم ماليجم شجب مجی     خفقان آورِ رفت و شرجیِ می
 اين آتش كينه را قدري بخوابانيم...
ه راديجو بج  هجا و   اي بود كه هفتجه قبجل در روزنامجه    اما بهترين خاطراتم ... اعالميه

 روه زتأييد خدا يا بج ه ديدم و شنيدم ... حال اين اعالميه ب امضاي اقليت مجلس
قدر چون نشان وحدت  ميل و رغبت تنظيم شده بود كار ندارم. همينبه يا  ملت

ی را كرد و مژده موفقيت قطع را روشن می و نمونه صميميت بود، دل هر ايرانی
...داد  می
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استكهسدهایصميميتیآهنگیوهم،ايناتحادواتفاقوقيمتیترازنفت
رايكیبعدازديگریخواهدشكست...بزرسبدبختیملت

ديگجر   ،ديخانه رفته كه وقتی ب ستا نويسم ... براي اين حال اگر اين مقاله را می
هجاي   زمزمجه  اين ،بيگانه رفت كه اول براي شما تكرار نشود و اينك آن خاطره
پسند نيز از بين برود ... در گوت شما كارمندان و كارگران شركت  شوم بيگانه
ايد بايد تا مدتی اين  تازگی از استيالي خارجی بيرون آمده به كه هم ملی نفت

 جمله را خواند و تكرار كرد:
ديگريگانهباشيم.بيگانگیهمرفت؛،نهرفتبيگا

دست و فكر خجود را   فرض كنيم كه حرف شما درست باشد و كسانی سابقاً...
طور كه نفت خودمان را تصرف  ند ... همانا دهگاارده بو درخدمت عمال نفت
نجيم.  را هم تصرف ك مان هاي زنده خود را و سرمايه مان كرديم بيائيم افراد خود

كجه دارنجد از نفجت كمترنجد؟ مگجر مجا در        مگر اين افراد با آن استعداد و هنري
بلندانـدكیروحشقدر بدانيم مملكت آدم زياد داريم كه اينقدر افراد را بی

... در كار نفت همجه زحمجت كشجيدند،     وطبععالیومردانهداشتهباشيم
مجه اسجت. بنجده و    همه پشت به پشت هم دادند تا درست شد. پس نفجت مجال ه  

اي از فرزنجدان ايجن آب و خجاك را از ايفجاي وظيفجه       شما چه حق داريجم عجده  
كنجيم بجا    محجروم كنجيم؟ ... فجرض مجی     عمومی و همكاري در اين دستگاه ملی

انتقام ه در تصميم خود ب و همه اصرار و الحاح، باز دل سنگ شما نرم نشده اين
 قبجل از شجروع خلجع يجد     هجاي  حسجاب  ه خجورده بپافشاري كنيد و الزم شود كه 

گنججاه مشجكل اسججت و اگجر درسججتش را    باجردازيم. چقججدر تشجخيص بيگنججاه و بجا   
طبق منطق شما هر خجادم بجه    و دستگاه اجنبی بود ،خواسته باشيد، چون دستگاه

بايجد   را كشور بوده است. پس همه كارمنجدان و كجارگران  ه آن دستگاه خائن ب
 نداخت.بيرون ا

 هر آنچه هست گيرند ،در شهر      اگر حكم شود كه مست گيرند
مصجلحت اسجت؟ اججازه    ه ماند و حوضش. آيا چنين كاري بج  وقت علی می آن 
 فرمائيد؟... می
 و در آخر نوشتم:
 ،ايجم  شما آمجده ه براي كمك و خدمت ب ،را كه از تهران ها ما ،.... در هر حال 

 گمراه نكنيد.
 نی براي فصل كردن آمديم           ا براي وصل كردن آمديمم

 گوت همديگر بخوانيد:ه خود شما هم مدتی اين ورد را ب 


ديگريگانهباشيم؛بيگانگیهمرفت،بيگانهرفت
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، يجك خجاطره   ۲۳۳۲بحجث بجه سجال     و قبجل از ورودِ  قبل از ترك خاطرات آبجادان 
خواست و ارائه سجير   لحاظ توضيح و دفاع در زمينه كيفر بهكوچك ديگري را هم كه 

 رسانم: عرض می خالی از فايده نيست، به ،تحوالت افكار
كوتاه كه براي گجزارت وكسجب دسجتور يجا بجراي       هاي موقتِ در يكی از مسافرت
ه آن دسجته سجوم از   متعلجق بج   اي از جوانجان  آمجدم، عجده   مجی  ديدار خانوادگی به تهجران 

ديجدنم آمدنجد ...   ه بج  ،ام گجاارده  اشاره نمودم و جا دارندگان سه نوع طرز فكر كه قبالً
 ورده بودند. ايجن حجزب  آو اساسنامه تشكيل يك حزبی را  آقايان همراه خود مرامنامه
گفتنجد و اصجرار    ه آقايجان مجی  بجود و نجه راسجت راسجت.آنچ     نه چجپ چجپ كمونيسجت   

را قبول كنم اسجا  تشجكيل حجزب و     خواستند بنده هم عضويت آن ورزيدند و می می
طرز فكر سياسی و اجتماعی داشتن بود. اتفاقاً آنچه را هم بنده امتنجاع داشجتم و نسجبت    

عالقه بودم، همين حزبی شدن و فعاليت اجتماعی و سياسجی كجردن    اعتنا و بی به آن بی
كجه   تقسيم بندي نموده بودم و تجربجه يجا سجرگرمی    دنبال همان طرز فكر كه قبالً بهبود. 

 خيال خودم اصالحاتی پيجدا كجرده بجودم، هنجوز ماننجد بسجياري از مجردم       ه به اقدامات ب
كجردم. طجرفين بجدون     احسا  چنين ضرورتی را براي خود و مملكجت نمجی   ، دوره هم
رفتم و آنهجا بجه افكجار     هم جدا شديم. بنده به آبادان نگی ازگيري و با مختصر دلت نتيجه

 و مشكالت خود ....
 

 درس و آزمايشگاه:ه بازگشت ب
سال و نيم مانده است كه گردت كار بنده به گجردت كجار    است. يك ۲۳۳۲فروردين 
هش كجنم  خواست برسد و با يكديگر همقدم شويم. بنابراين باز بايد تشكر و خوا كيفر

هجا و   لحجاظ جريجان   بجه  ،سجال و نجيم   كجه ايجن يجك    خرج دهيد. خصوصجاً ه كه حوصله ب
هجاي بنجده روي    دوره حوداثی كه در مملكت و همچنين در ضمير بنده و بعضی از هجم 

 هاي اصلی زنجيرهاي تحول يا تكامل است.   داد، بسيار اساسی و در حكم گره
ت، بنده از عضويت هيئت مديره موقجت  مورد اس دالئلی كه ذكر آن در اينجا بیه ب 

 كار دانشجكده  سخت به  جبران ده ماه دوري و تعطيل، هت استعفا دادم و بملی نف  شركت
تعطجيالت  ی كه متصدي آن بودم برگشتم. از حرارت به آزمايشگاه و مخصوصاًپرداختم 

 هجاي آزمايشجگاه   تابستان نيز استفاده نمودم كجه چجون تجهيجزات و كجار نصجب ماشجين      
از  هاي قبلی دوره رياسجت دانشجكده   واسطه اين مدت مرخصی و گرفتاري  هی بحرارت 
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، فرصجت خجوبی    نبجود بجرداري   هاي دانشكده عقب افتاده و قابل بهجره  ساير آزمايشگاه
 ات نمايم. يافتم كه تكميل و براي شروع سال تحصيلی آماده

و نجه   از اين فرصت و استراحت حاصله بعد از فشار و جنجال شش سجاله دانشجكده  
اي  رسجاله  ۲۳۳۲در مهرماه سال  م،يك استفاده ديگر هم نمود ،ماهه اداره شركت نفت

طجور كلجی محصجلين مملكجت منتشجر سجاختم:        و بجه  اي گفتگو و داللت دانشججويان بر
طجور كجه از اسجمش پيجدا اسجت ايجن رسجاله كجه مثجل           همان 1«ا سياستببازي جوانان »

ظجور  منه بج  ،هاي بنده از روي عقيده و منطبجق بجا علجم نوشجته شجده بجود       ها و گفته نوشته
آموزان از هر گونجه دخالجت در    و دانش صيحت دوستانه و ممانعت منطقی دانشجويانن

 سياست بود.
 

 : لوله كشی آب تهران
كجه در   طجول نيانجاميجد. روزي  ه كجار دانشجگاهيم زيجاد بج     دوران فراغت و سرگرمی بجه 

ديجدنم آمجد   ه ب رئيس وقت سازمان برنامه   زنگنهآزمايشگاه نشسته بودم، آقاي مهند
حال خرج شده  به ميليون تومان تا ۱3ن خراب است. كشی آب تهرا و گفت وضع لوله

را  كه دارد دو پجايش  ا اختيارات و قدرتیبو هنوز از آب خبري نيست. مدير كل آنجا 
بجراي وام   ميليون تومان ديگجر را كجه مجلجس    ۱3گويد تا  می و توي يك كفش كرده

به آخرين مرحلجه خجود    من ندهيد و پروژه الكساندر گيپه كشی تصويب كرده ب لوله
مقجدور   بجراي بانجك و دولجت    نرسد، آب داده نخواهد شد. چنين پجولی هجم كجه فعجالً    

كنجد...   مجی  كه در آنججا نجاظر كارهجا اسجت كارشجكنی      نماينده بانك ملی نيست. ضمناً
 ... پيشنهاد كردم را وت من است. ناراحت دكتر آقاي و  ناراضی مردم

ذالجك چجه    ام بجود. مجع   مترقبه و مخل استراحت درسجی  چنين تكليف براي بنده غير
 :و زنده كردن يك شهر باالتر مردمه آب رساندن ب كاري از

«»
همجين بجود كجه     و بازگشت بجه ايجران   آرزوي ديرينه من از دوران تحصيل در اروپا

 منشاء اثر و خدمتی شوم.
                                                

، در قطجع رقعجی چجاپ و     ( ر ) روبروي دانشجگاه تهجران  فروشی چه توسط كتاب ۲۳۳۲. اين اثر در مهر ماه ۲
است كه در « مقاالت اجتماعی و فنی»با نام  (3منتشر شده و اكنون يكی از آثار مندرج در مجموعه آثار )

 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(.  ،توسط شركت سهامی انتشار ۲۳۲3سال 
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عرض سالم و تشكر بنده را برسان و بفرما اگجر   رذالك گفتم خدمت آقاي دكت عم
 كشی فعجالً  كه مدير كلی برداشته شود و ديگري جايش برود كه لوله  ستا غرض اين

و  كی بكند و جلوي سر و صداها گرفته شود، بنده اهلش نيستم. اما اگجر واقعجاً  لِ و كلِ
آن آقجاي   وط بجر اينكجه اوالً  . مشجر  قصد آب رساندن به شهر است بنده حاضجرم  عمالً

آنقجدر   ، پجولی  ، كند بردارند و بعد بانك گويند كارشكنی می نماينده بانك را كه می
 كه ضرورت دارد، بدهد ...

گفتند ما جز اين نظري  هم گفت دكتر برگشت و آقاي مهند  زنگنه  چندروز بعد
 نداريم ... پاشو برويم.

امـا كنند عوضش گفتم آقاي بانك را آن  رسيدم فرمودند مت آقاي دكترخد

دربـازارموونداريمبايدخودتدرستكنیولوشدهازاسـمحـاجیآقـاپوو
 كشیراتمامكن...لوله،ازاستفادهكنيكقرضهشهریراهبيند

وججه   هيچ به ،یكش ی از وضع و برنامه و احتياجات اداره لولهبنده در آن روز اطالع
خواسجتند دروغ بجودن يجك     عامی وقتجی مجی   دانيد مردم طور كه می نداشتم، ولی همان
ولجی از  « قاسم كجوري »گفتند  می سابقاً ،كاري را بيان كنند بازيِ حقه وعده و كلك و

ی راه افتاد و هزار تومان قسجط اول  كش كه سروصداي لوله م السلطنهحكومت قوا  زمان
داده « كشجی  لوله« ها به جايش را در زبان« قاسم كوري«  ،گرفتند  حق انشعاب را از بعضی

يا شهري را بجراي   ا سابقه و شهرتی كه در كار است، فعالً حرف قرضه ملیبگفتم  بود.
هجاي خشجك مجردم     شود زد، مگر آنكه كاري پيش برود و آبی بجه لجب   ی نمیكش لوله

وقت دست در جيبشان كننجد. بنجابراين بنجده بجدون آنكجه       برسد و اعتماد پيدا كنند، آن
م آنججا  رو اي مجی  يكی دو هفته ،تعهد خدمت نمايم و قول قبول اين شغل را بدهم فعالً
هجا و   شجود بجا يجك حجداقل بودججه آب وارد لولجه       بينم آيجا مجی   كنم و می اي می مطالعه
وقجت قبجول ايجن وظيفجه را      را لطف فرموديد آن هاي مردم كرد يا نه، اگر مبلغ آن خانه

در  ،درآمدهاي كجار و فجروت آب   لِبَنمايم بقيه مخارج را از قِ خواهم كرد و سعی می
 بياورم.
هجا و   هجا و حسجاب   هجا و مطالعجه نقشجه    و پس از بازديد از قسجمت  طور هم شد همين
 التحصجيل دانشجكده   هايشان از مهندسين فارغ كاري ها با مسئولين قبلی كه اصلِ مشاوره

 ۲6آشنا و صميمی بودند، گزارت طرح مانندي تهيجه و تقاضجاي    و بنابراين از دوستانِ
 نمودم. مانده از وام مصوب مجلس ميليون تومان باقی ۱3عوض  هب ،اعتبار تومان ميليون

 :بنده در آنجا ديدم كه 
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 73‚333بجر اسجا     چون پجروژه مهندسجی مشجاور انگليسجی الكسجاندر گيجپ       ،اوالً
تنظجيم شجده اسجت، بجه هجيچ وججه        مشترك و احتياجات پنج و بلكه ده سال بعد تهران

سال انجام شود. بلكجه مصجلحت    الوجوه ضرورت ندارد برنامه كامل در عرض يك من
 منبع بزرگ باالي شجهر فعجالً   6شود به عوض  در تدريجی كردن آنست و به خوبی می

اتمجام رسجاند و آب مجورد مصجرف مشجتركين      ه را كه كارت جلو است بج  آنها دو تايِ
عجوض دو مججراي بجزرگ نقجل آب     ه همان دو منبع تأمين نمائيم و بسنوات اول را از 

از اين قبيجل تغييجر    يكی را ساخت. و در نظر گرفته شده است فعالً جالليه تا كه از كن
 ی در برنامه.يخيرهاأو ت
 كجه شجهرداري   هشت حلقه چاه عميق وجود دارد ،هفت چون در شهر تهران ،ثانياً 

ی كجه  كشج  به آن قسمت از شبكه لولجه  ها را فوراً در سابق حفر كرده است چرا اين چاه
ه پايان رسيده اسجت وصجل نكنجيم و بج    ه ب در مناطق جنوب غربی شهر تقريباً مخصوصاً
بجرداري و درآمجد شجروع     رهآب ندهيم تا هم جلب اعتماد و اميد شجود و هجم بهج    مردم
 شود؟
ميليجون تومجان    ۸3عمل انشعاب را كه در مرحله دوم برنامه است و در حدود  ،ثالثاً

آب برسجد خودمجان    مجردم ه ميليون بچسبد و تجازه بج   ۲33اين   وام ديگر الزم دارد تا به
شجروع   ،الزحمجه بجه الكسجاندر گيجپ     داد و پرداخجت حجق  مطور آزمايش و بدون است به
 گيريم. كنندگان می باشد از تقاضا را بدون آنكه عنوان قرضه داشته نمائيم و پول آن می

كجنم پجس از بازديجد و مطالعجه و بجا اسجتفاده و        بر اسا  آن فكر، كه باز تكرار مجی 
شجده   كل سابق اتخاذ نظريات و ادامه خدمات مدير مشاوره از اهل فن مقيم و احترام به

ه ميليون تومان بجرآورد گرديجد. گجزارت تصجويب و بج      ۲6بود، مبلغ مورد ضرورت به 
ی كشج  دانيد لوله كه می  طوري گردت درآمد. به هی بكش هاي اداره لوله همان قرار چرخ

خيابجان   بيرون آمجد. دو سجه مجاه نگاشجته بجود كجه در اطجراف        «قاسم كوري»از شهرت
آب دسجت نخجورده چجاه     به آب انبارهجاي مجردم   و قسمتی از شاهاور و اميريه فرهنگ
كه بجا نظجارت و    گرفتيم. در حالی ريال پول می ۱كرديم و متر مكعبی  ق توزيع میيعم

و  عمليات ساختمان دو منبع شمال شجهر و بنجد بيلقجان    هاي الكساندر گيپ بر طبق نقشه
خانجه و   د تصجفيه دا در پيشجرفت مجنظم بجود و قجرار     تهجران  -شبكه اصلی مجراي كجرج  

رسيد، خود مهندسين سجازمان   امضاء می هب خانه و مناقصه ساختمان اداره مركزي موتور
ن( در يجك منطقجه بسجيار كجوچكی از     كشی تهرا جاي لوله )عنوان جديد به آب تهران
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هجا   خانجه به انشجعاب دادن بجه    ،آزمايشی طور امانیِ به ،احداثی در باغشاه محالت جديدِ
اصجول   ،نمونجه و مطالعجات خودمجان    آزمايشیِ وقت بر اسا  آن كارگاهِ پرداختند. آن

ه نامجه انشجعابات را تنظجيم كجرديم و بج      كار و برآورد هزينه انشجعابات و همچنجين آئجين   
و بجدون   مهندسجين مشجاور خجارجی   ه تصويب رسانيديم. عمل انشعاب بدون احتياج بج 

ترتيجب داده   1«پارك سنگلج» گرديد و مركزي براي آن در جنوبِ وام از بانك شروع
و تهجران   اصجلی  نه تنها در تهجران  ،دنباله آن عمل انشعاب ه و بهزدِرگَشد كه هنوز هم بَ

 گردد. انجام می بلكه در تمام ايران بزرگ
د امضاء شده سابق با حسن تفاهم و دا بر طبق قرار همكاري با الكساندر گيپ

دانستيم كه پس از پايان شبكه شهر و  رفت، ولی طرفين می سرعت تصميم پيش می
ا عمليات بعدي ه كرد و خود ايرانی خواهيم خداحافظی دوستانه با يكديگر ،بند بيلقان
 سفانه يا خوشبختانه و حتماًأسازي وغيره را انجام خواهند داد. اما مت آب و لوله فاضل
مؤسسه  آن با بنده دوره از  بعد مجدد مشاوره دادهاي قرار هائی ضرورت و مصالح روي

 و مؤسسات ديگر بسته شد.
خواست  كيفر و يآزاد نهضت با  ارتباطی ظاهراً كه كشی لوله از كه خواهم می معارت

  ندارد زياد حرف زدم. الزم بود كه شاهد زنده حاضر در ججواب آن افجراد و مقامجاتی   
خرابكجاري و   ی و احيانجاً فبجا  فريبجی و منفجی   ن را بجه عجوام  ويما ملّ كه خوت دارند دائماً

واقعجی چيسجت و    متهم نمايند، جوابی داده و نشان داده باشم ناسيوناليسم مثبت ارتجاع
ارزت دادن به اشخاص، همكاري و كجار كجرد. بجدون     توان با حسن نيت و چگونه می

 ها خصومت و ستيز داشته باشيم. آنكه با خارجی
 

 در عقيده سياسی: ! ثباتی و بی كشی اخراج از لوله
اداري خارج شجده   خالص حالت اي از ی تا اندازهكش در لوله بنده دوران خدمت  اواخر 

آلوده به سياست و مسائل حكومتی گرديجد. پايجان آن درسجت بجه آغجاز گجردت كجار        
 شوم. خواست وارد می در متن كيفر  بعد ديگر هاز اين ب  چسبد و خواست می كيفر
منجد  ان مجی  را كودتا گويد، آقايان آن خواست می )كه كيفر مرداد ۸۲د از قضاياي بع

بنجده كماكجان در سجازمان     ،عرض خواهم كجرد(  و البته داليل اين گفتار را در دادگاه
 ادامه داشت. رسانی و انشعاب ماندم و كار آب آب تهران

                                                
 ايجاد شده است .  فعلی است كه در محله سنگلج« پارك شهر». منظور ۲
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فرصت و ضرورتی براي دست زدن به تركيجب   علتش اين بود كه يا دولت زاهدي
سجرگرم سجاختمان    كه در گوشه پرتی از شمال غربی تهران سازمان مستقل آب تهران

ديد يا آنكجه طجرفين الاقجل از جهجت      ی خود بود نمیآبخانه و انجام وظايف مير تصفيه
 روز تيمسار زاهجدي  پايتخت وحدت نظر داشتيم. حتی يك رساندن آب سالم به مردم
 :گفت من میه يب بتحببا لحنی مخلوط از تهديد و 

آورنجد   مجن فشجار مجی   ه دانم شما آنجا هستيد، خيلجی بج   خيال نكنيد كه من نمی»
 «كار را نكرده ام... را جاي شما بگاارم ، ولی اين هشاهند

نداشتيم و همكاري در زمينجه اداري   اختالفی با دولت در هر حال بر سر آب تهران
هجاي حيجاتی ديگجري نيجز در آن ايجام در       جريجان  ،و فنی ادامه داشت. ولی غيجر از آب 

 ت.داد نف و قرار نتخابات مجلسينمملكت وجود داشت: ا
كجار   دست به ،هاي تبليغاتی ها و وعده از استقرار و نطق بالفاصله پس دولت زاهدي

وارد نشود. امجا همجه    عمليات بعد از كودتا ترين ايراد قانونی به شد تا كوچك انتخابات
هائی تعيين گرديد، چه تهديدها و ارعجاب   خبر دارند چگونه انتخاباتی بود، چه انجمن

كمجر   هتير ب اي هفت هاي حرفه تا آنجا كه چاقوكش آمد. عمل می ها به و اجبار در حوزه
را كجه   دادند و كسانی كنار صف رأي دهندگان پا  می ،چشم خود ديدم( ه)كه بنده ب

هجاي   عكس یآمريكائ هاي روزنامه حتی زدند. می و داده فحش كردند می تصور صدقیم
ها كجه   زيادي از مناظر سر تراشيدن و كتك زدن را منتشر ساختند و از معجزه صندوق

 ...آمد، سخن راندند بيرون می «فضل اس »شد و در آنها انداخته می «محمد»
 .البته نه تبليغات آزاد وجود داشت و نه امكان معرفی نامزدها و انتقاد بر دولت

و اعتراضی  وجود حداقل ابراز برآمدند در صدد اي عده در چنين اوضاع و احوالی
. تهجران  انجمن مركزي انتخابات  ر و يا رئيسكشو عنوان وزير اي نوشتند: به نمايند. نامه

شـراي دستورفرمايندبود  شده آن درخواست كه در اي بود بسيار معقول و منطقی نامه

كجنم نجه    امضاء كنندگان بودم. فكر مجی   يكی از بنده هم تأمينشود.آزادیانتخابات
كجاري از ايجن    يا ديكتاتوري بلكه در يك مملكت استبدادي تنها در مملكت مشروطه

صجورت سرگشجاده و اعالميجه هجم نبجود كجه بگوينجد         توانست باشد. نامه به تر نمی مجاز
 تحريك و اخالل شده است.

 فن زنگ زد.كه تل در اداره نشسته بودم ، دو روز از امضاء و تسليم نامه نگاشته يكی
 ورديد.اوزارتخانه تشريف بي هگفت تيمسار وزير فرمودند ب  كشور  دفتر وزارت  رئيس
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بهمن ماه خجدمت تيمسجار رفجتم. بعجد از تعارفجات و دسجتور چجاي،         ۲روز پنجشنبه 
و مجار در آسجتينت   گويند تج  من میه ب آقاي مهند  بازرگان، در هئيت وزيران»گفتند 

گفجتم : مجن   « اي؟ ی بجاقی گااشجته  كش را چرا در لوله اي. اين آقاي مصدقی نگاه داشته
دهجم   است انجام مجی  رسانی را كه مورد عالقه دولت ره كار اداري و وظيفه آبادر اد

كنيجد مجن آدم    گفتند خيال می .دهم نظريات شخصی را دخالت نمی و عقايد سياسی و
هجا دسجت    ها و اضافه دادن شود هم انتصابات و اضافه حقوق اي هستم؟ چطور می ساده

شما باشد و مخالفين ما را سركار نياوريد و تقويت نكنيد؟ جواب دادم اعضاء سجازمان  
نشجان   دانشكده فنجی بودند و سوابق عمل من در آنجا و در  ها هستند كه قبالً همان آب
گاه اعمال نظرهاي شخصی و سياسجی و مجاهبی در كارهجاي اداري و     هيچ كهدهد  می

هجا را   كنم. ايشان وقتی بالججواب ماندنجد، گفتنجد مجن ايجن حجرف       نمی و درسی نكرده 
آزاد  تايجد كجه انتخابجا    اي نوشته فهمم، شما بايد تكليفتان را با ما روشن كنيد. نامه نمی

در عقايجد سياسجی    مجردم  ،مملكجت  نيست. عرض كردم تيمسار بر طبجق قجانون اساسجی   
شجوند همجه    كجه يجك هيئجت ده دوازده نفجري وزيجران عجوض مجی        آزادند و آيا همجين 
ده دوازده نفجري نيسجت و    د؟ گفتند اوالًمردم بايد تغيير عقيده بدهن و كارمندان دولت

بايد  بمانيد در اين پست خواهيد می اگر شما دانم نمی من ثانياً استعو شده مملكت
ی كشج  همكجاري شجما در لولجه   ه كجه بج   اي رغم عالقه اال علی عقيده باشيد، و با دولت هم

 گفتند: ها افتادم كه می يه خوانياد شعر تعزه دارم بايد بگويم استعفا دهيد. بنده ب
 .«زراعت كن رْوَگِنْا يزيد بيعت كن، يا برو كَبيا بيا »

مجن  ه خواهم فوري جواب رد بج  بنده جواب دادم تيمسار حاضرم. ايشان گفتند نمی
 من بدهيد.ه بدهيد امروز و فردا را هم فكر كنيد و شنبه صبح نظرتان را ب

 جشنبه بود ...طبيعی است كه شنبه صبح نظرم مثل پن
بدل شد.  ها در اطاق وزارتی ما بين ما دو نفر و بدون شاهد ثالث رد و اين صحبت
شود از او تصديق  كرده و نمی كه فوت  حق دارند بگويند طرف مقابل جناب دادستان

 توانيد بگوئيد. صحيح است، اما چه دلتان بخواهد می و تأييد گرفت و بنابراين شما هر
هائی رد و بدل  خوشبختانه عصاره و نتيجه اين مااكرات روي كاغا آمده است. نامه

موجود است و  حتماً و بايگانی سازمان آب تهران شد كه در بايگانی وزارت كشور
 در  ۸۸/۲۲/۲۳۳۸مورخ  ، سال اول مجله روشنفكر  ۳۲عالوه ده روز بعد در شماره ه ب

 شرح ذيل: معرض افكار عموم گاارده شد. به
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   ۲۲/۲۲/۲۳۳۸تاريخ ه ب
معاونتمحترموزارتكشور،تيمسارسرتيپجهانبانی

ه اينجانب را احضار و ابجالغ فرموديجد كج    ۲/۲۲/۲۳۳۸رساند روز پنجشنبه  به عرض می
صورت تمايجل بجه ادامجه خجدمت در      ست درا ر الزموزي آقاي نخست دستور جناب بنا به

 عليجه دولجت   هاي انتخاباتی و سياسی كه احيانجاً  ن از فعاليتی آب تهراكش سازمان لوله
استحضجار  ه ايم و مقرر فرموديد تا روز شنبه نظجر قطعجی را بج   تعبير شود، خودداراي نم

 جناب برسانم. آن
توضيح داده، تصريح نمودم كجه در اداره   حضوراً ۲3/۲۲/۲۳۳۸اينجانب روز شنبه 

وظجايف محولجه را از روي    ، شنا  و با انضجباط  و با وسائل اداري مانند كارمند وظيفه
متبوع انجام خواهم داد، ولجی   يات دولتعالقه و كوشش تمام و بدون مخالفت با نظر
افجراد   قانون بجراي  كه را تا حدودي حق آزادي ،در خارج اداره و در غير ساعات اداري

 .مشناس خود محفوظ می براي مجاز دانسته كشور مقرر و
ن فرموديجد  وزيجرا  طرح موضوع در هيئته جناب تصميم در اين امر را موكول ب آن

تلفنججی توصججيه فرموديججد كججه مقتضججی اداري و مصججلحت  ۲۲/۲۲/۲۳۳۸و روز يكشجنبه  
باشد.  می نتهرا آب یكش لوله سازمان كل مديريت از گيري كناره در اينجانب شخصی

اي در ادامجه خجدمت بجزرگ     يا عدم عالقه اينكه از ناحيه خود ناتوانی اينك با توجه به
 ۸۲/6/۲۳۳3بيند و طبق اليحجه قجانونی مصجوب     كه موجب استعفا باشد نمی آب تهران
و تصجويب   و موافقت وزارت كشور ی با پيشنهاد شهردار تهرانشك كل لوله تغيير مدير
آهنگی و همكاري  اينكه عدم هم  ذالك نظر به مع ،باشد ن صورت پاير میوزيرا هيئت
 موججب ركجود كجار و زيجان مجردم      عمالً  ، ها عاليه با مسؤلين ادارت و سازمان  مقامات
كشجی آب   ي از مديريت كل لولهگير وسيله آمادگی خود را براي كناره شود، بدين می
 كه وظايف خود را تحويل آقاي مهند  روحجانی  دارد و از اين تاريخ ن اعالم میتهرا

 نمايد. داري می معاون سازمان نموده است، از حضور در اداره خود
كه در مدت  جناب ر و آنوزي قاي نخستظن و پشتيبانی جناب آ خاتمه از حسن در

جانب ابراز شده  ی و شخص اينكش سازمان لولهه پنج ماه و چند روز گاشته نسبت ب
 اري می نمايد.زگ و موجب پيشرفت مطلوب كار گرديده است، ساا 

 با تقديم احترامات، مهدي بازرگان
 



 
 

 

 
 

 در دادگاه تجديدنظر نظامی 

 

۸3۲ 

 ۲۸/۲۲/۲۳۳۸تاريخ ه ب
 آقای مهندس مهدی بازرگان

اصجل   ن وكشی آب تهجرا  راجع به استعفا از مديريت كل لوله ۲۲/۲۲/۲۳۳۸نامه شماره 
 ابالغ شد. و به شهرداري تهران ييدأمرات تو 

وزيركشور

 غرض بنده از قرائت اين دو نامه چند نكته ذيل بود:
 :گويد خواست كه می جواب به كيفر .۲

 » ... برده توضيح داده شود ثباتی عقيده سياسی نام بی كر سوابقذبا  قبالً  ستا الزم»
آياعملكسیراكـهنمايم.  ر میقضاوت مطلب را به شما آقايان دادرسان واگاا 

مديريتكليكادارهمستقلمهمباحقـوقومزايـایآنوحمايـتدولـت
مقتدربرسركاررابرایخاطرآنكهدرعقيدهوعملسياسیخودآزادباشـد

خواهيدفرمود شوديونظايراينقضيهرابازاستماعنظردولتنمیوتسليمبه
دستگاه  ،عقيده آقايان هصورت آيا ب اين  در باتیدرعقيدهسياسیناميدشثبايدبی

خواسجت   كه تنظجيم كننجده كيفجر    و دادرسی ارتش پر عرض و طول سازمان امنيت
 اند؟ نيت و غرض آشكار نداشته هست، سوء

ثبجات در عقيجده سياسجی     را بايجد بجی   آيا امثال بنده و مؤسسين نهضت آزادي ايران
معجاون و وزيجر    ،مْلَج صفاتی كه در صف مقابل ما در دولت آقاي عَ ناميد يا بوقلمون
 زنند و در ايام رونق حزب تجوده  ی میپرست اقتضاي روز، دم از شاهه ب ،و غيره بودند

بودند؟ رجوع فرمائيد  سلسله پهلوي و تسلطن  ضد و مبلغين حزب داران آن از علم
و  ۲3هجاي مجورخ    شجماره  و روزنامه آتجش  ۸۳/۲3/۲۳۸۲مورخ  روزنامه ايران ماه ب
كه مقجاالت آنهجا را نقجل كجرده اسجت. در آن مقجاالت نجواختن         ۲7/7/۲۳۳6و  ۲6

بجد   دربجار ه شجمردند و بج   را در سينماها موجب سردرد و سوء هاضمه می سرود ملی
كجه در سجينما     را اما حاال يك مرد روحانی آقاي شجيخ مصجطفی رهنمجا     گفتند. می

در  و شايد در اثر عدم توجه برنخاسته بوده اسجت، افسجري   اختن سرود ملیموقع نو
 دادسجتان  قيناًياندازند و  زندانش می دهد و بعد به كتك قرار می سينما مورد فحش و

 . 1ه سال محكوميت خواهد خواستس ،تمقام سلطن عنوان اتهام اهانت به به
اند يجا مثجل    البد اهل اين مملكت نبوده ،خواست امضاء كننده كيفر تيمسار دادستان
ثبجات در عقيجده     انجد كجه اگجر مجن بجی      دانسته را زير برف كرده و نمی كبك سرشان
 وزارت و بودم يا الاقل  ورده ي در آوزير حال سر از نخست  به بودم تا سياسی می

                                                
 اند. اتهام تحت تعقيب قرار داده ينطور شد و نامبرده را به هم همين اتفاقاً .۲
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 شده بودم. دست كم رئيس دانشگاه
در اولجين دوره بعجد از    ،دار بجر عجدم آزادي انتخابجات    زبجان  ي ارائه يك سند زنجده  .۸

كه از آن بيجرون   ات مربوطه يعنی مجلسیبودن انتخاب قانونی د و بر غيرمردا ۸۲حادثه 
ـملیبودنكليهدولـتغيرقانونیوغيراثبات سلسله تواتر طبيعیه آمد. ساس ب اوه

 ازائيدهشدند.هوازآندولتكهازآنمجل یمجال ديگر
كجه   رتبجه دولجت   لیا، كارمند عدانشگاه دور با يك استاپايتخت كش وقتی در تهران

زبان و قلم بسجته   تكليف مردم چنين معامله بشود، ايستد، تا پاي اخراج از خدمت می
 ها و دهات معلوم است.  شهرستان ي و دور افتاده

 را عملی چنين عمومی افكار هب متكی و دموكراتيك و قانونی هاي دولت آيا
دارند  خود مخالفين اقليت قانونیِ سياسیِ فعاليت و رأي آزادي از كی با و نمايند می

 هاي تحميلی و كودتائی؟ يا دولت
در  بر سجلب آزادي ی پسندي بود الملل گوياي محاكم بين اين يك سند زنده كامالً

خواسجت كجه     مجتن كيفجر   اتفاقجاً  .هاي ناشی از آن مملكت و غير قانونی بودن دولت
كننده به عجدم وججود    سند رسمی زنده ديگري است، خود مؤيد اين مطلب و اقرار

 گويد: در مملكت است. تا آنجا كه می آزادي
و امكجان   در مورد آزادي انتخابات شاهنشاهیفرمايشات اعليحضرت همايون » 

 ...«هاي در اين انتخابات شركت كليه دستجات و جمعيت
مثجل بنجده نواختجه و اخطجار      ارائه اولين اثر و زنگ خطري كه در گوت همفكرانِ .۳

صجدا شجدن بجا     رنجگ و هجم   فعاليت در كشور، هم گرديد كه ديگر شرط خدمت و
صجالحيت  ه كجاري بج   ،صدا شدن است. دولت و دسجتگاه  رنگ و بی يعنی بی دولت

علمی و فنی و اداري و خدمات شما ندارد.آنچه براي او اصالت و ضجرورت دارد،  
 تبعيت است يعنی نوكري.

پيغجام   كه از طرف آقاي دكتر مصدق خوب يادم هست همين آقاي مهند  زنگنه
آورده بود. يك روز از وزير شجدن آقجاي    را نكشی تهرا و مأموريت مديريت لوله

 كرد: برايم تعريف می مهند  عطائی
گيجري   كنجاره  ی و سجن از وزارت كشجاورزي  واسجطه خسجتگ  ه ب جناب آقاي فرمند

تحقيجق و كسجب    ،خصوصجی  يجا مجلجس   در هيئت وزيران كرده بودند. آقاي دكتر
گفجت مجن چجون     مجی  نمايند. آقاي مهنجد  زنگنجه   نظر براي فرد جانشين ايشان می

شناخته بجودم، ايشجان را پيشجنهاد     كشاورزي را در رياست دانشكده هند  عطائیم
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براي اتخاذ تصميم فقط يك سجؤال كردنجد: آيجا آدم درسجت و      كردم. آقاي دكتر
 شد. وزير كشاورزي هند  منصور عطائیاست؟ گفتم بلی. آقاي م امينی

و  ا دفاعيجات بج آرائی نگفتم. ارتباط كامل  براي نقالی و مجلس البته دو نكته اخير را
 خواست عرض كنم داشت. تدريج در زمينه كيفره آنچه بايد ب
كه خواهيد ديد چگونجه منججر    ن اثر و اعالم خطرينكته سوم، يعنی اولي مخصوصاً

 ضت آزادي ايران گرديد.تأسيس نهه ب
 

 : خواهی از مجلسيندادو كيفر  قرارداد كنسرسيوم
تبعاتی جز محروميت از خجدمت   ،آن تبادل مااكرات و مكاتبات با تيمسار وزيركشور

ن كشجی آب تهجرا   در لولجه  ،محروميجت از مقجام و منجافع(    عقيده دادستانی ارتجش ه )يا ب
موريت با تعقيب خجدمات  أسال و نيم م كه در مدت يك وقت بودم نداشت. ولی خوت

ی كشج  برنامه اصلی لوله ،تشويق خلف خود ا تعيين جانشين وبو زحمات سلف خود و 
 جريان افتاده و مردم تهجران ه ب برداري رسيد. عمل انشعابات كامالً مرحله كامل بهرهه ب

تجوانم منجت بجر     يد و مدرن شده بودنجد. و مجی  فبرخوردار از يك موسسه پاكيزه منظم م
فرمائيجد، حجداقل چنجد قاشجق آن از      وان آب كه ميل میسر تيمسار بگاارم كه از هر لي

 دولتی سر من است.
آن شد. البته داشجتن چنجين شجغلی    ه كار دانشگاهيم برگشتم. يعنی كارم منحصر ب به 

شجقی(   ا، گجردن هج  عقيجده دولجت  ه فكري )يا ب لحاظ استقالل اثر به اهميت و بی شايد بی
 نبود.

مهنجد    ، ديگجر )آقايجان مهنجد  گوهريجان     قتی كه بجا سجه اسجتاد دانشجگاه    يك و
شجقی   نيجازي و گجردن   یب  ك بوديم وساختمان بان  اداره  ( درمهند  فروغی ، جفرودي
شجما اگجر   »ده گفجت:  زا  ار و آبرويمان بود، ناظر مالی در اداره مرحوم نجوري سبب اعتب
كجه خيالتجان     سجت ا زنيجد، بجراي ايجن    را می  رويد و حرفتان حرف ناحساب نمی رزير با

اسجتند  وقجت خو  ا را داريد. بنابراين هرجهستيد و حقوق آن استاد دانشگاه  راحت است،
ها مجبوريم هر تجوقعی   نمائيد. اما ما بيچاره استعفا می هتهديد ب ،شماها بكننده تحميلی ب

 داشته باشند، انجام دهيم.
متوججه آن شجده    ،ی بود. نه تنها آن پيرمرد محترم مرحومتاين يك واقعيت و حقيق

همين دليل تمجام مسجاعی را    د. بهبردن آن پیه نيز ب مرداد ۸۲هاي بعد از  بود، بلكه دولت
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اي وججود   را بگيرند. نگاارند در مركجز كشجور جزيجره    كار زدند تا استقالل دانشگاه به
بتوانند بدون نگرانی از شغل و معجات خجود اگجر     داشته باشد كه چهار تا استاد دانشگاه

و اسجتغنا هجم    د، بزنند )گو اينكه در همان شرايط استقاللنظرشان بياي حرفی و حقی به
انججد بسججيار انججدك بودنججد.(   را داشججته كججه شججهامت و شخصججيت اسججتفاده از آن  كسججانی
 دهان، تحت فرمان خود بنمايند.ه ا بايد همه را اسير و بنده دست بهاي كودت دولت

 شروع شد: با يك حمله سه جانبه در سه جبهه ،از دانشگاه گرفتن استقالل
 ،در دانشكده فنی ۲۳۳۸آذر  ۲6ترين وجه ) شديد هب گرفتن از دانشجويان چشم زهر .۲

معجاون رئجيس    و نيكسجون  كاردار سجفارت انگلجيس   يا قربانی پيش پاي مستر رايت
 .در چند روز بعد از آن( جمهور آمريكا

 .شكستن شالوده استقالل اداره دانشگاه .۸
 فشار بر استادان. .۳

قجول  ه )بج « هجا  فعاليجت »در يك عمل معين و مهم ادغام شد كه عليه  ۳و  ۸ مالتح
مل می آمجد. منتهجا اليجه حمجالت، روي     ع  به خواست( يعنی نهضت مقاومت ملی كيفر

و انتصابی شدن كليجه مقامجات و انحجالل عملجی شجوراي       كار آمدن آقاي دكتر صالح
 آن بود كه بحمداس صورت گرفت! و استقالل دانشگاه

و  ، يادگار دوران اسجتقالل )كه رياست آن با آقاي مهند  خليلی در دانشكده فنی
پجرداختم. البتجه معنجی اسجتادي      در  و كار آزمايشجگاه مجی  ه ب ،د(بو ات شورائیبانتخا

اطالعجی   اعتنائی به سرنوشت مملكجت و بجی   ، بیو مهندسی، خروج از ايرانيت دانشگاه
 گاشت نبود. می هاي عظيمی كه بعد از كودتا از جريان

و مطبوعجات و   هجا سجلب آزادي نطجق و بيجان    ديجد نجه تن   چشم خود میه همه كس ب
را كجه   ترين افتخار و ثمره اتحاد و جرأت ملت ايران شده است، بلكه بزرگ انتخابات

ج خارجيجان  يعنی اخرا ،شده بود ينده درخشان رهائی از قيد استعمارآ  روزنه اميدي به
ت )كجه  هجاي عامجل نفج    قجرارداد شجركت   ي دارند تحت لفافه ،  دن نفت ايرانو ملی كر
 ،شجتيم( و اختيجار عمجل چنجدان ندا    گفته بود ما آزادي مدافع آن در مجلس وزيرِ خودِ
 دهند. باد میه ب

و مجدافع دو   نماينجده ملجت ايجران    ، جناب سرهنگ دادستان آقايان دادرسان محترم
گجويم   )نمجی  ايرانی ي يك فرد ساده ، ، بفرمائيد در چنين شرايط و اوضاع آتشه قانون
از نظر طبيعی و انسجانی   ،(صاحب مختصر حق آب و گل در كار نفت و استاد دانشگاه
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تجر   ماليم عملی آيا دارد؟  اجازه شما عقيده هب حدود چه تا و بكند تواند می چه ،قانونی و
تصجويب  ه بج  را تا هنجوز قجرارداد   آميزتر از اينكه بردارد نظرياتش تر و مسالمت  و قانونی

اي را سجی   ان قانونی بنويسد؟ يا اگر چنين نامجه تقول خوده ب ينبه مجلس ، ده استسيرن
كرده بودند، او هم امضاء كند، ايجرادي   نفر از محترمين و مطلعين مملكت امضاء  چهل
اطجالع   هب بوده  گشاده سر ضمناً اي نامه چنين اگر ثواب؟ يا است گناه  كاري چنين هست؟
تجرين   فرماينجد از دموكراسجی   مجی  در مملكتی كه شجما و اعليحضجرت   هم برسد ) مردم

هجر عمجل ججز خيانجت وججود دارد و       فرمجوده ايشجان آزادي  ه ها اسجت و بج   دموكراسی
ام عليجه  ؟ اقجد  آيا چنين عملی اخاللگري اسجت  ، عدالت اجتماعی كامل برقرار است(

 بايد تلقی شود؟ و با سلطنت سلطنتی ه؟ ضديت با مشروط است امنيت كشور
 اينها بودند: دارم به خاطر آنجا كه تا بودند؟ را چه اشخاصی امضاء كرده ها اين نامه
 قدر و چندين دوره وكيل مرد روحانی عالی ،اديبآ رضا فيروز اس حاج سيد آيت

 . خاص پادشاه و احترام اعتماد مردم  مورد،  آبادي بيمارستان فيروز بانی ، مجلس 
كجه در نججات    مرد دين و سياسجت وكسجی   ،نیرضا موسوي زنجا اس حاج سيد آيت
 راهنما بوده است.  آذربايجان

ت و مطبوعات ار مشروطيزگ بنيان ،كشور ا افتخار اخير قرناكبر دهخد مرحوم علی
صاحب  ،بزرگ و دانشمند رئيس سابق دانشكده حقوق ،نماينده سابق مجلس ، راندر اي

 فرهنگ دهخدا. 
هن آ كل سابق راه و مدير كسوت مهندسين ايران پيش  ،آقاي مهند  حسن شقاقی

 .احترام شاه سابق و مورد عالقه و هاي بزرگ ايران و سازنده راه
رئجيس   و سجابقاً  نفرشان چندين دوره وكيجل مجلجس   كه يك استاد دانشگاه دوازده 

انتخجاب شجده    هاي دانشگاه تهجران  رياست دانشكدهه بوده و سه نفرشان ب مجلس شورا
 بودند.
اخجراج   شد؟  چه مقد  مجلسين ساحت هكه اثر اين عريضه ب دانيد يا نه دانم می نمی

 ، دكتر سجحابی  ،   دكتر معظمی :نفر عبارتند از آقايان ۲۸)آن  ما دوازده نفر از دانشگاه
، مهنجد    ، مهند  خليلجی  ، مهند  عطايی ، دكتر جناب دكتر عابدي ، دكتر قريب

  همچنجين انتظجار   .و اينجانجب(  دكتر ميربابجائی  ،  دكتر بيژن ، ، دكتر نعمت اللهی انتظام
هجائی از   خواسجت  باز بودند و كنندگان كه كارمند دولت خدمت عده ديگري از امضاء

 سايرين ...
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بايستی حداكثر  ، می بودند ا، مجلسه ها بود و مجلس ، مملكت آدم گر مملكتا
يكی  به كه مثالً آن باشد چنان نامه انتقادي قانونی، هشان نسبت ب اعتنائی عالقگی و بی بی
اديم. فرست مربوطه كميسيون به رسيدگی براي را شما نظريات بنويسند كنندگان امضاء از

 طور جواب ... هم آن آن نامه جواب داد آنه ب ولی دولت
  بجه  ا يعنی آقاي جعفجري كودت دولت ابالغ انتظار خدمت ما با امضاي وزير فرهنگ

   عمل آمد.
.نكجرديم  اهدهمش هم فوري العمل عكس و مزاحمت نبود. فوري خدمت انتظار

ـآنولیشنيديمبعدازيكیدوماهسفيرانگلستان دولتيـانمـاارائـهدادهوهراب
است.درهرحاوآنچهمسلماستاينكهيكروزدردانشكدهاستفساركردهبوده
رفـتم.جنـاباطـاقمعـاونبرایامضایدفتربه،كالسطرفقبلازحركتبه

دبانـهسـالمؤشدهاستمسرهنگورئي سازمانامنيتتهرانكهبعداًسرگردی
معالیاسـتشگفـتگشادهازجنابكردوپرسيدآياآنامضایناپیزيرنامهسر

 اينورقهرادرمقابلاسمخودتانامضـاءفرمائيـد.درستاست.گفتپ لطفاً
 ه  كننده )و شايد عده ديگري را هم( ب ءسه روز بعد همه ما استادان امضا دو

كتبجی قجرار دادنجد. بعجد فشجار       احضجار و مجورد بجازجويی    فرمانداري نظامی
رئججيس   آقججاي دكتججر سياسججی     شججروع شججد.   فراوانججی روي رئججيس دانشججگاه   

خدمت كجنم. مگجر    جهت استادي را منتظر توانم بی گفته بودند من نمی گاهدانش
را تشجكيل دهجم و آنهجا توضجيح      آنكه يك محاكمه اداري يا شوراي دانشجگاه 

دهند و دفاع نمايند. در هجر حجال اگجر دسجتم را قطجع كنيجد مجن حكجم انتظجار          
ابججراز شخصججيت از   امت وچنججين شججه كججرد. خججدمت آقايججان را امضججاء نخججواهم

 فجراوان  تحسجين  و تقدير خور در و بود كه مؤسس استقالل دانشگاه كسی ناحيه

... نظجر  يشان ديگر تجديجد نگجردد  ا رياست دانشگاهی كه گرديد سبب باشد، می
 قجاي دكتجر سياسجی   دانستند رئيس منتخب شوراي دانشگاه غير از آ اينكه می به
گاراندنجد كجه شجوراي دانشجگاه سجه نفجر را        تواند باشد، قانونی از مجلس نمی

 رياسجت دانشجگاه  ه بج  تصجميم اعليحضجرت  ه پيشنهاد كنند و بعد يكی از آنها بج 
 شد. رئيس دانشگاه دكتر اقبال اين ترتيب بود كه آقاي  منصوب شود. به

خواسجتند و   دبيرخانجه دانشجگاه  ه مجرا بج   يك روز در همان ايام آقاي دكتجر سياسجی  
دانستيد، اين چجه كجاري بجود     گفتند اوضاع را كه می كردند. می خصوصی صحبت می

 كه كرديد و اين نامه و اعتراض چه فايده داشت؟  
جلویقراردادعملینداردودانستمكهنتيجهمیمنهمخوب،گفتمبلی
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كارراكردمفق برایآنكهبعدهاكهپسرمرانخواهدگرفت.امااينكنسرسيوم
نيزوقتـیهایبعدايراننسل..غيرتبود.بزرسشدنگويدپدرممردپفيوزوبی

وخونخودنباشندونگويندنهضتكنندمأيوسازنژادتاريخگذشتهنگاهمیهب
پاشد،بعدكودتـائیواوضـاعیهدراينمملكتبعظيمینونملیكردننفت
كـ دربادداد،ولیصداازهـيچهوافتخاراترابپيشآمد،تمامآناقدامات

دانـمدهسـاوديگـر،صـدكارراكرديمتادرآنروزگاركهنمیمااين.مد..اني
خودداشـتهوشـايداميدواعتمادیبهساوديگريانهوقتخواهدبود،ايرانی

 .ديگر حرفی نزد آقاي دكتر سياسی حركتیبنمايد.
 

 :دانشگاهه بازگشت ب
مدت يازده نفرمان بجراي   دوران انتظار خدمت ما شش هفت ماهی طول كشيد. در آن 
)اختصجاري   نام شجركت يجاد   سيس شركتی زديم، بهأدست به ت ،مين معات و خدمتأت

 .( يازده استاد دانشگاه
ها تا حدودي تسكين يافت و قبح عمجل دسجتگاه    گاشت و آتش غضب چندي كه

تجدريج و بجا احتجرام برگرداندنجد.     ه تر شد، تصميم به ترميم گرفتند. اسجتادان را بج   ظاهر
 العاده بود. فوق معلوم است كه تظاهر و تجليل از ناحيه دانشجويان

بازگشجت مجا    ،مبهم در يك خبر سه سطريِ ۸3/6/۲۳۳۳اه مورخ سي و روزنامه سايد
 شرح ذيل اشاره كرده بود:ه ب دانشگاهه را ب

منتظر خدمت شده بودند مطرح  كه از طرف وزارت فرهنگ موضوع استادانی»
دان موافقجت فرمودنجد. بايجد    با بازگشت و ادامه خدمت اسجتا  اعليحضرت شد و
جهت  است بدين كه پيدا كردن جانشين براي بعضی استادان مشكل بوده دانست

 «نيز بازگشت آنها ضروري تشخيص داده شد.
مملكت بايد بدهد. آيجا   خدمت چند استاد را شاه هاجازه بازگشت ب ،مالحضه كنيد

 ،اسجتادان خجود  ه مند ب  هنيست. يك دانشجوي عالق اين عمل پائين آوردن مقام سلطنت
نداشجته   حق آيا بوده، اعليحضرت استادان با موافقت كه بازگشت  است خوانده می وقتی
دستور اعليحضجرت   به كند انتظار خدمت و اخراجشان هم يقيناً كه پيش خود فكر است

عـالوهآيابرموقعيتومحبوبيـتشـاه،هاباننينا هاراتودخالتبوده است؟ 

 شدياكسرشتقصيرباكيستشمی
 

 : ؟ چرا وارد سياست ادم
 كه درست در متن گردت   كنم ذكر مراحل و مراتبی است كه عرض می مطالب را اين 
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ثبجاتی در عقيجده سياسجی را كجه بجازپر  و       خواست قرار دارد. هم معناي بی كار كيفر
مجا نسجبت     هعنوان چاشنی اتهامجات و مجدارك بج     خواست به كننده كيفر امضاء دادستانِ
ملجی   جبهه آهنگ ورود اينجانب به  كه پيش  را  فرمائيد و هم موجباتی اند درك می داده

 گارانم. هاي آقايان دادرسان می شده است يكايك از برابر چشم و نهضت آزادي
با اظهارات  و منطبق خواست كيفر نظر مورد كه طوري به محترم دادرسان اينكه  براي

 از نيجت و هجدف و   ، بجود  خواست در دادگاه بجدوي  كننده كيفر امضاء صريح دادستان
را كجه بجين اينجانجب و      قصد و باطن اينجانب استحضار پيدا كنيد، بد نيست مااكراتی

محتجرم   دل و و استاد ارزنده ولی سجاده  رئيس فعلی سازمان برنامه آقاي مهند  اصفياء
نمجايم.   عرض كند می ياري ام حافظه كه حدودي تا شد بدل و رد فنی دانشكده وقت آن

ام در خجاطرم   مناسباتی بجازگو كجرده  ه بچون اين مااكرات را چندين بار در اين مدت 
 محفوظ و آشكار مانده است.

 كرديم و با هم صحبت می نفت و و قرارداد كنسرسيوم و دولت در زمينه انتخابات
از امضاي آن نامه  او نموده بودم. اوالًه ز برا ني مجلسينه شايد پيشنهاد امضاء آن نامه ب
 «اين براي من زياد سنگين است» معارت خواست و گفت:

خود چنين فهماند كه تو هميشه مخالف  كالم مخصوص به و ايجاز در بو بعد با حج 
)حتی آن كتابچة، بازي  يدخالت در سياست و طرفدار تخصص و تقسيم وظايف بود

كنی؟  می كارها اين از و زنی می ها حرف  اين از حاال چطور نوشتی( را سياست با جوانان
است. بلی  بودم و جوابش آماده  كرده از خود اين سئوال را خودم هم قبالً گفتم اتفاقاً

را خوب   غ اين فكر بودم كه هر وقت در مملكت نانوا نانشلِبَمن هميشه طرفدار و مُ
گندم و محصول خوب و فراوان بيرون آورد. معلم، معلم خوب بود، پخت، زارع 

را با درستی وصالحيت انجام داد،   شاگرد، در  حسابی خواند، وزير كار وزارتش
روزنامه نويس و سياستمداران هم در كار سياست متمركز و متبحر شدند،  وكيل و

كه كار   ستا و سياسی هر كس اين شود. بنابراين وظيفه ملی مملكت درست می
ها معتقدم  حرف اين حاال هم به  انجام دهد. جديت را با حداكثر عالقه و خود مربوط به

گرديم  برمی خانه هب ظهركه تو و من مثل آدمی يك نبايد باشد. طور اين بايد مملكتی هر و
شاز چطور اند و آ بارسيم نان را از كدام دكان و گوشت را از كدام قصاب خريده

  نانی بينی می و شود می اطمينان سلب تو از كه است وقت يك اما است. كرده  را  طبخش
عوض  هب ،گوشت قصاب دارد،  كثافتی وجود از هر  خرد در آن كه كلفت از نانوا می



 
 

 

 
 

 در دادگاه تجديدنظر نظامی 

 

۸۱7 

 صورت  برد. در اين دزدد و می گوسفند، مردار سگ است، و كلفت خانه اثاثيه را می

خانمت بشويد،  را هايت لبا   بزنی، تنوري خانه در خودت كهآن جز كرد؟ خواهی چه
هاا ... البته خيلی وضع  علی را بازد و قس آدم آن يك نيمرو اكتفا كرده خودِ ناهار به

وظيفه خود عمل نكردند و ه كه مسئولين و متصديان ب  بد و غلطی است اما آن روزي
د، همه كس مجبور است همه كاره را انجام دادند و دزد و خائن بودن آن  بلكه خالف

 اردازد.بداد و فرياد سياسی ه ب ،هم شود. استاد دانشگاه
اين   ايم به اگر بنده و اين آقايان وارد فعاليت سياسی شده ،محترم جناب دادستان

 دالئل بوده است. ما هستيم كه حق داريم بگوئيم:
 
 ايم جاه آمده و حشمت پیِ  هن ،اين در به  ما

 مجاي دهجآم  اهجه پنجا بججادثه اينججح  دجاز ب
 

عالی حتجی نخواسجتيد يجك كلمجه آن را پجس       كه جناب خواستی ما بر خالف كيفر
 «فريبجی در تجالت تحصجيل قجدرت      عجوام   وسيع  برنامه«  باشيد با می  مدافع آن  و  بگيريد
كارهجا را    وسوسجه ايجن    در بنجده  هجدف شجيطانی    . نشديم  خطرناك سياست  گود  وارد
قدرت تحصيل دنباوبه اگر اما بود. ملت و حق درد و رحمانی هدف بلكه كرد. نمی

قدرتكردهپلهپلهمقاماتاحرازیهبوديم،نهداعیداشتيمهمهجاپشتبمی
شويمشبرایمـنواكتسابیراازدستبدهيمشخريدارخانهنشينیوكنجزندان

رسـيدهوحتـیومعاونتوزارتفرهنـگرياستدانشكدههبكهتاقبلازكودتا
بود،نهاشكالیراكردهاصرارقبوووزارتپستوتلگرافپيشنهادوآقایدكتر

كارهاهـمنداشـته،رئـي اينخواستكاریبهطوركهدستگاهمیداشتهمان

عده زيجادي از آنهجا   بشوموشوراورئي مجل سناووزيرونخستوزيردانشگاه
هستند مگر از شاگردان يا همكاران يا زير دستان بنده نبودنجد كجه بجا     كه وزير و وكيل

شماخجالتنمی  م؟دآور می باال را آنها من خود بسا چه و رفتيم می جلو هم كشيدآيا

نينشاهنشاهیايرانبانارتشیكلدادرسخواستادارهبينيدكيفرازاينكهمی
...هاتنظيمشدهاستشانصافیآشكاروغر ورزیبی

ظلم گرفتجه اسجت. وقتجی آزادي     جاي عدالت را از بين رفته و ديديم آزادي ما می
 رفت همه چيز رفته است. وضع مملكت مانند آتش گرفتن خانجه بجود كجه هجركس از    

و صجدا و   و بجه سجر   گجاارد  بزرگ وكوچك هرچه در دست و هر كار دارد زمين مجی 
 پردازد. جوئی و رساندن آب و نجات اهل خانه می چاره
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 (: 1334 سال) اولين زندان
چند ماهی نگاشجته بجود كجه در طليعجه      سيس شركت يادأو از ت دانشگاهه از مراجعت ب

در  ،عنجوان نجوبر(   )با شعار مبارزه بجا فسجاد و بجه    جناب آقاي عالء آمدن دولت كار روي
اطاق شده پجس   كه در زدند و بعد چند نفر وارد خانه و منزل مشغول نهار خوردن بودم

 كه مهم آن يك عكس آقاي دكتجر مصجدق   هاي الزم و جمع كردن اسنادي از تفتيش
بردند و زنجدانی   فرمانداري نظامی هسی بود مرا بسيا  كتاب مختلف غير از طاقچه و چند

كارمنجد   ديگر جوان  يك و سحابی مهند  آقاي اتفاق هب نيز روز سه دو از بعد كردند...
صجحبت   مختصجراً  ،خواسجت  كيفجر  ،منتقل شديم. از ايجن زنجدان   به لشگر زرهی ،بانك
گونه  هيچ حقيقتاً چون گرفتم. ولی مورد بازجوئی قرار چهار بار يا در آنجا سه  كند. می

ها سجبب اخجراج از    ها كه عرض كردم و همان مدارك و ايرادي عليه من )غير از همان
دانشجگاه   انند مستمسك ظاهري كننجد و نداشتند كه بتو ،شده بود( ی و دانشگاهكش لوله

خودشان خواسجتند   را بنمايند، بايستی مالحظه دانشجويان افتتاح بود و می ههم نزديك ب
 ماه زندان چند چيز بود: ۱زادم كردند. محصول آن آو 
 (است عشق چيز همه ومبدأ )محرك انسان ترموديناميك يا 1«پرستش و عشق» كتاب .۲

(U-TS) .كه بعد چاپ و منتشر شد 
                                                

چاپ و منتشر شده است ، در  ، توسط انتشارات قلم«مباحث بنيادين»كه با نام  (۲. اين اثر در مجموعه آثار )۲
  .دارد قرار مندان عالقه دستر 

توسط  ۲۳۳۱كه در سال« عشق و پرستش»ياد مهند  بازرگان، مقدمه چاپ اول كتاب  مؤلف فقيد زنده 
 :نويسد شركت سهامی انتشار چاپ و منتشر شد، در باره تأليف اين كتاب چنين می

ارديبهشجت و خجرداد    هاي اول زندان فرمانداري نظجامی اسجت )   اين كتاب ارمغان ماه
(. خوشبختانه خواندن و نوشتن ممنوع نبود؛ بنابراين مشغوليت عمده )كه در اين ۲۳۳3

مورد از ناچاري بايد نامش را فعاليجت گااشجت( ورق زدن كتجاب بجود. يجك مقجدار       
قبيل  از دينی هاي كتاب هم مقدار يك عشقی، هاي تابك يعنی رمان و افسانه هاي كتاب
ذات  پرستش آنها مقصد كه  كتبی  يعنی اعتقادي مباحث و پيشوايان سرگاشت با ادعيه

با كسب معلومات  ،گاران وقت و تقويت روحيه فراهم شده اين ترتيب اليزال است. به
كتجاب ترموديناميجك   آمد. ضمناً  عمل می جبرانی از محروميت فعاليت خارج به ،تازه

كه از چند سال  موضوعی ه بودم تا در فرصت موجود راجع بهصنعتی را از منزل خواست
 فكر كنم. ،كردم هاي شيميايی حس می پيش وجه شباهتی مابين آن و فعل و انفعال
الهضمی درآمد كجه اينجك بجا شجرمندگی تمجام       از تركيب اين سه عامل معجون ثقيل

دانجم.   نمی ،نمايد. تا چه اندازه مقبول و مفيد واقع گردد خدمت خوانندگان تقديم می
براي نويسنده مشغوليتی بوده است. اگر براي خواننده نيز مشجغوليت خجالی از ماللجت    
باشد بسيار راضی و شاكر خواهد بود. در هر حال بجد و خجوب آن پجاي كسجانی بايجد      

                                         . نوشته شود كه سبب اين بيكاري و گرفتاري شدند...
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 صفحه. ۸33اي به  صفحه ۲33از كتاب  1«راه طی شده»تكميل كتاب  .۸
سياسجی حجل    نه با تشجكيل يجك حجزب    اين حقيقت كه درد ايران  تفكر و توجه به 
يجا   از طريجق اكثريجت در مجلجس    آمدن يك دولت ملجی  كار حتی با رويشود و نه  می

تر از همه چيز اسجت بعجد    تر و واجب تحميل و تصادفات سياسی و آسمانی. آنچه الزم
و امكان مجتمع شدن و همكجاري اسجت كجه مجا      از عشق و پرستش، تربيت دموكراسی

يعنی انفرادي تحت رژيم  ،و غير اجتماعی سال زندگی غير دموكراتيك ۸۱33اثر در 
توانيم دور هم جمع بشويم و نه وقتجی دور هجم جمجع     فاقد آن هستيم. نه می ،استبدادي

ا خجود ر  عمجالً  ،شديم حاضر به گاشت و سازت و همكاري هستيم. پس بايجد عجالتجاً  
سخنرانی  يك در بعداً را ها استدالل و اين افكار كنيم. تربيت اجتماعی هاي فعاليت  براي

 كجردم و  ج مطرحكشاورزي كر در دانشكده انجمن اسالمی دانشجويان جشن عيد فطر
 .2«احتياج روز»چاپ شده است: 

 

 : درد دل جوانان
 ،دانشجگاه  و دانشكده فنجی ه ب  زندگی و  خانه وه ب بنده مجدداً ،خروج از زندان زرهی با

 العاده قرار گرفتم. فوقكه مورد استقبال  طبيعی است برگشتم. و يعنی پيش جوانان
سجوي پيجري   ه در جاده عمر و زندگی ب نصيب و مقدر من اين بود كه با آنكه مرتباً

سجن معجين   ه ب ام، اما محيط عمل و طرف صحبت و توجهم هميشه جوانان سرازير شده
يجنم.  ب سرنوشجت آنهجا ديجده و مجی     مند به  هجهت خود را هميشه جوان و عالق اين ز بوده ا

باشد و هجر چجه    و سرمايه آينده كشور خود می مند به طبقه جوان هعالق ،البته هر ايرانی
 شود.   فرزندت بيشتر میه ات ب شود محبت و عالقه پيرتر می انسان
بوده  سياسی فعاليت دگيشزن حاشيه و دانشگاه در معلمی شغلش كه كسی براي ولی

 ، مسائل مربوط دارد جوانانه فعاليت سياسی هنوز كه هنوز است بيشتر اختصاص ب و

                                                                                                              
  و دستور مميزي وزارت فرهنگ و هنر حاف شجد  به ۲۳33اين قسمت از مقدمه در تجديد چاپ سال 

اكنون باشد.  فاقد اين قسمت می كه با استفاده از چاپ ماكور تهيه شده است، ( نيز۲مجموعه آثار شماره)
، قسجمت   اطالعجات خواننجدگان   ازرگجان و تكميجل  ب مهنجد   يجاد  آثجار زنجده  براي حفظ اصالت تاريخی 

                                      )ب.ف.ب(. شد. تقديم عيناً از روي چاپ اول كتاب محاوف

در دسجتر   « مباحجث بنيجادين  »باشجد كجه بجا نجام      می (۲. اين اثر نيز يكی از آثار مندرج در مجموعه آثار )۲
 مندان قرار گرفته است)ب.ف.ب( .    عالقه

«  مباحث علمی ، اجتماعی ، اسجالمی »باشد كه با نام  می (۲. اين اثر يكی از آثار مندرج در مجموعه آثار )۸
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط شركت سهامی انتشار ۲۳7۲در سال 
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مطبوعات و  و محافل بحث و عالقه مورد هميشه بلكه  . نيست شدنی كهنه  جوانان هب
جمعيت  يك هبار در قضاوت مورأم كه  نيز محترم دادرسان يقيناً باشد. می امور مسئولين
 باشيد. نمی عالقه بی مسئله اين  به ايد شده دارد،  بر در را جوانان از زيادي عده كه  سياسی
عجالوه  ه اسجت. بج   قسمت اعظمش موضوع جوانان ،سياست و حزب در ايران اصالً
همه جا ما را در زمينه  ،خواست ها و كيفر ر پو سئواالت باز هاي ساواك در گزارت
جوانان  فكر و قلم از هم استنادي مدارك كليه اند. شناخته متهم و مسئول ،جوانان اغواي
 است.

كجار را   طرز فكر اين طبقه مملكت برسيم. اگر ايجن ه ب درد دل وه بنابراين جا دارد ب
را كه مبجدأ و منتهجاي ججرم اسجت      سيس نهضت آزادي ايرانأنكنيم قصد و هدف از ت

 ايم. تشريح نكرده
 ا از جهات ذيل با ما اختالف داشتند:ه جوان
را به وجود آوردنجد،   هاي قبل از ما كه مشروطيت طور كه نسل ما و نسل همان اوالً

بجوديم،   اروپجا  و ليبراليسجم  و تجدد و ناسيوناليسجم  هاي رنسانس تحت تأثير افكار دوره
 تجر سوسياليسجم   و عامتر  نسل بعد از ما تحت تأثير افكار اجتماعی و فلسفی جديد وسيع

، عجالوه بجر   و استقالل عوامل اقتصادي و اينكه آزادي ، مبارزات حزبی ، )نقض طبقات
م بجا رهجائی از قيجود اقتصجادي و نظامجات اداري هجم       أبايد تو ،آزادي در رأي و عقيده

وغيره بودند. و مستقيم و غير مسجتقيم تعليمجات حزبجی و تاحجدودي      باشد( و كمونيسم
 را ديده بودند. مبارزات سياسی

 را چشجيده  خواهی و اصالحات مزه تجدد ك آزمايش از ما جلو بودند.قدر ي هب ثانياً
هجا و   افتجادگی  عقجب  هجا و  فشجار و گرفتجاري    . نشده است   دردي دوا  و ديده بودند كه 

عالوه همه آن اصالحات و خياالت در شجهريور  ه جاي خود باقی است. ب ها به ناراحتی
 ديدند. د هوا شد. قضايا را آنها از دريچه ديگري میبا ۲۳۸3
هجاي سياسجی را ديجده     ها در دنيا بيشتر باز شده و تجزيه و تحليل چشم و گوت ثالثاً

هجاي آشجكار    اشجرافی بجه ميجدان    بودند. سياست براي آنها از محافل سري ديالماسجی و 
 ي آمده بود.ا توده

حركجت   هما ب  حرارت و آتش ديگري داشتند. بيش از نسل ،اقتضاي جوانیه ب رابعاً
هجاي آخجر    و هيجان عالقه و عادت پيدا كرده بودند. ما سنين بلوغ خجود را يجا در سجال   

 هجاي اول قجدرت پهلجوي    در خفت و ضعف و تر  گارانده بوديم يا در سال قاجاريه
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معقول از آب درآمجده   هاي ترسو و بود. ما بچهصدائی و سكوت اجباري  و كه بی سر
 بودند. ۲۳۸3هاي دوره جنجال و هياهوهاي بعد از شهريور  بوديم. اما اينها بچه

 اوضاع  خرابی جهت از هم داشت. وجود اينها در شديدتري جهو هب نارضايتی خامساً
افزايش  سطح زندگی و  يا تانداردباال رفتن اس از جهت طبقاتی و هم اختالفات و یمال
خيلی بيش از سابق شده  ،كينه  بينی و روح عناد و بد .ها العاده توقعات و حساسيت فوق
 بود.

قرار  در معرض ضربات و صدمات شديد هيئت حاكمه مستقيماً سادساً اين جوانان
مجا   ،هجا  وقجت  آن .سجابقه نداشجت   ،ما يام جوانیِكه در ا گرفته بودند. ضربات و صدماتی

 آذر ۲6حجاال گلولجه و خجون را ديجده بودنجد،       اديديم امّ فلك می گاه چوب و گاه مثالً
ي ها شكنجه و خورده رويشان و سر به خيابانی تظاهرات در پاسبانان باطوم نيست. شوخی
خـودممن  ها مصونيت نداشتند دوران ی دخترها نيز در اينحت بودند. ا را چشيدهه زندان

ديـدهفرستادندمیسراغدخترهاتاريكبهحمام كهدرخرسیرا،یزرهدرلشگر

و تهديد تججاوز    حدود تنبيه آمد ديگر قضيه از پيش ۲۳33 اول بهمن كه قضيه   بعداًبودم.
  زدند و به هجيچ  كشت همه را می قصد  به ،مخصوص  توزي عناد و كينه اندوها بامك .دكر

  ، حتجی بجه   شده . حتی به بيماران و مجروحان پانسمان نمودند چيز ابقا نمی  هيچ كس و
 ها ...  پها و ميكروسكو كتاب

بجه وضجع پجر معنجائی در      گري و جرح عام آن روز را روزنامه فكاهی توفيق وحشی
كاريكاتور روي جلد نشان داده، سالن درسی را كشجيده بجود كجه اسجتاد سجر و دسجت       

آمفجی   باالي كه سالمی جوان تنها به است و با اشاره  تدريس مشغول و پا شكسته پيچيده
 «اي؟ تو كه دانشجو نيستی اينجا چرا آمده»گويد:  تأتر نشسته است می

شاهد و مدرك زنده فجايع آن روز و رفتجار خصجمانه عجيجب    كنم بهترين  فكر می
منصجوب   وقجت )رئجيس دانشجگاه    اي باشد كه رئيس دانشگاه اعالميه ،مأمورين دستگاه
 ( صادر كرده بوده است:اعليحضرت

بجدون   اي نظجامی  عجده  ،و ربجع  ۲۲ساعت  ،[۲۳33]امروز يكشنبه اول بهمن ماه»
اي از  وارد شده عده محوطه دانشگاهه را ايجاب نمايد ب  اينكه اتفاقی ورود آنان

 را مجروح و مضروب نمودند.  دانشجويان
كبين مرت تعقيب و رسيدگی تقاضاي و داشته اعتراض روت اين به نسبت  دانشگاه

اعالم نشجود اينجانجب و    كه نتيجه رسيدگی به دانشگاه دارد. مادامی را از دولت
 ا از ادامه خدمت در دانشگاه معاور خواهيم بود.ه روساي دانشكده
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اي غيجر از قيافجه پاسجبانان     ن دوره قيافجه اي براي جوانان خالصه آنكه دستگاه دولت
 را داشت.   زمان مراجعت ما از اروپا

 تر   مملكت و شغل و سرنوشت آينده باز جريانات    هگوت اينها ب  چشم و  سابعاً هم
تري در مملكجت رواج   گوت بازكن و وضع چشم ها به ها و خيانت شده بود و هم دزدي

اخالقجی   از جهت معاشی و مالی و  )از جهت بيشتري خيلی نگرانی با بود. اينها كرده پيدا
دسجت و دل   ،هجاي تحصجيلی مجا    نگريستند. بنابراين بر خالف دوره ( آينده را میو ملی

 ديدند و دوست داشتند. رفت و مبارزه را وظيفه خود می در  نمیه آنها خيلی ب
 

 :سوی جوانانه سير ب
اجتماعی  هاي و فعاليت یاسالم هاي در انجمن و دانشگاه در ناناجو  با داشتن كار روس 
اگجر نگجويم مجرا     ،كجردم  ها و آرزوهاي آنها پيجدا مجی   كه از درد دل ي اطالع مختصر و

موقيعجت   ساخت. اتفاقجاً  ع آنها میولی حداقل تا حدودي مداف ،نمود نها میه آمتمايل ب
 و خواست  نزديك و كامل با كيفر كه چون ارتباط  پيش آمد  ۲۳33مناسبی در سال 
 پردازم: نقل آن میه ماهيت دارد ب

مور أمج  سيون تحقيقجی از طجرف دولجت   ييك كم ،بعد از فاجعه اول بهمن دانشگاه 
كننجد. كميسجيون    و مسجئولين را معلجوم   عوامل و عامل ايجن قضجيه رسجيدگی    گرديد به

و  لشگر( عده زيجادي از اسجتادان و دانشججويان    سر تحقيق )متشكل از دو قاضی و يك
مود. بنده را احضار و سئواالتی ن و اعضائی از جبهه ملی كارمندان و مسئولين دانشگاه
و  دانجيم نهضجت آزادي   در ابتداي صحبت گفتند ما مجی  را هم روزهاي آخر خواستند.

مخجالف   آزادي نهضت حتی و ايد نداشته دخالتی هدانشگا بهمن  اول واقعه در شما شخص
محشجور هسجتيد خواسجتيم از     بجا دانشججويان   انشگاههم بوده است، ولی چون شما در د
 اطالعات و نظرياتتان استفاده نمائيم.  

 مااكرات طوالنی شد از جمله اين مطلب را عنوان كردند:  
ا بهتجر  افتند آي اشتباه يا خطا می هب كه خودتان عقيده داريد بعضی از دانشجويان حال
هجاي خجارج    سياست و فعاليت بخوانند و كاري به در  صرفاً دانشگاه  در دوره دانيد نمی

ه نداشته مهند  خوب يا دكتر و متخصص شوند و پس از آنكه وارد جامعجه شجدند بج   
 هاي سياسی باردازند؟ فعاليت

 :جواب دادم
 حواله    بعد از دانشگاهه را ب سياست  در و اظهار نظر  فعاليت اجتماعی  اينكه   اوالً 
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بجراي آنهجا بعجد از     باشجد و اگجر چنجين آزادي    اعتبار مجی  يك حواله نسيه بی ،دهيد  می
 را كرد. شد صحبت آن می ،كه خارج دانشگاهند وجود داشت دانشگاه و براي مردمی

قجول  ه بايد ديد چه چيز باعث تظاهرات بج مسئله را طور ديگر بايد طرح كرد و  ثانياً 
مسجائل  ه شود و اگر ما آنها را نصجيحت كنجيم و از توججه بج     می شما سياسی دانشجويان

 حرف ما خواهند داد؟ه اجتماعی و مملكتی منعشان نمائيم گوت ب
روز دادند چنين اضافه كجردم: امج   مند نشان می  هچون آقايان خود را كنجكاو و عالق

طريجق اولجی   ه قدر كافی هوشيار و چشم وگوت باز شده اسجت و بج  ه هر بچه دبستانی ب
خوبی خبر دارد عوامل موفقيت در جامعجه   به ،يك جوان بيست و چند ساله دانشگاهی

 دانشكده دانشجويان دارد. جريان مملكت در فسادها و ها پارتی و ها تبعيض چه و چيست
چشجم  ه كاران بج  ها و نزد مقاطعه روند. در كارگاه آموزي می ما تعطيالت تابستان به كار

يجك   چگونه كه شنوند از رفقاي ارشد می از مدرسه و خارج و در مدرسه بينند می خود
صجورت   ر شجود و مهنجد  كارگجاه د    تواسيون )صورت وضعيت ماهيانه( تنظيم مجی سي
كيلجو سجيمان در بتجون     ۸۱3كيلو سيمان،  333عوض ه ب ،دولت بند با مهند  ناظرِ و زد

حسجاب  ه يك ميليجون و نجيم تومجان بج     ،تومان را 633′333 كرد مثالً زده و صورت كار
در  ابجداً  چنين مهندسين مورد عالقه و تشويق شركت مربوطه خواهنجد بجود و   .آورد می

اينكجه در در  مقاومجت مصجالح      موقع استخدام و براي تعيين حقوق او كار ندارند به
از دانشجكده رتبجه    اي گرفته و در خجروج  هاي حرارتی بنده چه نمره يا در در  ماشين

سرشجار   درآمد صاحب و مناقصه برنده اگر هم كار مقاطعه شركت آن است. شده چندم
دارد  فراوان فنی تجربيات و تجهيزات كه  نيست آن جهت از شود می هنگفت سرمايه و

 هنر و ابتكجار خجود بهتجرين    و  سين و مديرانی را استخدام كرده است كه با نبوغيا مهند
مقامجات داده و سجاخت و    اند، بلكه چون سهامی به ه نمودهيطرح را با كمترين خرج ته

 كارهاي كالن گيرت آمده است. ،كند ها دارد يا خوب كمين می پاخت با باالئی
چيزهجائی نيسجت كجه     ،قيت در مملكجت هاي موف ها و اين عوامل و علت اين جريان

نداند. بنابراين از نظر مادي و منافع شخصی و معاشی خود هجيچ   يك دانشجوي ايرانی
 اي بيند. براي او همين قدر كه فورماليتجه  موجبی براي قبول زحمت و رنج تحصيل نمی

جنجب    ما در  نصايح امثال  ت.كافی اس ديالمی بگيرد  حداقل نمره  با  و بتواند  آيد عمل  به 
در مقابجل كجوه اسجت.      پر كجاه   دهد مثل می  دانشجو  يك  جامعه به  كه  و تعليماتی  ندهاپ

 برد. كشد و می جانب ديگر میه آنها را ب ،و نيروهاي فساد  خرابی مملكت
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روند و گوت به نصجيحت و داللجت مجا     كار می فقط آن دانشجويانی دنبال در  و
مين نماينجد و بجا   أبخواهند معات خجود را از درآمجدهاي حجالل و پجاك تج      كنند كه می

 نان درآورند. بنابراين اين عده مختصر هم با كمی محاسجبه و  ،كاردان شدن متخصصِ
در  و كجار دادن فايجده نجدارد. مگجر آنكجه      ه رسند كه دل بج  اين نتيجه می  استدالل به

تجري در ذات آنهجا    يك هدف عالی ،همندان عالوه بر ميل به نان حالل و درآمد شرافت
و دربنجد اصجالح مملكجت     ملجت  بجه  باشد. يعنی طالب حق و حقيقت و عاشق خجدمت 

كشجند، مشجتاق آن هسجتند     صورت عالوه برآنكه زحمت تحصيل را مجی  باشند. در اين
يك محيط پجاك و مجنظم باشجد. نيروهجاي اهريمنجی بجر آن        ،كه محيط بعد از تحصيل

اجتمجاع  ه مملكت و بج ه توانند ب نمی ،ارزنده ي زبده مايند. چنين دانشجويانحكومت نن
 عالقه نباشند. ذي

پردازند و خجود را   به پيكارهاي سياسی می بينيد در دانشگاه كه شما می آن جوانانی
نجد، چنجين آتشجی در نهادشجان     كن ها مجی  دچار خطرات و هزاران صدمات و محروميت

ور است. نه تنها آنها را نبايد اخاللگر و از زير كار در رو تصجور كجرد بلكجه بايجد      شعله
دانند با كمال راحتجی و بجدون زحمجت و رنجج در       را بوسيد. زيرا با آنكه می دستشان
ن سازما به فروختن خود و جماعت با شدن همرنگ با توانند می  ،خطرات قبول و خواندن
اسجتقبال  ه دنبال در  وكار و ب هاي گزاف و مقامات اعلی برسند. باز به حقوق به امنيت

 روند. هاي مبارزه با فساد و با دستگاه می فداكاري
كرد.  شود و نبايد انكار كه نمی تائی است يك واقعيت و حقيقت دو دو تا چهار اين
را بايد در خارج  فرض كار بدي باشد جلوي آن اگر به هاي سياسی در دانشگاه فعاليت

 و جامعه گرفت. و با اصالح دولت
شجد   ۲۳33در سجال   ،هائی بود كه در آن هيئت سه نفري اينها توضيحات و صحبت
 ،ديگجر  مردم و ،معاصر بنده نداشتند. عده زيادي از افراد نسل و آقايان جوابی و ايرادي

هجاي كجالن و    و آن اخجتال   مرداد ۸۲حوادث بعد از  در مخصوصاً از چند سال قبل و
 اين واقعيت رسيده بوديم كه:  به ،بی بندوباري اوضاع

 اسجت،   خوب و واجب  چيزي هنر و  كسب تخصص و  علم كه تحصيل است  درست
 ترقججی كججردن وجلجو افتججادن فعججالً  ) درسجت اسججت كجه بججراي زنججده مانجدن يججك ملجت     

صجناعت   درآمد از طريق تججارت و معجادن و   كش( اقتصاد و درآمد الزم است و پيش
مقيا  وسجيع عمجل گجردد،    ه بايد چنين اقدامات ب شود و مين میأكشاورزي وغيره ت و
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درست است كه تربيت بدنی و اخالقی و رواج آداب و هنجر و خيلجی چيزهجاي ديگجر     
 ها و لوازم زندگی است ... مطلوب يات واز ضرور
برقرار نباشجد و ظلجم    عدالت و آزادي كه در مملكت قانون و  اما همه اينها مادامی 

 هوا خواهد بود. حكومت كند، حرف و بادِ و نظريات خصوصی و روت استبدادي
يلی زيبا و دلفريب باشد ولی پايجه و حاصجلی   خ اصالحات ممكن است اقدامات و 

نخواهد داشت. در مملكت و در هر جامعه بشري اختالفات سليقه و رويجه قابجل قبجول    
است و الزم نيست همه ممالك يك عقيده و يك سيستم را داشجته باشجند ولجی آنچجه     

 :است نياز بداند، عدالت و حكومت قانون تواند خود را از آن بی اي نمی هيچ جامعه
«»1

 ،كشجور  سر و كله زدن با جوانان و سال سر و كار داشتن  ۸۱اين ترتيب و بعد از   به
فهميدم كه نه تعليم و تمرين درو  فنجی   درد دل آنها واقف گشته و می هتديج به من ب
كجردن معجات بعجدي عطجش آنهجا را        يعنی آموختن شغل تخصصی و آمجاده  ؛علمی و

پرسجتی و يجا    مبجانی خجدا     هكند و نه توجه دادن آنها ب اميدوار و مطمئنشان می سيراب و
  شاني یچاره مسائل روحی و ملّ توجه به تقوي و تقويت ايمان در آنها رفع اضطراب و

باز، كششی و التهابی دارنجد.    پاك شيار وكند. بلكه آن افراد حسا  ارزنده و هو را می
دانندكافینمی نماينجد.  اكتفا ،معات  تأمين و علم به و حق هب ايمان صرف هب خواهند نمی

شدهدرگليماجتماعگليمخودراازآبدرآورند.اينهاگليمبختخودرابافته
هسرنوشـتخـودراازهـایگذشـتبينند.برخالفنسـلمیوجزئیازگليمملت

 نگرند.میدريچهسرنوشتاجتماعوايران
 

 چاره جوئی:
مايه اميد ومسجرت اسجت،      كه درباره نسل حاضر عرض كردم هم خصوصياتی نكات و 

 هم موجب نگرانی و وحشت. شايد دومی بيشتر.  
سجل ججوان   ديديم با آن حساسيت و روح بدبينی و عصجيان كجه در ن   ما به خوبی می

پرتگاه  لب بر و باشد می ناپايدار تعادلش ، متزلزلی متحرك جسم هر مانند ،دارد وجود
وسائل تخدير از قبيجل هجروئين و تريجاك و    ه است. پرتگاه دو طرفه: يا يأ  و توسل ب

، نيسجم كمو و عناد و انقالب به يا و  .انسانی سرمايه هاي دادن باد به يعنی مشروب، و فحشاء
 يعنی واژگون كردن امنيت واستقرار مملكت.

                                                
 : حكومت با كفر ممكن است قرار گيرد ولی با ستم قرار نخواهد گرفت . . حديث نبوي۲
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 توانست باشد؟ وظيفه ما در برابر چنين خطرات چه می
 ن.يوها و جواب ملّ اين سئوال دو جواب داده شده است: جواب دولتی  به

هائی كه بازجوهجا و   ، راهنمائیهائی نظير رهبري جوانان تشكيل سازمان ها با دولتی
راديوئی  هاي برنامه با و نمايند می افتند می دامشان در كه كسانی به امنيت سازمان افسران

هجا و   انجواع مشجغوليت    آنكجه سجرگرم نماينجد بجه      را بجراي   جوانجان  ،غيره  و  و تلويزيونی
هجا را در انحصارشجان    كننجد و مسجافرت وحقجوق و شجغل     ها متوججه مجی   گارانی خوت
 خرند. شخصيت آنها را می حيثيت و شرافت و ،گاارند. در عوض می

بـا.آمد اين بود كه با آنهجا همجدردي و همگجامی نمجائيم     نظر ما می كه به اما جوابی

اصطالحازپلهب،ایسياسیهفعاليتطرفدارانوآزادینهضتمؤسسينماخرآنكه
هركدامصاح شغلوموقعيتودرآمدیشدهبوديموباآنكـهپاهـای،گذشته

ـفكرمی،آننيرووحرارترانداشتيمماديگرسستشدهو قيمـتهكرديمولوب
ازدستدادنشغلوموقعيت،خودرادروضععدمتأمينمعاشوزندگیآنهـا

 وهمآوازشويم.بگذاريموباآنهاهمدرد
فجظ كنجيم. ضجمن تسجكين     حتوانستيم آنها را از دو خطجر بجزرگ    اين ترتيب می  به
 سعی نمائيم آنها را رهبري صحيح بنمائيم. ،ینهاي درو آتش

ها پيش برونجد و دسجت    پاي ما پيرمرد هخواستيم آنها را مجبور كنيم پاب البته اگر می
 رفتند. می ،آنجا كه نبايد برونده شد و ب را ببنديم، رشته پاره می و پا يا قلمشان
ها  نوع طرز فكر و سليقه آموزت و پرورشی است كه ممكن است خيلی اين يك

عقيده و تجربه، طرفدار  هولی ما ب انضباط را ترجيح دهند. هاي اجبار و ناسندند و روت
استقالل  براي واحدهاي تابعه قائل به يآزاد اين طريقه بوده و هستيم. اساسنامه نهضت

و  چوب مرامنامه در چهار ،در حدود قلمرو يا محيط مربوط ،عملی نسبی و آزادي
  افراد و كه بسياري از رهبران جبهه ملی مشی كلی جمعيت شده است. در حالی خط
استجازه از مقامات   به انضباط سخت و مراجعه و  مقيد  هاي خود را مؤظف و كميته
كه سهم اصلی آن تعلق  اجتماعی و ملی در نهضت  كه معتقد بوديم  دانستند. ما باال می
سبب خفگی يا گسيختگی  ،افراط در محدوديت افكار و افراد ،هاي جوان دارد نسل به

 خواهد شد.
هجاي مختلجف در    هاي جداگانه با لحن ميم، وجود اعالميهنشانه اين طرز فكر و تص
 هيئت اجرائيه ،)شورايكی با امضاء و از طرف خود نهضت موضوعات مشترك است.

 حاشيه با ، ندانشجويا )كميته نهضت جوانان طرف  با امضاء و از ديگر و طور مطلق( يا به
 نهضجت آزادي  ۱/۲۲/۲۳33ه اسجت اعالميج    جمله  آن  از  ( داخلی  نشريات  ،  حاشيه بی  و 
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ت در همججان نهضجج  دانشجججويان نظيججر و اعالميججه دانشججگاه بهمججن بججاره قضججاياي اول در
راججع بجه تشجكيل فدراسجيون      نهضجت  ۲۳3۸موضوع. و همچنجين اعالميجه ارديبهشجت    

 كجه   ۲۲/۸/۲۳3۸ تجاريخ  هبج  دانشججويان  كميتجه   نظير اعالميه و یهاي عربی اسالم دولت
 آوري شده است. اينجانب جمع پرونده در  تماماً

خيجال خودشجان از بيانجات مجن     ه كه ب اتخاذ سندي و در جواب ايراد آقاي دادستان
 تشججويق دادن فحججش هبجج را دانشجججويان كججه  داريججد اقججرار خودتججان پججس گفتنججد:  كججرده
 ست بگويم:ا ايد، الزم كرده می

ايم. خدا داده اسجت . ايجن    آنها حق و اجازه تندي كردن و بدگوئی ندادهه اوالً، ما ب
 فرمايد: می را قرآن

«»۲

كه  در گفتار را دوست ندارد، مگر براي كسیخداوند بدگوئی به صداي بلند »
 «او شده استه ظلم ب

صداي  هاست ب گرفته  كه مورد آزار قرار خدا دوست دارد كسی ،عبارت ديگر يا به
 .بلند بد بگويد

فرمائيجد مصجداقش صجحيح نيسجت و      ثانيجًا، شجما كجه آيجه را قبجول داريجد ولجی مجی        
انجد   كه مجورد انتقجاد و دشجنام قجرار گرفتجه      از ناحيه كسانی مورد ظلم و ستم دانشجويان
ناحق، ظلم و بدرفتاري شجديد   هو مكرر ب طور نيست. بلكه درباره آنها واقعاً اين  نيستند،

دربجاره فججايع مجأمورين     همان اعالميه رئيس دانشگاه ،شده است. شاهد شاخص قضيه
 است.   ۲۳33دولتی در اول بهمن 

سجعی   ،نقجش تعجديل كننجده داشجته     ،ثالثاً، با استناد و استمداد از آيه ما بعد آيه فوق
اداريجم.   متانت و مبجارزه در حجدود نظجم و قجانون و    ه عصبانی شده را ب ايم جوانان كرده

ی يجا دسجتورهائی اسجت    انديشج  و مصلحت ۱/۲۲/۲۳33همان اعالميه  ،نمونه اين دعوي
 ايم. كه در آخرت داده

 آيه شريفه چنين است:
«»۸

                                                
 . ۲3۲/   . سوره نساء۲
 اي در گاريد، خدا نيز بخشنده نهان كنيد، يا از بدي اي را عيان كنيد يا آن را : اگر نيكی۲3۲. سوره نساء / ۸

 و تواناست .  
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 باشند: هاي پايان اعالميه نيز چنين می سفارت
ها(ادامه  ود)خنثی كردن توطئهمقص اين انجام جهت و روت ترين وسيله شايسته»... 

آگجاهی از وضجع    تجدبير و هوشجياري و خصوصجاً    انديشی و لآمبارزه با كمال م
سياست مملكجت اسجت. شجما بايجد در مبجارزه خجود متكجی بجر حجق و قجانون و           

ارجمند و فجداكار ضجمن مطالبجه     مصلحت عمومی باشيد. و اما شما دانشجويان
حكجم قجانون   ه ب ،سعی كنيد دانشگاه ن واقعه اول بهمن ماهتعقيب فوري مسئولي

كجه   مجدد باز شود و اسجتادان و دوسجتانی   ،آن و لزوم رفع تعطيل در  استقالل
ر  خود را از سر اند كار اداره و د انتخاب شده اي شورأاز طريق قانونی و به ر

وسجائل منطقجی و   ه ب توسّلبا  بگيرند و در برابر تصميم احتمالی تعطيل دانشگاه
مقاومت كنيد و اجازه ندهيد چراغ قلجم و فضجيلت را خجاموت كننجد...      ،قانونی
حت عمومی ان هر حركت خالف نظم و هر اقدام خالف مصلاير آزادي نهضت

 «كند. را محكوم می
 زيرا هم از نظر شناسائی روحيات بسيار الزم بود من اين مطالب را در اينجا بگويم.

افكار نسل معاصر ضرورت داشت و هم از نظر سير تحجولی افكجار    اوضاع و و جوانان
گردد. بحث و شجواهد   می ايران سيس نهضت آزاديأت كه منتهی به و جرياناتی عمومی

هائی كه به آن رسيده بودم شجد. حجاال مجبجورم     هاي جلوتر از سال اخير مربوط به زمان
سجراغ موضجوعی    همين جا متوقف كرده به آنجا كه بودم برگردم و به رشته سخن را به
مسجئله همكجاري بجا جبهجه      هسيدگی بتر از مسائل جوانان است و قبل از ر بروم كه كلی

 بايد بررسی شود. و تاسيس نهضت آزادي ملی
 

 : دومين تكان مملكت و مسئله كودتا
تكان  مرا ۲۳۳۸ تا ۲۳۳3سنوات متوالی آمدهاي پيش و هم سر پشت قضاياي سلسله آن
كه  خره فهميدم كندي و كودنی باال شدم. به خواب بيدار نمی  مرتبه از داد ولی يك می

 :درست بود. حق داشت بگويد فرمايش تيمسار وزير كشور
حاال  و هستيد دكتر مصدق دولت منصوب و همكار كه كنيد فراموت بايد شما» 

، بلكه همه چيز مملكت فقط هئيت ده دوازده نفري وزيران عوض نشده است
 «عوض شده است.

دگرگونی  و مملكت دهنده تكان ۲۳۸3شهريور آمد پيش مانند ۲۳۳۸مرداد۸۲ حادثه
 كلی بود.
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وضجع مملكجت ماننجد قطجار سجنگينی بجود كجه بجه          ۲۳۸3گفتم كه در شجهريور   قبالً
رفت و ناگهان به مجانعی برخجورد و توقجف     بسته شده و با سرعت پيش میلكوموتيوي 

راننجده   و تكان شديد و واژگون شدن پيش آمد. پس از آنكه قطار بی لكوموتيجو و بجی  
به خود آمده در محيط آزاد و تا حدودي مسجاعد كجه    مردم ،شد )يا راننده عوض شد(

پاير گرديجد. از نجوع بجد و از     امكان ،كات مختلفها و ابتكارها و حر پيدا شد، فعاليت
هجاي   در زمينجه  ،هجاي اقتصجادي آزاد و خصوصجی    نوع خوب. آنچه مسلم است فعاليت

هجاي   قابل قيجا  بجا دوره قبجل نبجود. مظهجر توسجعه فعاليجت        كشاورزي و اقتصادي ابداً
يجا افجزايش عجيجب حججم      هجاي غيجر دولتجی و    بانجك  و تعجدادِ  اقتصادي خيابان سعدي

وججه    هيچ باشد كه به كار كارخانجات خصوصی فراوان در كشور می معامالت و ايجاد
 سابقه نداشته است.

 داشت وجود اغتشاشاتی و تظاهرات و یمل غير احزاب هاي فعاليت اگر ها سال آن در
هم  و افكار ملی آخر احزاب آمديم در مقابل و در سنوات آن برمی كم و بيش از پس
 پيدا شده بود.

اي مجوثر   تا اندازه  خود را  مردم ،شده  حال شخصيت و احسا  مسئوليت پيدا هر  در
 العاده مهم است. شناختند. اين قضيه البته فوق در سرنوشت خويش و مملكت می

و مسجيري كجه از ميجان انتخابجات     ۲۳۸3از تكجان شجهريور   هاي بعجد   منتها اليه جريان
بجا   اتفاقاً توانست وارد معركه شود )و م آن جبهه ملیهاي پانزدهم و شانزده آزاد دوره
خجره   نيز همراه بود( باال براي آزادي انتخابات مقام سلطنت و توسل به در دربار تحصن

 و آقجاي دكتجر مصجدق    و روي كار آمدن حكومت ملی تصويب قانون ملی شدن نفت
 گرديد. از شركت غاصب خلع يد

رابـهملـتايـران،ومختصراحساسشخصيتومسئوليتتنهادهساومختصرآزادی
رادردنيامفتخرومعروفسـاخت.كهايرانبزرگترينپيروزیتاريخخودرساند.پيروزی

یآنشهراجالسالمللدرديوانبينكردكهنندروزیدكترمصدقافتخارمیشهرالهه
.شـنيدمرئـي يكـیازدادنـدكننـدگاننشـانمـیبازديدهكردهاستوصندلیاوراب

تگفتهبودهاست:عليحضراهنبادرموقعدستدادهایامريكدانشگاه
 «فشارم... را می من مفتخرم كه دست پادشاه كشور مصدق» 

 كه براي اولين بار در بود ثمره همكاري عمومی و نيروي ملی ،اين پيروزي بزرگ
 كرد. همقدم و همصدا گدا تا شاه از را ملت تمام و بود رسيده هورظ منصه هب ايران تاريخ

،  و خلجع يجد   ، پيجروزي ملجی كجردن نفجت     مملكت را تكان داد ۲۳۸3اگر شهريور 
 را تكان داد... استعمار
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در كشجورهاي   و دموكراسجی  وحشت افتاد. زيرا مزاج استعمار با آزاديه ب استعمار
سجازگار نيسجت. اسجتعمار بجا      هاي ملجی ابجداً   جوت  و جنب یهاي مل ديگر و با حكومت

 ي كه روي خط ترسيم شجده  سازگار است يلكوموتيو قطار به ياسازگار است.  استبداد
مختصر سجابوتاژ از   با ،فرض نافرمانی حركت كند تا به ،فرمان راننده واحد همحدود و ب

كنند و هر وقت و هر طور مصلحت دانستند لكوموتيجو ديگجر و راننجده      خط خارجش
 . ديگر بياورند يا بگاارند قطار را بكشد...

ق ساقط شود و جريان ملی مصد كه ورق برگردد، حكومت گرفتند بنابراين تصميم
اي پيش آيد و براي دفعه  بايستی حادثه هر قيمت شده می كار مملكت عوض شود. به

 [۲۳۳۸]دمردا ۸۲اين تكان حادثه  تكان بخورد. مملكت ايران ،جهت مطلوب  دوم و در
 بود.

است  ايم مقصر شناخته ناميده كودتا  را ما را از اينكه قيام عموم ملت  ،خواست كيفر
 د كه بگويم كودتا بود يا كودتاينفرما نظر بنده را سئوال می ،و تيمسار رياست دادگاه

 ؟نبود
بود و هم نبجود. مسجائل و    نم در يك كلمه جواب بدهم. هم كودتاتوا سفانه نمیأمت

شود در يك كلمجه   هاي مختلف است نمی حوادث بزرگ را كه داراي جهات و جنبه
 جواب مخصوص دارد. ،خالصه كرد. بر حسب اشخاص و احوال مختلف

كه بجه منجزل    بعدازظهر بود ۸خانه آمدم. طرف ساعت ه بنده دير ب ،در آن روز كاا
سرعت  و اضطراب با ديدم بود ها همسايه از و مصدقی خيلی كه  را جوانی افسر رسيدم،

كمجر بسجته و دسجتش را    ه كه هفت تيرت )كلت( را بج  شود. در حالی از خانه خارج می
دانجم چجه    ، نمجی  سجت ا پجاچگی گفجت اوضجاع خجراب     . با دسجت  روي آن گااشته بود

شجركت   خانه آقجاي دكتجر مصجدق   ه آن آقاي افسر كه شايد در حمله بشود... براي  می
 داشته است. كرده باشد، عمليات آن روز حكم انضباط و اجراي اوامر ارتشی

حال ابهام و اضطرابی كه وجود داشت و راديو خجاموت    پس از صرف نهار در آن
ه بج  طرف خيابان كجاخ  تلفن كرده از منزل ايشان پياده به شده بود به آقاي دكتر سحابی

 اي بر عهده ما خواهد بود. راه افتاديم كه الاقل ببينيم چه خبر است و چه وظيفه
توبوسجی را ديجديم كجه از    بود. در آنججا ا  در خيابان اميريه منزل آقاي دكتر سحابی

دادنجد. عمجل    می الحال شعار به نفع شاه هاي معلوم اي از زن آمد و عده و مین طرف شهر
 ناميجد. وقتجی آقجاي دادسجتان     توان قيجام ملجی   ی را البته نمیاهاي روس و حركت آن زن
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در جواب ايراد وكالي مدافع، راجع بجه سياسجی بجودن محاكمجه      ،مرحوم طيّب دادگاه
طريجق  ه ب ،«شود بيسواد سياست سرشان نمی اين اشخاص بيسواد هستند و مردم»بگويد 
 مزدور   شده و مسلماً ی هم، احسا  ملی و قيام عمومی سرشان نمیاهاي روس اولی زن

 ند.  و اجير شده بود
رسيديم مجرد تريجاكی بجی سجروپائی را      هاي خانه آقاي دكتر مصدق وقتی نزديكی

كرد كه شجانس مجا بيشجتر از     كشد و شكايت می خود می ديديم كه يك جوال ذغال با
را كجرد ...   مجا پيشجنهاد فجروت آن    هاين نبوده. ديگري جعبه راديوئی زير بغل داشت و ب

اند نظرشان چيجزي   گااشته شده حساب قيام كنندگان ملیه هم كه باين قبيل اشخاص 
، از نظر انواع مختلف ناظرين يا شجركت  مرداد۸۲بنابراين حادثه   است. جز چااول نبوده

 هاي مختلف داشته است. كنندگان اسامی و مفهوم
كنندگان  هجوم يا سربازان و پاسبانان زا اي عده مقصد و نظر در كه نيست انكار  قابل

اقدام عليه خائنين وجود داشته و براي آنها  كشور و هديگر، ممكن است فكر خدمت ب
را داشته باشد. ولی آنچه براي ما مهم است و « ملی» ،چهره قيام مثالً مرداد ۸۲حادثه 
لحاظ خارجيان است كه چه نظر و چه  به كند اوالً بودن را مشخص میبودن يا ن كودتا

 لحاظ آثار و عواقبی كه در مملكت ايجاد نمود. به اند و ثانياً كار داشته عملی در اين
دخالت و مشاركت خارجيان در اين قضجيه، قجرار اسجت يكجی از دوسجتان      ه راجع ب

و اينكجه در   مرداد ۸۲بل از حادثه ها، ق نظر خارجی اي به صحبت كنند. بنده فقط اشاره
نمايم  می داشتند، را كودتا يك انتظار خارج، در چه و داخل در چه كس، همه زمان آن

 ثيرهاي بعدي و آن تغيير و تكان كلجی كجه تيمسجار مرحجوم وزيجر كشجور      أو ساس به ت
پجردازم.   بوده است می متضرر شده از خلع يد هاي منظور نظر سياست اشاره فرمودند و

هاي مورد قبول و حمايجت   ها كه در روزنامه هاي خارجی گفتهه استنادهاي بنده صرفاً ب
 ي كه مدافعكابينه ساهبد زاهد ائیراظهارات رسمی وزير دا است و به دستگاه نقل شده

 بوده است، خواهد بود. عاقد قرارداد كنسرسيوم و
. مجا   بنجاميم نجداريم   ، را كودتجا  مجرداد  ۸۲الفاظ و اصرار بر اينكه حادثجه   ما دعوا بر

و  حقيقت الغاي خلجع يجد و ملجی شجدن نفجت     )كه در  خواهيم بگوئيم قرارداد نفت می
 ،مجرداد  ۸۲هاي بعد از  ا و جريانه است( بر ما تحميل گرديده و دولت حاكميت ايران

 اند. ( بودهغير ملی )اگر نگوئيم ضد ملی
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شوراي ملجی، در   به مجلس قديم قرارداد جديد نفتتدر موقع  جناب وزير دارائی
 (:3/7/۲۳۳۳اه مورخ سي و فرمايند )نقل از سايد چنين می صريحاً ۳3/6/۲۳۳۳روز 

 ايم همان چيزي باشجد كجه ملجت ايجران     بستهكه  فروشی ما مدعی نيستيم قرارداد
آمد كه ما  دست خواهد روزي به آل براي ملت ايران حل ايده كند. راه آرزو می

كنيم ... ما آنچه در قدرت داشتيم براي حفظ  قدرت و ثروت و وسائل فنی پيدا
پافشاري  با ما نشد... ميّسرمان ينا از بيش و داديم انجام كشور  منافع بيشتر چه هر

ه المللجی كجه بج    پيشنهادات آنها و استفاده از شرايط مساعد سياسی بين در مقابل 
نفجع ملجت ايجران در    ه نفع ما در دنيا وجود دارد، موفق شديم قرارداد فروت را ب

اتقهرمانانملـتمبارزمظهرشدن صنعت نفت كه چهار ديوار قانون ملی 

ها گوشزد كجرديم كجه ملجت     نمايندگان كماانیه ب تنظيم كنيم. ما صريحاً است
در امور سياسی و ملجی خجود در    رويه عمال كماانی سابق یايران از مداخالت ب

بـاورنج و عااب بودند و براي رهائی از چنجگ ايجن تججاوزات، قيجام كجرده      

ازحكومـتتريشهكمپانیسابقنفدازيخلع هایاسارتسياسـیرا
در واقع  وخلع يد از كماانی سابق ملی شدن صنعت نفت ...0قطعكردايران

ارتقاء كرد. اين جهش از نظر مجالی   طرف كمال و به جهشی بود كه ملت ايران
ها مانع از اين نشد كه  اقتصادي ضررهاي محكمی بود ولی تمام اين خسارت و

مسلم كند. مجا در   ملت ايران رل پيشوائی خود را نسبت به كشورهاي خاورميانه
دست آورديم و آن منقرض  به اي از مبارزات خود ها نتيجه مقابل تمام خسارت

عنوان  شركت سابق به است... آقايان محترم، كردن دولتی در داخل دولت ايران
مملكت  سياست بر نفت امتياز راه از كه دستگاهی و ردمُ ايران نفت امتياز صاحب

 . ...« چيره شده بود، ديگر وجود خارجی ندارد
ودكتـرمصـدقساق كنندهحكومـتآقـایدولتوزيردارائیتعينفرمايشااينها

بود.بهمجل تقديمكنندهقراردادكنسرسيوم

                                                
بجا كمجال    انگيجزي افزودنجد كجه حجاال رئجيس شجهربانی       لحن تلخ و تأثر در اينجا آقاي مهند  بازرگان با  .۲

هجاي   ريشجه  از كماانی سجابق نفجت   است و با خلع يد كسی كه از قهرمانان ملته دهد ب وقاحت دستور می
خانه خود و جستجوي قباله زمينی كه جهجت معجات   ه اسارت مملكت را قطع كرده است، براي مراجعه ب

 بند بزنند ... خواهد بفروشد دست زن و فرزندت می
 :كالم آقاي مهند  را بريده گفتند ،آقاي رئيس دادگاه
 «زندانی شدن و محاكمه آقايان كه به خاطر آن خدمات نيست... »

 :آقاي مهند  جواب دادند
از دسجتور   ،گوئيد الاقل بفرمائيد براي خاطر آن خدمات بسيار خوب، اگر راست می»

 «نظر نمايند ... بند زدن صرف دست
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بر سياست  امتياز نفت از راه كه تيازام عنوان صاحب به شركت سابق  فرمودند ايشان
مملكت چيره شده بود از بين رفت. اين حرف صحيح است و مؤيد مبارزات جبهه 

گوئيم كه شركت  وقت در آن نامه گفتيم و حاال هم می باشد ولی ما در آن می ملی
 متشكل از چهار جاي آن كنسرسيوم خارجی رفت ولی به يك دولت متكی به غاصب

گرديد.  مملكت وارد ،است انگلستان همان آنها از يكی كه دولت چهار هب متكی و تيّمل  
در  ،دولت كودتا هاي اسارت چهار ميخه شد. جناب آقاي وزير دارائی يعنی ريشه

 دنبال عبارات فوق، اين اظهارات را هم كردند: همان نطق روز تقديم اليحه، به
 صريحاً يو هلند و فرانسوي ی و انگليسیهاي آمريكائ نمايندگی كماانیه ما ب»

ما بيفتند بايد  اي در امور ملی ترين مداخله فكر كوچك هگر باعالم كرديم كه ا
با شرافت ميهن  پرستانه مردم خود را آماده قبول خشم و غضب احساسات وطن

 نمايندگان كماانی عضو كنسرسيومه از پشت اين تريبون ب ما بكنند. من مجدداً
 شوم كه : يادآور می
بههيچخارجیاجازهنخواهددادكهنفوذومـداخالتكمپـانیملتايران
«راتجديدكند.سابقنفت

را تكايب كنم. ايشجان   عاقد قرارداد خواهم اين حرف آقاي وزير دارائی بنده نمی
هجا   نماينجدگان كماجانی  ه اي داشته و چنين اخطاري هم ب چنين عقيده ممكن است واقعاً

طرف، نصف مسئله بوده است. بايد طرف مقابجل   اخطار يك باشند. ولی اعتقاد و كرده
نيت چندان نداشته، حاضر و مايجل   هم حسن قول ايشان هم زور داشته است و ههم كه ب

 عمل نمايد؟ در كار ايراناخطار ايشان داير به عدم مداخله ه بوده باشد كه ب
هجاي   هجاي پشجتيبان كماجانی    دولت كه داشتيم وحشتی ما از روي سوابق و قرائن چنين

، ميل دارند دخالت بنمايند، در صدد اين برآيند كه نگاارند ملجت ايجران   ت كه طبعاًنف
فرصت و قدرت خلجع   تدابير و وسائل را براي آنكه مجدداً اي باشد و تمام كاره مؤثر و
 را پيدا نكند، برانگيزند. و ملی كردن نفت يد

پرسيد از كجا معلجوم   نيز چنين نگرانی و ناراحتی را داشت و از خود می ملت ايران
قطع كجرد   هاي اسارت سياسی را از حكومت ايران كه از كار انداختن دولتی كه ريشه

دسجت   ميجل و بجه  ه نمايجد، اينهجا تمامجاً بج     مجی  و روي كار آوردن دولتی كه عقد قرارداد
 ت نباشد؟هاي عامل نف هاي خارجی و پشتيبان شركت سياست

و احتمال وقوع آن با پيشجتيبانی ممالجك خجارجی، از ابتجداي اججراي       مسئله كودتا
بجا چنجين چيجزي،     . ها بود زبان  ورد  خارجی  و  داخلی  اذهان  در  ، قانون ملی شدن نفت
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نجه  طجور نمو  هم مخالفت داشجتند. بجه   ها، خود اعليحضرت موجب اخبار روزنامه حتی به
از « يجل چرچ ج ترومن»رد پيشنهاد  از پس ۲۱/6/۲۳۳۲ مورخ هاي خواندنی مجله كه را شرحی

درج كرده اسجت   (France Soire) و فرانس سوار  (Combat)  كمباهاي  قول روزنامه
 نمايم:   اختصار نقل میه ب

و  اي پيشجنهادات آمريكجا   با صراحت و سرعت غيجر منتظجره   ولی دكتر مصدق»
جمهور  براي رئيس را رد كرد... اين شجاعت و صراحت دكتر مصدق انگليس

پيروي از سياست خشن  ها را متمايل بهگران آمده و آن و مقامات سياسی آمريكا
 از قجول خبرنگجار خجود در تهجران     ا كرده است. روزنامه فرانس سجوار ه انگليس
از سجر گرفتجه شجده اسجت،      هائی را كه براي انجام اين كودتجاي نظجامی   فعاليت
نظيجر كودتجاي    در ايجران  رد ... توطئه براي انجام يك كودتاي نظجامی تشريح ك

  به و تجديد زمامداري دكتر مصدق ، از وقايع سی ام تيرپارسال نجيب در مصر
دارنجد   كه در ايران قصد كودتا ... كسانی طرف، تشكيل و توسعه يافته است اين
 كودتا در ايران كنند. ولی هدف تعقيب می را در مصر كودتاي نجيب پاشا نقشه

حاضـراگرنهخودشـاهست. ا باال بردن مقام سلطنت برخالف كودتاي مصر

رابـريابدوسلطنتقـانونیوسيلهكودتابازهنيستقدرتازدسترفتهراب
از طرف  چرچيل-پس از رد پيشنهاد ترومن .دهدترجيحمیديكتاتورینظامی

كودتا  توطئه موفقيت براي اند شده حاضر اه آمريكائی و ها انگليس  ق،مصد  دكتر
دارند دو  اكه قصد كودت ولی در مقابل كسانیان، تشريك مساعی نمايند.در اير

 «ا است...ه ستن و كمونياين دو قدرت ملّيو دارد ومانع بزرگ داخلی وجود
و دگرگونی اوضاع را نه تنها آن دو روزنامه  كودتا اين نگرانی و ناراحتی از وقوع

 از قلم يك آلمانی ۸۱/6/۲۳۳۲ها مورخ  خواندنی  مجله  بلكه  ، اند نقل كرده فرانسوي
مصاحبه  كه با شخص اعليحضرت هم دويچه ايلوستر روزنامه مخبر ن(گرتسما )هنريش 

  1كند: نموده است نقل می
كجه صجالح بدانجد بجا      هر طريقی  به ملت :اين بودكه پاسخ شاه در موضوع نفت»

 نفت خود رفتار خواهد كرد، من دخالتی ندارم. 
از اوضاع نگجران   صورت گرفت. شاه در كاخ سلطنتی مالقات من با شاه ايران

 كوشم كه به اوضاع فعلی سجر  و ناراحت بود و گفت: من با تمام قواي خود می
 ه شود.سامان داد و

طور استنباط كردم كه از اطرافيان خجود و رججال مملكجت دل     از كلمات او اين
بجا اينكجه    ،يعنی دكتر مصجدق  خوشی ندارد. ليكن نسبت به زمامدار فعلی ايران

                                                
نگااشتند كه آقاي مهنجد  بازرگجان قرائجت     را آقاي رئيس دادگاه مانیلاظهارات مخبر آ از اين قسمت .۲

 ي اشاره شده استفاده نموديم.نمايند و ما از مجله خواندنيها
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رد . راججع بجه   ك با هم دشمن هستند، اظهار عالقه و پشتيبانی می شايع است آنها
 الًكجام  و ارتش كه دولت اين بود نظر شاه و تبليغات آنها، احزاب چپ عمليات

آمدي اسجت. سجاس اضجافه كجرد كجه       مراقب و بيدار بوده وآماده براي هر پيش
وستدار شاه خود است و ملت هم د من وقف خدمت به ملت زندگی و سلطنت

 «باشند. می
را چه در داخلجه   آن كه قبالً مرداد ۸۲را كه حادثه  بحث در اين قسمت و اثبات اين

بينجی   الهام شده از خارج تلقی و پيش صورت يك كودتاي نظامی به ،و چه در خارجه
 به دوستان ديگر كه بعجد از  ،خارجی بوده است يا قيام ملی كردند، كودتاي نظامی می

 نمايم.   بنده خواهند آمد واگاار می
 كشور صورت  كه در گاارم و تحوالتی كه اسمش را تكان می كودتا بعد از بنده به

 پردازم. گرفت می 
ز جبهه  و از دو ناحيه پديدار شد. يكی ا ها در دو جبهه اين تحوالت يا دگرگونی

اصولی  طرفدار و خواهان بعداً يا بوده دخيل و مسئول تكان از قبل كه كسانی ناحيه از و
ا. دوم از ه عبارت ديگر مصدقی ن و بهاند، يعنی ملّيو كه قبل از تكان برقرار بود، بوده

بردار از  يا طرفدار و بهره مرداد۸۲ كه مسئول و دخيل درحادثه كسانی يهجبهه و در ناح
 اند. آن جريان و حاكم بر اوضاع  مملكت بوده

خواسجت تجا    هاي مجورد اتهجام در كيفجر    وارد بحث از فعاليت وجهه اول مرا مستقيماً
نمايد. وجهه دوم مرا به تشريح اوضجاع اخيجر مملكجت     ن میضت آزادي ايراتأسيس نه

)البته از نظر خودمان( و انتقادي كه به آن داريم و به تشريح عقايد و هجدف و دفجاع از   
 كشاند. خواست وارد نموده است، می كه كيفر اتهامی

هجاي   از آن بجه تحجوالت و تكجان    پردازم. پجس  ي میآزاد ی و نهضتمل اول به جبهه
 يعنجی تشجكيل احجزاب دولتجی     ،هجاي طبيعجی   مملكت كه همان معكو  شجدن جريجان  

و بازداشت فعلی شده اسجت   بهمن 6انقالب  منتهی به ال است وبا  از  فرمايشی و انقالب
 خواهم رسيد.

 
 : س جبهه ملیسيأت

آنججا   ،۲3خواست در دو محل يكی در گردت كار عمومی و ديگجر در صجفحه    كيفر
از  ؛كنجد  صحبت می ۲از متهم رديف  پردازد و ل اتهام میيكه به نتيجه تحقيقات و دال

 برد: شرح ذيل نام می به جبهه ملی
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مناسجبت   ن منجوال ادامجه داشجت تجا اينكجه بجه      همجي  وضع به ۲۳۳۲تا بهار سال ».... 
و فرمايشجات اعليحضجرت همجايون     تم مجلس شجوراي ملجی  انتخابات دوره بيس

هادستجاتوجمعيت كليهامكانشركتو آزادیانتخابات  در مورد شاهنشاهی

نيز در صدد برآمدند كه  ، سران و كارگردانان سابق جبهه ملیدراينانتخابات
مقاومت  نهضت تاريخ همين از تقريباً و باردازند جبهه اين علنی فعاليت تجديد به
 ، ن آن از جمله آقايان مهنجد  بازرگجان  منحل و كليه سران و رهبرا عمالً ملی

طجی   ۲۳۳۲ر مجاه سجال   ام تي روز سی ،و دكتر يداس سحابی سيد محمود طالقانی
ته و در جريان ی را اعالم داشمل اي آغاز دوره جديد فعاليت جبهه انتشار اعالميه

دو انتخابات تابستانی و زمستانی شركت نموده و سرگرم گردآوري طرفجداران  
 و سازمان دادن به تشكيالت جبهه شدند.

 ،یمل هاي جبهه آقاي مهند  بازرگان ضمن شركت در فعاليت عوامل وابسته به
بعضاً با ساير رهبران داده و  را تشكيل  مزبور جناح خاصی  در داخل جبهه پيوسته
كلی معتقد به لزوم فعاليت  طور هاي مختلف اختالفاتی داشته و به در زمينه جبهه

 «شديدتر و دست زدن به اقدامات حاد بودند.
 

 :۲3در صفحه 
 عنوان آنكه بجا حجزب منحلجه تجوده     به ظاهراً ،اما بعد از مدتی از اين حزب»....  

فريبی در  كه با برنامه وسيع عوام ائتالف نموده است كناره گرفته و با جبهه ملی
 مجرداد  ۸۲شود و هجر چنجد پجس از قيجام      تالت تحصيل قدرت بوده نزديك می

شجود، لكجن    نمايند دستگير می ی میمعرف را كودتا كه اين آقايان آن عموم ملت
آزاد  از زنجدان  ،با استدعاي عفو از پيشگاه مبجارك ملوكانجه و عجار تقصجيرات    

در او وسوسجه   شود ولی چون هدف شيطانی دائمجاً  مرد آرامی می ظاهراً شده و
تشكيل سازمانی  اقدام به ۲۳۳3است در سال گااشته كرده و او را راحت نمی می
بندد، در  نمايد ولی چون از اين بار هم طرفی نمی می م نهضت مقاومت ملینا به

اعجالم فعاليجت    كجارگردانی آقجاي اللهيجار صجالح     به ملی جبهه ظاهراً ۲۳۳۲سال 
عجالی   عنوان عضو شوراي به آنكه  الوالده چسبيده و با اين مولود جديد كند به می

 بجا منجافع شخصجیِ    ،علت اصجطكاك منجافع شخصجی    هاا به شود، مع انتخاب می
گاارد  را می سران جبهه ملی به عناد و لجاج و اهانت بناي ،ملی جبهه گردانندگان

را  روساي جبهه ملی ايران و در اين چند ماه اخير اعضاي نهضت مقاومت ملی
با دريافت مبلغجی از  »اند كه  هاي ناروا به آنها داده مورد حمله قرار داده و نسبت

براي  دستياري بعضی از عمال دولت هاي مقد  خود دست برداشته و به هدف
 .«الی آخر » ...«ضربه زدن به جبهه ملی در تالت هستند 
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 :تناقضات و جعليات كيفر خواست در مورد جبهه ملی
و  مشو را متاكر می هاي آن خواست و اهانت گوئی و جعليات كيفر چند تناقض قبالً 

خواست  كيفر اركان و عناصر از كه آن در خودم  هاي فعاليت و یمل جبهه از بحث به ساس
 شوم: می است وارد

و امكان شركت  آزادي انتخابات ۲۳۳۲اينكه قبل از سال   خواست به اقرار كيفر .۲
تحت  كه قبالً كارگردانان جبهه نداشته و سران و ها وجود كليه دستجات و جمعيت

 پرداختند. علنی ليتفعا تجديد به كردند می مخفی فعاليت لیم مقاومت نهضت  عنوان
و امكجان   هجم در مملكجت آزادي انتخابجات    اين مطلب يا دروغ محض است و قبالً

هاي قبلی همجين بجوده    شركت كليه دستجات وجود داشته است )و نظر كليه دولت
شخص  به و يرانا دولت هب خيانت و تهمت بزرگترين مرتكب تشرا دادستان و است(

صورت سجند خيانجت و غيرقجانونی     يا راست است، در اين شده است و اعليحضرت
قجول   هاي قبل و سند برائت و مظلوميت و حقانيت افرادي است كجه بجه   بودن دولت
ك به تجديد حيات جبهجه  اين را تشكيل داده و نهضت مقاومت ملی ،كيفرخواست

 پردارند. می ملی
محمود  سيد آقايان ،یمل جبهه فعاليت تجديد ،رتي ام سی اعالميه  صدور در اينكه اظهار .۸

خالف  دادم توضيح قبالً كه  طوري به ،اند ی دست داشتهسحاب  و دكتر يداس یطالقان
 خواست است. پايگی كيفر حقيقت و نشانه عدم دقت و بی

تابستانی و زمستانی و گردآوري طرفداران و سازمان دادن بجه   شركت در انتخابات .۳
همچنين اختالف با سجاير   د.شناسن می  آميز و از قرائن جرم تشكيالت را با لحن طعنه

رهبران و تشكيل جناح خاص و اعتقاد به فعاليت شجديد و اقجدامات حجاد را كجه از     
 ( است.انگلستان )و از جمله احزاب امتيازات و افتخارات ممالك دموكراسی

 ،كر شده اسجت ذتوضيح دادم و در اينجا  كه قبالً گيري از حزب ايران مسئله كناره .3
 .«خانه از پاي بست ويران است» يدكنم تا بدان را ذكر می حاال منشاء آن

)قبججل از  ۸۸/۲/۲۳3۲مججورّخ  ۸۸۲3۲/۳۲۳ پرونججده گججزارت محرمانججة  ۲۳6بججرگ 
 :دادرسیه ب بازداشت( ساواك
علجت   بجه  ۲۳۸3گرديجده و در سجال    رد حجزب ايجران  وا ۲۳۸۲مشاراليه در سال »

را  مستعفی و انجمجن اسجالمی دانشججويان    از حزب ايران همكاري حزب توده
 «گرديده است. انجمن نيز مستعفی از عضويت اين  ۲۳۸۲  سال و ساس در تشكيل
 سراپا اشتباه و غلط است.
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فريبی در تالت تحصيل قدرت بوده، نزديجك   كه با برنامه وسيع عوام جبهه ملی هب» .۱
 ...«شود  می

ردن صجنعت نفجت و   همان بود كه موفجق بجه ملجی كج     خيلی عجيب است. جبهه ملی
ييجد و  أگرديجد. خجدمتی كجه همجواره مجورد ت      ر تاريخ ايجران بزرگترين خدمت و افتخا

اظهجارات رسجمی وزيجر     ،بجوده اسجت و روز قبجل    پشتيبانی صريح شخص اول مملكت
كجه  عرض كردم و مالحظه فرموديد  حكومت مخالف جبهه ملی را در مجلس دارائی
، قطجع  پيشوائی كشجورهاي خاورميانجه   ،طرف كمال و ارتقاء به را جهش ملت ايران  آن
خوانده اسجت. ايجن برنامجه را برنامجه وسجيع       هاي اسارت سياسی از حكومت ايران ريشه
 نامد! فريبی در تالت تحصيل قدرت می عوام

الت تحصيل قدرت در منطق و مكتب سياسجت و حكومجت كجار بجدي     تازه مگر ت
كجار را   و سجران آنهجا ايجن    جهان تمجام احجزاب   ؟ آيا در تمام ممالك دموكراسی است
بجراي خجدمت و نججات مملكجت باشجد بجد اسجت؟         كنند؟ تحصيل قجدرت وقتجی    نمی

 ، كنجدي  ،لگ كنند؟ دو كاري غير از اين می مگر اعليحضرت فعلیو  اعليحضرت سابق
خجدمت باردازنجد راه     و سايرين جز آنكه اول تحصجيل قجدرت بنماينجد و بعجد بجه      نهرو

 نداشتم و قجبالً  مرداد ۸۲قبل از  كاري با جبهه ملی اند؟ تازه من كه اصالً ديگري داشته
و جبهجه و   ارتبجاط و اطالعجی بجا حجزب      فنجی  تشريح كردم كه ججز خجدمات اداري و  

 ام. نداشته و دولت هاي مجلس فعاليت
 طور هدف شيطانی را . عرض كردم. همين و استدعاي عفو را قبالً مسئله كودتا .6
عبجارت اول   كجه بجا   ۲۳۳3در سجال   اقدام به تشكيل سازمان نهضجت مقاومجت ملجی    .7

حاضجرند اينججا را بگوينجد اشجتباه      آقاي دادستان حتماً خواست تناقض دارد و  كيفر
 نويس است.   منشی و ماشين
فعاليت حادي داشجت ولجی    ۲۳۳3الی  ۲۳۳۸هاي  در سال نهضت مقاومت ملی»
هجاي   گجاه بجه فعاليجت    طجور گجاه   هاي آنان كاهش يافت و تنها به تدريج فعاليت به

 ....«مختلف 
نامجه   و حاد همان مكاتبات بجا وزيجر كشجور    هاي تقريباً مقصودت از فعاليت قاعدتاً

اسجت كجه مالحظجه     بجاره قجرارداد كنسرسجيوم    اظهجار نظجر در   و سرگشاده بجه مجلسجين  
 . فرموديد ...

 اعجالم  كجارگردانی آقجاي اللهيجار صجالح     بجه  ملجی  كه جبهه ظاهراً ۲۳۳۲در سال »                        . ۲
 «. دباين مولود جديد الوالده می چس  دارد به فعاليت می
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كنجد   صحبت مجی  همه جا با لحن مسخره و تحقير از جبهه ملی ،فرمائيد مالحظه می
كجه ايشجان از صجاحب     آورد. در صجورتی  را هجم مجی   و در اينجا نام آقاي اللهيار صالح

رتبه و مجورد اعتمجاد     گزار و جزو قضات عالی ل كرده و خدمتمنصبان و رجال تحصي
در زمججان  و همجه كججاره وزارت دارائجی   انجد. معجاون وزيججر دارائجی    ومجردم بججوده  دولجت 

 ، سجاس در حكومجت آقجاي دكتجر مصجدق     و بعد وزيجر دادگسجتري   اعليحضرت سابق
كجه در يجك جلسجه      طجوري  بجوده اسجت. بجه    و سفير كبير ايران در آمريكجا  وزير كشور

فرزنجد  ه ب داشتند، اعليحضرت سابق اظهار می آقاي سرهنگ مقدم بازپرسی مشترك به
كردند كه اين شخص مورد اعتمجاد مجن اسجت و     توصيه می خودشان در حضور صالح

 او اعتماد و با او مشاوره بنما.ه ب
خوانجد.   می ملی ظاهراً و فريبی عوام  وسيع برنامه را داراي آدمی چنين خواست كيفر

شخصجيت بجارز و حقيقتجاً     ،بودنجد؟ يكجی ديگجرت   چه كسجانی   كارگردانان جبهه ملی
 كبير سفير ،ايران افتخار پيرمرد كاظمی  خان باقر سيد ميرزا آقاي چون ،متشخص و محترم

بق، اعليحضرت سا  در زمان وزير راه ،()قرارداد سعد آباد كيهان، در ترايران در افغانست 
 و وزير خارججه و ساس   اعليحضرت فعلی در سلطنت وزير فرهنگ دولت قوام السلطنه

 فت.سابق ن يد از شركت حكومت خلع كننده وزير دارائی
 يك كتاب بيوگرافی براي اعليحضجرت سجابق   ،اگر من بخواهم و هركس بخواهد

هجاي ايشجان قجدرت پسجيكولوژيك و      ت و نبجوغ كجنم در صجدر صجفا    بنويسد، فكر می
وقجت چنجان    العجاده بجود. آن   فجوق  ايشان را ذكر خواهد كجرد كجه حقيقتجاً   شناسیمردم

ايشججان مبججاول  اعتمججادي كججه بججه شخصججی چطججور ممكججن اسججت در انتخججاب وزيججران و
 داشته است اشتباه كند؟ می

آن  سسجين ؤكجه ججزو م   دم و آقاي نزيه)البته از خو ديگر از گردانندگان جبهه ملی
 است.   آقاي دكتر صديقی ،زنم( فی نمیرح ،باشيم هستيم و متهم می
رئجيس موسسجه علجوم     ، دكتر در جامعه شناسی،تهران استاد دانشگاه دكتر صديقی

 ملجی  فريجب و ظجاهراً   خواست چنين كسی را عوام . وقتی كيفردانشگاه تهران اجتماعی
 دانشجگاه تهجران، بجه فرهنجگ و بجه جوانجان      ه نمايد، عالوه بر شخص ايشان ب معرفی می

می خجان كجاظ   باقر ح و سيدصال يار اسمثال ا هآنكه اهانت ب مانمايد. ك مملكت اهانت می
 است. اعليحضرت فعلی و اهانت به اعليحضرت سابق

 ،  سازمان امنيت از دست  دانشجويان و عجب است در اين مملكت نه تنها جوانان
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كه يك عمري  بلكه پيرمردها و سابقه دارها هم امنيت جانی و معاشی و فكري ندارند،
ثبوت  كرده وصداقت خود را به  هاي قبل از شهريور و بعد از شهريور دولت خدمت به

 ندارند. رسانده اند امنيت اخالقی و قضائی
خدمت  عمر يك كنند؟ پيدا عالقه و اطمينان وطنشان به مردم خواهيد می شما  چطور

 ؟و زحمت و آخرت اهانت و زندان
كنجد. امنيجت    نظر از اشخاص، اين قبيل اعمال، امنيت را از مملكت سلب می صرف

 . (Moral) یهمه چيز و حتی روح
و  ايجم يجا سجازمان امنيجت     كجرده  د ما قيام بجر عليجه امنيجت كشجور    انصاف بدهي واقعاً 

 ؟دادستانی كل ارتش
بجراي قبجول داوطلجب آگهجی كجرده،       و شهربانی كل كشور دانشكده افسري اخيراً
3و1و0نداشتنسوءپيشينهكيفریتـابسـتگاندرجـهاز شرايط پايرت رايكی 

 قرار داده است.
تكليفشجان را نداننجد بجه كجدام      آيا بزرگترين ناامنی و تزلزل در اين نيست كه مردم

 ساز برقصند؟  
( )حجزب ايجران   ناسيوناليسجت  قجول خودشجان عضجو يجك حجزب      بنده را كه به مثالً
ام،  اعتراض و استعفا كجرده  ،هكمونيست تود علت ائتالف آن حزب با حزب ام و به بوده

كوبجد، مجرا زنجدانی     را مجی  به شديدترين وجه حجزب تجوده   در همان دورانی كه دولت
شجود و   بعد كه از شدت خطرات حزب توده تا حدودي خيجالش فجارغ مجی    نمايد و می
 ،خواهجد تعقيجب نمايجد    چجاكري را مجی   و شجاه  قول خودت برنامه ناسيوناليسم مثبجت  به

و بجی ثبجاتی    يا مقام سجلطنت  سلطنته جرم اهانت ب امثال بنده مخالف حزب توده را به
زبجان و   آتشجه تنجد   هجاي دو  اي كشجاند و تجوده   و محاكمجه مجی   در عقيده سياسی به زندان

ی و تبليغجات  ي و وزارتوزيجر  را بجه معاونجت نخسجت    هاي آنهجا  تيزان قلم سابق يا سماا تند
 دهند؟! ارتقاء می و وزارت دادگستري هنگوزارت فر

 «علت اصطكاك منافع شخصی يا منافع شخصی گردانندگان جبهه ملی به». ۲
محرمانه  هاي گزارت و پرونده در اتفاقاً نفهميدم. را شخصی منافع و جمله اين معنی
 . نديجدم  مقولجه  ايجن  از  چيجزي  نيجز  وركشج   كجل   شجهربانی  و تطالعجا ا و امنيت  سازمان

توضيح بفرمايند اين منافع شخصی چه بجوده اسجت كجه بجا      خواهشمندم جناب دادستان
 هم اصطكاك پيدا كرده و چه ارتباطی با اتهام دارد؟
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ی مل نمايندگی شوراي مركزي جبهه به یبسنجا دكتر آقاي  طرف  عالميه صادره ازا. ۲3
 ها. و آن فحاشی

شد كه  آن نمی  تر از زنده  و  تر گويا زدند و سندي سرهنگ پگاهی را آقاي  ات پنبه
و وجدان   نيت حسن ترين كوچك ، خواست كيفر  كننده ستگاه تنظيمد  دادند. اگر  ارائه

 اشتباه است. بگويند اين يكی  ها الاقل، دادر  بايستی جوئی داشت، می حقيقت
د ما چگونجه از يجك اشجتباه كوچجك خجود ناراحجت       يكن  طور كه مالحظه می همان
 آئيم. شويم و در صدد تصحيحش برمی می

 

 :های جبهه ملی فعاليت
ئجه  اخواست به منظور سسجت كجردن مبجانی و ار    اينها جمالت و ايرادات وارده بر كيفر 

و مجتن مطلجب،    خواست در حواشی آن بود. اما راجع به اصل جبهجه ملجی   كيفر اغراض
برنامجه   كه معلوم شود آيا برنامه جبهه ملی  پردازم شرح مختصر می توضيح و به اينك به
 ملی و محل تصادم منافع شخصی بوده است يا واقعجاً  ظاهراً ي فريبی و جبهه وسيع عوام

 :گويد با شعار معروف خود كه می و قانون اساسی جبهه ملی مدافع ملت
 ؟«است استقرار حكومت قانونی هدف جبهه ملی ايران» 
تجديجد   ۳3/3/۲۳۳۲اعالميجه   گويجد طجی   خواست می طور كه كيفر همان جبهه ملی

 حيات و فعاليت خود را اعالم نمود.
به قصد شجركت در   گويد تشكيل جبهه ملی خواست می طور كه كيفر باز هم همان

موعود و احتمال امكان فعاليت سياسی كه حق هر فجرد و   و استفاده از آزادي انتخابات
 باشد، بود. می جمعيت ايرانی

گويجد مشجاركت    خواسجت مجی   طور كه كيفجر  اولين اقدام آن كه بنده هم البته همان
جنجاب آقجاي    ،اقبجال آقجاي دكتجر    دولت عنوان وزير كشور ام، تنظيم يك نامه به داشته
وسجائل   با بود. اين نامه نه سرگشاده بود كه ايجاد ناراحتی و نارضايتی كند و نه اتابكی

زير زمينی فرستاده شده بود. حاملين نامه كه با كسب وقت قبلی از آقاي وزيجر كشجور   
و  دكتجر صجديقی   ،دكتر شجاهاور بختيجار   ، رفتيم، عبارت بودند از آقايان كشاورز صدر

 .بنده )يادم نيست كه آيا ديگران هم بودند يا خير(
 معقول و منطقی بود چنين است: مفاد نامه كه البته كامالً

نامزدهاي خود را در جرايد  بود اجازه دهند جبهه ملی طور خالصه خواسته شده به
ما را محترمانه  و اجتماعات عمومی و نشريات معرفی و تبليغ نمايد. آقاي وزير كشور
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را تلفن كردند و  جريان به آقاي نخست وزير و دوستانه پايرفتند و در همان مجلس
 ه و مااكره با ايشان جواب خواهند داد.ما گفتند پس از مطالع هب

هجاي تبليغجاتی جنجاب آقجاي      چند روز منتظر شديم و جوابی نرسجيد. ولجی در نطجق   
هجا   چجی  بجه رفرانجدوم    فرمودند ايشان می  شنيدند كه  ون همهيملّ  حزب  ر رهبروزي نخست
 .)متن بيانات ايشان( دهيم شدن نمی  انتخاب  و  كردن خابانت  اجازه  ها( شايد مصدقی  )و

 اجتماعجات  تشكيل و ها روزنامه در نظريات انتشار و نامزدها معرفی اجازه اينكه  به نظر
داديجم كجه    هجاي اشجخاص    ، ناچار چند حجوزه بسجيار محجدود در خانجه     علنی را ندادند
غير قانونی  ،چار گرديد در چنان شرايط و اوضاعی باالخره نامل جبهه جلوگيري شد و
 شركت در انتخابات را تحريم كند. را اعالم و بودن انتخابات
و دادرسجان محتجرم بجا هجيچ عمجل و اظهجار        كنم اگر دادستان كل ارتجش  گمان می

در  صجريحاً  قبجول دارنجد. زيجرا اعليحضجرت     را حتماً اين يكی ، ی موافق نباشندمل جبهه
 :فرمودند ۲۳۳۲مصاحبه مطبوعاتی پنج شهريور 

 «راضی نيستم از جريان انتخابات دوره بيستم و مسلماً طبعاً» 
 همان سال فرموده بودند: يد قرباندر سالم ع كه قبالً در حالی

 تم مجلجس شجوراي ملجی   دستور خواهم داد كجه انتخابجات دوره بيسج    به دولت» 
 «آزاد باشد. حتماً

  ۲۳۸7ر كه در سجال  وزي نخست ن با جناب دكتر اقبالآزادي ايرا نهضت ی ومل جبهه
وجـهمداخلـهدرهـيچخوردهبودبـهقسممادرشناموسبهبجود   كشور  وزير  وقتی

نشانآننداردوخالفانتخابات  است.اعليحضرت اعتراضی داشته  و  مخالفت ،دادرا
 همين نتيجه رسيدند. مورد اعتماد خود كرده بودند به هم كه او را نخست وزير

 روزي بهم خورد و نخست ، و با استعفاي وكال ،دانيد كه می  صورتی به آن انتخابات
 كه مورد توبيخ و نارضايتی قرار گرفته بود، استعفا داد و ساقط شد.

عيجدها و  وروي كجار آمجد. همجان وعجده و      حكومت آقاي مهند  شجريف امجامی  
 ،و قجانونی  ظيفه ملیو بنا به ،ی هممل تكرار شد. جبهه آزادي انتخابات ها راجع به اعالميه

دسجتجات ديگجر    كه بجه  طوري فعاليت خود را شروع كرد. تقاضاي ميتينگ نمود. همان
ه هجاي انتخجابی بج    انتشار روزنامه خواسجت. آگهجی   اجازه داده شده است اجازه امتياز و

را   بست رسجيد. حتجی اجتمجاعی    ... ولی از هر طرف به بن هاي كثير االنتشار داد روزنامه
داد پجس از   تشكيل می كنار خيابان فخرآباد اي در بسته خرابه در دارِ كه در محيط ديوار

و باالخره خيلجی    اي در صدد اخالل برآمدند كشان حرفه با فرستادن چاقو ،دو سه تجمع
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را  يافجراد  مورين پليس محاصره و ممنوع كردنجد و أوسيله مه آشكار و علنی آنجا را ب
 نيز توقيف نمودند.
دادند.در برابجر    تشكيل جلسه یببالفاصله در منزل آقاي دكتر سنجا یلم سران جبهه
اختيجار   تحصجن  ، تصميم گرفتند در مجلس سنا از آزادي انتخابات یهاي چنين ممانعت
تجر از   . آيا كاري قانونی تر و معقول شكايت قانونی آنها رسيدگی شوده نمايند. شايد ب

 شود؟ اين می
، شجنيدنی اسجت. متحصجنين     ماه طجول كشجيد   كه قريب يك جريان تحصن در سنا

 ،دكتر شاهاور بختيجار ، مهند  حسيبی ،كشاورز صدر ،:كاظمیآقايان  عبارت بودند از
علججی اشججرف  ،نصججرت اس امينججی ،مهنججد  خليلججی ،دكتججر غنججی زاده ،دكتججر صججديقی
 و بنده. دكتر اردالن ،منوچهري

روئجی پجايرفت و دسجتور     واردين يا پناهندگان را با گشجاده  مرحوم صدر االشراف
مجا   هو دفتجر رياسجت اسجت بج     داد طاالر قرائتخانه كتابخانجه را كجه جنجب اداره بازرسجی    

اينكجه اعمجال     اص دادند. روز بعد مااكرات شروع شد و ايشان اذعان كردند بجه اختص
كجه  عهجده گرفتنجد     هباشجد و بج   زيجاد مجی   خالف قجانون در انتخابجات   و خالف آزادي

 مااكرات و اقداماتی بنمايند.
 هديدار و مجااكر   به ،آقاي حكمت جنابه و زاد جناب آقاي تقی ،و يا سوم  روز دوم

مجن تجا    تجاريخی و قابجل توججه اسجت و     هائی پيش آمد كه حقيقتجاً  با ما آمدند. صحبت
 نمايم. كند، اشاره می ام ياري می كه حافظه حدودي

از طعنه،گفتند آقايان اگر مقصجودتان   سوزي و نوع دل  با يك زاده تقی جناب آقاي
است، خوب مانع ندارد. اما اگر طالجب نتيججه و فايجده عملجی      كارها ثواب آخرت اين

كجار لغجوي باشجد     ،هاي خجارجی  هستيد، مثل اينكه با توجه به اوضاع داخلی و حمايت
ه د و آنهجا را چجرا بج   ( چه كجار داريج  ا )مقصودشان دانشجويانه عالوه به اين جوان ... به

 اندازيد؟... دردسر می
اين كالم و بيان از ناحيه شخصيتی مثل ايشان خيلی غير مترقبجه بجود و چنجد لحظجه     

تعجب گفتنجد مجا    ثر خاطر وأبا ت افتاد. جناب آقاي كاظمی بهت و سكوتی در مجلس
 :يمخوان می در زيارت عاشورا
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«»1

اين اعمال خالف وسلب حقوق   عالی انتظار داريد ما رضايت به حال چطور جناب
 بدهيم ؟... مردم

 ه ناراحت شده گفتند:زاد جناب آقاي تقی
 «گويم شما راضی باشيد. نه می نه خودم راضی هستم و داًمن اب» 

   كامالً كه كردند را اظهار و اقرار اي نكته یب، آقاي دكتر سنجاكاظمی  از آقاي پس 
باشد.  می جوانان ثيرأت و ايران اجتماعی مبارزات تحولی سير زمينه در بنده نظريات مؤيد
 :گفتند

كنيم؟  اين كارها می را تحريك به و دانشجويان كنيد ما جوانان می  شما تصور» 
را بجه حركجت و    ، حرارت و حدت آنها اسجت كجه ماهجا    عكس است درست به

    ۸«فعاليت وا داشته است ...
  ه اعتراض نمود كجه خجود جنجاب   زاد نيز شرحی به آقاي تقی آقاي مهند  حسيبی

فعلجی بوديجد،     از دانشججويان   تجر  كرديجد، ججوان   می  مبارزه  مشروطيت  براي  وقتی  عالی
 ؟... اين عصر اينها حق مطالبه حقوق سياسی را ندارند كه در  است  شده  چطور

عمجل   ترين رسيدگی و حسن استماع كه بجه شجكايت مجا بجه     كوچك سنا در مجلس
بجراي   صجورت زنجدانی درآورده يجك افسجر سجازمان امنيتجی       مد هيچ، بلكجه مجا را بجه   اني

 مراقبت گماشتند و مانع هر گونه ارتباط ما با خارج شدند. حتی آقاي مهند  حسجيبی 
مجبور شده بود با اججازه و اطمينجان افسجر و مراقجب      ،مناسبت كسالت خانواده را كه به

 ... بعد از خروج توقيف كردند برگردد، بالفاصله برود و صبح شب به منزل
طجرف  از  سالمتی و راحتی انجام و مجلجس شجوراي ملجی   ه ب پس از آنكه انتخابات

ريخت،  ها از آسياها و آب گرديد افتتاح انتخابات  صحت با تجليل و تأييد اعليحضرت
 سجيل اتهامجاتِ   ،عنوان بدرقجه مجا   هاي خود بروند. و به خانهه اجازه فرمودند متحصنين ب

 افتاد   راه به ها اي ودهت رهبري و همكاري تهمت و یمل جبهه عليه ،ها روزنامه وارِ بخشنامه
                                                

: نفرين بر آن جمعی كه تو را كشتند، نفرين بر آن جمعی كه بر تو سجتم روا داشجتند و   . از زيارت عاشورا۲
 ها را شنيدند و بدان رضايت دادند. ر آنها كه اين ناروايینفرين ب

نيز دست بجه   ، محصلين دانشگاهو تحصن در سنا موازات تبليغات جبهه ملیه شود كه ب اضافه می توضيحاً .۸
ا و تحصن كردند. ا، اعتصاب غي انتخاباتعدم آزاده عنوان اعتراض به پرشورترين تظاهرات خود زده ب

سرازير شجدند،   گطرف مسجد اره ب كه براي شركت در جشن ميالد حضرت ولی عصر روز نيمه شعبان
را در  وزيجر دربجار   روز هم ماشين آقاي دكتر اقبجال  مورد حمله و ضربات پليس قرار گرفتند. يك شديداً

 دانشگاه آتش زدند.
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 درج نكردند. ،(قانون مطبوعات رغم )علی بود  تسليم شده و را كه تنظيم و البته جوابی
 قجانونی و غيجر   غير كه جبهه ملی آن انتخابات ،جناب آقاي شريف امامی در دولت

عجوض شجد و همجان     نگاشجت كجه دولجت     . ولی چيزي ، انجام گرفت دانست می  آزاد 
 حل گرديد....نبا فرمان ملوكانه م« است مانع اصالحات»عنوان اينكه  به مجلس

اال منتخبجين   باطجل بجوده اسجت. و    و انتخابجات  يعنی باز معلوم شد حق با جبهه ملجی 
 توانند باشند. نمی گاه مخالف و مانع اصالحات كه هيچ قانونی و طبيعی ملت

 ي امينی. جناب آقا روي كار آمد ، يعنی دولت امينی ، بعد از كودتا پنجم  دولت
شجده    بيجان  ايجران   آزادي  نهضجت  ۲۳33مجرداد    سرگشاده  نامه  در  مشروحاً  كه   طوري  به

ييجد  أها ت  و اختال   ها و دزدي  ها كاري خالف  را در زمينه  ما   هاي ازگفته  بسياري ،است
   1كرد. 
را مجانع آن   كه وجود مجلجس  با طرز فكر تازه و داعيه اصالحاتی اي دكتر امينیآق
 ،طريقه تحبيب و تقريب و تما  با ملجت  ،هاي سلف خود برخالف دولت ،دانست می

ف دادنجد )ايجن   انتقجاد و حجر   يا شيوه تودل بروئی را اتخاذ كردند و تا حجدودي آزادي 
شد، تحمجل   خود ايشان می حداقل قابل تقديس است كه تا آنجا كه متوجه و مربوط به

البته مطبوعات و اجتماعات آزادي درستی نداشتند و سانسجور  كردند( انتقاد و ايراد می
توانسجتند هجر يجك     اديو نهضجت آز  برداشته نشده بود، امجا جبهجه ملجی    سازمان امنيت

 بحث كنند. باشگاهی اجاره كرده فعاليت و
دعجوت   به كه رسيد جائی به بالفاصله بيان و نطق و اجتماعات آزادي مختصر اين كار
تشجكيل   نفجري در جالليجه   ۲3‚333يك ميتينگ عظيم  ۸۲/۸/۲۳33در روز  جبهه ملی

يجك   ،را منعكس كردند و بعد از هشجت سجال   هاي خارجی جريان آن شد. خبرگزاري
آقاي دكتجر   عالقه نسبت به بی منزجر يا ا كه مردم ايرانهاي كودت دروغ تبليغاتی دولت

 بر مال شد. ،هستند و تزهاي جبهه ملی مصدق
شود. جلجوگيري   توانست مورد قبول دستگاه واقع كه چنين وضعی نمی طبيعی است

 و تضييقات از سر گرفته شد.
 لشگركشی عظيم و اشغال نظجامی   آن و  تير ۳3تظاهرات   ، جالليه پشت سر ميتينگِ

فرصت تظجاهرات را نجداده    ،تهران و به جبهه ملی به مردم ديده شد و اصالً شهر تهران
                                                

المجال و   بيجت  بجه  اگر از تعديات و تجاوزات چند سجال اخيجر   است وحشت آور»از قبيل اين اظهارات:.... .۲
را گول زدند... ديگر مملكت تحت عنجوان اججراي    مردم آمدند و دولتها» يا« ثروت مملكت پرده بردارم.

 ...«باشد كه  می اين جناح راست هيئت حاكمه»  يا «طاقت بچاپ بچاپ ندارد ،هاي عمرانی و غيره طرح
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بدون تظجاهر   تير ۳3خوانی بر مزار شهداي  اي از سران را كه شب قبل براي فاتحه عده
ی و ملج  هجاي جبهجه   ه رفته بودند، توقيف كردند و بالفاصجله باشجگاه  بابوي نبا  و جنجال به
ممنجوع   ي از طرف پليس براي هميشه بسته و هر گونه فعاليت علنجی عمجالً  آزاد نهضت
 گرديد.

ايراد  داد. قرار انتقاد مورد را دولت ،امينی آقاي حكومت دوران تمام در جبهه ملی
 تعطيل شده است. بسته و مشروطيت بزرگش اين بود كه چرا مجلس
 كه   بود نشگاهاد ۲۳33بحث ديگر يكی واقعه اول بهمن  ازجريانات و حوادث قابل

مور شجده بجود،   أمج  ئت رسيدگی سه نفري كه از طجرف دولجت  عرض شد دو هي اجماالً
 را تصديق نمود. بيگناهی جبهه ملی
خواسجت اشجاره    يكی منشور كنگره است كه چجون كيفجر   هاي جبهه ملی از اعالميه

ربوط به رفرانجدوم  زنم. ديگر قطعنامه م نكرده و ارتباطی با آن نگرفته است حرفی نمی
 ۲۳33آذر  7ماهجا گرديجد و قبجل از آن اعالميجه      غالباست كه علت بازداشت  ماده 6
 روي آن صحبت خواهم كرد. باشد كه بعداً می

داشجت خجودم    باز روز را تا طور خالصه و اگر خواسته باشم بيالن جبهه ملی پس به
تشكيل براي يجك سلسجله منظورهجاي قجانونی كجه      »بايد بگويم  ،( ببندم۲۳3۲بهمن  ۳)
را داده بودنجد، محجور اقجدامات و     دستور و اجازه آن اعليحضرت ،قول كيفرخواست به

رغجم   علی مانعت از طرف قواي انتظامی، هر دفعه مپارلمانی روي انتخابات ، ها فعاليت
و گرفتجاري ... امجا    بلكه زنجدان  ،عليحضرت، نه تنها ممانعتا هاجازه انتسابی ب دستور و

كجه در مخجدوت بجودن انتخابجات      هجائی  درست درآمده، چه حرف حرفايش هم تماماً
االمر نيز بر سجر انتخابجات عمجومی يعنجی      داشت. عاقبت كه به دولتها زده چه ايرادهائی

    1به زندان افتادند تا در آن فعاليت و مشاركتی ننمايند .... رفراندوم
                                                

 هجاي ضجد   م و مراجعه دولته نويسنده معروف و مورد احترازاد دمی مثل جمالآكه حتی  خوشمزه است .۲
 شود: از قول او چنين نقل می ۸3/3/۲۳3۸ نيز در روزنامه كيهان ،لی مدافع رفراندومم  

هجاي بجی اسجا      اند و وعده هاي تلخ ديده از بس در اين قرن اخير تجربه مردم ايران»
اند و به كسی و  ظنی و شكاك و به قول فرنگيها ساتيك شده د دير باور و سوءان شنيده

اطمينان داشته باشند و حجرف اوليجاي امجور را بجه ايجن آسجانی بجاور         توانند غيري نمی
شجوند   سهولت حاضر نمیه بينند و ديگر ب اي می و در زير هر كاسه نيم كاسه كنند نمی

ورند و چشمشان در هر جا سالو  و دروغ و هاي دروغ و بی اسا  را بخ فريب وعده
آسانی و بدون چون و چجرا  ه كه چنين مردمی ب است بينند. آشكار فريب و پليدي می

 ...«شوند  يار و ياور دستگاه هاي دولتی نمی
هاي انقالب سفيد  و وعده اهاي كودت تازه است و شامل كليه دولت توجه داشته باشيد كه اين مقاله كامالً

 شود.   هم می بهمن 6
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 ها كيست؟ ا و زيانه ها و زندان خوب، حاال بفرمائيد مسئول اين خالفكاري
 تشريف بياورند و جواب بدهند. م دادستانياميدوار

 
 ضت آزادی ايران: تأسيس نه

  :   ۳در صفحه  ؛خواست را بخوانم نظريه كيفر قبالً
 اي اختالفات ديگر آقاي مهند  بازرگجان و  ها و پاره در اثر اختالف سليقه»....
عيت و سازمان مسجتقل  همفكران وي تصميم به تشكيل جم اي از دوستان و عده

 ، تشكيل جمعيت نهضت آزادي۲۳33ماه سال  دوم ارديبهشت گرفتند و در نيمه
 شرح اسامی زير: به عنوان اعضاي هيئت موسس وسيله هفت نفر به ايران به
 ،دكتجر يجداس سجحابی    ،القجانی سجيد محمجود ط   ،مهند  مهدي بازرگان :آقايان

اعجالم   رسجماً  رحيم عطجائی  ،عبا  سميعی ،حسن نزيه ،مهند  منصور عطائی
 طبجق آنچجه در مرامنامجه    هضت آزادي ايرانهاي جمعيت ن گرديد. روت هدف

 آن درج شده است به قرار ذيل است ....
 :۲۲در صفحه 

و چون مهند  بازرگان و همكاران، خود را از اينججا رانجده و از آنججا مانجده     »
خواسجت توضجيح    مقدمه كيفجر  كه در  طوري بينند، به فكر بازي نو افتاده و به می

همراه شش نفر ديگر تأسيس جمعيت  ۲۳33در نيمه دوم ارديبهشت  ،داده شده
در جريجان   و صجريحاً  دارد كجه ايجن مراتجب تلويحجاً     را اعالم می نهضت آزادي
باشجد. امجا بجا آنكجه هجدف خجود را از لحجاظ         مورد تأييد مشاراليه می ،تحقيقات

در لفافه عباراتی متناسب بجا   ظاهراً ،سياست خارجیسياست داخلی و از لحاظ 
و  انقالبه ب نمايد ولی در عمل نه فقط از تحريك مردم قوانين كشور اعالم می
و سربازان را هجم تشجويق بجه طغيجان و      شود، بلكه افسران اغتشات فروگاار نمی

اوراق  ،هاي موجود در پرونده ادعا، اعالميه اينكنند و مدارك  عدم اطاعت می
 «است ۲6۱و  ۲۸3و  ۲۲۲شماره 

خيلی  ،رفت بدخواهی و بينی بد روي وقتی موضوعی و مطلب  هر تفسير و تعبير البته
دليل و تجوجيهی مقجابلش گااشجت و     ،هر كاري براي توان سهولت میه آسان است. ب

ه در قبجال فكجر تأسجيس نهضجت آزادي     جواب سئواالتی ك ،خواست كننده كيفر تنظيم
اي اختالفات ديگجر   و پاره ها فوري داده و گفته است اختالف سليقه  مطرح كرده  ايران

كجه از اينججا مانجده و از     داشت. خصوصاً اين عمل وا  داشتيم ما را به كه ما با جبهه ملی
ه بج  ايم. قصد و غرضجمان نيجز تحريجك مجردم     بازي نو داشتهه ب احتياج ،آنجا رانده شده

 و اغتشات بوده است... انقالب
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 تجر در  اما اگر قرار باشد روي حقيقت و تحقيق مطلبی گفته شود كار خيلی مشكل
 شود. بيشتر الزم می ،آيد. بايد قضايا را از ريشه تعقيب كرد. حوصله و دقت می

 كنم براي آقايان به قدر كافی قضايا روت شده   فكر می ، هاي گاشته صحبت در
ضجت  كردم كه حقيقت مبدأ تأسيس نه تصديع و توضيح مجدد نباشد. عرض احتياج به

جسجتجو كجرد.    اروپاه و در اعزام محصلين ب آزادي ايران را بايد در وصاياي شاه سابق
محجرك و   سالما هرا داشت. ايمان و عالقه ما ب نقش ابتدائی مشاهدات و تأثيرات اروپا

كه در مراجعت بجه ايجران و در دوران خجدمت     ميزان اصلی شد. تجربيات و مشاهداتی
كجرد.   طرف معينی توجيه و تنظيم مجی  به را با آنها روبرو شديم آمال و افكار همه كس

هجا   را دگرگون ساخت. جريان نه تنها مملكت بلكه نظريات مردم ،۲۳۸3تكان شهريور
كه بسيار مؤثر و پر معنجی   پيش آمد در ملت ۸3هائی در ده ساله بعد از شهريور و تحول
ياتسليموتخديرشـدنويـادسـتازمزايـاو»:را در دو راهی انجداخت  . مردمبود

 «نجاتمملكتپرداختن.ههاكشيدنوبدارائی
صجورت   . اول بجه سياست براي ضبط و دفاع از حيثيجت و شجرافت و مليجت   ه ورود ب 
  .جبهه ملی غير متشكل و تعرضی در تدافعیِ فرديِ

يعنی اجتماع و اتحادي  بود. كه از اسمش پيدا است جبهه طور ن همانملی ايرا جبهه
هاي اجتماعی و بعضی افراد شجاخص كجه داراي مقصجد مشجترك      از واحدها يا مكتب

 الزم بجا محجرك  مج مشترك داشجتن  ( بودند. ولی مقصد )استقالل كشور و آزادي ملت
بعضجی ممكجن اسجت      داشجتن نيسجت. چنجين انتظجاري نبايجد داشجت. محجرك        مشترك

هجا   هجاي نجژادي و محجرك بعضجی     ، بعضی ديگر عواطف انسانی يا تعصجب ناسيوناليسم
دنيجا مجمعجی از سجنين و افكجار و     در همه جاي  باشد... جبهه هاي ملی سوسياليسم مثالً
 تواند باشد. هاي مختلف می رنگ

محركی  ،شايد اكثريت مردم ايران زياد از همفكران و  اي ولی براي ما و براي عده
 توانست وجود داشته باشد. نمی اسالمی جز مبانی و معتقدات ماهبیِ

اسالم  آنها براي ؛خير ،داشتند اسالم با مخالفت يا نبودند مسلمان سايرين گويم نمی
شد. ولی براي ما مبناي فكري و محرك و  حساب نمی ايدئولوژي اجتماعی و سياسی

تشكيل  انچنين حرف يا جمعيتی در اير موجب فعاليت اجتماعی و سياسی بود. اتفاقاً
 وجود نداشت.  نشده بود يا اگر شده است فعالً

 براي گردت رفته  برغان به اتفاق آقاي دكتر سحابی  بود كه به ۲۳۳۲اواخر تابستان 
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  كه سيس يك حزبأزديم و راجع به ت می  قدم ، مشجر  مصفايِ يِ در آن دره  . بوديم
خيلی فشار  ،يعنی ضرورت زمان ،جوانان و حتی وجدان خودمان دوستان و مخصوصاً

 زديم. سه مسئله براي ما محرز بود: كرديم و حرف می آوردند، فكر می می
يا جمعيت در شرايط موججود مملكجت بجر مجا      فعاليت سياسی و تشكيل يك حزب .۲

 واجب است.
و مجأخوذ از   اآن بايجد بجر مبنج    ايجدئولوژي  زوم، مجرام و جمعيت مورد نظر و مورد لج  .۸

 باشد. اسالم
 ما ذوق و فرصت و قدرت اين كار را نداريم. .۳

از ترديد  ۲۳33سال خره در آغاز گاشت. باال خيرأترديد و ت باز به ،هفت هشت ماه
به تأسيس نهضت آزادي  تصميم ،دوستان بيرون آمده در يك جلسه بيست سی نفريِ

 و ( در اولين اجتماع عمومی، تأسيس نهضت آزادي ايران۸7/۸/۲۳33گرفتيم ) ايران
 هموطنان اعالم كرديم.ه را ب علت تشكيل و مرام آن

 ها و آن سخنرانیاي حاوي  و كتابچه  آمد عمل هائی به آن روز سخنرانی به مناسبت
و پيامی  جناب آقاي دكتر مصدق ،انضمام دستخط پيشواي ملیه ب ،و مرامنامه معرفیِ

ی منتشر شد. محمود طالقان نی و حاجی سيدرضا زنجا اس حاجی سيد از حضرت آيت
و صراحت  صداقت با است اشخاص دستر  در و موجود پرونده كه در كتابچه آن در
 ۲.معرفی مرامنامه منتهی شده استه يكايك تشريح و ب ،مسائل ذيل ی،تامّ

اريخی كجه  جغرافيائی و اقتصجادي و تج   مل، عوااز احزاب گريزان بودن مردم ايران
رغجم سجوابق و    اين افكار را بجه وججود آورده اسجت، احتيجاج و الجزام بجه تحجزب علجی        
دريجا زدن  ه مشكالت، فايده و لزوم، مشكالت خطير، فشار وجدان، روزنه اميجد، دل بج  

هجا، چجرا    ها و اشكال با وجود ابهام خدا كردن براي تشكيل جمعيت سياسیه و توكل ب
 . ... ، مرامنامهزاب ديگر نشديم، عدم مباينت و عدم مخالفت با جبهه ملیوارد اح

 بجار سجرزمين تجاريخی و    از وضجع نكبجت    ۸ی در بيانيه خجود اس طالقان حضرت آيت
انديشجی و پراكنجدگی، عجدم امكجان      د، فقر اقتصادي و مادي، بدبينی و بكشور اسالمی

                                                
ی، اس طالقان خط دكتر مصدق به مهند  بازرگان، بيانيه آيت ، دست. نامه مهند  بازرگان به دكتر مصدق۲

رانجی مجورّخ    و سجخن  ، مرامنامجه ی، اعالميّجه تأسجيس نهضجت آزادي ايجران    اس سيّدرضجا زنججان   پيجام آيجت  
الجی       3۳۲در صفحات « غرض از تأسيس نهضت آزادي ايران»مهند  بازرگان تحت عنوان  ۸7/۸/۲۳33
 اين مجموعه آثار ارائه شده است)ب.ف.ب(. 33۸

 مالحظه فرمائيد. 3۲۲. اين بيانيه را در صفحه ۸
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صجف   هآوردن مردان زنده، پيوستن ب گرد كشور، لزوم مادي سكوت تا سقوط معنوي و
، سجخن  جنگ بدره وآيات مشوق مربوط ب قرآنه (، استخاره بمبارزين سياسی)نهضت

 گفته بودند.
 

  :وخودممقصدوهدفنهضتومتوضيحودفاعازمراكلمهنند
 و قبول مورد نهضت گويند مرامنامه طرف می از يك ،خواست و رأي دادگاه كيفر

مرام و ه است و از طرف ديگر ابراز دشمنی و تهمت نسبت ب منطبق با قانون اساسی
 شود. می مشكل بسيار بنده تكليف و دفاع وضع ترتيب  اين به نمايند. می ما هدف و مقصد

گاارند از مرام و مقصدمان حجرف بجزنيم و حقانيجت     نه می ،تيمسار رياست دادگاه
 ،مورد ايراد نيسجت و اثبجات مقصجد و نيجت هجم      گويند مرامنامه را ثابت نمائيم و می آن

ست. از طرف ديگر ارائه و دفاع از هدف و نيت بجاطنی بجا قسجم و آيجه     مطالب خارج ا
نشجانه و دليجل    شود. بايد ازگاشته و حجال و آينجده و از افكجار و اعمجال مؤسسجين      نمی

 ام خارج و بيهوده بوده است؟ حال گفته  به گوئيد آنچه تا آورد. می
ل يج بت كنم. امجا مجدارك و دال  ل اتهام صحياصرار داريد فقط روي مدارك و دال

شخص بنده نجدارد   كدام ارتباط به ذكر شده است، هيچ ي دادگاه بدويأكه در ر  اتهام
حاضجر   ،با همه اصرار و استفسجار بنجده هجم    ،دانيد. از طرف ديگر و خودتان خوب می

 رك اتهجام داشجته و  اين پنج فقجره مجدا    ايد تصريح نمائيد كه دادگاه فقط توجه به هنشد
ذكجر شجده اسجت     مرامنامجه  كاري به نيات باطنی و هدف و مقصد كسی ججز آنچجه در  

 ندارد. سايرين از و  نهضت از بنده دفاع هب احتياج نشناخته جرم را بودن مؤسس و ندارد
فجرض   ام )بجه كجد  پنج فقره است كه مسئوليت هجيچ  ،ي دادگاهأل ماكوره در ريدال

 :خورد جرم بودن و وارد بودن( به شخص بنده نمی
را كيفجر خواسجت ذكجر     كننجده آن  كننده و نشجر  كه نويسنده و چاپ ۲نشريه شماره  .۲

است كه آن چند ماه قبجل، مجا سجه نفجر اعضجاي       هكرده است و در زمانی منتشر شد
ا خجارج( بجوديم. چگونجه    )زندان بدون مالقات و بدون ارتبجاط بج   سس در زندانؤم

 ممكن است پاي بنده حساب شود؟
 اس آيت حضرت دستور به و خط هب آنكه فرض به سربازان، و افسران به خطاب اعالميه .۸

 احمدي و چاپ نامی بغي دست گوئيد می خودتان وقتی  باشد، جرم اصوالً و یطالقان
را ندارد و بنده هم  امضاء و عنوان نهضت آزادي  نامی منتشر كرده است و اصالً

 ؟تواند داشته باشد می  چه ارتباطی با نهضت و يا بنده بودم، موقع در زندان آن  در
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 اصجل و فجرع آن از حضجرت     ظر از اينكهن )ع( نيز صرف االشهد ضرت سيدحخطبه  .۳
  اعالميه چاپ شده قبلی  روي  ربیع قسمت ايشان تصحيحی در نبود. اس طالقانی آيت 

 دارد؟ اند و تازه جرمی نيست. چه ارتباطی با بنده و نهضت كرده
منتشر شجده   ۲۳3۲كه در ارديبهشت  «يندِهِجامْالْ ل اسُضَّفَ» یاعالميه يا نشريه داخل .3

نمايد و اهانجت   را معلوم نمی خا و نويسنده و ناشر آنأدر هيچ جا م ،است و پرونده
هجاي بازداشجت بنجده     آن نيز مربوط بجه مجاه   ،هم ندارد ت با سلطنت مشروطهو ضديّ
در  كجه فرضجاً   كسی را مسئول اعمالی ،توان به دليل مؤسس بودن چگونه می ،است

 غياب او از جمعيت سرزده است دانست؟
 ها و در مجدافعات   ازرسیب طور كه در ، همان«يهحاش حاشيه و بی با»مندرجات نشريه  .۱

در مرحلجه صجالحيت توضجيح داده شجده      ،لل آقايان وكالء مجدافع بسيار متين و مد
هاي مججاز داخلجی    نقل از روزنامه است، نه اصل و اسا  آن و نه مقاالتش كه كالً

 ،ام داشته مسئوليت و عضويت  بنده كه اجرائی هيئت و اشور در ،است بوده خارجی يا
  ف تشخيص داده شجود بايجد بجه   فرض كه خال  به شده است و مطرح نمی تصويب و

 سراغ مسئولين آن رفت.
دفاع و بال اشاره نگااردن پنج فقره اتهامات  از جهت خالی نبودن عريضه و بال من

براي خودتان  بديهی و توضيحات فوق را دادم ولی مطلب كامالً ،يأماكور در ر
 اي بيش نيست.  هم مسلم بود كه اين استنادها و اتهامات بهانه

  امضاء و دادستان دادگاه  يأو ر خواست كيفر كه طور و اتهام اصلی ما همان ما گناه
باشجد.   اند قصد و نيت و هجدف مجا بجوده و مجی     كيد كردهأخواست تكرار و ت كيفر كنند

 دهم. بنابراين مختصري هم روي آنها توضيح دفاعی می
هستيم،طرفدار  ايرانی،يمن ايم ما مسلما گفته ح نهضتطوركه در بيانيه روز افتتا همان

 .مصدقی و قانون اساسی
 

 است: شده نهضت در  بودن ما سبب اقدام ما به تشكيل و فعاليت مسلمان .۲
 به دليل آيه شريفه: 

«

                                                
ايجد . بجه نيكجی وا     انجد ، شجما بجوده    نمجودار شجده   اين مجردم  راي كه ب : بهترين دسته۲۲3سوره آل عمران /   .۲

 داريد و به خدا ايمان داريد .   داريد و از بدي باز می می
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 است. به دليل واجب بودن دفاع كه يكی از احكام و فروع اسالم 
 نبوي حديث دليل به:  

«»1  
 نحجو بجارزتر و   ه را ب و كليه اصول دموكراسی به دليل آنكه مواد اعالميه حقوق بشر

راه طجی  »كتاب ه ب كنيد بينيم )رجوع می مجيد و در سنن اسالمی تر در قرآن كامل
 .(آقاي غفوري «اسالم و صلح جهانی»و همچنين كتاب  ۲۲۳صفحه  ۸«شده

و عاطفجه و   3«مجانِ ايِالْ نَمِج  نِطَوَالْج  بُحُج »حكجم  ه ستی ما بج ود بودن ما و وطن ايرانی .۸
را دوسجت   و ايرانجی  اسجت. ايجران   سجايرين  غريزه انسانی و مقدم بودن نزديكجان بجر  

شجماريم، امجا تعصجب نجداريم و بجا       را برخود فرض مجی  داريم و عالقه و دفاع از آن
جهجت بجه    و مغرور شدن بی «فوق همه ايران»يا  ،«است و بس هنر نزد ايرانيان»شعر 

 نياكان گاشته مخالفيم.
عقيدتاً طرفدار آن می باشيم، طرفجدار كامجل    و هستيم و باطناً اساسیطرفدار قانون  .۳

هايمان شجاهد   ها وكرده ها و گفته كه نوشته و كلی. اين طرفداري ما از قانون اساسی
باشد و هجم   و اجتماعی و حكومتی می ل و موازين ملیيهم از جهت دال ،آن است

 .اسالمیاز جهت معتقدات 
 

 :راجع به سلطنت مشروطه
باشجد راججع بجه آن     است كه الزم مجی  اصل سلطنت ايران يكی از اصول قانون اساسی 

ار و موافجق آن هسجتيم   طرفجد  تر و بيشتري بنمايم تا ثابت شود كه ما واقعاً بحث روشن
كجه در   ما چگونه و تحت چه شرايطی است )يعنی همان شرايط مشجروطه  يو طرفدار

   .قانون اساسی مطرح است(
خواهم صحبت كنم و قسجمت حسجا     جداگانه و مفصل می اگر از مسئله سلطنت

بيش از ساير اصول قجانون   اصل سلطنته جهت است كه ب  باشد، نه از آن دفاع من می
جهجت كجه مجدار و     بلكه از ايجن  ، شماريم دهيم و سايرين را فرع می اهميت می اساسی

                                                
 نيست. آنكه در امور مسلمانان تالش كرده  باشد، مسلمان : كسي كه روزي را بگذارند بيحديث نبوي .1

در سجال  « مباحجث بنيجادين  »است كه بجا نجام    (۲، اولين اثر مندرج در مجموعه آثار )«راه طی شده». كتاب ۸
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط شركت انتشارات قلم ۲۳77

 ازايمان است.« وطن» داشتن  دوست: حديث نبوي .۳ 
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ت و ضجديت بجا   مقجام سجلطن   اهانجت بجه  ه راجع بج  محور اتهام ما و مواد استنادي دادستان
 دادگاه رأي و خواست كيفر ادعاي رد در كه  ستا   الزم بنابراين است. مشروطه سلطنت

اتكجاي آن افكجار   ه ايم براي شما ب داشته ت مخالف مرامنامهكه گفته است ما رويه و نيّ
 چگونه بجا سجلطنت   چرا و   دهمنشان  ؛ قبولم هست داريد مورد   معتقداتم كه قبول و 

 ۲... .باشم موافق می براي ايران مشروطه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 اين مجموعه آثار قرار دارد، مراجعه فرمائيد.  ۲۳۱كه در صفحه « مدافعات». به مقدمه چاپ دوّم كتاب ۲

دارند و با وججود اصجرار    آقاي مهند  بازرگان را از ادامه صحبت و دفاع باز می در اينجا رياست دادگاه
مجل  هاي حسا  و اصلی و آخرين روز دفاع است، اججازه اسجتفاده از حقجوق و بيجان كا     ايشان كه قسمت
دانجد، ندادنجد و    ، شخص بجراي دفجاعِ خجود مفيجد مجی     آئين دادرسی و كيفر ارتش ۲۲3آنچه بر طبق ماده 
 جا خاتمه يافت و اعتراضاً به جاي خود نشستند. سخنانشان در همين
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 بسمه تعالي
 

 برای دفاع در دادگاه
 

 و طرفدار قانون اساسي چرا ما مخالف استبداد
 هستيم ی يا دموكراسیو حكومت مّل

 

 سجت كجه از زمجان افالطجون    ا اي بار گفتجه  اين سؤال و بحث يك مطلب كهنه هزار
بجديهی   را يقينجاً  كشجيم و شجما آن   حالجی و آزموده شده و ما از طرح آن خجالت مجی 

را پشجت   كه پنججاه وچنجد سجال اسجت آن     تر از بدي استبداد دانيد. چه چيزي بديهی می
كجه   و دموكراسجی  مشجروطيت  تجر از رژيجم   يايم و چه چيزي بهتر و ضرور سر گااشته
 هستند ...؟!  آن مدعی اجراي ما طرفدار محكم و ما و شاه  دولت قانون ما و  الحمداس

نسبت به بجديهيات شجك كنجد و در افكجار و      شود انسان ولی گاهی اوقات الزم می
و طرفجداري   طرد حكومت استبدادي ي عاداتش تجديد نظر نمايد. نكند در اين عقيده

و تقليجد باشجد.    دچار اشتباه شده باشيم يا از روي تعصب قانون اساسی و از دموكراسی
سجر و   چرا بيراهه برويم و بر سر اختالفی كه با هئيت حاكمه داريم خجود را دچجار درد  

 خطر بنمائيم؟
حتی در چيزهائی كه مثل روز برايش روشن اسجت و   افتد كه انسان بسيار اتفاق می

شود كه نفهميده و راه غلجط رفتجه اسجت.     د متوجه میدان نظرياتی كه قطعی و مسلم می
                                                

  ايجن بخجش از مجدافعات    ت آقجاي مهنجد  بازرگجان گرديجد،    مانع ادامه دفاعيّا پس از آنكه رئيس دادگاه 
صورت نوشته توسط ايشان به دادگاه ارائه شد و چون مسلّم بود كه مطالب آن هرگز از طريق دادگاه و  به

ها منعكس نخواهد گرديد، نسخی از آن بين تماشاچيان حاضر در دادگجاه توزيجع و از آن طريجق     روزنامه
 له به خارج از كشور فرستاده شد كه بعداً در دست تكثير و چاپ قرار گرفت.بالفاص
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در يجك ججاي دنيجا و بجراي      حقايق و امور در دنيا نسبی است چه بسا كجه دموكراسجی  
درد نخجورد. يجا   ه و مفيد بوده ولی در كشور ما و براي ما مضر باشد و ب بمردمی مناس

سجت  ا براي ما الزم باشجد. بنجابراين خجوب    حكومت مطلقه نوع خاص از دموكراسی و
كجه   تعصب ها و تصورهاي قبلی را كنار گااشته با مخالفين و منكرين خجود و كسجانی  

و مطلجب را   باشند راه بيائيم وضع فعلی را در مملكت برقرار كرده اند يا طرفدار آن می
 مطالعه نمائيم. آن «هاتجَالْ يعِمِن جَمِ»عمق و ريشه  از

اسجت كجه بجر     اي هر گونه حكومت يا طجرز اداره  ،ور ما در اين بحث از استبدادمنظ
حكومجت   بدون مشورت و رضايتِ،فر يا افراد خاصین حسب تشخيص و تصميم يك

 ،اجرا گردد خواه اسماً و رسماً چنين باشد يا ظاهر و عنجوان ديگجري داشجته    ،شوندگان
از روي حسجن نيجت و    ،فاعجل مايشجائی   يجن م از اينكجه ا طور باشد. همچنين اع اين فعالً

در جهت اصالح و ترقی عمل شجود يجا از    و خدمت صورت گيرد و احياناً دعوي خير
 غراض خصوصی و با ظلم و فساد اعمال گردد.اروي منافع و 
رويجم و بجه بحجث در اظهجارات و ايجرادات آنهجا        سراغ مخالفين خودمان می ابتدا به

جسجتجوي چجاره   ه مطالعه نمجوده در پايجان بج    را ثار و نتايج استبدادپردازيم ساس آ می
 پردازيم: می

 
 : الف(داليل له

وموافق يا پيجرو   تاًيا مصلح تاًكه تصريحاً يا تلويحاً و عقيد كنندگان بر ما و آنهائی انتقاد
هسجتند. و   يجا سجلطنت   هجا در مقجام دولجت    ها و تصميم حكومت فردي و تمركز قدرت

 ،بيننجد  نمجی  افراد و افكار و جلب مشورت و رضايت و دخالجت مجردم   آزادي هي ب نياز
 دارند. ابراز می اظهارات و ايرادهائی از نوع نظريات ذيل

 دروغ است. و آزادي دموكراسی طور است و اصالً همه جاي دنيا همين .۲
آورد و ممكن نيست بدون اختيارات و اعمال قجدرت   هرج و مرج می ،دموكراسی .۸

 كار درستی انجام شود.
سجاله دارد و   ۸۱33خوب است كه سابقه مشعشجع تجاريخی    همين رژيم براي ايران .۳

 لی نيست.نوع ديگر حكومت براي ما مناسب و عم
 انوشيروان دادگجر   رينيست و نظا خرابی  ،و زورگوئی  استبداد و سلطنتی رژيم الزمه .3

 دهد. را هم می
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  است و قدرت نظامی همه جای دنيا ديكتاتوری  -1
 :دروغ است و آزادی دموكراسی و اصاًل

 و روسجيه  واقعجی وججود دارد. در   اًنسجبت  كشوري دموكراسجی  كمتر ما قبول داريم كه در
خجود   كجه بجه   ي و عنجوان دموكراتيجك  ا تجوده  رغم دعوي جمهوري علی اروپاي شرقی

كنجد، چجه در زمجان     پليسی فرمانروائی می حزبی و انضباط مخوف ديكتاتوري ،اند بسته
 نيجز هيتلجر   قبجل از جنجگ   . در آلمجان و چه حاال و چه در حكومت خروشچف استالين

ا عنوان رئيس جمهور داشجت ولجی همجه    پاش مصطفی كمال ،فعال مايشاء بود. در تركيه
هجاي سجابق    جمهور و رئجيس دولجت   ل خيلی با رئيسگ نيز دو كاره بود. حتی در فرانسه
 تجوان آورد امجا هجيچ    اي ديگر هجم مجی  ه ها درست است و مثال اختالف دارد. همه اين

وجودشان محملی و مججوزي   و  نيست ما قابل مقايسه با  كشورها و سرانشان كدام از آن 
 ،بجود  ديكتجاتور  تواند باشد و قيا  مع الفارق اسجت. اسجتالين   نمی براي حكومت ايران

كليه امور دخالجت   در عزل و نصب رؤسا و در را داشت،  گائو سوسیو جا پليسی دستگاه
 نمود .... ات علمی اعمال نظر میحتی در نظريّ ،كرد می
  درست خود تا براي چند اختصاصی امالك گاشت؟ چه رفت دنيا از وقتی ببينيم اما
 كشجاورزي و   يجا  هآيا بودججه وزارت را   قصور و آسايشگاه چند تا داشت؟  بود؟  كرده
شجد؟   كارخانجات شخصی او می كاري و خريد سازي و گل صرف راه شوروي  صنايع

 ند؟دكر استفاده از مقام او می ات سوء آيا خانواده
كجا رفت؟ جز آنكه گفت تجا   استالين ،حمله كرد شورويه ب وقتی آلمان ،عالوه به
جنگيم  می پس ،نيست ناپاير شكست هم آلمان و نبود ناپاير شكست دنيا در كسی حال به

 باالخره هم شوروي فاتح شد.   ،جنگيد كه ملتش و قشونش می  در همان جبهه و جنگيد.
يك معشجوقه   .كرد كشی خوددر واقع  ،جنگ اخير هبا ورود ب آلمان ،طور هيتلر همين

قجدرت كجار    ت واو هم شب و روز بجا شجدّ   ،كرد كار می  آلمان هم بيشتر نداشت ملت
هجا   جائی جواهرات و پول نه در بانكی حساب اختصاصی درست كرده و نه به .كرد می
 فرستاد ... را می

خدمات  چه نتيجه در و چگونه ،عالوه به  داشت؟ اي اندوخته چه  ،شاپا كمال  مصطفی
خودمجان   شود با سالطين از هيچ بابت آنها را نمی ،... پس ؟ها روي كار آمد و رشادت

را تبرئه نمجائيم. در هجر حجال فجرق اسجت ميجان رفتجار يجك          قيا  كنيم و استبداد ايران
 دار مطمئن. يك مستبد ريشه با، استبداد موقّت متزلزل
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ا چيز خوبی است؟ مگر كم كشجته دادنجد و صجدمه    ه مگر اين ديكتاتوري ،عالوه به
ی و هجاي آلمجان   ا و از سوسياليسجت هج  ا چنجد ميليجون از يهجودي   ه و نازي هيتلر ؟رساندند
چجه   ، شجوروي   و پلجيس  يسجت ن؟ احجزاب كمو  نيسجت كردنجد   بجه  مخالف را سر احزاب
 ،(Despotisme) مايشجائی  هجاي فاعجل   آورنجد؟ رژيجم   بار آوردند و مجی   هب  ها گی بيچاره
حال مخجل   كل و در هر  زيان يك هب ،برداري يك جزء حكومت و بهره الزم بهمهميشه 

 امنيت و عدالت براي سايرين هستند.
 ضجرر احجزاب  ه حاكم بج  حزب ،كشور  زيان مردمه سلطان يا خانواده سلطنتی ب  فرد
ه مفرط بج  تناسيوناليس ت و دولتخره يك ملّ زيان اقليت و بااله اكثريت ب نژاد ، ديگر

در ممالججك  ،معاصججر يهججا ناباشججد. در دور ضجرر همسججايگان و كشججورهاي ديگججر مججی 
وججه وججود نداشجته اسجت      هجيچ  به ، شخصی و خانوادگی مورد بحث، استبداد اروپائی

حسجاب آنهجا از    ، ی بوده است. در هر حالحزبی يا ملّ بلكه يك استبداد و ديكتاتوري
 ما سوا است. حساب ما و حساب هيئت حاكمه

 
  :و بی سر و صاحب بودن مملكت دموكراسیدر مرج  هرج و -1
شجود. از هجر طجرف     هم ريختجه مجی   هگويند اگر زور و دستور در ميان نباشد كارها ب می
هجا مجانع    خجوانی  هاي متشتّت و مخجالف  سليقه .كنند اي سر بلند می نفر و يك دستهيك 

عقيجده  ه شود. پس بهتر است وقتی يك نفر رئيس شد )و البته رئيس هم بج  هر اقدام می
عنوان رئيس تحميجل   يا خود را به ،آنها هر كس شده باشد و هر چه بكند خوب است(

هر وقت كجاري   ،عكس به يم بگيرد و پيش ببرد.نظر و اراده خود تصم حق دارد به ،كرد
 كشد. ی میفبا به جنجال و منفی ،تدفي و نظر اشخاص بيأو ر اشوره ب

ايجم و قهجري    درست است كه چنين تجربيّات تلخی در محيط خودمان زيجاد ديجده  
شجود و   يجك سجره مجی    ،نفجر بجود   است كه وقتی كار و تصميم در اختيار و دست يجك 

 ،يا پارلمجان  اكميسيون و شور عنوان كه به كسانی  رود اما بايد ديد تر می تر و راحت سريع
بودنجد و ايجن تشجتّت و     چه كسانی بوده و چگونه انتخجاب شجده   ،شوند جمع می دور هم

كارها است يا آثجار و نتجايج    و اداره شورائی الزمه دموكراسی ،هرج و مرج و وراجی
  باشد. العمل در برابر آن می و عكس همان روحيه و سوابق استبدادي

 به مردم به هيچ وجه هرج و مرج نيست. و حكومت مردم الزمه دموكراسی
   و انتخابات ه با رفراندومفرانس  حكومت فعلی  است و  پارلمانی  حكومت انگلستان
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كججه قججدرت و اختيججار زيججادي در دسججت  حكومججت آمريكججا. در  شججود اجججراء مججی آزاد
 قدرت عمل فراوانی دارد. پارلمان ،با وجود اين ،گااشته شده است  جمهور ئيسر

هجاي فجردي يجا سجنديكائی و      تحميجل  ،شجود  ديجده مجی   هائی كجه احيانجاً   هرج و مرج
 ا منتخجب مجردم  هج  در مملكت ما هم اگر مجلجس  .است ضد دموكراتيك يِدار سرمايه
هجا و   كردنجد و يجا در كميسجيون    ا افراد ناشايست و نابكجار را وارد نمجی  ه دند و دولتبو

جمع شوند و مغرض  هم دور صالحيت مسئوليت و با  با اگر اشخاص،اداري شوراهاي
بحث و طرح آرا باعث تسجهيل   ،باشد نيّت داشته كار نباشد و رئيس يا مدير نيز حسن در

تقويجت   سجبب رفجع مشجكالت و    ،شود و همكاري افجراد و افكجار   می و تسريع در امور
 گردد. می

ساارند و  عرضه می با يك نظامی ذلك وقتی اداره يك كارخانه يا ناحيه را به مع
شود  گاهی ديده می ،بيند رعايت مقررات و مالحظات نمیه د بمشاراليه خود را مقيّ

ا بايد ديد اگر يك شود. امّ طبق دستور انجام می بركوتاه عمليات مطلوبی  كه در مدت
 بهاي خرابی چه چيزها و چه جاهاي ديگر است؟ ه شود اين آبادي ب اي آباد می گوشه

هاي ديگري  يا اقدامات و قسمت ،شود پاگااشته می كه زير همان مقررات و اصولی
ی كه همراه هائ و پات شود و ريخت اين قسمت می فدا و مصرف كه بودجه و افرادت

 د.بچر می ها بر فوائد كامالً می بينيم زيان ،حساب بياوريمه اگر ب ،دارد
شجی را  نِمَ اسجتبداد  و مبناي مقايسه غلجط اسجت. ديكتجاتوري    ،تازه در تمام اين بحث

 ر شجورائی و رفتجا  نظمی كه نجامش را دموكراسجی   شخصيتی و بی لياقتی و بی نبايد با بی
 سود ديكتاتوري نتيجه گرفت.ه مقايسه كرد و ب ،گاارند می

در كجه تصجرفات    بها يك قلدر بزن ،اگر در رأ  مملكت يا اداره و دستگاهی غالباً
صجاحب شجده اسجت و مجال      گوينجد مملكجت يجا دسجتگاه بجی      می ،نمايد نبود مالكانه می

سجامانی   صاحبی و بی رود. ولی اين بی ا میيغم هصاحب هم تكليفش معلوم است و ب بی
بركنار گاارده شده يا خجود را   يعنی مردم ،تا زمانی است كه صاحب و ذي نفع اصلی

چی شيّاد يا لولو سجر   عده سوء استفاده  يك ،جاي نمايندگان منتخب آنها به ،گرفته كنار
 در آنجا نشسته باشند. ،شخصيت هاي بی خرمن
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ازاء و مجالك مقايسجه بجا خجود     ه هميشه اين شانس تبليغاتی را دارد كه ما بج  استبداد
دهجد و ايجن    نشجان مجی   ،هاي ناصالح ناتوان هاي ترديد و تزلزل و در رژيم  در دوران ،را

زائيده خود او و نتيجه قحط الرجال و محجو اصجول و امكانجاتی     ها غالباً تزلزل و ناتوانی
دسجت و   ،گاشته بلكه در آن زمان هم است و نه تنها در كه خود موجب آن بودهاست 

 هائی را كجه در مسجتعمرات    ها و اختالفات و خرابی ناامنی انگشت او نمايان است. مثالً
حسجاب  ه بج  فجوراً  آيجد  پيش آمده و می يافته و در ممالك كوچك آفريقا تازه استقالل

 رشجدِِ  سواد و بجی  بی گويند براي مردم گاارند و می می و دموكراسی بدهكاري آزادي
كه اگر چنجين باشجد    ی زود بوده است. در صورتیاستقالل و حكومت ملّ ،اين مملكت
است كه مانع آن شده بودنجد   گردن استعمارگران هب آنها يِِِرشد سوادي و بی تقصير بی

  گاشجت.  همجين منجوال مجی    يافت بجاز بجه   ادامه می و اگر صد سال هم حكومت استعمار
شجود   ه مجی ديجد  و آمريكا هاي اروپا در تمام اين مناقشات انگشت خود دولت ،عالوه به

و مناطق نفوذ، پجس زده   مستعمرات در استعمار سابق و مداخالت خود را ،كه با دست
و چشجم   الزمه انتقال و ارتحال از دوران بردگی ،اند. از اين گاشته كشيده پيش ،و با پا
 باشد. ها می چنين كشمكش ،يمختار دوران خوده ب ،بستگی و دست
بدون تكان و  ،(جان و چه درعالم انسان انتقال و تحول )چه در طبيعت بی اصوالً

 و دموكراسی آزادي براي رسيدن به ،هاي ديگر  مگر خود دولت .آيد تالطم پيش نمی
پائين  به چپ و راست و باال و هب ،شدند و تا احراز تعادل جديدكشتار ن  و دچار انقالب

 نيم ميليون قربانی نداد؟ نرفتند؟ مگر انقالب فرانسه
 را ملجی  نفت ايجران  ،قدر ما جناب آقاي دكتر مصدق طور وقتی پيشواي عالی همين
لقجين از حكومجت قبلجی و    مو مت ی نمجود، مخجالفين نهضجت   را نيز ملّج  ومت ايرانو حك
و زد و خوردهجائی را كجه بجر     ،هاي خيابانی و چند قتل تظاهرات و هيجان دائماً ،بعدي

سجوزي بجراي آرامجش و امنيجت      كشند و دل رخ ما میه عمل آمده بود ب به سر انتخابات
 نمايند. اهالی می
زنند. اين آقايان و شنوندگان آنها توقع  و تنگی ارز دم می كسري درآمد نفت يا از
و اسارت  كهنه صد ساله و يك استبداد نمايند( كه يك استعمار تجاهل می دارند )يا

ترين محروميت  كوچك  بدون آنكه آب از آب تكان بخورد و  ،ساله دوهزار و پانصد
با چشم بر هم زدنی برگردد و مملكت خلد برين  ،ل شودتحمّ و سختی از طرف مردم

ها با دخالت و تحريك  كه قسمت عمده آن اغتشاشات و اضطراب شود. در صورتی
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 دست حزب توده روسی و نفتی شد. يا به عمال و ايادي استعمار و استبداد انجام می
 ن كه يكی بعد از ديگري پرده از چهره برداشتند و يا مستقيماًويدست ملّ بود يا به

 .ها و درباريان دست خارجی به
مجلس بفرسجتند   الي حسابی بهوهله اول نتوانستند يا نتوانند وك در كه مردم فرض به

دچجار اشجتباه و    ،كجار  تجازه   چه اشجكال دارد؟ هجر آدم   ،و دچار اشتباه و صدمات بشوند
مگجر   كند. شود و جبران می آموزد و ورزيده می می  زودي تجربه هشود ولی ب صدمه می

يجك مرتبجه از    ،هجا نخجورد   هيچ كودكی شده است كه تا افت و خيزها نكند و تا زمين
 و آزادي دونجده و برنجده مسجابقه بشجود؟ دموكراسجی      ،زمين گااشتهه ا بپمادر آغوت 

محتاج به سابقه و تجربه و سنت است. ملتی كه تا تجاريخ   ،هم مثل ساير كارها و هنرها
قجادر   ،بينجد  خجوري نمجی   جز قلدري و توسجري  و نگرد گاشته خودت میه ب تا داشته و

داراي مهجارت كجافی شجده بجا تجربجه و       ،یمحض احراز حكومت ملّه باره ب نيست يك
ايجن گونجه تالطجم را     ،اي رسته ت و مملكت از بندپختگی از آن استفاده كند. كدام ملّ

 نداشته است؟
 

 همان نوع حكومت خوب است كه برای مردم ايران  -3
 هزار و پانصد ساله دارد: مشعشع دو ريخيسابقه تا
 سلطنت و است شده می اداره استبدادي حكومت با مملكت اين گاشته كه است درست
سال سابقه تاريخی در اين مرز و بوم دارد تا حدودي در عروق و شجرائين و   ۸۱33كه 

. درست است كه هر گونه اصالح و اقدام كجه  در اخالق و افكار ما ريشه دوانده است
گرفتجه و   نظر ت درشرايط جغرافيائی و سوابق تاريخی يك مملكت و ملّه بدون توجه ب

تجر از آب   بخجش  انيج ت و زخاصجيّ  بجی  ،اجرا گاارده شود و تقليدي و سطحی باشجد ه ب
له أطلبمان همين اسجت. مسج   اصالح هاي ظاهراً دولته ايراد ما هم ب آيد. اتفاقاً بيرون می
نسجبت داده   سجالطين ايجران  ه بقاي مملكت و افتخجاراتی كجه بج    رِّسِ و سلطنت سال ۸۱33
 كجه  آنججا  ،شود نيز مسأله قابل توجه و تأملی است كه ما در قسمت دوم اين بحجث  می

سر وقجتش خجواهيم رفجت.     به مفصالً ،خواهيم كرد صحبت و استبداد از رابطه استقالل
يا شاه عبجا    و كورت و افتخارات سلطان محمود غزنوي فتوحات نادره كاري ب فعالً

كالهجی   ها از اين نمد چهخواهيم ببينيم آن نظر داريم. می ملت و مردم نداريم. به صفوي
 اند؟ سر گااشته به
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كه ببينيم چطور شجد   ستا اين ،كه بيشتر براي ما قابل توجه و اهميت است اي مسأله
توانسجتند   ،نام افغانستان  به نفر از يك قسمت ايران  چهار آن عظمت، به پشت سر صفويه
را بجراي   چهل مرد اصجفهانی  آن سلسله درآورند؟ و وقتی يك افغانی دمار از روزگار

گويد بايستيد تجا خنججرم را بيجاورم آنهجا غيجرت        كرده و می  سر بريدن كنار نهر رديف
 روند؟ كنند او را بكشند يا خودشان در نمی

 ،سجاختند  منارهجا مجی   هاي مجردم  كله از نيشابور شدند و در سرازير تيمور و چنگيز وقتی
 مرتبجاً  اس حمايت كند؟ فالت پهنجاور ايجران   اس كجا بود كه از خلق قشون و قدرت ظل

ه و تاخت و تاز سااهيان آنها بوده اسجت. از شجرق بج    جوالنگاه سواران مدعيان سلطنت
خجزان سجرنگون    هجاي قبلجی را مثجل بجرگ     راه افتاده سلسله ،غرب و از شمال به جنوب

 رفتنجد. امجا مجردم    گااشتند و از تخت شجوكت بجاال مجی    كردند.تاج افتخار بر سر می می
بهجاي   هاي بخت برگشته كه بايجد خجون   شدند و كرمانی له میپا دست و  بيچاره كه زير

هايشجان درآورده   از چشم ،باردازند و هزارها حلقه زنديه به نسبت را انخ دمحمّ اغآ  كينه
حكايت جوججه   بردند؟ آيا ملت ايران از اين فتوحات و افتخارات چه نصيبی می ،شود
 پلجو  الي و رنجد ب مجی  را سجرت   ، ججا  دو هر ، عزا و عروسی در كه  است  نداشته را  مرغ
 گاارند؟ می

 وججود   تامنيّج   ،كشجور   ايجن   در  آيا  ،همطلق  سلطنت  مشعشع  تاريخ  سال  ۸۱33 اين  در
 است؟  داشته 

است مجال   توانسته می  ،غارت بدون خون دل و خطرِ ،كدام وقت تاجر و زائر ايرانی
 ،كه بيرون دروازه تهجران  ساند؟ همين چند سال قبل بودمقصد بر و جانش را سالمت به

 كردند. چه دليل دارد كه دهات ايجران  ها را لخت می اتوبو  ،همدست ژاندارم دزدانِ
سجاختند و بجرج و بجارو     هايشجان را در پنجاه حصجار مجی     انجد و خانجه   داراي اين همه قلعجه 

كوچجه بجودن شجهرهاي قجديم      كوچه پجس  و برهمی و هم در رِد سِگوين گااشتند؟ می می
در معجرض هججوم و غجارتگري     يك مقدار از اين جهت است كه چجون دائمجاً   ،ايران
آسجان   ،تيراندازي و اختفا و احياناً اند تا فرار گرفته معابر را منكسر و كوتاه می ،اند بوده
هججوم    كجه موقجع  ينسجت بجراي ا  ا  اطاقشان توخجالی  ديوارهاي ،كازرون  حتی در  باشد.

 را در آن ريخته و خود فرار كنند. اثاثيه و اسبابشان ،وحشيان اطراف
حكايت  ،يصفو  هاي جهانگردان دوره وكتاب د وحفريات شوتجمشي آثار تخت

هجا و   در چجه خانجه   كنجد ولجی مجردم    مجی  اناز قصور مجلل و زندگی پرشكوه شاهنشاه
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ن چجه ميراثجی   ت ايجرا ملّج  ،هجا  هجا و شجوكت   اند؟ از آن قدرت كرده شرايطی زندگی می
 اندوخته است؟
 كه آنهجا را مرهجون سجلطنت     آثاري علوم و و راجع به هنرهاي ايران ، در بحث دوم

يجف و عوامجل آن خجواهيم    دانند گفتگو خواهيم كرد و وارد كم و كِ می استبداديعنی 
بلجی   »سجت كجه   ا توانيم بگوئيم و حرف حريف را عنوان كنيم ايجن  می . آنچه فعالً شد

 »و روايجت   « اسجت   هخود را بروز داد ايران هميشه رنگ سالطين
مصجداق   كجامالً  ، داننجد  حضرت پيغمبر )ص( می غلط يا صحيح ازه كه ب 1«

از »،  گرفتجه   را هميشه رنگ سالطين همين است كه ايرانی بدبختی در  داشته است. ولی
 .«خود رنگی و چيزي نداشته است

 با نجادر  ،سال فاصله پنج ششه ب ،شاه سلطان حسين ي عرضه یب ايرانیِ و همان ايران
 كجه شجما عظمجت و     را  ايجن   گيرد. را می  روسيه  و نیماعث يِجلو  رود و هندوستان می  هب

حجداقل ايجن مطلجب را     ،در ايجن زمينجه   .دانجيم  ثباتی و تزلزل مجی  ما بی ،دانيد افتخار می
داشتند و فقجط   صحبت نمی گاه از مردم هيچ ،ما نويسان درباري  كه تاريخ گفت توان می

نويسانی البتجه تجاريخ را     كردند و چنين تاريخ و اعمال آنها نقل و بحث می از پادشاهان
طجوري بجوده    ، فجردي و اسجتبدادي   اند كه قدرت و نفوذ سلطنت طور عنوان كرده  اين

پيروي از  ،خوارشان ، مقد  شده است و با شراب مقد  است كه ايرانی با پادشاهانِ
 ، سرا شده و با داريجوت اول  خوان و قصيده ، با شاعر پرورشان غزل كرده است م میخُ

شجده اسجت. در دوران    سجكندر امغلجوب و اسجير    فاتح جهان گشته و با داريجوت سجوم  
و  بجا ساسجانيان   ، درآمجده  و اروپجائی  رنگ يونجانی ه ب ، قديم و فرنگيان جديد اشكانيان
بجه همجه تعظجيم     ،شده ترك بعداً ،شده برگشته، دويست سال عرب ايرانيته ب سامانيان
است. هيچ جا نقجش    قبول هر نكبت و ننگ را كرده و براي همه مدح خوانده...  ،كرده

 گاه چيزي را براي خود نداشته است. هيچ ،ملت بينيم. توده یت را نمو شمائل خود ملّ
ادامجه   ،حساب نيائيمه ب مردم طور باشد و ما البته اگر قرار است بعد از اين هم همين

 وضع گاشته اشكالی ندارد ...
 
 :ايم ها دااته انوايروان و  اند كرده  ها آبادي  اند، نبوده  بد  همه سالطين -4

 ستمگري نيست بلكه   هميشه خرابی و  ،سلطنت استبدادي  الزمه  كه  ستا غرضشان اين
                                                

 خود هستند. بر آئين پادشاهان : مردم . روايت۲
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دادگر  انوشيروان مثل  و  گر آباد عبا  شاه  مثل كه همه  كرد كاري  يا بود  اميدوار  شود می
 باشند.
چقجدر افسجانه    و ديانجت و بركجت شجاه عبجا      ا كار نداريم كه عدالت انوشيروانم

رشجته   هخواران خود آنها ب بيران و جيرهددست  كه به  است و چقدر حقيقت، و تاريخی
هجا   و سفاكی اه مانويو  اه مزدكی از جمعی دسته كشتارهاي اندازه چه تا درآمده  تحرير

طور بجوده باشجد و    كنيم همين را پنهان داشته است. فرض می هاي صفويه و شرابخوري
 ،مطلجق  و فرمانروايِ سر خود و شاهنشاهِ نفر امير و شاه ۸33روي،سال سلطنت۸۱33در 
كجه   پجرور و دادگسجتري   ملجت  خره يك انوشيروان عادل پيدا شده باشجد. شاهنشجاه   باال
هاي ديگري بجر آن   حتی خودمان نمونه .رسيده است تظلم االغ آسيابان هم میه حتی ب

و  از خلفجاي امجوي   ، عمربن عبجدالعزيز در اماراطوري روم مارك اول .كنيم اضافه می
 .داشجت  ابا خواند و از عنوان سلطنت وكيل الرعايا می د كه خود را اصالًخان زن كريم

بشجود پيجدا كجرد.     ،و ساير جاهجاي دنيجا   شايد چند نفر ديگر هم در گوشه و كنار ايران
توان با سرنوشت ملتی قمار  می ،%۲عدد و درجه احتمال ضعيف   تِلّولی آيا با چنين قِ

 بازي كرد؟
ت ما از شجانس  افراد ملّ  آنكه  ، براي يك درصد احتمال هم صحيح نيست  تازه اين

ن و عمجال دسجت اول و دسجت دوم    الزم است فرماندارا ،نعمت عدالت بهره مند باشند
ما بجين پادشجاه    حال اگر عادل باشند. خود او مثل ،دادگستر نيز پادشاه هاي بعديِ و دست

درججه   ، حداقل سه درججه سلسجله مراتجب قائجل شجويم      ، شهرستانی و فرد ساده رعيتِ
،  شود می ۲33‚333‚333تقسيم بر  ۲، مساوي  ( ۲3۲، ) احتمال روي حساب رياضيات

 يعنی عمالً صفر.
حكومجت    در  يجك پادشجاه    احتمجالی   فرضجی و  ذكجاوتِ   عدالت و  كه  است  بديهی
كليه مراحل و مراتب سايه نظارت و عجدالت او   كه در  تواند باعث شود نمی ،استبدادي

وزراء و رؤسجاي    و  وزيجر  سجت نخ مثالً ، انتخابات دسته اول  در  تواند می  برقرار باشد. او
عدالتشان باشجد و فرصجت     ، صاحب اطالع و مراقب صحت عمل و لياقت و باال  خيلی

بشجرند و در   ، دسجت اول   رتبجه  مورين عالیأم  اما باالخره اين ، اين مراقبت را پيدا كند
درايجت و عجدالت     يسجت معلجوم ن  ، كجرد   نوبه خود خواهنجد   هكه ب  و انتصاباتی انتخابات
انتخجاب   را ساؤر و وزرا بخواهد پادشاه خود وقتی ،عالوه به نمايند. اعمال را شان پادشاه

وليت ئاصل اساسجی مسج   ، گزارت بگيرد و دستور بدهد و نظارت نمايد  نمايد و از آنها
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 با مقام سجلطنت  شود و مأمورين منتخب و مرتبط هاي واسط زائل می از مقام ، و اختيار
ها و ابتكارات لوث و متالشجی   كرد، مسئوليت تره خرد نخواهند ،دوخ هايِ فوق براي ما
وقجت يجك شجخص      آن ،شود متمركز در يك شخص می ،ها كارها و تصميم ،شود می

مگر چقدر وقت و ظرفيت و اسجتعداد دارد  ،هر قدر هم بينا و هوشيار و متخصص باشد
ها نظارت نمايد و نظر بدهد؟ مگر آنكه فقط از يك لحاظ در كجار   قسمت كه در تمام

و وظجائف   ،مقامات منافع خودِ از جهت حفظ مقام و ؛باشد آنها نظارت و دخالت داشته
 ،خجود دارد  زبانی آنها نسبت به درجه وفاداري يا بی هروي اعتماد شخصی كه ب را صرفاً

 يقه و منافع آنها واگاار كند.حال خود وسل بساارد و بقيه كارها را به
صجورت   را به كنيم و آنها مات استدالل میمسلّ ات وباره بديهيّ ايم كه در ما شرمنده
ات نيجز دليجل   شود بجراي بجديهّ   بينيم گاهی الزم می سفانه میأمت . نمائيم بحث مطرح می

دهجد   مجی  . شايد اين فايده را داشته باشد كجه نشجان   ت و معلول رفتدنبال علّ آورد و به
منطقجی اسجت و    كجامالً  ، جهت و تصادفی نبوده قضاياي بی ، وضع فعلی اداره مملكت

 باشد. ناشی از يك انحراف اصولی می
شجد كجه در ظجل عنايجات عاليجه و       هاي قديم اين ادعا و اميدواري ابراز می در زمان
همجه   و شد می حراست مملكت حدود و ثغور كليه،همايونی مقام مطلقه اراده و بصيرت
 هجا و  اعظجم  دانيم صجدر  گرديد و تازه می رتق و فتق می ، وفق رحمت و معدلت امور بر
هجا   هجا يجا اقجل غفلجت     شجی كُ هجا و حجق   عمال غجرض مأمورين چه اِ ها و حكام و شاهزاده
رفته ساده بجود.   هم روي ،كار كشورداري ،ها در آن زمان ، نمودند. ولی در هر حال می
ابتكارهاي  با ،قديمی عادات و یمحلّ سنن و رسوم روي مردم عمومی و خصوصی امور

تجارت  و زراعت هب توانستند می و دانستند می هرطور مردم خود شد. می انجام خصوصی
 سوادترهابا وسيله به آن امثال و داري محضر و داري مكتب عمل و پرداختند می صناعت و

 داري و جلجوگيري از  حجد  يك نظجارت و عنجايتی در سجر    دولت . شد ترتيبی اجرا می هب
 داشت. ،ممكن بود تمام شود ،زيان خاندان سلطنتی هكه ب هائی آشوب و نافرمانی

هجا   وقت  كرد،اما حاال كجا و آن مختصري هم براي وصول ماليات و عوايدكار می
نجوع شجده   هم پيچيده و وابسجته و مت ه ب كجا؟ كارهاي زندگی اجتماعی و اداري آنقدر

است كه هزاران چشم و مغز و دست هجم اگجر شجب و روز خجود را وقجف آن نماينجد       
 در اختيجار و اداره دولجت   رسند و اگر همه كارها مثل ممالك كمونيسجتی  جائی نمی به

 صورت چطور ممكن است يك   دست دولت است. در اين آنها به نخِ الاقل سرِ ،نباشد
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 آمريت داشته باشد؟ در تمام اين امور بصيرت و نظارت و فرد
مسجتبد بجود.    پجروري پادشجاه   خواهی و عدالت ما از جهت دولت ]صحبت[ تا اينجا 

شويم كه ممكن اسجت   اين نمی نيز منكر كشور و خدمات ملی ازجهت عمران و آبادي
بخواهند و بتوانند براي مملكجت كجاري    مند پيدا شوند و واقعاً  قهدلسوز و عال پادشاهان

ملجك   مند به  هملك عالق ها، چيزي غير از روابط ارباب عمل قبيل عالقه به بكنند. اما اين
بجه   ي سجالطين رگزا . خيرخواهی و دلسوزي و خدمت تواند باشد و يا رعيت خود نمی

زمجين و رعيجت و گجاو و     هعالقه ب ،است كه يك ارباب ملك حدودي ات ملت ملك و
پجردازد. ولجی    مراقبت و آبادي آنها میه براي منفعت و شهرت، ب .كند ات پيدا می قلعه

گجرفتن   شير و بيشتر گاوها بيشتر شيردادن آنها بلكه براي رشد براي و البته نه براي خاطر
گجاو و يجا گوسجفند     رِسَج  ، موقع حاججت  هداشته باشد كه ب براي خود. بدون آنكه باكی
ملجك تجا   ه عالقه و خدمت ارباب ب كارد بگاراند. ضمناً مِاز دَ ،بسيار عزيز و ارزنده را

آنجا است كه بهره و تمتع كافی ببرد. حال اگر از طريق درآمد سرشجار يجا قناعجت در    
تاد و يا مباشري پيدا كجرد  سات و ترياك و شرابش راه اف و عيش و سور ،سطح معيشت

شود ملك را مقاطعه دهجد و   حاضر می ،تأمين درآمد براي او نمايد ،كه از هر راه شده
و نجدرتاً   احيانجاً  .ديگر كاري به كشت و محصول و وضع رعاياي بيچاره نداشجته باشجد  

ده ه نمايد و عنايجت و ذوق خاصجی بج   بمباشرت ملك را  هم ممكن است ارباب شخصاً
ولجی   ،پيشجه را پيجدا كنجد    كشاورز پرورِ تد و بخواهد شهرت يك ارباب رعيّداشته باش

طجور كجه گفتجيم     با واحد مملكجت فجرق دارد و همجان    ،واحد محدود كوچك يك ده
تواند چرخ هزار چجم مملكجت را    ت و يا قصد خدمت نمینيّ با حسن يك پادشاه فرضاً

 يد قدرت و مرحمت خود بگيرد و بگرداند. در
 «و اصجالحات  استبداد«  راجع به  آمد  خواهد  كه در قسمت دوم ن ديگريعنوا  ما در

 ،ونده شجكاك نايراد يا سئوالی كه ممكن اسجت در ذهجن شج   ه سخن خواهيم گفت و ب
 خطور كرده باشد جواب خواهيم داد. ،هاي زنده مثال اعتبار شاهدِ هب

در  ،در مقجام سجلطنت   از نظر دور بداريم كجه اسجتبداد  اين نكته حقيقت را نيز نبايد 
ر نيز قابل قبول نيسجت كجه بتجوان    يعنی اين فرض يا تصوّ .آورد تمام مراحل استبداد می

خودكامجه باشجد و اميجدوار     اءيشج  با رأفت و لياقتی اجازه داد خود او فاعل ما پادشاهه ب
اصجول مشجاوره و    ،تو ملّج  تر از خود و در امور و شئون دولت در مراتب پائين بود كه
 را برقرار سازد. معناي دموكراسی هب آزادي
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ت در از طجرف ملّج   ،اجازه نداد مشاورين و نمايندگان توضيح آنكه وقتی پادشاهی
تواند  نمی يقيناً هم جزئی امور در،بنمايند ايراد و انتقاد و شوند وارد او اعمال و ها تصميم

جزئی باالخره منتهجی   مأمورين منصوب خود بدهد. زيرا كه امور هاجازه انتقاد و ايراد ب
اگجر   يكديگرند. مجثالً   شود و تمام امور و شئون اداري وابسته به می  ها ئیها و باال كلی به

در امور شهري و فرهنگی و قضايی و امثجال آن آزاد   كه مردم  اجازه و بلكه دستورداد
ميجل خجود انتخجاب كننجد، ايجن      ه و واليتی و يا فرهنگی بج  باشند و شوراهاي شهرداري

شججوراها وقتججی دور هججم جمججع شججدند و خواسججتند از حججدود صججورت ظاهرسججازي و    
ن بجاالخره شجهرداري معجيّ    ،ی پجا فراتجر نهنجد   فبا اتكليّ خوانی و ري و مديحهاالم حسب

خواهند كرد، در كار فرهنگ و برنامه و رؤساي فرهنجگ خواسجتار تغييراتجی خواهنجد     
گيرنجد ...   ها ايراد مجی  نمايند يا به محاكمات و بازداشت امور مالی رسيدگی میه شد، ب
 شود. اصطكاك و تصادم پيدا می و فوراً
رود. نظريات فرهنگجی و تربيتجی    نمی اوامر وزير كشور بار زير ،شهردار محلی مثالً
پجرده   ،محل  مصرف بودجه هيد، رسيدگی بآ جور در نمی با سليقه وزير فرهنگ ،مردم

طجور   آن ،هجا  و بازداشتها  دارد و يا محكوميت هاي مقامات عالی برمی از سوء استفاده
در سجاير امجور و    كَذلِج  لیعَ صْقِ گيرد ... وَ صورت نمی ،كه دستور و ميل باالها است

 كه باشد. هر مرتبه و موردي  شئون به
راضجی شجود كجه مجأمورين      ،مقتدر يا ديكتاتور حال چطور ممكن است شاه مستبد

شجوند و نظريجات و اعمجال آنهجا از     واقجع  د بازخواست ديگران مور ، خاص منتخب او
آنچه بر طبق دستور و تصميم خود او بجوده اسجت منحجرف گجردد؟ مگجر آنكجه بجراي        

 ،اجازه اظهار نظجر و انتقادهجاي محجدودي داده شجود     ،هاي تبليغاتی دلخوشی و استفاده
ننمايند و ترتيب اثجري   اين نظريات و انتقادها ولی آنها كه كار دستشان است اعتنائی به

سجازي   براي ظاهر دار صرفاً تشريفات پر عنوانِ هاي مشورتیِ به آنها داده نشود يا مجمع
 طلبی و فريبندگی باشد. و تأييد

شد اين حالجت   و ديكتاتوري استبدادي،داري و مملكت بنابراين وقتی مقام سلطنت
مراحل  تمام در تواند نمی استبدادي دستگاه يك و كرد خواهد سرايت ها قسمت همه هب
غيجر از رويجه    مسجئولين بجا مجردم    مراتب خود و در روابط كليه مأمورين و شجاغلين و  و

 يشائی داشته باشد. فاعل ما  استبدادي و
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كنيم و از هر دري كجه   نظر استبداد هكه خواستيم ب نیبي پس مالحظه شد با هر خوت
يم توفيجق نيجافتيم.   بوارد شديم تا راه دفاعی براي آن و دلخوشی و اميدي براي خود بيا

تواند دانجاتر   معتمد خدا كه نمی يِ باشد از پيغمبر برگزيده خوب ر هرقد باالخره پادشاه
توانسجت چيجز قابجل     ی مجی أيج و خود ر تر و تواناتر باشد. اگر استبداد لو دلسوزتر و عاد

 كرد: قبول و خوبی باشد خدا به پيغمبرت سفارت نمی
«»۲

 فرمود و در تعريف مومنين نمی
«»۸

عدالت  و ذاتی عصمت و الهی تأييدات همه با ،مالسال عليه علی نه و اسالم پيغمبر نه
ت كجاملی كجه بجر مجومنين     عج با وجود اعتماد و اطا ،نبوغ و دانش و بينشی كه داشتند و

يشائی حكومجت نكردنجد. هميشجه     ما يی و تحكم و فاعلأر كدام با خود هيچ ،فرض بود
 كردند. و تبعيت از نظر اكثريت می مشورت با مردم

دهد كه عقيده و ميل آنها خالف عملی بوده اسجت كجه    مواردي در تاريخ نشان می
، قبجول  و جنجگ احجد   به پيروي از آراء مومنين اجراء نموده اند )مثال: خروج از مدينه

 (.فيندر جنگ ص حكميت
 

 های استبداد آثار و زيان،  ل عليهيدال ب(
هائی   اميدواري و آن طرفداران زعم  هب استبداد روت ضرورت  و  مزايا از،گاشته قسمت در

توان به آن داشت صحبت كرديم. ديديد كه اين مزايا و انتظارهجا ججز تصجور و     كه می
اگجر خاصجيت يجا احتيجاجی درآن سجراغ داده شجود و مجثال بجراي          چيزي نبوده و توهم

كنجد كجه    برقراري نظم و امنيت ناگزيرت بدانند، وقتی جنبه لزوم و ضرورت پيجدا مجی  
 وجه بهتر يا مساوي انجام دهد.ه ديگري نتواند همان كار را ب روت يا رژيم

شود تنها به مزاياي واقعجی يجا ادعجائی     ي نمیبراي قضاوت و قبول هر چيز ،عالوه به
را نيجز   هجاي آن  امكجان زيجان   نتجايج و مخصوصجاً   آن توجه نمود. الزم است تمام آثار و

هم ريختجه و    را روي بد و خوب مقايسه كرد و ،ازاء يا عوض آن همطالعه نمود و با ما ب
 تصميم گرفت.

                                                
 .... و مشورت كن با آنها در كار:  ۲۱۲/  ل عمرانآسوره  .۲
 ...و كارشان مشورت است ميان خود: . ۳۲/  سوره شوري .۸
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اي كه بجر عجوام و    سال سابقه تاريخی خود و سلطه ۸۱33با  سلطنت استبدادي ايران
  اي كه از امور و شئون مختلف اجتماع كرده است چيزي نيسجت  خواص داشته و قبضه

كه بدون اثر و ارث گاشته باشد و در ايران و در وججود سجاكنين ايجن مملكجت نفجوذ      
 نكرده باشد.

 شود:   تكرار می فارسی چقدر در زبان مالحظه كنيد كلمه شاه
آبجاد، شهسجوار، شجهباز،     سيم، شاه شاهراه، شهير، شاهكار، شاهوار، شاه

زمان،  مردان، شاه توت، شاه نشين، شاه دانه، شاه شاهرگ، شاه ك،رشاها
 . پريان ... شهمير، شاه

 شده است:و ملك هم در القاب و عناوين خيلی وارد  بعدها كلمه سلطان
  كباب  سلطانی، تيزاب  المتكلمين، ملك  ، الواعظين سلطان الشّعرا، ملك
 . السلطان ... امين،  الخاقان مقرب ، سلطانی 

ثرات متقابلجه يجا مبجادالتی    أروابجط و تج   قهراً ،ملت حكومت و طبيعی است كه ما بين
منتخب  و مردم از منبعث حكومت كه دموكراسی نوع هاي حكومت در شود. می برقرار

هجاي   بينيم.ولی در حكومت خيلی بيشتر می ت و مردم را روي دولتآنها است تأثير ملّ
در عين آنكه تبادل و تأثيرهجاي متقابلجه برقجرار اسجت ولجی شجدت اثجر از         ،نوع استبداد

در اينججا   سجازند و  ند كه حكومت را میا ود. در آنجا مردمش ناحيه حكومت اعمال می
مراجعه كرده و احجوال   نه و طبيعت روت استبداديارزد كه به كُ عكس. بنابراين می به

شجكايات و   بجه  ی را در مقجابلش قجرار دهجيم،   ات ملّو اوضاع اجتماعی مملكت و روحيّ
هجاي   ها را جستجو نمائيم.آثار و زيان معلول و نيم و علتك هاي مردم رسيدگی درد دل

هجا و   بعضجی از ايجن آثجار و زيجان      استبداد )اگر وجود داشته باشد( را تشجخيص دهجيم.  
آيد. بعضی ديگر را بايد با تحقيجق   ان آمده و میبز هآشكار است يعنی ب كامالً شكايات

  توججه و   بيشجتر مجورد    )كه  آنها  از  اي هپار  كه  ديد  و تطبيق بيشتر بيرون بياوريم. خواهيم
 ، هجا، فشجارها و غيجره(    و فردي است )ظلم ها، سجلب حقجوق    اند( خصوصی اعالم شده

و غيره( و  افتادگی، استعمار برخی ديگر اجتماعی و ملی است )ناامنی و ناتوانی، عقب
كجه   هجائی  تجر باشجند. آن   شايد مهمتر و  اند ولی عام اي هم هستندكه مستور و عميق دسته

مبارزه بجا ايجن دسجته و محجو آنهجا هجم        اند. اتفاقاً اثر گاارده در تربيت و در نسل و نژاد
ها را در رابطه با عوامل اجتماعی  انيتر. حال بيائيم و اين ز تر است و هم مشكل واجب

 .بررسی كنيم
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 ،هاي خصوصی وعدم تأمين فردي ظلم .۲
 ،ها و عدم همكاري كار نيفتادن سرمايه ين قضائی و عمومی و بهسلب تأم .۸
 ،با استعمار ثباتی و عدم استمرار، رابطه استبداد بی .۳
 ،بقاي ايران رِّو سِ تأمين استقالل .3
 ،مرهون چيست؟ قدرت فرهنگی و معنوي ايران .۱
  ،مسأله شخصيت و آزادي .6
 ،اخالق و تقوي در حكومت استبداد .7
 ،استبداد و ابتكار و استقالل .۲
 ،اصالحات و استبداد .۲

 شود؟ آيا خدا پرستيده می در محيط استبداد .13
 

 های خصوصی و عدم تأمين فردی: ظلم -1
سجاله آن   ۸۱33صوت كار گااشته بودند و نوار  دست ضبط  يك اگر در آسمان ايران
شجنيديم. بجراي روزهجا     خواندند متناوبجاً دو رقجم صجدا از آن مجی     را امروز جلو ما بر می

 ، هجا ورو گفتگوها و بيا و بُ گردهاي كوچه و بازار اي از فرياد دوره آميخته هياهوي بهم
و اميجران و در   گاه كلمات موزون يا چرب و نرم در مدح پادشاهان گاه ، و البالي آن

 خجاموت   چيجز   خوابجد و همجه   حمد و ثناي بزرگان. اما مجدداً به تدريج سروصداها می
 ديجديم  كرده بودند مجی   تقويت  و  تنظيم  بخو  خيلی  را  دستگاه  گويِ بلند  اگر  شود. می 
 دقجت   با قجدري  رسد. و گوت می هب  خفيفی  فرما نبوده صداهاي حكم  سكوت مطلق نيز 
 دهجاتی   و  هجاي مختلجف شجهري    لهججه   هفراوان بج   هاي نفرين  ناله و  هائی از درد و زمزمه 
مأمورين دولتی، قواي  ها، مباشرها، حكومتی، ارباب هاي فرات كه از دستِ  شنيديم می 

هجاي   در نيمه ،درگاه رفيع الهیه ب ،، و پادشاهان و زورمندان، حكام، شاهاورانانتظامی
 شب بلند است ...

از ظلجم بيجدادگران    چقدر فرياد و فغجان مجردم   داند در اين كشور داريوت خدا می
 خون دل شده است. هخاسته و چقدر آه و ناله تبديل ببر

حكومجت    حقوق نبجود، قجرار و قجانونی     داراي ارزت و  آدمی  كه  آنجا  است  بديهی
  يجك   مخصوص ،حق آنكه مقام و  جز ،حافظ و حامی وجودنداشت نكرد و براي مردم

محافظت  او عنايت سايه تنها داشته را قانون حكم او اراده و نظريات  و منافع و نفر باشد
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رفتن مال و ججان    حقوق اشخاص و از بين شدنِ ديگر پايمال ،گردد  و حمايت محسوب
هجا،   عجزل و نصجب   شود. از ناحيه كسان و بزرگان يا مأمورين او عادي می آنها مستقيماً

 گردد. میتنظيم  ،واحد جهتِ  در آن ها تماماً ها، حق و ناحق نهی و امر
وججود   هم قضائی و قانونی و آئين ،ظاهر صورت رعايت و وقت مصلحت براي اگر
منتصجب و متمتجع و مشجاورين     چه مقام و قدرتی مانع آن شجود كجه روحجانيون    ، داشته

لبجا  ضجابط   ه واججور كجه بج    خجود دسجتگاه و مجأمورين ججور     برگزيده و حقوق بگيرِ
اند، ديانت و عدالت و قضجاوت و همجه چيجز     بر مسند قضا نشستهدرآمده و  دادگستري

 :تعبير و تحريف ننمايد ،و بر طبق دستور را براي خاطر منافع ارباب
«»
ر زبان وحی به شده خلقت و الزمه طبع بشريت است كه ب آزمايش اين قانون كلیِ

بند  نياز و بی كه خود را بی هر كس و هر جا باشد، همين ما اعالم گرديده است. انسان
پراند:  می لگد طرف هر   به و كند می پاره لگام ،چموت چون شود. می سركش ديد بار و
ن آنكه حدود حقوق مردم... بدو به ،عواطف  بهانسانيت، ه ، بقانون، به مردمه دين، ب ه ب

 را بگيرد.  و حسابی جلوي تاخت و تاز آن
و بجه خجاطر او    صجرفاً  ،يا حاكم مستبد الزم نيست تعدي و تجاوزها از ناحيه پادشاه

   .باشد
اسجتبداد   ، ، در تمجام شجئون تابعجه    طور كه در قسمت اول گفجتم اسجتبداد   همان اوالً
ه همجه  رادا ، وججود دارد  ه در رأ  آن حكومجت اسجتبدادي  آورد يعنجی كشجور كج    می

و حتجی   چجه بجازار   ،كشاورزي و امنيتی چه ،هاي حكومتی چه دستگاه ،  هاي آن قسمت
يجا   شجاه  ،در حوزه خود ،و آمري خواهد گرديد. هر رئيس  روت استبداد هب ،خانوادگی
طريقجی   هب كل مستبد با را حسابش ستا كافی فقط كه مستبدي شود. می يمستبد حاكم

 باز باشد.   ،دستان ريز تنظيم وتصفيه نمايد تا دستش از جهات ديگر و با
بجراي خجاطر    تثنائاًججی، اسج   خر خاصه ،قضايی در يك مجموعه و دستگاه  وقتی ثانياً

 كنجد  دختري را پيدا می حال ،كرد مقامی يا موضوعی پيش آمد و امر و دستور دخالت
هجاي   رود و راه براي دخالت و استفاده شيرازه در میبار بردارند. پرده عفتش را يك  كه 

اثجر دسجتگاه عجدالت در     وقت نه تنها اعتبجار و  آن شود. باز می ،ارتشا ديگران و معامله و
 دفعه عدالت هر شود بلكه شاهين می سست و معكو  اعلی  مقامات اوامر منافع و زمينه

                                                
 كند. كه خود را بی نياز می بيند سركشی می هنگامی راستی انسانه : ب 7و  6/  علقسوره  .۲
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 خم خواهد شد. ،یذي نفوذ و ناحقّ جانب هر هب ،مختصر بادي و باري  هب
 ،براي حفظ حيجات و پيشجرفت اغجراض خجود     ،هيأت حاكمه غاصب مستبد اصوالً
پاكدامن مستقل را از دستگاه قضجائی طجرد    دار و شرافتمندِ است افراد استخوان رمجبو

  مطيع خود نگاه دارد. كند و آنجا را ضعيف و
در امان نبجوده    دالالن مظلمه نيز يا  ،مأمورين  ب وهمان اعيان مقرّ استبداد  كشور در

واژگون كجردن   ،آنها يافت عدم اعتماد نسبت به دليلی نارضايتی و همينكه حاكم كل به
 عموزادگی  و ري دابر قرابت يا ،ها مقام ،قائماميركبير حرمت و شرافت با لو و كشتنشان و
آن  از طی مجردم يدر چنين شرا خوردن است. اصوالً  آب  مثل ، باشد خود پادشاه مستبد 

منجد.  ومحر 1«» اند: كه فرموده دو نعمت بزرگی
ت خاطر و اطمينان ندارد. اگر مورد امنيّ  چه فقير و غنی  ،پائين  هچه باال و چ  ،كس هيچ
جوار مراكز قدرت بايد جستجوي  يا در قربِياور است. پناه و بی گرفت بی ي قرارتعدّ

يعنی استعفاي از فعاليت و حيات باجردازد    ،دفاع و پناه نمايد يا به استتار و اختفا و انزوا
 .تا مورد طمع و حسد قرار نگيرد

 
 عدم همكاری:  و  ها سرمايه  نيفتادن كار به  عمومی و  سلب تأمين قضايی-1

حقجوق شخصجی افجراد     هجائی بجود كجه بجه     گفته شد تجاوزهجا و تحميجل  (۲)آنچه در بند 
رفته اسجت. هجر    ها از حدود خصوصی جلوتر نمی هكوِشِ ،متأسفانه در كشور ما .شد می

قضجا و قسجمت   ه نحجوي تجن بج    بجه   يافتجه يجا   اي براي خجود مجی   كس باالخره چاره و النه
تكجرار   هجا دائمجاً   شجده و صجحنه   گجاه نمجی   همين دليل هم قلع ماده هيچ به .داده است می
 گشته است. می

شجود. وقتجی در كشجور      حدود خصوصی خجتم نمجی  ه ب ،و مظالم استبداد ولی مضار
ه بج  قوه قضجائيه   اصالً داشت وجود ن امنيت و اتكا و استحكامی براي حقوق و نفو  و

و اختيار و احاطه بجر امجور    فاقد استقالل ،اثر ارزت و بی ترتيبی كه در باال گفته شد بی
نشاندگان دستگاه جور و جهالت اداره شد و اعتماد و اطمينجان   دست دست گرديد و به
آورند  نمی بيرون را خود استعدادهاي و ها يهسرما ،افراد كه است طبيعی بست، بر رخت
 اندازند. كار نمی  و به
 شخصی   احتياجات صرف به باشد داشته  نامشروعی يا مشروع سرمايه يا ارثيه كسهر

                                                
 ت.نعمت امنّي نعمت تندرستی و ،و نعمت مجهول است د قدر : . حديث1
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هجاي انسجانی و    . حتجی سجرمايه   فرستد خارج می هرساند يا ب می هاي آنی گارانی و خوت
ركجود   پس شوند. می صرف فساد و لغو هاي راه در يا مانند می مجهول و خفته استعدادها

 سرمايه است و فرار آنها.
انديشجی و   ، دور شجود  مجی   سجلب   همجه   جسجارت از   جرأت و  ت قضايیبا نبودن امنيّ

 تیكه بايد مجدّ   دار وسعت  و  دار تهاي مدّ ها و طرح نقشه  گردد و می  پروازي منتفی بلند
نطفجه عقجيم     در  ، ببرنجد   ج عجالی يتا بعدها نتجا   دهندزمينه بسازند و توسعه ب  بااشند و  بار 

ر كجا  كوچك بخواهجد بجه    هاي هائی وجود داشته يا سرمايه سرمايه  كه  فرض به  مانند. می
ايت شركاء مح محكم مطمئن و طبق قوانين بر ،شركت  تشكيل به  چون اطمينانی  ،بيفتد  

تشجكيل   ،هاي بجزرگ و اساسجی   شركت ،وجود ندارد  چيان يا مأمورين در قبال استفاده
محجال اسجت در     ،بزرگ كشاورزي و صنعتی و اقتصاديِ  گردد. مؤسسات توليدي نمی

  درست شود. ها با فكر و سرمايه مردم چنين محيط
 ،رو ضعف نيروي قضائی و با رواج ارتشاء و اعمال نفجوذ در كشجو   با عدم استقالل

اينكجه اگجر     شود. كسی اطمينان بجه  كاران تأمين می ميدان مساعدي براي شيادان و خطا
نمايجد   نمجی  ،مؤاخاه خواهجد شجد   ،همكار يا نماينده و كارمند او كاله سرت گااشت

خدمات اجتمجاعی شجعاع عمجل هجر كجس محجدود        هاي اقتصادي و بنابراين در فعاليت
بينيجد در   كه می گاه نظير آن مؤسسات هيچ گردد. ر  شخص او می دسترسی يا چشم به

شعبه و شاخه داشته و مصنوعات و محصجوالت خجود را    تمام محالت و شهرهاي اروپا
گرداند در اين كشجور   كند و ارز و قدرت براي مملكت برمی پخش می در سراسر دنيا

 درست نخواهد شد.
حكومجت   ر ري بجود. امجا د  هجاي تججا   اين از بابت تجمع سجرمايه و تشجكيل شجركت   

مقصجدي كجه    هر صورت و  شوند و همكاري به افراد هم دور هم جمع نمی ،استبدادي
 گردد. عملی نمی د،بخواهي

يشجائی، همجه آمجال و     دليل قضيه خيلی واضح است: در حكومت فجردي فاعجل مجا   
وجودي  بركات و منافع چون و است قدرت مركز  هب توسل و تقرب متوجه ،افراد اعمال
مركز يا شجعب   هب  نفر محدود است مسلماً ميان داوطلبان خدمت و پويندگان تقرب يك

هنگی و اآيد. نجه تنهجا همج    ها پيش می ها و حسادت يك سلسله رقابت ،قدرت و ثروت
كند بلكجه دشجمنی و مزاحمجت و بجدگمانی و دوري رونجق       همكاري موضوع پيدا نمی

توانجد نجه در بجاال و نجه در مراتجب مجادون و در        گاه نمی هيچ استبداد كند. رژيم پيدا می
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حاصجل   يدوستی و همكاري بياورد. وقتی در يك جامعجه دوسجتی و همكجار    ، جامعه
مزاحم يكديگر نبوده بلكه رسيدن به آنها محتجاج و   ،ها و منافع افراد شود كه هدف می

اشجتراك هجدف وججود داشجته باشجد. چنجين        ، د و در مرحله اولالزم به مشاركت باش
 تواند فجراهم گجردد. مضجافاً    يا حكومت عمومی نمی منظوري جز در رژيم دموكراسی

 .يك حداقل اعتماد و استمرار الزم دارد ،اينكه هر گونه همدستی و همراهی افراد  به
دوستی  دست  كسی  مسلماً،ناپايداري  و  اعتماد  دمع  با و  تحميلی هاي برنامه  و  هدف با 

 هجاي  برنامه ،ديكتاتوري كه خود دستگاهِ فرض هم ديگري نخواهدداد. به هو همكاري ب
 ،بخواهجد اججرا نمايجد    ملجی  اًظجاهر  صورت  بگاارد يا به پاي ملت پيشِ ،برقی  و  زرق با 

در طجرز انتخجاب و انتصجاب آنهجا صجالحيت و       مأمور اجرا و ابالغ هستند وكه   كسانی
رسجانی    صفتی نسبت به اربابان يجا سجود   گيرد تا نوكر صداقت كمتر مورد توجه قرار می

همكاري صجادقانه    و  توانند عالقه و اعتمادي در افراد ايجاد نمايند گاه نمی هيچ ،آنان به
 اي جلب كنند. و صميمانه
براي حفظ مقام متزلزل خجود و ترسجی كجه پيوسجته از      هر دستگاه استبدادي اصوالً

دوسجتی   با يكديگر عليه خود دارد هيچ وقت مايل نيست در ملت اتحاد و ارتباط مردم
و اتفجاق و همكجاري   از هر گونه تشجكيل   طبعاً و همكاري برقرار شود. دستگاه استبداد

توطئجه و   ،«از و حكومجت كجن   تفرقجه بيانجد  »نمايد. عمل او بر طبق اصجل   جلوگيري می
 تجزيه است.

ها و عدم امكجان   و همكاري تشكل ها و عدم  يعنی عدم تجمع سرمايه ،حال همه اينها
كجه دنيجاي    نظر بگيريد و از طرف ديگر بجه خجاطر بسجااريد    ها را در نيرو تمركز و توليد

كدام يك از شئون تمجدن اعجم    نيروهاي بزرگ است و روز چگونه مظهر بروز عملام
و دولتی عصجر جديجد اسجت كجه      هاي تجاري، علمی، فنی، كشاورزي، ملی از فعاليت

بجا    و فكجري و   هجاي هنگفجت مجالی    سجرمايه   صورت واحدهاي عظيم در سجايه تجمجع   به
ام نگجردد. كارخانججات و مؤسسجات توليجدي     انج  شمار همكاري افراد بی  هماهنگی و

صات علمی و اقجدامات عمرانجی نيجز ديگجر     المللی پيدا كرده است تفحّ  جنبه ملی و بين
گردد، آنهجا كجه بخواهنجد بجا      در يك آزمايشگاه خصوصی و مناطق محدود انجام نمی

كالهشجان در ايجن دنيجاي     ،هاي كوچك قجديم زنجدگی كننجد    وسائل ضعيف و مقيا 
ايجن ترتيجب     كنيد كه بجه  معركه است! مالحظه می پسِ ،ها و قدرت از فعاليتخروشان 

به اميد هر گونه توسعه و توفيق اقتصادي يا علمی و اجتماعی كه قرار باشجد بجا نيجروي    
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اسجت    منتفی  و  دي مقطوعاستبدا  هاي در رژيم ،با سرمايه و كار آزاد انجام گردد مردم
  بخواهنجد همجه    2يا مونيسم 1يعنی رژيم اتاتيسم مگر آنكه با اسلوب سوسياليستی دولتی

شود؟ آيا جمع بين سجلطنت   مستبد چه می صورت تكليف سلطان  در اين كارها بگارد.
ميسر است؟ اسم و عنوان كجه عجوض شجد     يا كمونيست و رژيم سوسياليست استبدادي

مردم ديگر الزم نخواهد بود؟ با اجبار و دستور همه چيز درسجت   همكاري و همفكري
 شود؟ می

 ،البته در اين مملكت همه چيز شدنی است. چون حقيقت و واقعيت منظجور نيسجت  
هجا اسجت اشجكالی     ظاهر كافی است. اگر غرض دلخوشجی و فرونشجاندن هجو     اسم و

 وا نخواهدكرد و قدمی جلوتر نخواهيم رفت.دندارد ولی دردي را 
 هجاي پرعجرض و طجول و    ساختمان ، شود صرف می هاي دولتی ی و بودجهعوايد ملّ
...اما حاصل  شود می  طرفه ايراد هاي يك گزارت هاي افتتاحيه و شود، نطق ارتفاع بنا می

كجاران و مجأمورين داخلجی     هاي خجارجی و بجه جيجب مقاطعجه     صندوق شركته نهائی ب
بخجش   حاصل يا زيان هاي بی هياهو و هيوال ،ماند می مملكت و ملت  آنچه براي رود. می
همكجاري در  حاد و گونه تشكل و اتّ كه مانع هر كهنه و دردناك ملی  آن بيماري  است.
تا حجدود زيجادي زائيجده     كهسم(آلي و ويدييعنی روح انفرادي )اند ،باشد اي می هر زمينه
 له است. البته در تشجكيل ايجن روحيجه عوامجل نجژادي و جغرافيجايی و      سا  ۸۱33  استبداد

 . انصجافاً  انجد  دخالجت داشجته   تمامجاً  ، ادهدست هجم د   به زيادي دست  فرهنگی و سياسی 
بيشجتر   ارتزاق ايران مثالً .بياندازيم گردن سلطنت استبدادي هرا ب  توانيم تمام تقصير نمی

هجم    آن ،پيشجگی  گري و تجارت خالف صنعت كشاورزي بر از كشاورزي بوده است و
نجوع    ايججاد يجك   ،با دهات مججزاي مسجتقل از يكجديگر    ،درشرايط خاص فالت ايران

 در هجا و اختالفجاتی كجه پيوسجته مجردم ايجران       همچنجين تهجاجم   .نمايد استغناء و انزوا می
سزا در تمايل افراد به احتراز و اختفجاي از همجديگر داشجته    ه اند تأثير ب معرض آن بوده

يجك   ،3«كبِهَاْمَج  وَ كَهابِج ذَ وَ كَبِج هَر ذَتِسْاِ»يا ضرب المثل:  يثاست تا آنجا كه حد
گجااري   ه گجوئی و كجال   شده است. مفاسد اخالقی و دروغ شعار و تدبير دفاعی ايرانيان

هجا را بجدگمان    نوبه خجود دل ه )كه بعداً در بند پنجم خواهيم ديد ناشی از چيست( نيز ب

                                                
 .ائیگر دولت .۲
 .و احزاب وحدت دولت .۸
 ات را مخفی نگهدار. پولت و رفت و آمد و مسلك وعقيده :. روايت۳
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هم كرده، هر كس سعی داشته است به مشی خود برود و همخجرج و همجراه    هين بو بدب
كجه   طوري به ،با كسی نشود ... ولی در هر صورت و عالوه بر تمام اين اوضاع و احوال

ججدائی و  ه نيز كمك شايان ب لوازم و منافع حكومت استبدادي ،در باال تشريح كرديم
بلكه درآينجده نيجز مجا را     ، نمايد. بنابراين نه تنها درگاشته نموده و میدستگی مردم  دو

براي مواجهجه   ، يعنی سهولت تفاهم و توافق با يكديگر ،از اين نعمت و نيروي بزرگ
و پجيش بجردن آمجال و     حكومجت دموكراسجی  ه با مسائل و مشكالت روز و براي نيل بج 

 زيانی نيست. كم محروم ساخته است. و اين ،یهاي ملّ برنامه
 

 :با استعمار ثباتی و عدم استمرار و استقرار امور و رابطه استبداد ناامنی و بی -3
مراكجز قجدرت كجه الزمجه     ه تمركز اختيارات در يك جا و ميل به تقرب همجه افجراد بج   

از نظجر عجدالت و    ۸و  ۲هجائی را كجه در بنجدهاي     است نه تنها زيان حكومت استبدادي
هجاي   آورد بلكه از جهات عديجده ديگجر نيجز ميجوه     بار می هامنيت قضائی اشاره كرديم ب

 ... .دهد  سوز خود را بروز می تلخ و خانمان
و رفتنی. تازه در مجدت   خواه ناخواه بشري است مردنی ،شخص اول رژيم استبداد

يجك حجال    تواند پيوسته به تابع حوادث و عوامل خارجی بوده نمی ،حيات و قدرت نيز
 و روال باشد.

 ،و عجدم همكجاري   ،هم در نتيجه عدم امنيت قضجائی و اعتمجاد   طرف ديگر مردم  از
خواهند  خود الح به مأمورينش و هواخواهان با را مستبد رئيس كشيده كنار را خود پاي

طور كه در تجاريخ   اي در جامعه ندارد همان گااشت. چنين دستگاهی كه ريشه و تكيه
 ها و تغييرات عظيم است. در معرض نوسان ايم دائماً ديده ايران

 شده نسل انجدر  مداري دائر  كه با اسا  و بر هم ها و تشكيالت ملی كه بنگاه دانستيم
 ،شد و كجم عمجر بجوده   رتواند ريشه بگيرد. همه چيز كم  نسل باقی بماند و بگردد، نمی

 رود. خيلی هم كه دوام كند با صاحبان آنها از بين می
رونجد   ميرند و می می ،كه اجزاء هستند و چه آنها  است   استبدادأآنكه در ر فرد چه

رود و  باشجد از بجين نمجی    ه اجتمجاع يجا ملجت   ولی اگر امور و مؤسسات خواسته يا ساخت
و   مملكت استمرار خواهد داشت. بنابراين اقجدامات و تأسيسجات حكومجت اسجتبدادي    

ماننجد   ، ريختجه باشجد    تفصيل  و  و با طول  سنگين  كه  قدر هم  هر  مملكت  و شالوده  بنيان
 شود. برفی است كه واژگون و ذوب می هاي قصرهاي مقوائی يا مجسمه
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 صاحب و بی ،متناوب هاي خرابی تملّ نظر از ديگر حياتی و اهميت با  بسيار موضوع
باشجد. ثمجره تلجخ     می استبداد  هاي كه از شالق  در نقاط مملكت است ،كارها  سامانی  و 
عالقگجی   اعتنجائی و بجی   داره امور خودشان از يك طجرف و بجی  از ا داشتن مردم  كنار بر
يعنی واگاار بودن همجه   ر،امور عمومی و در دست نگرفتن كارها از طرف ديگ بهآنها 
است زيرا كسجی   ، در اين قضايا دخالت مستقيم داشتهو مأمورين و پادشاه دولت چيز به
بجرآوردن حجوائج اجتمجاع از قبيجل نظجم، نظافجت،        شجرت در مور و نه داوطلب مباأنه م

منجد مقتجدري پيجدا      هعالقج  شده است. اگر پادشجاهِ  خواربار، امنيت، فرهنگ و غيره نمی
نظجارت  و فرستاد كه عرضجه   كرد يا حاكمی را می اين قبيل امور می  شد و عنايت به می

شجالق و منجنيجق    ها را به ا قصابانداخت ي تنور می هچند نفر نانوا ب داشت )مثالً ابراز می
 نگفته نماند كه تمام تمشيت و تدبير سجالطين  كشيد ... و دار میه بست و دزدي را ب می

كمتجر بجه فكجر اقجدامات اساسجی و       ،كجرده  از اين حدود تججاوز نمجی   ،و حكام استبداد
مختصجر فراخجی و فراوانجی موقجت      ، د(ان افتاده دار و اصالحی می هاي ريشه جوئی چاره

 ،رفجت  يا حاكم از سر بندگان عقجب مجی   محض اينكه سايه سلطان هآمد ولی ب پيش می
 شجاه  ،كه اگجر جريجان مملكجت    در صورتی .داد بلبشو يا قحطی و سختی رخ می مجدداً

د مجردم دخالجت و   يعنجی خجو   ،گشجت  دستوري نبود و به پيروي از منويات فجردي نمجی  
سهولت براي اداره و ادامه كارهجا  ه ب ، داشتند مشاركت و مسئوليت در امور مربوطه می

 ،كتجاب سرنوشجت مجردم     شيرازه  وقت  كردند آن شدند و ورزيدگی پيدا می تربيت می
 آمد. صورت اوراق پاره در نمی مملكت به رفت و دم به دم در نمی ،مثل نخ پوسيده

كليات خجود   در  جزئيات و نه فرد است نه در هچون وابسته ب يپس مملكت استبداد
هاي  ناراحتی و ها ناامنی بر عالوه باشد. داشته استقرار و استمرار يا دوام و ثبات تواند نمی
طرف و حوادث سياسجی   و مدهاي داخلی از يك هاي طبيعی و جار فرسودگی ،مردم

نمايجد.   سقوط و تالشی می هرا تهديد ب  دم آن هر ،رجی از طرف ديگرهاي خا و طوفان
خودتان نظائر زيادي از اين حقيقت تلجخ را خوانجده    ،درتاريخ قديم و جديد و معاصر

 .داي و ديده
آشتفگی  و تخت و تاج هاي واژگونی شاهد دائماً خاك و آب اين ساكنين سابقاً البته

ماننجد   ، تهجاي كوتجاه و موقّج    كشجور ججز در دوران    و نابسامانی اوضاع خجود بودنجد و  
شجد.   اي بود كه قرار و تكانش از هم تشخيص داده نمجی  رفته چهارچوب در يِ گاهواره

هاي ديگجر   يا غارتگري ،و چنگيز هاي اسكندر گشائی كشور نظير ،اما در دوران معاصر
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كنجد دول   هجا را نمجی   الملل قبول چنجين تزلجزل   رخ نخواهد داد. سياست و مصلحت بين
زبان آنها اسجت و  ه هايی كه ب سامانی هم بخورد و بیه گاارند وضع موجود ب قوي نمی

اسجتقرار را   در جائی رخ دهد. مملكت فاقد ثبجات و  ،تما  با منافع و مصالحشان دارد
خجارجی    تجاوزهجاي   و  گيرنجد و از تحجوالت داخلجی    زير عنايت يا حمايجت خجود مجی   

نيجزه   تكاي سر ا هنمايند كه ب تر می  تر و مقتدر را استبدادي كند. رژيم استبداد حفظش می
وقجت حجاكم مسجتبد كجه       هر حركت و صدائی را خفه نمايجد. آن  ،و وسائل جاسوسی

انجدام   كسی اججازه كجالم يجا عجرض    ه كند ب خود نداشته و جرأت نمی اي در ملت تكيه
بجاد در غبغجب    ، اي در دست حاميجان خجود قجرار دارد    كرده دهد و همچون آدمك باد

زنجد. غافجل از آنكجه     دم از ثبات سياسی و استحكام حكومتی خود مجی  انداخته و دائماً
هجاي خجارج بدانجد و     هجا و سجفارت   تعادل و تسلط خود را در مملكت بايد بدون توافق

وقت است كه مملكجت و   آن ، تصادم شده تبديل ب ، هاي موقت كه توافق محض آنه ب
كججا پنجاه ببجرد. چنجين     ه كجا فرار كنجد و بج  به داند  حال خود رها كرده نمی  را به ملت
وسجكوت مرگبجار ملجت اسجت خجود       م با خفقان آزاديأهاي ثبات سياسی كه تو داعيه

آورد  استبداد عدم استقرار مجی  ، درگاشته است. نشانه عدم استقرار و حاكی از استعمار
اسجتقرار دهنجده آن اسجت.     و آورد و استعمار نيز طالجب اسجتبداد   ولی حاال استعمار می

و يجا   ژيجم دموكراسجی  راسجت. در يجك    زيجر پجرده اسجتقالل    اسجتعمارِ  ،البته مقصود مجا 
و آزادي  مين گجردد. افكجار عمجومی   أراحتجی تج   هتوانجد بج   منافع استعمار نمجی  ،پارلمانی
 ،سازند و هر تجديجد انتخابجات   اسرار و ايادي آنها را آشكار می ،انتقادات و مطبوعات
المثجل قجديمی خودمجان كجه      باشد. بنجا بجه ضجرب    ها و منافع آنها می اي نقشهتهديدي بر

تر  صدا و سر بی و تر  راحت خيلی ،خارجی هاي سياست ،«بچاپ را ده و ببين را خدا كد»
هجاي منتخجب مججالس. يجك      و دولت نفر كنار بيايند تا با يك مجلس  توانند با يك می

وانند زير فشار و گروگان قجرار دهنجد و بجا وعجدة ضجمانت      ت طرق مختلف میه فرد را ب
 خواهند از او بستانند. آنچه می ،قدرتش حيات و
هجا   بجراي خجارجی   فرموده بودكه حكومت من و حكومجت ملجی   دكتر مصدق آقاي

و  لجی دهجد ولجی حكومجت غيجر م     حالت زن نجيب را دارد كه دست به هيچ كس نمی
 كند. زن نانجيبی است كه همه حريفان را راضی می ،خائن
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 :بقای ايران ِرو ِس رژيم استبداد -4
بجه   آنججا توججه مجا صجرفاً     اين مطلب كرديم، ولی در   اي به اشاره ،در قسمت اول بحث

در تجاريخ   مملكت و به مسأله بقاي ايران و استقالل وضع مملكت بود. كاري به دولت
 گاشته جهان نداشتيم.

 رِهجا سِج   نمايند. حتی بعضی زنند و ادعائی است كه می اين همان حرفی است كه می
 :اند گفته دانسته و تیپرس شاه  و  را مرهون سلطنت  ساله ايران ۸۱33بقا و عمر 

 «.حال از بين رفته بود صد بار تا به حتماً نبود نبود يعنی استبدادي رژيم چنين اگر» 
 را دارد كه با حوصله و تفصيل بيشتري مطالعه شود. مسأله ارزت آن

 ز جهتی غلط.از جهتی صحيح است و ا ادعاي بقا و دوام ايران
و حتجی   يونجان  ،مصجر  ،كارتجاژ  ،آشجور  :هاي ماننجد  ملت  ا وه را با دولت وقتی ايران

ر و هجاي بسجيار مشعشجع و پجر اقتجدا      بينيم آنهجا بجا وججود دوران    مقايسه نمائيم می« روم»
كلجی از صجفحه روزگجار محجو شجده نجام و نشجان و         هبعضی ها بج  ،اند شتهاشكوهی كه د

نمانده است و بعضجی ديگجر مخلجوط و محجو در كشجورهاي ديگجر        نژادي از آنها باقی
ججا مانجده و    بجر  يك امروزه نماينده و وارثی ندارند. ولی ايران كماكان پجا  گرديده هيچ

محو بعضی كشجورها   اول بيان فوق كه مربوط بهخود را حفظ كرده است. البته قسمت 
زيجرا   .تواند صجحيح باشجد   طور مطلق نمی شود درست است ولی قسمت اخير آن به می

 و دولتی وجود دارد كه نجامش ايجران اسجت    مردم ،باالخره در سرزمين موسوم به ايران
دارنجد.   وجود نام همان هب ،اه دولت و مردم هم،روم و يونان و مصر سرزمين در اينكه گو

سجال چنجدين    ۸۱33ايران در ظرف اين  ،لق و واقعی اگر خواسته باشيمطولی از نظر م
امجروزي بجه هجيچ وججه از نسجل اصجلی        بار مشخصات خود را عوض كرده است. نژاد

 . نيستند و...
 شاهنشاهی استمرار و استقالل گاه هيچ سلطنت سال۸۱33 اين در آنكه تر مهم همه از
 دوره را هم مهاجمين خارجی بر ايجران  ايم.مدتی از اين كنند نداشته كه ادعا میطور آن

انجد مزاحمجت    اند، بلكجه ديجده   نبرده اند. البته مملكت را همراه خودشان حكومت كرده
انجد   كرده در سرزمين ما منزل نمجوده  جا خوت ،گارد خيلی خوت می ،چندانی نيست

سـلطنتكه لايم ب استمرار شاهنشاهی نداشته تنها استقالل و  نه.اند ولد پرداخته و زاد و به

رامـااسـتقالووبگيرنـدرامتجاوزينیِجلواندنتوانستهوجههيچبهسالطينو
  اند.ههابودهمان،گذاشتهمیفرارهبپاكهكسیاووكنند.حفظ

 يكديگر    تجاوز به كارشان دائماً ، هاي ما هاي ما و سلسله جنبان سرسلسله ،عالوه به
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نكجه پجا   همي .اي ببينند قبلی مقاومت عمده سالطين بدون آنكه از ناحيه متصرفين و  بوده
 .كردنجد  كشور را تسخير می ماه از شرق تا غرب  گااشتند در عرض چند در ركاب می

تاج و حيات  كه تخت و اند. آنها بوده دفاع بی و هزدروا بی ايران  و اياالت شهرها گوئی
 ايران باشند؟   حافظ استقالل  توانستند می دادند چطور دست می از  سهولت اين خود را به

 
 كی تواند كه شود هستی بخش         ذات نا يافتجه از هجستی بخجش   

 
هاي خجارجی   رغم تهاجم علی كه وضع ايران انكار نيست ذالك اين واقعيت قابل مع
 زبجان و فرهنجگ آن رخ   و هجائی كجه در نجژاد    هاي روزگار و امتزاج و انقالب و تالطم

فجرق دارد.   ،و روم و يونجان  و فنيقيجه  و مصجر  داده است با وضع كشورهائی مانند كلده
 كلجی مليجت  ه اي جهات پيش آمده است طوري نبوده كه بج  اگر زير و زبرهائی از پاره
هويت و شخصيت اصلی حفظ شجده   ،ها و تحول با همه تغييرما را از بين ببرد، باالخره 
 ايران نسبت به سايرين امتياز دارد. است و از اين جهت حقيقتاً

پجس   .است نرفته  مكرر نابود شده ولی همه چيز از بين ما و حكومت ايران استقالل 
كرده بودنجد   است. يا بيگانگانی كه مملكت را تصرف دهسر در آور ايرانيت ،از چندي

اند. بايد ديد اين امتياز معلول چيسجت؟ آنچجه در احيجا     خود زده  پرچم و عنوان ما را به
تفجوق فرهنجگ و    ،باشجد  هاي مجدد به ايران تأثير داشته و افتخجار مجا مجی    گرفتن و جان

لحاظ نيجروي لشجگري و     چه بهكنندگان بوده است. مهاجمين اگر  استعداد ما بر تسخير
لحجاظ نظجام اداري و هنجر و زبجان و       شدند ولی به غالب می بر ايرانيان ،خصلت جنگی
لحجاظ معنجوي خجود را       بجه  و ديدنجد  تجري مجی   خود را در مرحله پائين ،آداب و ماهب

برآمجده   دانستند. اين است كه بزودي در صدد تجرميم ايجن نقيصجه    مغلوب و محتاج می
آمدند. حتی بجه آن   در می لبا  و آداب و آئين ايرانیه ب ،براي احراز تساوي و برتري

اختيار   را ما ماهب و كردند می فارسی اشعار و ادبيات جمروّ را خود كردند. می افتخار
 تصرف اعجراب  از جهت اخير فقط ،شدند تر از آت می مودند. و گاهی كاسه گرمن می

ايجران را گرفتنجد و هنجر و     رسوم اداري و آداب درباري باشد. خلفاي عرب استثناء می
سجرايت   میو اسجال  ممالك عرب زبانه ب زيادي از زبان فارسی ذوقيات و اصطالحات
هر جهت بر ماهب قبلجی ايرانيجان داشجت     چون برتري بارز از كرد. ولی ماهب اسالم

نسجبت بجه آن وفجادار و     بست. ايرانيجان نرخت بر ،از ايران چيده شدن تسلط اعراب با بر
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برتري  پهلوي خط بر چون نيز عربی خط شدند. نيز آن انتقال عامل حتی و ماندند معتقد
يجك تركيبجی از    ،و فرهنگ و افكار ها ماندگار شد. ولی نژاد داشت با تكميل و تطبيق

 پايدار و برقرار گرديد. ،ا آنچه سابق وجود داشتب ،آن
)اگر مفهوم نسبی خاصی بجر طبجق توضجيحات     بقاي ايران رِِّسِ ،طور خالصه پس به 

وجه مرهون وضع حكومتی و كشجوري نبجوده اسجت بلكجه از      هيچ به ،باال به آن بدهيم(
و  ضجعف و سسجتی را نشجان داده انجد و سجلطنت اسجتبدادي       ا منتهجايِ ه اين بابت دولت

 ،اما از جنبجه فرهنگجی و معنجوي    ، باشد ل اصلی اين ننگ میمسئو ، روحيه مالزم با آن
خود را تجا   بلی ايران تسلط و تفوقی بر دشمنان داشته و توانسته است شخصيت و مليت

 حال باقی بماند. به اي حفظ بنمايد و تا اندازه
 تسجلّطِ  براي اين بوده است كجه اسجتبداد   ،شدهكلّی نابود ن هب ت ايرانيّمل و اگر ملت

كشجيدن   هائی براي نفس فرصت ،ها نداشته ها و مكان در تمام زمان ،مستمر مطلقِ كاملِ
و سلسجله هجا    هاي ضعف بجراي سجالطين   پيدا شده است. هم دوران گرفتن مردم و جان
اسجت در اعمجاق مملكجت و گوشجه و      توانسجته  اثر آنها نمجی  و و هم حكم است آمده پيش

گااشجته   حجال خجود وا   ها نفوذ نمايد. گاه گاه مردم به ها و بيابان كنارهاي كوه و جنگل
هاي ديگجري   اند روي پاي خود حركتی نمايند. همچنين پناهگاه و درگاه توانسته ،شده

اي ابجراز ارادت و فعاليجت و   ذوقی آنها وجود داشته كه محلی بر براي حيات معنوي و
 اند. نشاط پيدا كرده

حمايجت   و تسلط طرف  يك  از ؛بود نخواهد چنين ،اينها از بعد و معاصر دوره در ولی
او را همه وقجت و همجه ججا     ،را نموده هاي استبدادي و جبران ضعف و كسري استعمار
و اداري و عملجی جديجد    نظامی وسائل فنی و ،ز طرف ديگردارد. ا نگاه می  ا و بيناپسر
تجرين   تجرين نقجاط كشجور و كوچجك     افتاده ا اجازه و امكان داده است با دوره دولته ب

منجابع و موضجوعات    همه چيز را قبضه نمايجد و مخصوصجاً   ،امور ارتباط و احاطه داشته
كسجی   كشيدن براي اختيار و اداره خودگرفته جاي نفس معنوي را در و فكري و  ذوقی

 باقی نگاارند.
بست باردازيم چند مطلب ديگجر   جوئی و راه فرار از اين بن چارهه اما قبل از آنكه ب

الزم اسجت در   اين قسمت از بحث بررسجی نمجائيم و فعجالً    را باز در پيش داريم كه در
 مطالعه بيشتري بكنيم. ،تملّ گاه فوق يا سنگر دفاعی معنويِ زمينه تكيه
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 مرهون چيست؟ قدرت فرهنگی و معنوی ايران -٥
مقهور  را مهاجمين است شده سبب كه ايران معنوي و فرهنگی تفوق و تسلط گوئيم می

بلكجه   ی نيسجت. سجت پر به شاه و مربوط وجه مرهون سلطنت هيچ و منحل در خود بنمايد به
شجرح   باشد. براي توضيح و توجه بيشجتر بجه   آن می العمل در برابر عكس فرار يا عكس به

ادبيجات،   ،پجردازيم  ايران می تيك يك مظاهر و مفاخر و معنويات و فرهنگ و ذوقيا
 صنايع ظريفه، معماري، قالی، علوم و باالخره ماهب.

و سبب شجهرت و   ترين و بارزترين افتخارات ايرانی مايه از جهتی پر ادبيات فارسی
 مجدح سجالطين   ،نفوذ فرهنگ ما در ملل ديگر شده است و يكی از مظاهر شعر فارسی

زت و شجهرت ادبياتمجان را   ا بوده است. البته اگجر ار ه رابدر در ،گاه آن و امراء و جلوه
حق است كه خلعت اين خجدمت و افتخجار را بجر     ،خوانی آن بدانيم هحدر مضامين مدي
 كجه   شجود و ابيجاتی   مدح سجالطين خجتم مجی    هكه ب يم ولی قصائديبينداز دوت استبداد

 قلمروِ از و دوران و مكان و زمان در وقتی است كرده می دريافت را ها صله گرانبهاترين 
ا، هج  كرده است. عنصجري  كمتر پيدا می  خريدار و خواهنده ،شده است ممدوح دور می

شجدند و آن اشجعار    الشعرائی مفتخجر مجی   لقب ملكه ا كه به ا و قاآنیه ا، انوريه فرخی
كمتجر   است و در خارج ايران چندانی از آنها باقی نمانده اند نام و نشان آبدار را سروده
 ،آسجمان ادبيجات ايجران    اولِ رِدَكند. اما از ستارگان قَج  شناسد يا ياد می كسی آنها را می
 بينيم سجعدي  می ،كنار بگااريم تاس را كه معاصر سلطان محمود غزنوي اگر فردوسی
كننجدگان نجام ايجران در     كننجده و جاويجد   و امثال آنها كه زنده و مولوي و خيام و حافظ
و  يجا هجرج و مجرج دوره مغجول     مربوط به دوره هاي نظيجر اتابكجان   ماًتما ،باشند دنيا می
هجاي   دورانه رفته مربجوط بج   هم يعنی روي ،و سلجوقيان و دوران ضعف غزنويان تيمور

هجاي كجم قجدرت و     سلسجله  و معاصرِ وهرج و مرج حكومت استبدادي ضعف سلطنت
مجدح   اصجالً  ،يجا ماننجد ناصرخسجرو    ،نامی . اين شعراء و نويسندگانِاند كم شوكت بوده
گمنجام   ممدوحان آنان  ،اند جنبه فرعی و معمولی داشته اند يا اگر گفته سالطين را نگفته

واقجع   مهجري و طجرد پادشجاه غزنجوي     كه مورد بجی  كم اهميت بوده اند. تازه فردوسی و
 و رودكجی  قبل يعنی مكتب دقيقی است متعلق و مخلوق دوره گرديده و دشمن او شده

در برابجر   ی و ثمره رستاخيز ملی ايجران هاي سامان كه هماهنگ و همزمان با سلسله است
 ريخجت و فردوسجی   را دقيقجی  شود. طرح شاهنامه طه خلفا محسوب میسل ستمگري و

كجرد.   شجروع بجه نظجم شجاهنامه     ،سلطنت رسيدن سجلطان محمجود  ه سال قبل از ب ۳3هم 
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سهمی نداشجته   ا،م شدن شعراي نامی و ادبيات عالیِ در پيدا ،و استبداد بنابراين پادشاهی
 است.  

هائی كه در نقاشی و خط و ظجروف   نمائی صنايع ظريفه و هنر ذوقيات و آمديم سرِ
 كننجده و تشجويق   غيره بروز كرده است. البته مصجرف  آالت و زينت و لبا  و ادوات و

 و اشراف و پولدارها هستند و ظجاهراً  سالطين عادتاً،كننده اصلی اشياء تجملی و هنري 
 :اما .دهد ادعاي عنايت و خدمت می به آنها حق آب و گل در اين قسمت و

 توجه به ظرائف و زوائد زندگی است. ،پرستی ثروت و دنيا و الزمه قدرت اوالً
و  و مصجر  و چجين  را با آثار يونان آالت درباري و زينت وقتی آثار هنري ايران ثانياً
اند به آنهجا ارزت و   زور طال و مصالح قيمتی خواستهه بينيم ب می ،مقايسه بنمائيم فرنگ

دقجايق و   شجدنِ  دهربج  كجار  جالبيت بدهند و از جهت تناسب ابعاد و شكل و ظرافت و بجه 
دسجته   سلطنتی، ظروف ،و وطا تخت )مثال:است معيوب و متوسط غالباً ،ذوقی لطافت

 .فت ها و غيره ...(بشمشيرها و خنجرها، زر
كنجد و از زور   فوران می ذوقيات و هنرها هميشه در حال سرشاري و آزادي اصوالً

 نمايد. و الزام فرار می
د بج آن در مساجد و معا هاي عالی نمونه،در ساختمان ايرانی اما معماري و ابتكارهاي
نجه   .اسجت  شود و سرمايه معنوي مردم ديده می ،بوده است كه مورد عالقه و عمل ملت

، اهج  روي آنهجا از طجرف  دولجت    در قصور سلطنتی و بناهاي حكومتی و اداري و اتفاقاً
همه مسجاجد و آثجار    كه اين در اصفهان شده است. مثالً شتر فعاليت و خرج میيخيلی ب

هاي صجفوي و دولتجی    ازكاخ ،هنر معماري وجود دارد شاهكارهاي و ماهبی درخشان
 ،لحجاظ صجنعت معمجاري    ه بجه مانده است ك جا بر پا وقاپ ین و عالستو فقط عمارت چهل

  باغ است. در حجالی  چهار  ه و مسجدشا  و مسجداس لطف تر از گنبد شيخ العاده عقب فوق
قصجرها و   ،طان حسجين و شجاه سج   شاه عبا  مخصوصاً ،كه هر يك از سالطين صفوي

كه سجياحان    طوري ساختند. به می،و رجال آنها چه خود و چه درباريان،عمارات فراوان
اه تا حدود محل جديد دانشجگ   از دوطرف،غبا اند در سراسر خيابان چهار نوشته اروپائی
 هاي بسيار زيبائی وجود داشته است. باغات و كاخ ،اصفهان
 پاريس نتردام مانند كليساهائی اگر نيست. طور اين اروپا در دانيد می كه  طوري به اما 

هاي سلطنتی و شاتوهاي اشرافی  كاخ ،ن وجود داردمنيستر لند ستوو  وكاتدرال كلن
ي  شود كجه هجر كجدام شجاهكار     زياد ديده می ،هاي عمومی نيز حتی ورزشگاه فراوان و
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ن و بزرگجان  ها خاطر پادشا سليقه و به هب دستور و به،استحكام بوده هنر و دقت و  لحاظ به
، لندن برجِ و مها باكينگ قصر ،پاريس لوورِ و ورساي ؛از قبيل .اند شده بنا اه دولت يا و

 پتسجدامِ  ، شجاتويِ وي، ساختمان دانشجگاه كراكج  وين شاتوهاي شومبرونِ ،روم كليزئومِ
 غيره. و ، پرو 

نيجز وضجع چنجين بجوده اسجت. در برابجر قصجور عظجيم تخجت           در ايران قبل از اسالم
هجا و انبيجه مجاهبی     آتشجكده  ،نبسجتا  نقوت طاق ب ومرغا و مشهد و آثار شوت جمشيد

آنججا كجه در زمينجه مجاهب صجحبت خجواهيم        ،ين بندا بينيم. در بحث آخر مهمی نمی
جنبجه   كجه كجامالً   شود. ديگر از آثار و مفجاخر ايرانجی   توضيح اين مطلب داده می ،كرد

جا دارد راججع بجه آن جداگانجه حجرف زده      .است قالی ما ،اختصاصی و ابتكاري دارد
 باشد. باشيم زيرا از جهات مختلفی قابل توجه و كاشف حقايقی می

را هم روي خود ندارد كجه بگوينجد مجديون     الحمد اس اين يكی حتی اسم سالطين
رسجانند   میها و سالطين  ابنيه كه انتساب آنها را به سلسله آنها است. برخالف ادبيات و

هجا   ی، بافتبري سلجوق  چيا گ ی،كاروانسراي شاه عباسشعراي غزنويگويند: می مثالً و
  ي، قاليچهكرد ی، جاجيمكاش ها عنوان محلی دارد: قالی پارچه و قالی ايران هاي و نقش
و  علجت واضجح اسجت، بجا آنكجه دربارهجا       ،ي و غيجره يزد  ی، تافتهكرمان  ی، فرتتركمن
بردنجد   مجی كجار   ها را بجه  ترين فرت بايستی مفروت شود و گرانبها هاي اعيان نيز می خانه

در هجر خانجه و    نشجينی ايرانيجان   ولی فرت چيزي بوده است كه با وضع زندگی و زمجين 
مورد حاجت عمومی بوده جنبه تجملی نداشجته اسجت تجا     ،خيمه و در هر وضع و دوره

براين در تمجام منجاطق و ادوار بجر حسجب     نجا . ب مخصوص سالطين و مقربان درگاه شود
شجده اسجت. دهجاتی و شجهري روي آن كجار       بافته و خريده می ،محلی هاي مواد و ذوق

طجور كجه تجا ايجن اواخجر       همجان  داشته است خصوصجاً  جنبه ملی اند. قالی ايران كرده می
گليم فقط عنوان اثاث خانه و زينت را نداشته، اندوخته اقتصجادي   است قالی، رسم بوده
آن قابليت فروت و صجدور   دوام فرت و ارزت هنري .است شده ها محسوب می          خانواده

وزن و  سجبك  قيمت و هجم نسجبتاً   و باالخره خاصيت استحفاظی آن كه هم متاع سنگين
داده است. قالی را زير چشم و زير پا و زير تجن   وضع ممتازي به آن می ،است شو جمع
غجارتگر كجه از خصوصجيات هميشجگی      توانستند تا آخرين مرحله از دستبرد دزد و می

 دارند. خود نگه است تا حدودي محفوظ و مخصوص به ايران و لوازم استبداد
 معنی تمامه قالی يك سرمايه و يك صنعت ب ،جهات و خصوصيات فوقبه نظر 
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يز صد درصجد  را ن است. افتخار آن است و تنوع و ابتكار و استحكام پيدا كرده شده ملی
بايد گااشت. اين خود نقطجه اميجدي اسجت بايجد شجكر كنجيم كجه         حساب ملت ايران هب

مجا نبجرده بجراي مجا     غيه ريان و نوكرانشان بج گو لش پائی ملت را سالطين الاقل فرت زير
و در نقجش و   ،نبهجم آميختجه آ   باقی گااشته اند تا در تار و پود پنبجه و پشجم و ابريشجمِ   

و رنگ آميزي زرد و سبز كجه مظجاهر رنجج و     ،نگار سياه و سفيد و گريان و خندان آن
اي از  اي از گاشجته خجود و آئينجه    نشانه ،چه در متن و چه در حواشی ،رشد ملت است

 حال و آينده ببينيم.
اسجت ضجمن   بهتجر   ،و عامل پيدا شدن و پجرورت آن  راجع به علوم و معارف ايران

ه بج  چه آنها كه در زبان فارسجی  صحبت كنيم. زيرا دانشمندان ايرانی ،بحث در ماهب
نوشته يا در شجمار   زبان عربیه ليفات خود را بأتحرير پرداختند و چه آنها كه ت م وتعلي

از شاگردان و استادان مدار  مجاهبی   تماماً ،اند حساب آمده هب و عرب علماي اسالمی
نفكاكی مجا بجين ديجن و دانجش وججود      ، اتا قرون اخير در دنياي اسالم اند و اصوالً بوده

ت و طجب و سجاير معجارف    ئج و هي حكمجت  دنبال ادب و ،نداشته بنا به توصيه و امر دين
و  جمشجيد كاشجانی   و غيجاث الجدين   و رازي و سجينا  و بيرونی امثال سيبويه ند وا رفته می

 اند. را به دنيا داده و صدر المتالهين سهروردي
 طرف بعضی سالطين عنايتی از احترام و  گاه كه اگر ستا مسلم اين امر ،هر حال در

بينجيم بيشجتر    اي كتب مجی  نسبت به علما و علم شده است و يا نام آنها را در ديباچه پاره
 علما بوده است.   گوئی متداول زمانِ جوئی سالطين و تعارف از جهت تبرك

 جنب ارتباط و عنايتی در ،دانشمندان همه امرا ب سالطين و ارتباط و عنايت اين ضمناً
اسجت   بسيار ناچيز ،شده است علوم و فنون میه كه از طرف معتقدان و محافل ماهبی ب 

  مطربجان و  خجوان و  نسجبت بجه شجعراي مديحجه     كه شاهان التفاتی و هم در جنب عالقه و
بجا سجه دانشجمند     سلطان محمود غزنجوي   داستان  مطلب  اين  اند. شاهد داشته  ساقيان خود
كنجيم   فكر نمی است. و سهل مسيحی اعلی سين ابو و ینخود ابوريحان بيرو  بزرگ زمان

 ،ه و بسط دهنده علجم و فلسجفه در ايجران   آورند  كه  عی شده باشدحال كسی هم مدّ تا به
 بوده باشد. سلطنت استبدادي مخصوصاً و سالطين
 قلم آخر از اين بند يعنی ماهب:ه برويم ب
رغم  علی ستا شده  باعث كه چيزي و  استبداد  دست  از  ايران  مردم مقر  و پناهگاه  تنها
 صفحه از و بماند باقی ما براي رمقی ،استبداد جانبه همه هاي غارتگري و مفاسد و مظالم
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 ماهب ما است. همانا معنويات و مخصوصاً ،ايم روزگار محو و نابود نشده
العمجل در برابجر    ججود و عكجس  ابجراز و  ، مردم ايجران در سايه ماهب، ماهب اسالم

 اند. اند و هم محل و موفقيتی براي امنيت و فعاليت و نجات يافته كرده استبداد
ت است براي ملّ بوده میلَاست. عَ حكومت بوده  ن هميشه پناهگاه ضدايرا  ديانت در
 پنجاه و اميجد و توسجعه و    ،آخرت آنجا و در اعتقاد به و بيدادگري آنها. درا ه عليه دولت

  رغم دعوي شجوكت و تحميجل حكجومتی    كردند. علی می  مشغوليت براي خود جستجو
نظجائر آنهجا را بجراي پيشجوايان      كردند. مردم غاصب براي خود جستجو می كه سالطين
ا يج  ،انجد  رسول و دودمجان او سجروده   نعتحی كه شعرا در يمدا شدند. مثالً ئل میدين قا

انجد )از قبيجل: شجاهزاده     امامزادگجان قائجل شجده    كجه بجراي ائمجه و     تشريفات و عنجاوينی 
، شجاه  ، شاه جمال قمی عصر، اعليحضرت ول، السلطان علی بن موسی الرضاعبدالعظيم
 و مجورد بقجاع متبركجه و معابجد     و تجليلجی كجه در   تجزئين  و  توسعه همچنين (.چراغ شيراز
  يهجا  نقره و تزئين، ضريح  گااري گنبد، چراغ كاري بردند مانند: )طال كار می مساجد به
 هاي ساطين(. در برابر كاخ ،آنها آستانِ ديگرِِ

رفتنجد و از آنهجا اججرت و     نمجی  اي بودند كه زير بار سجالطين  يگانه دسته روحانيون
بعضجی   احياناً اگر گرفت. می صورت دين نام به و وسيله به نيز ها قيام و گرفتند نمی دستور

موقعيجت   ،رسجيدند  مجی  مقام دامادي يا نجديمی شجاه   به ،روحانيون روي ارادت سالطين
 دادند. خود را از دست می روحانی و وجه ملی

از طريق خيجرات   است و مردم پيداكرده علوم نيز استقالل ،تبع ديانت و روحانيت به
دادنجد   خرج مجی ه اخالص و اشتياقی ب ،موقوفات علمی و مبرات و وجوهات ماهبی يا

 كردند. هائی می ها مشتاقانه و آزادانه فعاليت و در اين زمينه
از  و مخصوصجاً  روشن اسجت و ناشجی از اسجالم    ،علت قضايا و توجيه واقعيات فوق

ر مشجيت حجق و تعظجيم و    باشد. عالوه بر آنكه مسجلمانی يعنجی تسجليم در برابج     می تشيع
اسجت كجه     در ايجن بجوده   بر تسجنن  امتياز تشيع ،درگاه ذوالجالل اوه بندگی انحصاري ب

و وصايت  از ابتدا زير بار خالفت و حكومت كسانی كه حكم واليت علی)ع( پيروان
و زور تحميجل   زر آنهجا از طريجق نيرنجگ و    شته اند و امامتخدا و رسول ندا از جانب
امويجه و    و  را اعجم از خلفجاي راشجدين    خليفجه  ،. در عالم تسجنن  اند نرفته ،شده است می
صاحب حق امر و نهی در كار دنيا   غمبر وپي  و جانشين  «اولواالمر» ،  و عثمانیعبا بنی

هجر لحظجه منصجوب و     ،در تمام مراحجل  ،ت و قضاوت و فقهنيدانستند. روحا و دين می
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كلجی از خلفجا و    هبجود. ولجی تشجيع حسجاب خجود را بج       و مأمور خليفه يا سجلطان  مأجور
گرفتند.  ر از آنها دستور میاطها كرده و تا زمان ائمه جدا هاي وقت و سلطنت حكومت

حكومجت   ،بعد از غيبت نيز مدتی نيابت و ساس مرجعيجت بجر افكجار و اعمجال شجيعيان     
 ،شجيعه  درمرجعيت و مفتوح بجودن بجاب اجتهجاد     ،دانيد كه می  طوري داشت و دارد. به
ت و امكان مطابقت دائمی بجا حجوادث و تحجوالت    طراو ،اين مكتب  عالوه بر آنكه به

يجا مردمجی كجرده     كلی و خاصيت دموكراتيك براي آن تأمين استقالل ،دهد زمان می
بسجته   ،مرججع تقليجد   راست. زيرا مراجعه به فقيه و قاضی واعظ و امام و انتخاب و اختيا

وسيله  به مستقيماً نيز دينی هاي فعاليت و روحانيت بودجه است. مردم خود جهتو و نظر به
جنگی  تجهيزات عدم و سادگی عين در است توانسته تشيع بنابراين 1.شود می تأمين مردم

 هجا و مخصوصجاً   خجود را در قلجوب و افكجار مسجلمان     ، قلمجرو و سياسی و ضعف اوليجه 
و دينجی داشجتند و    تنفجر ملجی   )كه هم از خلفاي سفاك و عيات متعصب عرب ايرانيان

توسعه دهد و براي خود اسجتغنا  ،بودند( ستوه آمده هب از استقالل ايران  بعد هم از استبداد
برخجوردار از ايجن    ديگر اسالم قِرَري گردد. نه تنها فِو استقالل حفظ نموده مأمن و مف

 دربجاري  تو تابعيّ زرتشت نيز رسميت  كيش آئين قبلی ايرانيان يعنی بلكه نبودند نعمت
طبقات  ،سااهيان و شاهزادگان مانند موبدان و داشته همكاري  دربار و دين يعنی داشت.
همجين   داشتند. بجه  دريافت می جيره و مقام از شاهنشاه دادند و می كشور را تشكيل ازممت

،  در برابجر قصجور سجلطنتی    مجاهبی  بنيجه آثجار و ا  ايران قبجل از اسجالم   بينينم در دليل می
 اروپاي مسجيحی   در  همچنين شده است. الشعاع آنها حساب می اي نداشته و تحت جلوه

 از ا تبعيجت هج  ی نبوده اسجت. كاتوليجك  و جنبه ملّ ت داراي استقاللنيز ديانت و روحانيّ
  و سلسجله مراتجب مجتقن    يساو دستگاهی داشت. نظام كل دربار ،كردند كه خود می پاپ

 يسجم ست و آبجرو و پيشجرفت بجراي كاتولي   وَآنكجه عامجل قجدرت و قج      در عجين  كشيشان
                                                

 . «تبحثی درباره مرجعيت و روحانيّ»كتاب بسيار آموزنده ه براي تفصيل بيشتر مراجعه شود ب .۲
اس حاج  مقاله كه توسط آقايان علّامه سيدمحمدحسين طباطبائی ، آيت ۲3اي است از  كتاب مجموعه اين

اس سجيد   اس مرتضی مطهري، مهند  مهجدي بازرگجان، آيجت    سيدابوالفضل موسوي مجتهد زنجانی، آيت
ده و كتجاب  اس مرتضی جزائري نوشته شج  اس حاج سيدمحمود طالقانی و آيت محمد حسينی بهشتی، آيت

چاپ و منتشر شده است. در اين كتجاب مقالجه    است كه توسط شركت سهامی انتشار ۲۳3۲برگزيده سال 
(، ۲) باشد كه از آثار مندرج در مجموعه آثار نوشته آقاي مهند  بازرگان می« از مراجع انتظارات مردم»
چجاپ شجده و در    توسط شركت سجهامی انتشجار   ۲۳7۲، در سال «مباحث علمی، اجتماعی، اسالمی»م با نا

 مندان قرار گرفته است )ب. ف. ب(. اختيار عالقه
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بجه   ،شود و جنبه دولتی و تحميلجی و سياسجی   نقطه ضعف و جمود حساب می ،باشد می
نمودند.  سلطنتی دربار هب پيوند و دولتی را كليسا نيز انگليس هاي پروتستان است. داده آن

 سازت نزديك داشتند. و تزارها ، ارتدكسشويسملقبل از ب در روسيه
ينجی و اصجولی مسجأله،    صرف نظر از نظريجات و جهجات د   بنابراين بايد گفت تشيع

گاهی علمجائی پيجدا    كرده است. اگر گاه در برابر استبداد ملت ايرانه خدمت بزرگی ب
كردند بسيار نادر وكم اهميت بجوده   حكام می و طرف سالطين شدند كه گرايش به می

طرف ديانجت   به ،كار خود و فريب مردم مكه براي استحكا است و بيشتر سالطين بودند
ملجت   ضجرر اسجالميت و  ه ب آوردند. اين اقبال و تبليغ آنها نيز غالباً روي می يا روحانيت
ديانجت   از اصجالت و اسجتقالل   كجرده و  هجا را زيجاد مجی    خرافات و تعصب ،شده تمام می
 (.وره صفويه و قاجاريهكاسته است )مانند د می

كجه در    بازارهجا و آثجاري   آب انبارها و قنجوات و   و  ها و مدار  مساجد و زيارتگاه
 .باشجد  در اين مملكت ساخته شجده و دوام آورده اسجت بيشجمار مجی     دينی سايه استقالل

فجراهم   و علمی كثيري نيجز بجراي مجردم    هاي عاطفی و عرفانی و ذوقی فعاليت ، ماهب
را از همه طجرف   زدگان استبداد غارت ديدگان و قطبی بوده است كه ستم مانند ،نموده
 است.  داده به آنها حيات و حركت می ،كشيده جانب خود میه ب

ايتی در برابجر  حمايت و هد دين هميشه نقش ،مااهب ديگر نيز البته در اصل اديان و
 ،سجراغ سرچشجمه بجرويم    وقتی بجه  هاي جور و جهالت را داشته است و اصوالً حكومت
نهضجتی و مقجاومتی در برابجر جبجاران و      ،و مناديان توحيد و بسياري از انبياء اديان الهی

 از تخت تكبر اسجتبدادي  آوردن فرعون پايين ،موريت موسیأم .اند كرده مستبدين ابراز
كند. در برابجر   تعقيب می رال اسرائي اخروي بنی ونژادي است و نجات دنيوي  تبعيض و

 ،افتجد. در برابجر عيسجی    در مجی  با بخت النصجر  بينيم، يحيی را می و شداد نمرود ،يمابراه
پيغمبجر    بندنجد. قيجام   صف مجی  با همدستی حاكم اماراطوري روم ،فريسيان مغرور يهود

است. آنججا كجه    متمول قريش  ر وبجان اشراف متكه چشم و تيري ب هخاري ب ،خودمان
 :گويد او میه ب ،يافته در دامان فرعون پرورت ،موسی

«»
رعايجاي اسجير اسجت.    ه بج  گااري سالطين گااري و داعيه خدمت جواب همان منت

 بينيم. را می و مأمونی يا هارونی ي و يزيديا معاويه ،يك از ائمه نيزدر برابر هر 
                                                

 اي؟ خود كرده  ل را بندهاسرائي بنی  ت گااشتهمنّ  ه بر منك  خدمتی شد نعمت و  هم اين:  ۸۸/  . سوره شعراء۲
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گاه در سرچشجمه در يجك ججوي نرفتجه و نخواهجد رفجت.        هيچ ،دين و استبداد آبِ
توانججد  و خواهججد داشججت. نججه خججدا مججی  هميشججه وجججود داشججته ،ايججن تعججارض و جنججگ

 و نجه حكومجت اسجتبدادي    ،را اجازه دهد و ببيند بري مردم انمو فر ی سالطينيروافرمان
چيزي جز بجه  ه توانند قبول اطاعت و اعتقاد مردم را ب می ،هاي قديم و جديد و طاغوت
 فرمايد: طرف می از يك ايند. خداوند در قرآنمنافع خود بنم ،اوامر

«»
 كند: چنين نقل می و از طرف ديگر از قول فرعون

«»
 گويد: كه می همچنين آنجائی اين بيان فرعون
«

»
 و يا:

«»
هجاي   دستگاه و ياستبداد هاي حكومت  همه منطق  و  ها فرعون  ساير  حال  زبان  جا  همه
ي در رّقَج و مَ رفَج نجه تنهجا در گاشجته مَ    اه براي ملت ی و تبليغاتی آنها است. اسالمانتظام
اججازه داده   ،ايم را درك و اجرا كرده كه آن و اسارت بوده و تا حدودي استبداد لمقاب

 چون چنگيجز  ،است مختصر شخصيت و رفعتی برايمان باقی بماند و ياغيان و مهاجمين
لحجاظ   كه به پايانی ما بنمايد، بلكه با منافع بی ر معنويت و مليترا باالخره مقهو و تيمور

گجاارد   بينهايت كه فرا راه مؤمنين می ياعال با آن هدفِ ،رستاخيز انسانيت در بر دارد
و  توانجد نجور انقجالب    بعد از اين نيز می ،ها و شعارهاي جاويدانی كه دارد ايدئولوژي و

   ۱جاتمان باشد.پرچم ن
                                                

هجر كجس   ه را بج  كه او شريك قرار داده شود و غيجر از آن  خداوند هرگز نخواهد بخشيد:  3۲/  سوره نساء .۲
  بخشد. بخواهد می

 شناسم. و خواص، براي شما خدائی غير از خودم نمی : اي گروه اشراف ۳۲/  سوره قصص .۸

ترسم  كه من می كمك( بطلبد همانا را بكشم و پروردگارت را )به : بگااريد موسی ۸6/  سوره غافر)مؤمن(. ۳
 آئين شما را عوض كند يا در كشور خرابی و تباهی ايجاد كند.

بينم و جز  كه خودم می دهم( جز آنچه بينم )نمی پسندم و اجازه نمی : براي شما نمی۸۲/  ()مؤمن سوره غافر .3
 آنكه به شاهراه ترقی و پيشرفت به چيز ديگري راهنمائيتان كنم.

                                                       «.مبارزات ماهبی، مبارزات سياسی» تعليماتی . رجوع شود به نشريه۱
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 :در حكومت استبدادی مسأله اخصيت و آزادی -1
 ،يلحجاظ منجافع مجادّ    بجه  آثاري بود كه حكومت استبدادي  ها و تا اينجا صحبت از زيان

بسيار دلخرات   البته  ،آثار و مضار  داشت. اين بر در یملّ  يا اجتماعی و  خصوصی ،حقوقی
 هست مادي و از جهتی سطحی است. و عظيم است. اما هر چه

  بجه  باالخره قابل جبران و ترميم باشد. اما نتجايج اسجتبدادي   ،لحاظ اشخاصی  شايد به
 سهولت قابجل جبجران و  ه ثيرهاي عميقی داشته و دارد كه بأشود. ت اين مرحله ختم نمی

ريشجه   نسل در  حتی كرده نفوذ او ساختمان و ذات در و شخص خود روي نيست. ترميم
كرد. شخصجيت   در ميان اين آثار در مرحله اول از شخصيت صحبت خواهيم دواند. می
صجفات   و استحكام و يك فرد استقالل خصوصياتی كه به معناي ملكات و خصال وه ب

 دهد. می یاختصاص
 «يشجائی  ناشی از فاعجل مجا  »يك قضيه ساده بيش نيست و  يك مسئله و ستبدادالبته ا

خودكنجد ولجی از همجين     باشد كه سعی دارد همه چيز را وابسته به و حكومت فردي می
و   ئون ملجك شج تمام نواحی و  هها ب و جريان  آنقدر نهرها ، يك مسئله و سرچشمه واحد

كه كمتر چيزي ممكن اسجت از    كند نشت و نفوذ می جا مهه و به  شود یسرازير م ملت
 ،اسجتبداد  ضررهاي و ها بيچارگی عمده اتفاقاً نگيرد. قرار ثيرأت تحت و نشود مشروب  آن

 مصداق:ه هاي نفسانی و آثار تربيتی آنست كه ب همين خرابی
«

»
را بجر خجالف مشجيت الهجی و      نه تنها آبادي و توليدات مادي كشور بلكجه نسجل و نجژاد   

هجاي   روي افجراد و كشجتن شخصجيت از راه    ثير اسجتبداد أنمايد.اما ت سنت طبيعی تباه می
 . عديده است

گيرد و اجباراً تجن بجه    در مرحله اول آنكه هر كس در معرض ظلم و تعدي قرار می
شجود و تجا زمجانی كجه      دهد يك حالت سرشكستگی و خواري در او ايججاد مجی   آن می

احسجا  نفجرت از    ، خود را از زير آن بار بيرون نياورده و انتقام از ظالم نگرفتجه باشجد  
                                                                                                              

 سران و فعالين  مناسبت آغاز محاكمه به ۲۳3۸شده و ساس در سال  تأليف و چاپ ۲۳3۲اين اثر در سال
چاپ سوم و شهريور  ۲۳۱۱فروردين  رديد.گ تجديد چاپ و منتشر ن، در خارج از كشورآزادي ايرا نهضت
 ب(. ف. چاپ چهارم اين اثر انجام شد ولی تاكنون در قالب مجموعه آثار ارائه نشده است )ب. ۲۳63

كشت )اقتصاد( را در كشور  ت( و)شخصيّ كند نژاد حكومت رسيد كوشش میه چون ب:  ۸3۱/  سوره بقره  .۲
 كند و حال آنكه خداوند فساد را دوست ندارد.نابود 
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هجاي   نااميجدي  گجردد.  ن مزيجد مجی  آ   برأسا  ينمايد. و با طول زمان اح خويشتن می
  و أاحسجا  يج   ، بيجان كجرديم   عنوان دومين اثر اسجتبداد  حاصله از سلب امنيت كه به

دهد و انعكجا  آن مججدداً    اجتماع تعميم میه حاصلی حركت و فعاليت را از فرد ب بی
 گردد. می روي فرد و شخصيت بر

هاي مادي و معنجوي و بجا    كار نيفتادن سرمايه كتی افراد با بهحر حاصلی و بی بی ثالثاً
شجود. در نظجر    تقويت و تثبيجت مجی   ،عدم همكاري كه دنباله سلب امنيت قضائی است

كلی سلب عقيجده   هشود شايد ب خود آنها احسا  و اثبات نمی ارزت و اثري براي مردم
گجردد.   هر چيز و هر كار بجدبين مجی    بشود و رفته رفته به نسبت به محيط و نژاد ، و اميد

كننجد و مجزدور    دستور و به خاطر ديگجري كجار مجی    چون اشخاص به در محيط استبداد
از  ،ورد، تجا بتواننجد  آ ت مجی ت و ذلّمشقّ ، ت و شرافتجاي لاّ كار براي آنها به ،هستند
شجود.   ی میت ملّطبيعت ثانوي و سنّ ر،كا فرار ازكنند. عادت  آن شانه خالی میبار زير 

گجردد. مجا    فعجال مجی   عاشق كار و طبعاً كند میكار  سود خود هسليقه و ب هاما كسی كه ب
دهيم بجه   مورد تجزيه و تحليل قرار می ،وقتی وضع خود را با روشی انتقادي و صادقانه

نيم. اين تنبلجی و فجرار مجا از    بي ارزت خود را كوچك می آوري شخصيت و وضع شرم
آن  ي ه اسجتبداد اسجت. نجا معلجوم بجودن آينجده      يثثمره ديگري از شجره خب ، كردن  كار

هجم   شخص كه در اختيار ديگري است و عجدم دخالجت او در سرنوشجت خجود كجه آن     
در بهبود وضجع   ،موجب از بين رفتن انگيزه تالت شخصی قهراً ،دست ديگري است به

در   و خجويش   سرنوشجت    ثيري درأتج  شود. اين احسا  بی ع بهتر میايجاد وض و موجود
 كه امور دسجتوري و مقامجات و   ی استئنجاآو  خاصه رژيم استبداد  ،سرنوشت اجتماع

مرحمتی باشد. در چنين محيطی فقط از يك راه امكان رفع شر و جلب خيجر   ، يمزايا
يجا تطبيجق خجود در جهجت منجافع و       وردن دل اربجاب دسجت آ  روي مردم باز است: به  به

مانجدن و   تمايالت او يعنجی اسجتعفا از كليجه تمجايالت و نظريجات خجود بجه خجاطر زنجده         
دادن بجه   يا كسب موقعيت و مقام كردن. اين همان امحجاء شخصجيت و تجن    ،خوردن نان

ه رايج و محصجول  ما فوق است كه سكّيا  سلطانه تملق و تكدي و تدنی براي تقرب ب
هجاي گونجاگون    را در صجورت  هجاي آن  باشد و نمونه ي میهاي استبداد افر كليه رژيم و

شجود و   هجا خفتجه و خفجه مجی     ديده و می بينيم. در چنين محيطی همه استعدادها و اراده
  ! نوكرینمايد:  يك استعداد رشد می ،جاي همه آنها به

   ،دهد خود را از دست می  كند و شخصيت خود را فراموت می شخص وقتی ارزت
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شجود.   هر عملی مجی  نمايد و حاضر به سرعت و سهولت قبول هر رنگ و حالتی را می به
روي قاعده و قراري زندگی كننجد و   اما در اجتماعی كه قانون حكمفرما باشد و مردم

كجردن   كه با بيشتر كار مردم باشد و احسا  نمايند  دي از خودكارها در دست افرا زمام
هجا را   طبيعی است كه اسجتعدادها و تجالت   ،نمايند احراز وضع بهتري می ،و ابراز لياقت

نماينجد و مجآال    شان مشجاهده مجی   بالفاصله در زندگی روزانه و در آينده خود و خانواده
نمايند و ساس بيشتر بجه فعاليجت    یتشويق می شوند و احسا  ارزت و اثر براي خود م

را  سجراغ آن  دهنجد كجه قجبالً    پردازند و سرمايه و توانائی جديدي از خجود بجروز مجی    می
 كردند. نمی

خودشان سجبب   آنها به  و واگااشتن سرنوشت دست مردم حكومت مردم به همچنين
بخورنجد.   زودي هبج هاي خجود را   و كسريها  ها و تنبلی شود كه اشخاص چوب بدي می

كجار   بجه  ، كننجد  رمجی پهجا را   . كسري آيند می خويش بر صدد اصالح زودي در هبنابراين ب
رفتجه رفتجه    ، ، نسل هجم  رود. اين خود تمرين و تربيت است افتند و تنبلی از بين می می

 شود. عوض می
 گويد: می جان ديوئی

نمو  و پرورت كامالً را خود تا كند كمك را فرد كه ستا آن یسياس نظمِ هدف»
از افراد در حدود  كه هر يك صورتی ميسر است تنها در ،دهد. نيل بدين مقصود

 «.سهيم گردد و سرنوشت جماعت مشی تعيين خط خود بتواند در و قابليت ظرفيت
تسليم گرديده شخصجيت خجود را   كلی  هبراي آنها كه نخواهند ب ،در محيط استبداد
يجك راه فجرار    ،مقاومت و مقابله هم نباشند فدا شدن وه حاضر ب ازدست دهند و ضمناً

از طجرق گونجاگون كجه     فريب دادن منعم يا اربجاب  ، تقلب زدنه : دست ب وجود دارد
 يكی از آنها همان تملق است. 

هجاي دفجاعی    عنجوان راه  گجااري بجه   و كاله روغ و تزويرد ،هاي استبدادي در محيط
ه شود. ناگفتجه نمانجد كجه تجن بج      پديدار می ،يا تمهيد منافع و مقامات ،حفظ نفس و مال

.  دروغ و ريا و تقلب و تزوير دادن هم مستلزم محو يا الاقجل ضجعف شخصجيت اسجت    
تياز قائل باشد نه حاضر به كجج و  آزاد ارزنده كه براي خود ارزت و ام واال يك انسان

ان و عملجش.  بكج و خم كردن ز شود و نه حاضر به كسی می كردن قامتش در برابر خم
 باشد. استوار می راست و ،او در هر حال
همه چيجز رفتجه اسجت.     ، شخصيت رفت وقتی از انسان ، ترتيب و در هر حال به اين

ناچجار اسجت    ، و بجراي خجوردن و خوابيجدن    ، نحيوانی است براي خجوردن و خوابيجد  



 
 

 

 
 

  چرا ما مخالف استبداديم؟

 

۳۳۳ 

شجود چجون فاقجد غرائجز      تر مجی  نوكري كند. در حقيقت از حيوان هم پست باركشی و
 برد: كار می هاي عقلی است كه در جهت خالف و ظلم به طبيعی و صاحب سرمايه
«»

نمايجد!   ه انسانيت و امكان و اميد تكامل را از تابعين خود سجلب مجی  هر گون استبداد
 گيجرد كجه ظجاهراً    ي صجورت مجی  هجاي اسجتبداد   يك نوع كشتن شخصيت هم در رژيم
 در ملت آلمان غربی مخصوصاً كشورهاي را در عنوان و ادعاي ارتقا را دارد و نظير آن

مور أيجك مج   به ،تشخيص صاحب مسئوليت و نمايم: تبديل شخصيت انسان میمشاهده 
 دهد. كامل مافوق قرار می ات را در اختيار كه اراده  كار اجرائی قوي ولی مطيع و خود

با استعداد و حتی با عاطفجه در دامجن    فكر دانشمندِ كه چنان افراد بلند تیبينيم ملّ می
هجاي   ه و عاشقدارا هاي بال آلت ،كثيري از همين مردم گروه  پروراند ورانده و میخودپر

 مجردم و  ،ميليون ميليون ،هزار هزار ،روا يشمنآشوند و  می و هيتلرها فرمانبردار قيصرها
 . كشند ... سوزانند و می مخالفين سياسی خود را می

است و در مملكت خودمان زيجاد   كارمندان استبداد كه شعار «وراُعْمَر وُمُ ألمَاَ»جمله
براي محو شخصجيت و رفجع    ، مظهري از همان ترتيب و عادت ، خورد گوشمان میه ب

   2باشد. مسئوليت می
موقعيت خود و هم به دليل حسجادت و   دليل حفظ مقام و به از طرف ديگر استبداد

 ،مجافوق او  هاي بجا ارزتِ  تواند ببيند فرد شاخص و نمونه نمی اصالً ،بشري خواهیِ خود
بلنجد   سجر  ، فجردي از افجراد   ش است و اگر احيانجاً كُ شود. او شخصيت  در قلمروت پيدا

نيسجت   سربه را او ،برود سلطان دادن قرار الشعاع تحت احتمال ،ء انحا از نحوي و به كند
تواننجد ببيننجد كسجی عنجوان و شخصجيت پيجدا كنجد.         كند. مقربان و اطرافيان نيز نمی می

بخواهجد در حجول و حجوت و در    « شخصجيت »كنيد از هجر راه كجه    بنابراين مالحظه می
تجرين   و بزرگ شد. اهدسر در آورد خفه و كشته خو ،و رؤساي مستبد حواشی سالطين

پجيش   كه حكم و حكومت استبداد جاتا هر كشی است و لطمه استبداد همين شخصيت
                                                

 فروتر از آنان هستند. كهبل ،ايشان نظير چهار پايان:  ۲7۲/  سوره اعراف .۲
 بجه آن تلويحی دينجی   هزخواهند جنبه مسلمانی و اجا كنند و می ادا می عربی انبه زب اين جمله را كه غالباً .۸

خالف دستوري اسجت   درست بر ،باشد می مسلمان ب و ظاهراًدّمؤ ظاهراً جوئی براي افسران ند و بهانهبده
 :فرمايد صادر می ،مالك اشتر ،اعزامی به مصر ارنامه معروف خود به فرماند در عهد كه حضرت امير

اند  اي مالك ... هرگز مگو كه من مأمورم و معاور، هرگز مگو كه به من دستور داده»
 عت كنم. هرگز طمع مدار كه تو را كوركورانه اطاعت كنند. ابايد كوركورانه اط
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كند. همين فرمول بسيار متجداول و   هاي شخصيت را خشك می ريشه ،سام باد رود مثلِ
چجه معجرف    ،«ملوكانجه بجه پيجروي از منويجات    »مترقيانه امروزي كشور ما و سكه رايجج  

خوبی از اقرار و اعتراف به نحوه شخصيت اداري و انسانی دولتيان اسجت و چجه شجعار    
 باشد. خطرناك و ننگينی می

 
 ... اما آزادی
هجاي   خجودي خجود مطلجوب و مطبجوع و لايجا اسجت و انسجان        عالوه بر آنكه به آزادي
را بر زندگی بجدون   مرگ ،دانسته  چيز هر  تر از و شيرين  را عزيزتر آن نفس ،صفت انسان

 ،دندست بكش  و راحتی  نعمت هر از  حاضرند و براي خاطر آن  دهند می  آزادي ترجيح
 و اسباب رشد و ترقی و سعادت است.   انسانيت براي دنيا و آخرت ي هسرماي اصالً

كجرده    شجروع   حملجه را   جا شان از همين نخوردگا آنها و فريب  قينين و متملّمستبدّ
سواد نجادان   بی مردم ،گويند جانبی می هب حق قيافه قسمت اول اشاره شد با در كه طوري به
 جهالجت را پجيش    و  راه خرافجات   يجا  ، حال خودشان وا بگجااريم  را اگر به  ت فاسدملّ و
محتجاج    اين مجردم   شود. می  پا هب  خرابی  و  آشوب  افتاده و  جان يكديگر هيا ب  و  گيرند می 
 توسري زننده هستند. كننده و قيم و اداره به

ه از كجا معلوم خود شما هم بيسواد نادان و تنبل و محتاج بج   گوئيم آقايان می هب اوالً
ن و كجرد  سجايرين و اداره  ت بجر ميّ وم؟ كی شما را صالح و اليق قي ديسري نباش قيم و تو

تشخيص داده است؟ البته كه بايجد در يجك جامعجه     حقی توسري زدن و صاحب چنين
ل و مجدير وججود داشجته    مسجئو  ، سجامانی داشجته   و نظم و حساب برقرار باشد و امور سر

يا الاقل معتمدين و نمايندگان مجردم   مردم باشد. ولی آن مسئول و مديران را بايد خودِ
 كس و ناكسی خود را رئيس و صاحب اختيار بداند. تعيين كنند، نه هر

ت خجالق بشجريّ    از ،انديشی بشريت مصلحت  بصيرت و  آيا شما خود را در عالم ثانياً
ارزانجی داشجته او را مختجار     انسجان ه را بج  دانيد؟ خداوند آزادي هم داناتر و دلسوزتر می

يا اغواي شيطانی بجرود.   ،نفس پيروي از هوايِ كند و به كرده حتی از فرمان او سرپيچی
 ايد؟ تر از مادر شده شما داية مهربان

ت الهی است و هم اهانت به هم معارضه با مشيّ ،اين طرز تفكر و ادعاهاي آقايان
دهد و او  می انسانه ب ر و ترديدي كه آزادي و اختيارهمان تحيّ فاقاً. اتّفرهنگ ايرانی
 كار تكامل اسباب ،نمايد هوشياري و تفحص و تجربه و تجمع و تصميم می را وادار به
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 و رشد و منشاء هوت و عقل و علم و اراده بشري است.
راه بيشجتر   و يك  ت از غريزه استتبعيّ م بهومحك ،مختار بوده آزاد و غير غير ،حيوان
ه رود و بج  هميشه همان راه را مجی  رود. ولی ندارد. آن يك راه را درست می در زندگی
آزاد و مختار، موجود گويا و شجنوايی   ماند . اما انسان باقی میاست  كه بوده  همان حال

 ،رود پيش مجی  دائماً ،ايمايدبچه راه صواب است كه چه راه خالف پيش بگيرد و  شده
نمايد )و اگجر فجرد    ها و خطاهاي خود را اصالح می ت. البته خبطدر تكامل و ترقی اس

از  اروقتجی برخجورد   ،یكلّ طور ولی به ،شود( اجتماع او را جلوگير می ،كار را نكرد اين
بيشتر راه كمال و سجعادت را خواهجد پيمجود. در هجر      ،آزادي و شخصيت باشد موهبت
لگام بشر را )هر قدر سركش يجا  كه  اين بوده است اسا  خلقت و قرار طبيعت بر ،حال

مجدير خجود بنمايجد.     ل وسجؤ او را م ، يا اجتمجاع  او گردن خود او بيندازد و هب ،نابينا باشد(
پيغمبجران   بجه  سجر داشجته باشجد. وقتجی     بجاال  آقجا  كه انسان غير از خودت خدا نخواسته است

»ه اسجت  الجزام نجداده و گفتج    اجازه و نيجروي اجبجار و   ،داللت جز هدايت و ،برگزيده
هر فاسد و فاسقی عطا نفرموده اسجت   چنين حقی را به ،طريق اولی هب ۲«.

هاي الهی يا طبيعجی   نمايد. راه ت میخيانت به بشريّ ،حق كند و اگر كسی چنين غصبِ
جلجوي   ،سازد برقرار می كه در مملكت با اسارت و انحصار و اجبارهائی  كند. را سد می
 رد.يگ ها و پروازها را می ها، حركت ها، ديدها، فكرها، زبان ذوق

بينيجد   مانند حيوان اسجت. شجما مجی    ، لحاظ فعاليت قواي حياتی در اسا  و به انسان
اندازند چگونه پژمجرده و راكجد شجده     يا وحوت صحرا را در قفس می ، وقتی مرغ هوا
دانگاه ميج قجت چگونجه ممكجن اسجت انسجانی كجه       و آن  افتند. ولد هم می  و  زاد گاهی از

بحجر، از زمجين و آسجمان نيجز      و رّحركت ذهن و خيال او و پجرواز ذوق و فكجرت از بَج   
او را محجدود   كجه آزادي   اي جانبجه  و قيجود همجه   وقتجی در بنجد اسجتبداد     اسجت   ، تر فراخ
 وه و توليد در آيد؟اسير شد، به جنب و جوت و به جل سازد می

 ،شخصيت محو طريق از افراد از بعضی در كه شود می سبب استبداد كلی طور به پس
كه از دستبرد وي مصون  كسانی در سايرين و سازد و انسانيت و ترقی را عقيم  هاي نطفه
استعدادهاي آنها  دنِجلوي بروز و ظهور و سردرآور ،از طريق سلب آزادي ،اند مانده

ی را بگيرد.و نبوغ و ترقّ


                                                
 : در دين اكراه نيست. ۸۱6/  . سوره بقره۲
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اسبابكارشيطاناست.و،تريندشمنانسانبزرساستبداد
 و ديگجر اسجتبداد    و مهربجان  وجود دارد. يكی استبداد مدير استبداد ، دونوعاز اين بابت

 ،است كه در عين اعمال زور و انحصجار قجدرت   خوار. اولی استبدادي آدم ارِبند و ب یب
و حتجی تربيجت و ترقيجات     مين خوراك و مسكن و مايحتاج ملجت أخود را موظف به ت

اسجت.   و كمونيسجتی  ب فاشيسجتی طلج  هاي اصالح از نوع ديكتاتوري داند و مملكت می
زمجين دارد. اسجتبداد    جبار است كه نظاير زيجاد در قجديم و مشجرق    دومی استبداد عياتِ
  هار باشد تازه جامعه انسانی را تبجديل بج  زخدمتگ و غرض بی شنا  و اول خيلی كه وظيفه

 ،هاي حيجوانی  در اين جامعه نمايد. می يس مترلينگمور جامعه زنبور عسل و مورچگانِ
ممكن است وججود داشجته باشجد و     ، نظم و تقسيم كار و انضباط و حسن اداره احتماالً

. امجا   دهجد  انججام مجی   ، سود جامعجه اسجت    هاي را كه ب هر عنصري به بهترين وجه برنامه
ماند كه هسجت.   همان است و همان می ،ی استيك جامعه حيوان ،باالخره هر چه باشد

حركجت   ،زنبجور عسجل بنمايجد    اگر حركت و پروازي هم مانند توده چسجبيده بجه ملكجه   
 كوركورانه و دستوري )غريزي( است.

اي بجر خجود    دراك و ارادهاشخصيت و ذات فرد چيزي كسجب نكجرده و كمجال و    
شود. قدم از مرحلجه   هالك می بلكه اگر از آنها جدا شود پراكنده و .است مزيد نكرده
سجنی داشجته   اگجر حُ  ،ن استتكليفش معيّ  كه  دوم فراتر نگااشته است. استبداد  حيوانی

و  اسجت كجه زود سجبب گسجيختگی شجيرازه دولجت       باشد همان خرابجی و سجتمگري او  
 گردد. برانگيختگی ملت

 
 :استبدادی در حكومت ااخالق و تقو -١

 شود؟   تكليف اخالق و ساير صفات چه می در محيط استبداد
ارتباطی ميان حكومت و اخالق نيست. هجر يجك قلمجروي جداگانجه دارنجد.       ظاهراً
ميان دين و سياسجت   ،لد آنها هستندمق ،ما ي   فروخته خود انِا هم كه روشنفكره اروپائی

صجفات اخالقجی را    اعتنائی بجه تقجوا و   ماهبی و حتی بی جدائی انداخته از اين بابت بی
ارتباط بسيار نزديك و تاثيرهجاي متقابلجه    ،اند. ولی در حقيقت و در عمل تجويز نموده

 دو وجود دارد. ميان آن ،شديد
چگونه بجا محجو شخصجيت )كجه خجود پايجه اخجالق و         در بند گاشته ديديم استبداد

نيز مالحظه شده كه بجر   كند و قبالً تقلب و تزوير تشويق می را به مردم ،كماالت است(
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 ،خريدن قاضی و كارمنجد اداري شجده   همردم ناچار ب ،پناهی و عدم امنيت قضائی اثر بی
 خواهنجد مسجتقل از دولجت    م كه مجی كند. آنهائی را ه ارتشاء در مملكت رواج پيدا می

 ،خواهيم با تفصيل بيشجتر و تعمجق   سازد. در اين بند می آلوده می ،شغل آزاد باردازند هب
 تقوا باردازيم. هاي تاثير حكومت روي اخالق و ريشه هب

 ،يجز ن و توجيه مجردم  بيتاست. در تر بيتتر محتاج به طور كلی مترادف و اخالق به
نجد  پهاي انتقامی موثر است  تحريك ثيرهاي عملی محسو  وأمسلم است آنقدر كه ت
هجاي   ثيرهجا و تحريجك  أت اثر ندارد. در يك رژيم استبدادي ،و موعظه و حتی استدالل
خاصجيتی   اثري وبی نيازي از تقوا است. احسا  بی در جهت بی ،ناشی از منشاء قدرت

نمايند، مكارم اخجالق و فضجائل را در نظرهجا از     مكارم اخالق و فضائل میكه مردم از 
بيننجد مصجادر امجور و صجاحبان مجال و       چشم خود می ها وقتی به اندازد. جوان ارزت می

ق و بث و تعلّج درگجاه و تشّج   همقام فاقد فضل و تقوا بوده و موقعيت آنها مديون تقرب بج 
 ه تأسی خواهند كرد.خواه ناخوا ،دسيسه است

خجارج شججد   قجدرت اججراء و دسجتگاه قضجا نيجز وقتجی از ججاده عجدالت و اسجتقالل         
خريجدن   و ، كجل  دِجويان و شيادان توانستند با شريك كجردن وابسجتگان بجه مسجتبّ     سود

چنجين   ،هر غارت و تجاوز بزنند و مصجون و محتجرم باشجند    دست به ، مجريان و قاضيان
بهترين شاهد و در  عبرت براي تخريب اخجالق عمجومی و تشجويق     ، ي زندهها نمونه
قبح كارهجاي بجد و حجريم حيجا از      باشد. اصوالً هاي سوء می به انحراف و استفاده مردم
راي بج  ، يجا اسجتعماري   ، هجاي تحميلجی اسجتبدادي    رود. از طرف ديگر در دولت بين می

 ،العمجل و قيجام   داشتن افراد و جلوگيري از هر گونجه نارضجايتی و عكجس    خاموت نگاه
خاصجيت نمجوده از تنجدي و     مشجغول و بجی   نحوي دلخوت و سعی دارند افراد را به طبعاً

هجا و موجبجات تخجدير و فحشجاء را تجرويج       گجارانی  د. بنجابراين خجوت  نتحرك بينداز
الكلی، تريجاك و   شهوانی، مشروبات  هاي نمايش واز، قمار،آنمايند. از قبيل رقص،  می

تفريحجات ورزشجی    ،اعال ومشروع و مقبجول ايجن مشجغوليات    هروئين و امثال اينها. حدِ
آورند. اشجتغاالت   ها رو می آن قبيل سرگرمی ا بهه جوان خواهد بود. مردم و مخصوصاً

كماالت اخالقجی و لاائجا    ،ه شدهتنها اشتغال و ارزت مطلوب جامع ،اصطالح هنري هب
 كند. معنوي و علمی ديگر محل و موردي پيدا نمی

نجور  بلكجه در    ط محيط و مشاهدات و مسموعات نه تنهجا در جوانجان  يشرا اصوالً
 هاي پست زندگی   مطلوب را متوجه و مشغول به ذهن و حوا  همه ،ثير داشتهأها ت سنم
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 گردد. ضايع و نسل خراب می ،ول انعقادها از ا نمايد و نطفه می
و صجاحبان مناصجب نيسجت     تقوي و مكارم اخالق چون خصلت مقامات استبدادي

بايد مستور بماند زيجرا سجبب طجرد و زيجان      اعمال آنها نيز منافات دارد قهراً و با آمال و
ايمجان مرسجلين الزم    ارادة آهنجين و  ، وقت در چنين جامعجه   شود. آن دارندگان آن می

 توانند جوانجان  دارد كه باز كسی پابند و طالب اخالق باشد. چگونه پدران و مربيان می
هجر   ، سوختگان شرافت و تربيجت  مندان به اخالق و دل  ه؟ عالق راه راست بكشانند را به

سد در دسجت  چه فرياد بكشند و جوت بزنند چون اختيار امر و نهی و جلوگيري از مفا
 جائی نخواهد رسيد. به فرياد و فغانشان مسلماً ،است دولت استبداد

 عربجی  ،ايد كه در ابتداي دعوت حضرت ختمی مرتبت شنيده اين حكايت را حتماً
عادات  ترك يكسره توانست نمی ولی بود كرده  اپيد شدن مسلمان به تمايلی مختصر  كه
فقط يكی از دسجتورهاي تجو    مگويد يا رسول اس من حاضر يق قبلی را بنمايد میو عال

فقجط    كجه   گيجرد  فرمايجد و از او تعهجد مجی    را انجام دهم. حضرت اين شرط را قبول می
كار خالفجی   هر   بعد به هآن ب از  شود. اما می  و مرخص  دهد قول می  نگويد آن عرب  دروغ
رسد كه اگر محمجد از مجن پرسجش كجرد بجا       به خاطرت می بزند فوراً دست  خواهد می

ايجن    بجه   رود. توانست كتمان كنم و آبرويم می گوئی دارم نخواهم راسته تعهدي كه ب
 ... .باز داشته شد ،خود خود به ،معاصی مفاسد و از تمام ترتيب
 ،گوينجد  را دشمن خدا می دروغگو و است اخالق ما در  صداقت كه طور همان حال

  دهنجده و پخجش   را كه پجرورت  شود، رژيم استبداد چون دروغ پناهگاه همه مفاسد می
 ناميد.امالفسادرذيله است بايد اينكننده 

ونـهشود.زيرانـهپادشـاهناگزيررویدروغگذاردهمیتوضيحآنكهپايهاستبداد
انتخابیيكفردراكـهدرالهیوغيرطبيعیوغيربرایآنكهسلطةغير،ودولتياناندرباري

جاجلوهدهنـدهحقوبهب،گونهمزيتوفضيلتوحقیبرسايريننداردحالتكلیهيچ
ـ،بزرسكننـدوابهتوجبروتاورادرنشمودومردم هـاوملـقانـواعتهنانارنـدب

؛اوبتراشـندبـرایوقـدرتاونسبتدهندوبينشهكماالتبهافضايلوتصنعتظاهرهاو
گسـترشبخواننـد،عـدالت،قدرتشبگويندقدركنند،خطاب،قبلةعالمشبنامنداللهش ل
هاوشپششرامنيژهخـانمسرمةنشمراهمايون،خاكپايشرااشمثاو،سايهبیراتمثالش

عرشاعلیهپايشبگذارند،بكرسیفلكرازيرهنُبشمارند،مبرايش،قصوخطانبدانند.از
آستانشعبوديتبه و اطاعترِطمعاوسَ تارعاياازترسيا  برسانند تشيّمقامربوبوبه نييّلّعِ

عيشوعشرتبپردازند...هباخياوراحتب،اووآنهاو...بسايند
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  پردازي كه از حدود مجاز و مقبول تججاوز  ستائی و دروغ ن دونكه چني است طبيعی
 ساير مراتجب و شجوؤن نيجز    هب ،شود ر و واجب میوضر كرده براي حفظ اركان استبداد

دولتيجان و خجواص     و و طبيعجت ثجانوي درباريجان    تربيت تدريج كرد. به  سرايت خواهد 
 هجاي مختلجف دروغ هسجتند و هجر     كجه چهجره    بو تزوير و تقلّ مرض تدليس .گردد می

در مملكجت   ،كه با دروغ بتجوان روي آن پجرده و سجار انجداخت      گونه خالف و فسادي
پجاير   قلع مجاده ايجن فسجاد امكجان     ، با چه زوري و صورت چگونه اين  شود. در شايع می
البتجه   ،شد گفته داديحكومت استب خرابی اخالق و شيوع فساد در بود؟ آنچه از  خواهد
اي كجه   كنيم با تجربيات روزمره و شواهد زنجده  اي بيش نبود. فكر می اي و نمونه گوشه
 )و شجايد قجبالً   هاي اخالقی در جامعه خود داريجم  واژگونی از مظاهر گوناگونِ ،ما  همه

 تبراي اثبجات نظريجا   نبوديم( متوجه ارتباط مستقيم آنها با خاصيت ذاتی روت استبداد
 بيش از اين الزم نباشد. كافی بوده، تصديع فوق

 
 .:، استبدادابتكار، استقالل -8

وزن  لحاظ تركيب لفظجی مشجابه و كجم و بجيش هجم      نه تنها به لدو كلمه ابتكار و استقال
العجاده مجا بجين آنهجا وججود دارد و       نيز سنخيت و روابجط فجوق   يكديگرند بلكه در عمل

 با سومی تضاد دارند. مشتركاً
اي كه فيمابين سجه موضجوع فجوق وججود دارد و      ثيرهاي متقابلهأه اين معنی و تب نظر
آن توجه شده است ناچاريم به توضيح و تفصيل بيشتري پرداخته ذهن شجما را   كمتر به
 دور بنمائيم. ،سياسی تعليماتیِ  تحليلیِ از يك بحث ،موقتاً

شجان   ت و عدم اطاعت و انقيجاد بودن يك ملّ آزاد ،و سياسی از جنبه نظامی استقالل
، مسجتقيم  طجور غيجر   رساند. عدم احتياج نيز به را نسبت به همسايگان و ساير كشورها می

كجه در قجرون معاصجر مفهجوم اسجتقالل        طجوري  ت بجه الزمه استقالل نظامی و سياسی اس
آن  العجاده بجه   فوق اضافه كرده اند و ،استقالل ط نظامی و سياسیِيشرا هاقتصادي را هم ب
 دهند. اهميت می

الزم اسجت   ،بجراي احجراز و ادعجاي اسجتقالل     يا مملكتجی  كه شخصی طور  حال همان
مين و أمعجات خجود را تج    از از سايرين بوده شخصاًلحاظ مالی و اداري منفك و بی ني به

كمجك و دسجتگيري    صورت همينكه محتاج بجه  اين غير در جان و مالش را حفظ كند و
دسجت   استغناي خود را از  و  استقالل عمالً  و  نمود  آنها خواهد ت ازتبعيّ شد قهراً ديگران
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هجاي   ججوئی  ه حجل مسجائل زنجدگی و چجاره    از عهد تیاگر ملّ  از نظر فكري نيز .دهد می
جست و خيزهاي الزمجه در ابجداعات    آمدهاي مربوطه و مشكالت خود و مقابله با پيش

نخواهجد توانسجت    نيازمنجد ديگجران شجد قهجراً     كننجده و  فنون و افكار بر نيامد و تقليجد  و
م باشجد.  عجا  و مستقل و سربلند بماند. شرط استقالل استغنا است و استغنا نيز بايد كامجل 

 چه اقتصادي و چه فكري. ،چه سياسی ،و جنگی چه از جنبه نظامی
چندان  قديم در جنگی و اقتصادي نظر از استقالل و ابتكار يعنی اخير مسئله اهميت
هاي  طريقه و ها  سالح و اقتصادي وسائل و منابع تغييرات و التتحوّ زيرا  نبود. محسو 
هجا بجا همجان محصجوالت و مصجنوعات       توانستند قجرن  می  ها تكند بود. ملّ بسيارجنگی 
كه در اصل خودشان اختراع كرده يا از ديگجران   هاي قديمی بردن اسلحه  كار قبلی و به
و قجوت   كثجرت هجا   عالوه در جنگ بسازند و استقالل خود را حفظ كنند. به ،اند گرفته

هجاي    تكنيجك هجاي جنگجی و    آمجد. تاكتيجك   لشگر و عوامل محلی بيشتر به حساب می
سهولت و سرعت امجروزي نبجود. قجدرت اختجراع و      هها نيز ب ارتباط و انتقال ،تسليحاتی

امتيجازاتی از   ، هاي روحی و نژادي را داشجته  جنبة افتخار و برتري ،ذوق ابداع و ابتكار
فقجط  كجرد.   علمی و تسهيالت زندگی بجراي دارنجدگان آن فجراهم مجی     جهات هنري و

ی بجه وسجيله   هجاي رومج   ش زدن كشجتی تج و آ گاه مواردي مانند دفاع جزيره سيسيل گاه
شجد.   ديجده مجی   ،كار برد به اي كه آنيبال هاي مبتكرانه هاي بزرگ آفتابی يا حيله بين ذره

جنبجه فنجی و علمجی پيجدا كجرده قجدرت ابتكجار و         ،بيش از هر چيزي جنگ ولی امروز
سجابقه  ماتی بيشجتر  حي تسجلي  رود و مسجابقه  پيروزي به شمار می یاختراع از عوامل اصل

باشد. يك مملكجت   صنايع می تحقيقات علمی و اختراعات فنی در كليه شعب علوم و
شجد  اي قجوي با  ز و داراي روحيجه ت آن فراوان و مجهّج هر قدر ثروت و صنعت و جمعيّ

 ي نجه كه سالح جديد يا تاكتيك ماهرا اي ندارد. در اولين مصاف در برابر حريفی فايده
مات و مبهوت خواهجد شجد. نظيجر ايجن مطلجب را در       ، ميدان آورده باشد هاي ب مبتكرانه
 ! ديديم هيروشيمادر  ،ثير بمب اتمیأدر ت ،ژاپن

هجاي   كه پايه و مقدمه ديگري براي تفوق هاي اقتصادي نيز و رقابت ن صلحدر دورا
كنجد. هجر سجال و هجر      نيروي ابتكار باز نقش اساسی بازي می ،باشد و سياسی می نظامی

صجنعت و تججارت دنيجا عرضجه      هاي تجازه و مصجنوعات جديجد در بازارهجاي     ماه ماشين
ي  پجا  هكشوري نتواند پاب اگر  و افتد از ارزت و قابليت فروت می ي قديمكاالها شود. می

شكست  ور مسلماً ننمايد روز باب را خود توليد زاربا و برود پيش ابداعات و اختراعات
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روي  دنبالجه  دنبالِ گشت. به ديگران خواهد رو و تابع لحاظ اقتصادي دنباله خواهدشد و به
ر اما نبايد تصجوّ  .آيد و يا بالعكس پيش می محو استقاللروي سياسی و  دنباله ،اقتصادي

طور كه در عالم تجارت مبادله وججود دارد و شجخص يجا كشجوري      كرد و گفت همان
كننده ماشين باشد پس اختجراع و ابتكجار را نيجز     كننده گندم و خريد توليد تواند مثالً می
اي  با پرداخت حجق الزحمجه و صجدور پجاره     ،چشم كاالي وارداتی نگاه كرد هتوان ب می

هجا و   مستشار و محقق و مخترع از خجارج اسجتخدام كجرد و ماشجين     ،محصوالت و مزايا
درميجان بجود    جنجگ  رقابجت و  هاي جديد وارد نمود. اين اشتباه است زيجرا وقتجی   سالح
 ،دفاع خجود اوسجت   موفقيت و ملاكه ع را اشياء دست اولش افراد و ت و كشوريهيچ ملّ
هجا   بيكاره چيزي را بفروشد مسلماً  يا،كسی را بفرستد گاارد و اگر اختيار رقيب نمی  در

اينكه سرعت تحوالت و ابجداعات    به مضافاً كند. آب می را   هاي خود ها و بنجل و وازده
رشته  مبتكر بفهمد كه در فالن موضوع و  مانده غير است كه تا كشور عقب طوري شده

 ،ی مشاور يا محقق بجرود و دركجار خجود تغييراتجی بدهجد     پخبري شده است و بخواهد 
هجا   قافله صد فرسنگ جلو رفته است و كماكان بايد لنگ لنگان از عقب بدود و فضجله 

پيچيجده و   ي  هلسأهر روز هزاران م ،اجتماع و زوائد دور ريخته را بر چيند. در زندگیِ
حجل و رفجع آنهجا     هكه اگر خود اجتماع نخواهد يا نتواند بج  آيد میپيش  ، بغرنج مشكلِ

گرفتجار   كالهش پس معركجه و دائمجاً   ، هاي خارج شود باردازد و منتظر امداد و اعانت
 . بيچارگی و واماندگی خواهد بود ...

همجين كجافی باشجد كجه      كنم براي اثبات ضرورت ابتكجار و روح اسجتقالل   فكر می
كه طبجع مسجتقل و     . كسی گی وجود دارد ريشه همرابطه مستقيم و سنخيت و ميان آنها 
خور ديگران و فرمانبر سايرين باشد. امجا بجراي آدم    شود نان منش دارد راضی نمی آزاد
او بدهنجد يجا طجرز زنجدگی و     ه بج  ات را مجردم  كند كه لبا  و خانه مستقل فرق نمی غير

 ، بيگانگان باشد. مجرد بجا عجزت نفجس و بجا روحيجه مسجتقل        خوذ و تقليد از عقايدت ما
هجاي او را سجايرين بنماينجد يجا بجه       شود دواي درد و چاره گرفتاري گاه حاضر نمی هيچ

را ايجاد كنند و او گجداوار از   تا ديگران بهتر از آن دآنچه دارد آنقدر بسازد و صبر كن
  :باالتر از ،آنها اقتبا  نمايد. شعار چنين مردم و ملت

 نتعاريت خواس ي به از جامه          خويش پيراستن      ي كهن جامه
كننده هر جامه نوتر و زيبجاتر باشجند و    قدم و بر تن بوده پيوسته طالب آنندكه خود پيش

 ت نمايند.سايرين از آنها تأسی و تبعيّ
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 ،است. استقالل فكجري  الزمه استقالل ،كنيد كه روح يا خصلت ابتكار مالحظه می
فاقجد اسجتقالل    تجی باشد. اگر شخص يجا ملّ  می پايه استقالل سياسی و اقتصادي و نظامی

مسجتقل نيسجت و بنجابراين در تظجاهر خجارجی آن و از جنبجه        و طبعاً فكري است روحاً
يجا   ،ك شجخص يجا يجك ملجت    آزاد خواهجد بجود.  يج    مستقل و غيجر  غير سياسی نيز عمالً

ات و فكجر و علجوم و   لحجاظ ذوقيّج   حساسيت و غيرت دارد يا ندارد. اگر داشته باشجد بجه  
ي سجايرين را  ت و تكجدّ تواند قبجول تقليجد و تبعيّج    روت زندگی و وسائل عملی نيز می

بنمايد. درست است كه ممالك صنعتی تمام افرادشان در همجه چيجز مختجرع و مبتكجر     
كه يك ماشينی يا اسلحه يا علم و اسبابی در يك مملكجت ظهجور كجرد     ند و هميننيست

برنجد. ولجی در آنججا تعجادل و تبجادل وججود دارد.        گيرنجد و مجی   را می ممالك ديگر آن
طور كه در زمينه كسب و معات ممكن است شما پيراهن خود را از فجالن دكجان    همان

 ،دسجت بياوريجد   از طريق كشاورزي بجه  او پول بدهيد و پول را هبخريد ولی در عوض ب
اما تبادل و تعادلی كه وجود دارد، چنين نيست كه در يك كفه جنس و ماديجات و در  
كفه ديگر انديشه و ابتكار باشد. در هر دو طرف فكر و ابداع است. غالبجاً مشجاركت و   

 ،فرستد یآسمان م هكند و ب مملكتی بالن اختراع می كه مثالً اين معنی  همكاري است. به
گجااري را كشجور    رانجد. فكجر پروانجه    جلجو مجی   هزند و ب می انهمملكت ديگر بالن را پرو
هواپيمجاي   .گاارد يك جفت بال می ، جاي سبك كردن وزن همسايه تكميل نموده به
از جهت فرمان و وسائل پجرواز   ، گردد به مملكت اول برمی ،اختراعی در اين مملكت

گجردد و هجر    دست مجی  دست به ، اختراعات و ابتكارات ، طور شود ... همين تكميل می
 برند. پاي هم نردبان تكامل را باال می هكدام چيزي بر آن افزوده پاب
اختراع از مظاهر و محصجوالت شخصجيت اسجت. خاصجيت      ابتكار و نيروي ابداع و

توليد و سجازندگی و ايججاد اسجت كجه اختصجاص بجه شجخص داشجته از وججود او و از          
شجود.   دوصد چندان مجی  ،لات زندگی در تنوع و توليد زند. اصالً ر میشخصيت او س

رديف ابتكار و مظهجري از شخصجيت اسجت و ناشجی از بجروز و       حس اكتشافات نيز هم
ظهجور حجس    خجواهی و  بينجی و خجود   تنجگ خجود   توسعه شخصيت يا خروج از صدفِ

شخصجيتی كجه   باشد. پيكر جسمانی و متعلقات مادي بجراي   بينی می خارج كنجكاوي يا
در حال رشد و توسعه است كفايت نكرده به آنچه غيجر از خجود و دور از خجود اسجت     

خواهد پوست عوض كند و قجدم در دنيجاي بزرگتجري بگجاارد.      می .شود مند می  هعالق
باشجد.   جوئی و به كجم سجازي مجی    گيري و تر  و يأ  و پناه منافی با عزلت ،اين حس
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شود كه نشاط و نموي در روح و نيروهجاي   ظاهر می وقتی رشد و كنجكاوي در انسان
بنيجه   يجك بچجه خجوت    النه بيرون آمده و نفس بكشجد. عينجاً   بخواهد از ،او پديدار شده
هر طجرف   به ،س بكشدفن ،از آغوت دايه پائين آمده خواهد گوت كه می شاداب بازي

البتجه مجانع    ،خجوري  وسجري هر چيز دست اندازد. ضعف و ناتوانی و حبس و ت و به د بدو
امجر   ،همه اينها است. درمورد ما بايد گفته شود كجه ايجن عجدم ابتكجار و عجدم اسجتقالل      

اسجت. كمجا آنكجه در     تصادفی نبوده است بلكه هر دوي آنها مربوط و ناشی از استبداد
زايندگی  با ، و آزادي قاللتبا اس ، یهاي مل يا حكومت نيز دموكراسی خارج از ايران

 الزمه داشته و دارد. ،و روح اختراع و ابتكار
مقصجر   ييد بيشتري بياوريم تا مسلم شود چگونه اسجتبداد أالزم است باز توضيح و ت

 وح اختراع و ابتكار و اكتشاف است.شنده راصلی و كُ
استغناي طبجع را از بجين بجرده     شخصيت و ،ديديد 6كه در بند   طوري به استبداد اوالً

 دهجد. كسجی   تملق و تقاضا و دوري از تالت و تفحص و توليد عادت مجی  شخص را به
تمكين  و نديد چيزي مالك ،زندگی اختيارات و حقوقی و مادي جهات از را خود كه 

 يجا  هجاي هنجري   برايش اهميت ندارد كجه در طجرز معجات و ذوق    ،و تسليم پيشه گرفت
 خجور  كه باالخره فروع و حواشی زندگی هستند نيز جيجره   نظريات علمی و وسائل فنی

 آن قجدر تمجرينِ   ،تطبيجق خجود بجا حكومجت اسجتبداد       براي ،ديگران بشود  روي دنباله  و 
تواند در هجر وضجع و    محروميت كشيدن و كشتن آمال و آرزوها را كرده است كه می

آمجدي بيايجد    ها بماند و انتظار بكشد تجا آدمجی يجا پجيش     ها و قرن مشكلی كه هست سال
 . از مخمصه بيرونش بياورد ... دست او را بگيرد و

اي مصجون مانجده روح نشجاط و     انجدازه  تا اگر افراد يا اقوامی از دستبرد استبداد اًنيثا
ضميرشجان وججود داشجته باشجد و بخواهنجد       درتجسس و تكاپوئی براي چيزهاي بجديع  

هر گونه تمايل آنها به خروج از نظام موجود و شكستن عجادات   ،تغييراتی ايجاد نمايند
 ده ورهاي خجود را در آنجاهجا فجرو بج     چنگال ،معتقدات و ترتيباتی كه استبداد و سنن و

مواججه بجا مخالفجت و خشجم و      ، خجود كجرده اسجت    اجتماع و افراد را اسير و وابسته بجه 
شجده   كوبيجده و منجمجد   هاي تخت اسجتبداد، زمجينِ   كارشكنی خواهد شد. زيرا كه پايه
نمايجد. نجه تنهجا     احسجا  وحشجت و خطجر مجی     ، الزم دارد و از هر نوع جريان و تكجان 

مجوئی   تجار  هن كه منافع و مقامات خود را بسته بج بلكه همه اطرافيان و مقربا ، مستبد كل
 راستی و تقوا و  هكوبند و هر دلی كه ب می ، هر مغزي كه فكر كند و ابتكار ، بينند  می
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  شكافند. می ،كاري بگرود پرهيز
خطر انجداختن   هگونه طرح و راه تازه باالخره يك نوع آزمايش و ب ابتكار و هر ثالثاً

 ،شود. در صورت موفقيت نيجز  جه با عدم موفقيت و مالمت میامو و غالباً بوده محتمالً
با  ابداً ،ت و قبول زحمت و خطرأانگيزاند. چنين جر می خندها را بر ها و ريش حسادت
سجازگار نيسجت.    ،صالحيت و شجرافت و شجهامت   الرجالِ هاي زورگوئی و قحط محيط

پجا   ،افتجاده  هاي جا رسيده شود از تكرار سنن گاشته يا تقليد از نو كمتر كسی حاضر می
 فراتر نهد.
نفجوذ   صاحبان و جامعه پيشروان ،استبداد هاي محيط ديد در  آنكه بايد تر مهم مطلب
كننجد و سرمشجق    آنهجا نگجاه مجی    كه الهام دهنده هستند و سايرين بجه  و كسانی ،و احترام
يا وابسجتگان و وارثجان    ژيمباشند؟ البته مؤسسان حكومت و ر چه كسانی می ،گيرند می

 چجه كسجانی بجوده انجد؟ معمجوالً      در ايران هاي سلطنت سلسله آنها. مؤسسان رژيم و سر
از  كجه قجبالً   يعنجی كسجانی   ، طلب داخلی جاه نشين و  مهاجمين خارجی يا قلدران گردنه

سواري  و ، مسافرين يا زارعين  ي آمادهو  ضرحا و اموال حشم به و دستبرد راه غارتگري
هجاي   يجا دامنجه   فجالت ايجران   هقصجد تجاراج و تملجك بج     ، به اند نموده بر سايرين اعاشه می

و ننگ نداشتند از اينكجه خجود نجه     اند. اينها ابا سرسبز و شهرهاي پر ثروت سرازير شده
بكوبند و نه سرد و گجرم تججارت را بچشجند     دنبال گاوآهن بروند نه پاي كوره، آهن به

نجوع    مند شوند. دزدي هم يجك  بهره ،ولی از دسترنج همه آنها با زور و روئی كه دارند
گجري و نيازمنجدي و    منتهی گدائی با زور ولی از اين جهجت كجه طفيلجی    ،گدائی است

 ،سايرين است و ضعف يا محجو قجدرت توليجد و فقجدان شخصجيت اسجت       خواريِ جيره
فرقی با تكدي ندارد. طبيعی است كه در خيلی افراد و  ،شناسی و نفسانی ن لحاظ روا به

تجرين مرحلجه شخصجيت و قجدرت توليجد       خصلت ابتكار و اختراع كه عميجق  ،ها هروحيّ
 ی از اعجراب ، محلّج  خجود و اسجتخراج از خجود اسجت     است و مالزم با حداكثر اتكاء بجه 

نجه تنهجا اشجكال نجدارد بلكجه       ، دسته غجارتگر و غاصجب   ر پيشِتواند داشته باشد. د نمی
هاي علمجی   هاي اداري و اجتماعی و فرآورده افتخار هم هست كه بدايع هنري و روت

پيش خجود   ،اند كه تصاحب نموده و فكري و فنی سايرين را مانند ساير اموال و امالكی
يق ججز بجراي غصجب وغجارت     دنبال تفحص و تحق گاه به خود ببندند و هيچ بياورند و به
 جديد نروند.
 يعنی ابتكار ضد خصلت كند، می پيدا رشد و توسعه افراد و اقوام قبيل اين در آنچه



 
 

 

 
 

  چرا ما مخالف استبداديم؟

 

۳3۱ 

اوضجاع و   قدرت تقليد و اقتبا  است. همچنجين سجهولت و سجرعت تغييجر و تطبيجق بجا      
آمدنجد پجس از    مجی  وقتجی بجه ايجران    ا و تاتارهجا هج  ا و مغوله ديديم ترك  احوال جديد.
ه آتشج  و در نسل دوم شجيعه دو  مسلمان ، هنوز يك نسل نگاشته ، استقرار اوليه تسلط و
شان بياورنجد يجا    به پايتخت را از نجف منينؤخواسند جسد مطهر اميرالم شدند و می می

شجدند و از   ي مجا مجی  الجات بجرده مشجوق ادبيجات و شجعر      ،هاي فارسی سرائی از مديحه
اي  عجده  )و تشجويق فردوسجی   پا فراتر گااشته با وعجده و  ،مقيم مملكت ايرانيان مسلمان

بينجيم   شجدند، ولجی مجی    ياء زبان و مفاخر ايران كهن مجی طرفدار اح ، كه البته نكول شد(
كه در طرز نوشتن و الفبجا    مشكالتی معايب و  همه  وجود  با انگلستان  مثل  ت مستقلیملّ

وقجت مجا    شجود آن  حاضر به تغيير آنها نمی ،هايش موجود است و دستور زبان و مقيا 
 ي رونجده  نبجال كننجده و د  تقليد ،دارانمان دستور بعضی زمام ا را بگو كه بهه بيچاره ايرانی
ا شديم و بجه تغييجر لبجا  و آداب و حججاب پجرداختيم و طرفجداران       پاش مصطفی كمال

 ورند!آ را شاهد می تغيير خط، عمل تركيه
كسجانی   بوده و دست سالطين استبداد كه زمام امور به ت ماملّ مملكت و  سفانه درأمت
اند  نموده تحميل را خود ،غارت و قهر به داخل در يا و آورده  هجوم كشور خارج از كه

ابجداع   ابتكجار و  اند و هر قدر اتكاي به نفجس و  نموده تلقين و تعليم آداب و عادات می
كجه خجواهيم    طجور  جاي آن روح تقليد قدرت يافته است. همجان  به ،است  تضعيف شده

واردها يجا   رنگ تازهه سهولت ما ب سرعت و به تیهيچ ملّ ،و استبداد گفت بر اثر استعمار
!  و ننجگ  است و نه افتخار. ضعف است و نبوغ نه قدرت اين آيد... نمی در ،ها ديده تازه
كنجيم   سر می  ،وطنی هنگ للو با ،عاميانه المثل ضرب و بنا به مانيم می حال يك به ها سال

العجاده   تعصجب فجوق   ،گونه تغيير و اصالح و طرحی كه از داخله سر بزنجد  و در برابر هر
 هحسرتمان بج  ديگ هو  و ،هاي خارجی ارمغان محض برخورد به هدهيم اما ب نشان می

گيجريم   بدون احسا  ناراحتی و نگرانی آنها را مجی  شويم. آيد و دلباخته می جوت می 
 ! دهيم و تغيير صورت و وضع می

 و ابتكار است. و عدم استقالل هاي تلخ استبداد ميوه اينها ميراث و
تالت در راه اصالح و كه ما را از توجه و تفكر  همين قدرت سهولت اقتبا  است

با  برايمان مشجكل باشجد و از آن   تبتكار بازداشته است. اگر تقليد و اقا و ابداع خود و
فكجر و   هجائی كجه بجا    جوئی و راه حجل  سراغ چاره ننگ و عار داشته باشيم چه بسا كه به

كرد بسيار مشجكل   گدائی عادت خوري و مفت كه به كسی كوشش خودمان باشد برويم.
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مجا در   عدم اسجتقالل  رِسِ بيرون بيايد.  تاز ننگ و نكب كار برود و  كسب و  دنبال است به
 همين جاست.
كه بخواهيم روح تقليجدگري   ندهد  ما اجازه هطلبی ب پروري و راحت است تن ممكن

 ، ی كوشش و ابتكار برويم. ولجی بجا نخواسجتن و نكجردن مجا     پو اقتبا  را دور انداخته 
شجهادت تجاريخ و     هبج  .شجود  نمجی قرار طبيعت و نامو  خلقت و اصول بشريت عجوض  

 :حكم هو ب ،روانشناسی
«»۲

 و
«»۸

رود. دير يجا زود، مسجتقيم يجا غيجر مسجتقيم بايجد        دنيا زير بار چنين ميل و عادت نمی
 چوبش را بخوريم و تاوانش را پس بدهيم.

 ،استمرار احتياج و عدم استقالل روح تقليدگري و فرار ما از ابتكار و تالت،تاوان 
 . خواهد بود ... و سلطه استعمار عبارت ديگر ادامه استبداد يا به

  جوئی و رائه راه نجات خواهيم پرداخت. چاره هدر قسمت سوم اين بحث ب
 

 :و اصالحات داستبدا -٩
 و اسجتبداد  از مزايا و امكاناتی كه بعضی اوقات به بعضجی اشجخاص بجراي ديكتجاتوري    

بجا آب و   « يشجاء  فاعجل مجا   »هاي  و مدافعه و تبليغاتی كه افراد و حكومت كنند نقل می
اسجت. در بنجد گاشجته گفتجيم كجه       ه اصجالحات همين داعيّ ، بندند خود می تاب تمام به
بايجد مخجالف و    متوحش و معاند هر گونه تكان و تغيير است  و قاعجدتاً  استبداد اصوالً

گويند كجه اسجتبداد نجه     ما می هب ايم و مانع اصالحات باشد نه عامل آن. اما در عمل ديده
 شود. هم می  آنتنها مانع اصالحات نيست بلكه موجب 

 رخ مجردم  هق را بج سجاب  آورند يجا اقجدامات شجاه    عنوان شاهد برجسته می ر را بهكبي پطر
اتفجاقی ولجی بجاالخره امكجان      در هر حال واقعيتی است اگجر چجه اسجتثنائی و    .كشند می

چگونجه   يسجت و اصجالحات اسجتبداد   ت و سرچشمه اين استثنا چپاير. پس بايد ديد علّ
در سجايه آن   زند و يا اصجالحاتی  به اصالحاتی میاگر دست  اصالحاتی است. استبداد

                                                
 .كشد گناه ديگري را بر عهده نمی :هيچ كس بار ۳۲/  سوره نجم .۲
 .جز ثمره تالت ]و نيّت[ خود را نخواهد داشت : اينكه انسان ۳۲/  سوره نجم .۸
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عوامجل   از تاي چند يا يك است ممكن كه دارد موجباتی و عوامل مسلماً ،شود می ديده
 ذيل باشد:
كه زور آن ما فوق تمايجل   طبيعی و جريان قهري دارد يك سير  تزمانه و بشريّ اوالً

باشد. سيل ترقجی و تغييجرات زنجدگی وقتجی      در هر مقام يا قدرتی می ،يا تنفر افراد بشر
داخل آن مملكجت   هب ،خواه ناخواه و دير يا زود ،هاي يك مملكت رسيد پشت دروازه
هم كه كسجی او را ماننجد    شود جلوت را گرفت. ناصرالدين شاه شود و نمی سرازير می

ترقجی   باشجد و بسجيار مرتججع و مخجالفِ     نام نيز می بلكه بد ، خواند كبير!! نمی  ،سابق شاه
كجرد. كارهجا و اصجالحاتی     كارهجا و اصجالحات    خيلی ،آنها بوده است و آزادي مردم
 ،وسائل و اوضجاع روز و عجدم آمجادگی افكجار زمجان      مناسبت دوران و با توجه به بهكه 
تجر   اهميت كم ،قيا  و نسبت همعلوم نيست ب شود و می العاده بلندي حساب هاي فوق قدم
فرزندان اعيان را  ،فرنگ رفت فر بهسچند  باشد. آهن سرتاسري يا دانشگاه تهران از راه
شجلوار پوشجيده و كجراوات     و كت كرده، نجا فرستاد و فتح باب روابط با دنياي غرببه آ
 ،بالضر امين حاجی  كشيد، را تهران اسبی واگون و عبدالعظيم حضرت دودي ماشين زد.
كجرد و پايتخجت را وسجعت      ايججاد  خيابجان در تهجران   .كجرد   را شروع مازندران  آهن راه

 آب  قجدم در انتقجال   پجيش  ،او صدراعظم  كرد و  حفر پر بركت شاه را داد، قنات  زيادي
و  دست انگلجيس  را به و بانك استقراضی تهران بود، بانك شاهنشاهی به كرج  رودخانه 

 ،سجاخت  ه و قورخانجه خانج  ضجراب  ،ها آمد تأسيس نمود، عكسش روي اسكنا  رو 
صجورت دانشجگاه جديجد     به ،سيك پاريتكن را با الهام از مدرسه پلی مدرسه دارالفنون

هجاي   و غيره براي تدريس رشته و فرانسوي ن اطريشیميكرد و عده زيادي معلّ  تأسيس
ولجين سجاختمان فلجزي بجزرگ را     آورد، ا و پزشكی و علمی به ايران مهندسی و نظامی

در زمجان او   اًظجاهر  ،نتهجرا  و كارخانجه گجاز   كارخانه برق (،بنا نهاد )سقف تكيه دولت
در ايجران  كار افتاد و بعد از او كس ديگري گاز  ه( بود كه بهشا )يا در زمان مظفرالدين
اگر سواد و فرهنگ و تقاضاهاي مردم و آشنائی آنهجا بجا صجنعت     درست نكرد ... يقيناً
تجر   خيلی كارهجاي مهجم   ،داد ها و وسائل نقليه و شرايط ديگر اجازه می و همچنين جاده

 اصجالحات  ،اسجت. بنجابراين   هحجال هجم انججام نگرديجد     بجه  شد كه تجا  تر نيز می و بزرگ
انجد   شجان كجرده   را انحصار و افتخاري براي خجود و خجانواده   كه آن  ص به آنهائیاختصا

در  ،ت و ملعون بودنش حرفی نيسجت كه در اجنبی بودن و منفوريّ ندارد. حتی استعمار
 ا در هندوسجتان ه مگر انگليس زند. ايجادها و اقدامات زياد می خود دست به مستعمرات
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آهن ومدرسه و تماشجاخانه و مغجازه و خيابجان     كم كارخانه و بندر و راه ،قبل از گاندي
 و غيره ساختند؟

 كشاورزي  العاده كشی و توسعه فوق آهن و راه سازي راه در الجزاير  ها فرانسوي مگر
 هاي كالن نكردند؟ گااري و استخراج معادن و سرمايه

 ،شود ناميده می نام اصالحات آنچه به ،بنابراين صرف ايجاد چيزهاي نو و بزرگ
شود كه  چطور می ببينيمكه گفتيم بايد  طور نه انحصار و امتياز است و نه افتخار. همان

 زند. چنين كارهائی می دست به يا استعمار استبداد
يجا   خود اصجالحات  خود به ،سيل ترقيات بشري صرف نظر از آنكه اقتضاي زمانه و

شجود گجاهی    وقت روي آن گجاارده مجی   آورد و نام و نيت سلطان تغييراتی را پيش می
 شود. نيز در آن ديده می استفاده استبداد و ضرورت و اوقات نفع استعمار

و  فجروت رسجاند و ارز فجراوان    هخواهد مصنوعات و كاالهاي خود را ب می استعمار
ممالجك   در خريد قدرت و زندگی سطح قدر هر برگرداند. كشورت هب ارزان اوليه مواد

نها صجاحب سجليقه شجده دوچرخجه و راديجو و عروسجك و       آ مستعمره باال برود و مردم
 شود. سود او تمام می هالت از او بخرند بلوازم آرايش و تجمّ

سجازي و   سازي و خانجه  صنايع غاائی و مصرفی و اسلحه كشی و آهن سازي و راه راه
كننده ماشين و مصالح فلزي و صنعتی هسجتند و احتياجاتشجان    مادامی كه مصرف ،غيره

رود و بايد متوسل و متكی به سرمايه و تخصجص خجارجی    شان پيش می توليدجلوتر از 
بسيار مطلوب هم هسجت. اسجتعمار ممنجون و     ،ضرر كه ندارد هيچ د براي استعمارنبشو

 شود. می در اين قبيل اصالحات استبداد كمك كارِ
سجر    خيلی بر كه سايه قدرت استبدادي  آن چند سالی  ديديم در بعد از رفتن پهلوي

فعاليجت   ،زراعت و صنعت  در  چه  و تجارت در چه ها شهرستان در و تهران  در نبود مردم
و تقاضجاي    مقتضجاي زمجان   هبهم  ،اصالحات العاده بيشتر شد. اين ترقيات و فوق عمومی

 منافع دنياي غرب پشتيبان و رهبر آن بود. مردم بود و هم
انججام شجد بجدون آنكجه      مقيا  عمومی و ملی هتر و ب تر و وسيع از سابق خيلی سريع

 گاهی عالماً و عامداً دست به اصجالحات  گاه ذالك استبداد نام كسی روي آن بيايد. مع
كجه   طور همان ،كند كار را می اين استبداد زند. اگر می« انقالبات»قول خودت  و حتّی به

كجردن ملجك    جوئی و آبجاد  طلبی و افتخار بر سبيل شهرت ،در قسمت اول بحث گفتيم
را  ن خجود و مجردم  آ را از خصوصی يعنی مملك آباء و اججدادي اسجت كجه چجون آن    
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افتخجارات   و اعتبارات و اموال بر و بدهد صورتی و سر خواهد می ،داند می خود رعاياي
سجلف و   هجاي سجالطين اسجتبداد    كاري ر كه وارث كثافتكبي پطر شخصی بيفزايد. مثالً

اي بجود   كهنجه  با نيروي نظامی ،خرافی پر از مردم ضعيفِ ي هماند وا ي افتاده كشور عقب
توانسجت   اي هجم داشجت نمجی    كه شكست خورده بودند و او كه غيرت و نبجوغ و اراده 

مثبجت   عمل اگر پرداخت. خود اسالف جبران هب ،كند قبول را وضع آن صدمات و ننگ
 ،هم گجااريم  اسالفش را روي كننده استبداديِ عمل منفی تخريبی جامد اصالحی او و

 شود. خدمت و ترقی حساب نمی ،طور مجموع هب
  دارد: می ا و ،عمل ظاهراً اصالحی را به استبداد ،ا آنكه يكی از موجبات ذيلي

دولت خود بدهجد   خواهد رنگ و رونقی به كار می سلسله است و در ابتداي سر مثالً
افكجار   ، جه قلمجداد نمجوده   عيان احتمالی را موتضعيف مدّ رقيب اصلی و و بر انداختنِ
 مردم ميان در ها نارضايتی و تقاضاها بيند می آنكه يا بكشاند. خود پشتيبانی به را عمومی
آويزهجاي   دسجت  ،مخجالفين  كنندگان و كشد و انتقاد سر حد طغيان و عصيان می دارد به
اگر ارتجاع و انقياد را ادامجه   ،است در آمده لرزه هتخت و تاج ب در اختيار دارند و  قوي
بجرد. در ايجن صجورت     فشارهاي داخلی يا خارجی اصل و فرعشان را از بين می ، دهند

 زنند: هاي اصالحی وسيعی برده و با يك تير چند نشان می دست به نقشه
 و  وعجده  ، زرق و بجرق  رسجطحی پج   را سرگرم و دلخوت بجه اصجالحات   مردم الًاوّ 

 و هاي سجاختمانی پجر سجر    هاي كالنی صرف برنامه بودجه ،باغ سبزها نموده وعيد و درِ
خوردگان را كه ممكن است اكثريجت   دالن و فريب ساده .كنند تناسب می صدا ولی بی

اعجد  آنهجا را متق  ، زور تبليغجات و تظجاهرات   هبج  .نمايجد  باشند ساكت و اميدوار می ملت
صجاحب   ، ي از منويجات ملوكانجه   پيرو سازند كه بحمداس در ظل عنايات خاصه و به می

هجا حجق انتخجاب كجردن و انتخجاب       زنه ب اسماً شوند. مثالً اند يا دارند می همه چيز شده
صجاحب آن   و قانوناً ها هم كه قبالً  كه اين حق را از مرد فرمايند در حالی شدن اعطا می

كننجد و دزد ديگجر    يا آنكه شر دزدي را از سر مردم كوتاه می .اند مودهسلب ن ،اند بوده
كند تجا هجروئين كجه خطرنجاكتر و      ا ترياك مبارزه میبنشانند  را جاي او می  يا خودشان

 ش بيايد.يجا هب ،تر و قابل انحصار و مداخل آورتر است الشيوع سهل
 تواننجد نجابود   حجال كجه نمجی    ،را اصالحات و انتظار مهار اسب سركش انقالب ثانياً
تقسيم امجالك    قدم در شوند. پيش سوارت می ،شدن مال عوض لگد هگرفته ب خود ،كنند

و  عنجوان قهرمجان انقجالب سجفيد     بجه  خود را در خجارج ايجران   ،شده و اصالحات ارضی
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طرف دست مالكين را كه صجاحب   شناسانند و در داخل كشور از يك لح كبير میمص
مخجالف و مجدعی قجدرت مطلقجه شجوند كوتجاه        نفوذي هستند و ممكجن اسجت كجانون   

صاحب  سرگرم و دلخوت به ،طرف ديگر رعايا را قبل از تشكل و طغيان كنند و از می
هاي ساختگی و دلخوت دهقانان درسجت   كنگره نام آنها شدن نموده و بالفاصله به زمين
 تمديريّ به آنها نمايندگان عنوان به را خود مزدوران و امنيت سازمان مورينأم و  كنند می
ايجن ترتيجب هجم      نشجانند و بجه   می سراپا فرمايشی مجلس كرسی هب  و هاي روستائی شركت 

تجرين وججه اججرا     احت ر هآنها ب  اتها و نظريّ شود و هم نقشه می  ها بسته ها و دست دهان
خرابی امجالك   به ،پايه نقشه و بی مطالعه نشده و بی اگر اصالحات ارضی  حال گردد. می
هجر   ؛چه بهتر ،آمد منتهی شد و سامانی دهات و كاهش فوق العاده كشت و در سر و بی

گرفتجه شججود و سججرمايه و واردات خجارجی جانشججين منججابع توليججد و     قجدر زمججين مججردم 
گردنجد و پشجتوانه حمايجت     تجر مجی   ضجعيف  شود، مخالفان اسجتبداد  داخلی  محصوالت

 تر.   خارجی محكم
 نمايند و اصجالحات  را منحرف می تر آنكه نهضت ناك تر و خطر ثالثاً و از همه مهم

 و اسجتقالل  را كه آزادي هاي اصلی ملت گردانند. هدف سود ادامه تسلط خود می هرا ب
« تججدد »كنار زده شجعارهاي   از ذهن مردم ،است و شخصيت و شرافت و طرد استعمار

صاديات و اشاعه فرهنجگ و غيجره را پجيش    تو يا اق« اه آزادي زن»و « تساوي طبقات»و 
و  كشند تا سر نخ عمليات اقتصادي و فرهنگی در دست خودشجان باشجد و جوانجان    می

  و كارگران تحت رهبري و نظارت آنها فعاليت نمايند. روشنفكران
اي شد افتخجار و امتيجاز و منجابع مجادي      و اجتماعات مفيد فايده اگر اصالحات رابعاً
نوميدي و بجدبينی كجه در    ،حاصل درآمد یزرد و ب اند و اگر تو را خود كسب كرده آن
هجر قجدر آنهجا را     ،شود ی و اصالحی و حركات اجتماعی پيدا میاز شعارهاي ملّ مردم

 سجود اسجتبداد   هبج  ، طلبانه و انقالبی دلسرد و منحجرف بنمايجد   اصالح نه واز افكار مترقيا
 ! تمام خواهد شد

قجدر كجافی صجحبت     بجه  ، كشجاند  مجی  را به اصالحات براي بيان عواملی كه استبداد
در  ،ثجال زنجده و تجازه   ي هر يك از اين موارد شجواهد و م راتوانند ب كرديم و حضار می

چگونجه اصجالحاتی    ، داسجتبدا  اينكه اصالحاتِ رِرويم سَ خاطرشان پيدا كنند. حال می
 اصالح است يا فساد. است و اصالً
 نظر   را از و يا اقدامات انتسابی به شاه سابق اصالحات ،نمونه صورت مثال و اول به
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 .پردازيم گارانيم و ضمن آن به استنتاج و استنباط می می
  هاعجزام محصجل بج     ، هجا ها و تغيير لبجا  مرد  برداشتن حجاب زن ، مجهز نوين ارتش
 ،زيكشاور  و وزارت وزارت راه  ،نآهن سرتاسري ايرا ه و راهدانشگا تأسيس و خارجه

معجادن   ،كارخانجات قند و نساجی ،تتضعيف روحانيّ ،هاي نو واژه  ،جديد دادگستري
 و غيره. قرارداد نفت ءالغا ،الغاء كاپيتوالسيون ،بانك ملی ،آهن و ذوب  ذغال

از چند جهت اشجتراك   ، فوق با همه تنوع و اضافات فيمابين عمليات و اصالحات
وجه جنبجه ابتكجاري و    هيچ به ، تقليدي و تحميلی و سطحی بودند : تماماً داشتند تصف
ا به تغيير و تظاهر. بسجياري از آنهجا   ی نداشته عنايت به عمق و دوام خيلی كمتر بود تملّ
. مملكتجی  هنج ،  و تجأمين و توسجعه منجافع شخصجی بجود      جهت تحكيم مبانی اسجتبداد  ر د
حجال آن   خواسجته و مفيجد بجه    نداشت بلكه غالبجاً  كدام منافات با سياست استعماري هيچ
  نمائيم: نتايج بررسی می و موجبات لحاظ حال يك يك را به بود.

بيش از هر چيجز معطجوف    ،ق از اول تا آخر سلطنتساب عالقه و توجه و فعاليت شاه
برقجراري امنيجت در    ،درخشجان  انضجباط آن بجود و اولجين اقجدامِ     قشون و تجهيزات و  به

را خيره و دل هجا را آرام  آمد. اين دو مسأله در عين آنكه چشم ها  حساب می هكشور ب
او از يجك طجرف و فراغجت خجاطر      كرد الزمه احراز قدرت و ادامه سلطنت مطلقجه  می

و آرامشجی كجه سياسجت و اقتصجاد خجارجی بجه آن احتيجاج         صاحب امتياز نفت جنوب
نقـدربـرايشازماليـاتوازجوانـانكـهآولیارتشیداشت از طرف ديگر بود. 

روزیكـهآن،خرجسربازیشدوآنقدرفشارهاوتضييقاتراسب گرديـدملت
،دادملكوملتبرسـدوكشـوررادربرابـربيگانگـانحفـظنمايـدهبايستبمی

ـ،زدنیهمبرديديمنگونهبانشم ـهمـهامثلشيربرفـیآبشـد.ب ـرّكِ َوفِ شرَ
جـزآنكـهدرسـينهو،پهلـوییِنيرومنـدنـونقدرتوخالیبود.سرنيزهارتش

نهكـاری،رودونگهبانقدرتمطلقهبودوهستپهلویخودیفرورفتومی
 كندشكردومیبرایايران

قول آنهجا نيرومنجد داشجتيم و داريجم      خرج و به وسيع پر ما چه احتياج به چنين ارتش
 پجايش را آن  نتوانسجت از كجرج   ،نجد درا اشغال كرده بو ا آذربايجانه كه وقتی شوروي

 طرف بگاارد؟ 
لحجاظ امنيجت داخلجی     بجه  ، نفرات و تجهيجزات خيلجی كمتجري    ت وجودي آن باعلّ
هاي  كاله و ها لبا  كردن يكنواخت و ها زن حجاب برداشتن باشد. بحث قابل ندتوا می

كجردن   و در جهجت فرنگجی   مردها و ساير اقدامات از اين قبيل كه بعد از سفر به تركيجه 
، عمجل آمجده   دهجا بجه  مر ها و كردن زن نمتمدّ دادن و شخصيت و با داعية آزادي ،اه یراناي
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ن شجد  مجرد و اروپجائی   و زن اختالط و حجابی كه بی فرض نقض غرض نبود؟ به ابتدا  آيا از
هجا شخصجيت بدهجد     زن خواهد به می كه كسی مقبول و مطلوب بوده باشد آيا آن ايرانيان
سجري زدن   آيد با تو می ،داند و ارادة خودشان میو حق تصميم  ها را اليق آزادي و آن

 بجه شجوهران و    فشارها و اجبارها   و آن ،دادن دست پليس و فحش و چادر پاره كردن به
دلخرات  و بار فضاحت خاطرات ،امروز خوردگان سال كه بياندازد راه را ها سازي صحنه
هجا را صجاحب    نبود؟ اگر زنا ه مياد دارند؟ اين كارها آيا اهانت و اسارت خان هآن را ب

گااشتند؟ اگجر غجرض بيجرون     حال خودشان وا نمی دانستيد چرا به شخصيت و آزاد می
 ا حمايت دولجت باگر اين عمل  ،كردنشان در اجتماع بود آنها از حجاب و وارد  آوردن
تجر   عميق گرفت می انجام عمقی و تدريجی صورت به و ها خانم خود و ميل دست به ولی

ا بجه  هج  موفقيجت و قجدرت اروپجائی    رِّ؟ آيا شخصيت و تمدن و سِج  شد تر نمی دار و ريشه
  حجابی و به كت و شلوار وكاله لگنی است؟ بی

برنامجه هجا اججرا شجد و      يجن اي كجه بجود ا   خوب ديديم كه با هر زور و آزار و عجله
 ،گرفت ولی در فكر و اخالق ذات و صفات ا خيلی رواجه گري ظاهري اروپائی تقليد
 ،رائجج  يها باري و بند ها عوض شدند و نه مردها. سهل است كه با بی ها از اين راه نه زن

يافت. اعجزام   اخالقی و اجتماعی اشاعه  ناموسی و فحشاء و ولخرجی و مفاسد چقدر بی
شجاه   كه جزو اقجدامات مشعشجع اصجالحات    تهران خارجه و تأسيس دانشگاه همحصل ب
  تازگی نداشته ناصجرالدين  ،يك از اين دو عمل آنكه هيچ  نظر از باشد و صرف می سابق
سجبك جديجد نيجز از     هه بقدم آن دانست و تحصيالت ابتدائی و متوسط ه را بايد پيششا

( شجروع شجده بجود تجا     نصجيرالدوله  در دوره وزارت معارف ه )مخصوصاًشا دوره احمد
هنوز زمينه و امكانی وججود نداشجت كجه فجارغ التحصجيل       قبل از اوايل سلطنت پهلوي

خارججه يجا داخلجه اعجزام شجود. و ايجن برنامجه         هفتن تحصيالت عاليه بج گر كافی براي فرا
دوت  ههر حال افتخار و خلعجت هجر دو خجدمت را بج     توانست جامه عمل باوشد. به نمی

  اندازند. می شاه سابق
تعداد زيادي در  حسابی نخواندند و رقاصجی   ،همه محصل اعزامی هم از آن واقعاً
بجا   ،هجاي بعجدي   آوردند. ولی خوشمزه اين است كه ببينجيم او و دولجت   غرور و و قمار
 دانشگاه با استعمار و استبداد فعلی روابط و كردند چه خود اصالحات هاي پرورده دست

 چگونه است. و روشنفكران و دانشجويان
 دهد می نشان كه است مواردي آن از دانشگاه سيسأت و خارجه هب محصل اعزام اتفاقاً
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خجورد و مچجش بجاز     سنگ مجی  هتيرت ب ،انحرافی هاي اصالحیِ وقتی در برنامه استبداد
بينيد امجروز   پردازد. می ی میشكنی ودشمن كار كند و به چگونه قيافه عوض می ،شود می
سنگر اول مبارزين با استبداد و آمجاج كينجه و    ،هاي شاهانه ها و عنايت رغم بخشش علی

هجا   و چه در شهرستان هستند چه در تهران و دانشجويان دانشگاه ،و دستگاه آزار دربار
 .رج ايرانو چه در خا
ششم  (مو)رفراند تدارك  شديدِ  تبليغات و  انقخف  منتهاي  در  كه  بود نتهرا  دانشگاه در
 افراشته شد. بر« خالفم موافق با ديكتاتوري شاه با اصالحات« پرچم و شعار ،بهمن

اوج  هاست كجه بج   و آمريكا اروپا هاي شاهانه هم در ميان دانشجويان ايرانیِ پايرائی
  ! رسد ارادت و اخالص می

گوينجد وقتجی    یتواند ميانه خوبی با دانش و رشد داشته باشد: م گاه نمی هيچ استبداد
 .پرسد رفته بود از شاگردي می دارالفنونه ه براي سركشی بشا ناصرالدين

 «كجا است؟ لجيكبِ»
 ،ريُج با خشم و تغ  شاه .دهد خوبی جواب می را به آن شاگرد وضع جغرافيائی بلژيك

كجه   آن روز دارالفنجون   گردد. مجدير  سلطنتی برمی  قصر هكند و ب می  را ترك  الفنوندار
زحمجت خجود را بجه     كند و بجه  ب میانتظار تشويق و تقدير داشته از اين حالت شاه تعجّ

 :دهد پرسد. شاه جواب می غضب را می شاه رسانيده سبب آن خشم و
 «شوند. كجا است سوار من و تو می لجيكها دانستند بِ اگر اين» 

 كنند هنگام بازگشت از سجفر عربسجتان سجعودي    نقل می همچنين از صدراالشراف
مجن  ه شجاه بج    هواپيمارفته بودند. در  به مكه معيت شاه  هب كه براي حمل جسد شاه سابق

هجاي نجو زيجاد ديجديم ولجی از       گفت كه ما در اينجا آثار عمجران و آبجادي و سجاختمان   
داشجت   شوخی گفتم اگر اينجا هم دانشگاه مجی   هو مدار  عاليه خبري نبود. ب دانشگاه

 . طور است ... شد. گفت همين باعث زحمتشان می
ن شججاهكار صجنعت و چشججم و چجراغ نيججروي اراده و نيججت   آهجن سرتاسججري ايجرا   راه

ها  هنوز سالی ميليون قيمت هنگفتی براي نسل حاضر ايران تمام شد و هكه ب اصالحات
در موقعی در ايران احداث شد كجه ممالجك    ،پردازيم را می تومان خسارت و خرج آن

زده بودنجد. هنجوز هجم كجه هنجوز      آهجن خجود   خطجوط   دست به تحديد ،مشق دهنده سر
اند جواب مسأله را بدهند كجه بجراي مسجافرت     است علماي اقتصاد و صنعت ما نتوانسته

خارج فرستادن بهتر بود يجا   هارز ب آهن سنگين كشيدن و دائماً و باربري در كشور ما راه
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سجازي و   و كجاميون  ها و تأسيس چند كارخانه مجهز اتومبيجل  توسعه و تكميل شبكة راه
داشت بجراي اسجتراتژي    اگر براي ما زيان كه اين است مسلم ترويج هواپيمايی؟ امر احياناً
بود.  سود كاران خارجی صد در صد مقاطعه كنندگان و و براي صادر ها انگليس نظامی

حكم مائده آسمانی و شريان حياتی را پيدا كجرد !   قينفل نيز براي متّالمل در جنگ بين
 خوبی ساخته بوديم ! ها پل پيروزي براي آن

ق سجاب  سجاخته و سجوگلی شجاه    هاي نجو  از وزارتخانه و وزارت كشاورزي وزارت راه
مخارجی  و ها فعاليت تمام اما  شد می گاارده  اختيارشان در سنگينی هاي بودجه و بودند
 يجك  كردند از می غرب و شرق و مركز ايران الت جنوب واها در اي اين وزارتخانه  كه
 نمودند از طرف ديگر. و امالك اختصاصی می طرف و آنچه فقط براي مازندران 

نوار شد. كاخ عظيمجی   نو رو و كامالً و در دوره سابق اسماً و رسماً زير تريدادگس
هم با تشكيالت و مقررات مفصل براي آن بنا كردنجد. ثبجت اسجناد و امجالك تأسجيس      

تشجريفات   در موقر لبا  با دانشگاه استادان مثل ما قضات شد. خوب خيلی ظواهر نمودند.
دادگسجتري   شكوه با كاخ شد؟ خبر چه عدالت و حقيقت و باطن از اما شدند. می ضرحا

 هجا و نجو   كردن جيجب   آن وسيله پر يا خودِ ،ها را گرفت ها و سوء استفاده جلوي دزدي
هجا و مبلجغ    گجااري  ها و كاله شدن ساختمان بعضی وزراء شد؟ سطح اختال  و ارتشاء

نشجين   اجاره ي واخواسته در آن زمان كه عدليههاي  محل و سفته هايی بی و مقدار چك
هجاي   طجول و بجازپر     و  عجرض   بيشتر بود يا حجاال كجه دادگسجتري پجر     ،قديمی داشتيم

وضجع هجرج و مجرج    بجه  دادرسان دكترشده داريم؟ ثبت اسناد و امالك البتجه   ،ليسانسيه
و تصجرف  كاري براي ضبط  وسيله محكم داد اما چه ها و معامالت محضري خاتمه قباله

 نام امالك اختصاصی شد؟ به ،دهات و اراضی و مايملك مردم
هجا   نظر كنيم چون از همين مقوله هاي ديگر صرف خوب است از بحث روي اقدام

هاي الزم را بنمايند. در هر حال اگر يجك روي آن   توانند استنباط است و حاضرين می
منجافع   طجرف امجالك و   روي ديگجر بجه   ،اسجت  منجت بجر سجر مجردم     جانب مملكجت و  هب

و غيجره دارد و مشجمول صجفات مشجتركه و اسجتدالل       ا نظريات اسجتعماري ياختصاصی 
 كلی است، كه در ابتدا گفتيم.

قصد   يا به ،فشار و اكراه  هابتكار خود ب ميل و هگاه ب گاه ،طور خالصه استبداد پس به
گاارند ولی بسياري  می كه نامش را اصالحات زند اقداماتی می دست به ،فريب و فرار
 انی استبداد و توسعه بم  است يا براي تقويت  كن  اصالحات صوري و دلخوت از اين
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 ح.اصال تا است فساد موجب بيشتر و نيت حسن از  خالی  ،حالهردر و است استعمار منافع
شجود   شدن سر و وضع ظاهري اشخاص و اوضجاع را نمجی   نونوار هرتجدد و تغيير يا

كجت را در جهجت افجزايش    لو مم ملجت  . اصجالح آن اسجت كجه واقعجاً     اصالح دانسجت 
اال سجوار اتومبيجل شجدن     تغيير دهد و عوض كند. و ،ارزت و قدرت شخصيت و اثر و

براي افجراد ممالجك مسجتعمره     و نوكر و كلفتبراي  ،يا روي خيابان اسفالت قدم زدن
اگجر بجا همكجاران صجد سجال       را هجاي امجروز   شود. نوكر و كلفت هم باالخره فراهم می
ی و روي كشج  بجرق و لولجه   ههاي چنجد طبقجه مجهجز بج     اينها در خانه ،قبلشان مقايسه كنيد

سجوار اتوبجو  وگجاهی     ،بجراي خريجد ججنس    ،كنند نشينند، با گاز طبخ می صندلی می
را  النبا جارو برقجی سج   ،افتد چشمشان به تلويزيون می ،شوند می ماشين شخصی ارباب

كنند ...اما باالخره نجوكر و   هاي بافته از الياف مصنوعی به تن می لبا  ،كنند نظافت می
فجرق چنجدانی   ،  و مزاياي انسانی شان از مقام اند و ارزت و احترام شخصی و بهره كلفت

 هاي صد سال قبل نكرده است. با نوكر و كلفت
تالطمجی   .وقتی خيلی عظيم و شديد باشد مثل طوفان دريا است اصالحات استبداد

كجه خوابيجد    اندازد ولی در عمق خبجري نيسجت. بجاد    در سطح و كف و صدائی راه می
طجور كجه    نجدارد. همجان   مجري بجراي مجردم   اينكجه لجات و ث    بجه  خوابد. مضجافاً  هم می آن
فرزندان اوست زيجرا   ،ترين چيزها براي انسان بخش تزيزترين متعلقات شخص و لاّع

و  اصجالحات  ،يافته خود شخص است و پرورت ،كشيده شده و زحمت كه فرزند توليد
بخش خواهجد بجود و هجم     هم شيرين و لات ،ترقيات هم اگر ساخته خود اجتماع باشد

 ،اسجتبداد  تحميلجیِ  رساند. ولجی اصجالحات   ثمر می  هكند و ب را بهتر حفظ می اجتماع آن
توانجد ججاي بچجه     عالی باشد حكم فرزند ديگران را دارد كجه نمجی   هم خوب و قدر هر

بجه بچجه    شجود. هجم ظلجم    آن نمی پرورت و داري خود آدم را بگيرد و كسی متحمل نگاه
 . آن واقعی است و هم به مادر غير

داشته باشد چه اصجالحی بجاالتر    محبت به مردم ت و واقعاًنيّ مصلح مستبد اگر حسن
و  تيج بدادن آنها در امور خود كه قجدم اول هجر تر   گااشتن به مردم و دخالت از ارزت

 تواند بنمايد؟ خدمت است، می
است. اگر  آزادي ،ترين سرمايه براي انسان يهر اصالحی و ضرور ي هدمه و پايمق
 خدمت   . ننمايند  گويند آزادي و ارزت شخصيت انسانی را سلب راست می  مستبدها
 كششان. پيش
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 اود؟ خدا پرستيده مي ،آيا در محيط استبداد -11
نظر بعضی زائد و خارج از بحث سياسجت وحكومجت بيايجد.     سئوال به ممكن است اين

خدا پرستی و ديانجت را امجر مسجتقل و     ،يا آنها كه اعتقاد و عالقه به پرستش خدا دارند
كنند  كنند. حتی تصور  دو را از هم جدا آن  حساب ،رژيم مملكت دانسته هغير مربوط ب

ت خضوع و توججه و تقجرب بهتجري    يك حال ،در دستگاه ظلم و فشار همان مظلوميت
 و واصل به ثجواب آخجرت   برد و بيشتر طالب آورده شخص مومن بيشتر پناه به خدا می

 ،گويد می خود به است. تر معطوف مردم ذليل به نيز خدا عدالت و فتأر و نظر گردد. می
خواهد  راحت ديگر مسجد كنج در يا و خانه خلوتگه در نمايد تعقيب مرا قدر هر دولت
 نخواهد رسيد. آخرت دستش به ،حال هر كنم و در نياز و كه با خداي خود راز گااشت

ديديم. معلجوم شجد    در بند هفت همين ايراد و استفهام را در مورد اخالق و استبداد
ر قجوي در اخجالق فجردي و اجتمجاعی     عامل مؤث ،حكومت رژيم ،بر خالف ظواهر امر

 باشد و فساد و زوال از آثار طبيعی و قهري استبداد است. می
و روحجانی   مرججع بجزرگ عجالم تشجيع      ،عالمه مرحوم ميجرزا محمجد حسجين نجائينی    

كتجابی در سجال    ،حيجات داشجته اسجت    لويكه تا سلطنت په دانشمند دوران مشروطيت
زمجان    تأليف كجرده اسجت كجه آن    «»شمسی تحت عنوان  ۲۸۲6

اسجت.اين  العاده بود و هنوز هم ارزت خود را از دسجت نجداده    اثر فوقو يك گام بلند 
قجدر   از مؤسيسجن و رهبجران عجالی    كتاب را حضرت آقاي حاج سجيد محمجود طالقجانی   

اي مججدداً چجاپ و منتشجر     مقدمجه  با توضيحات و 0333در سال  ،نهضت آزادي ايران
)بجه اصجطالح    به سجلطنت اسجتبداد   اس نائينی كه مرحوم آيت كردند. از جمله ايرادهائی

 مشاركت در صفات     كه دعوي ستا اين گيرد می (كتاب سلطنت استبداديه و تمليكيه
 1باشد. و شرك می  پرستی طاغوت  الوهيت دارد و و حقوق 

                                                
 :خوانيم چنين می ۸7در صفحه  .۲

 نه تنها ظلم به ت و راهزنان ملتسرانه طواغيت امّ با لجمله، تميكن از تحكمات خود»
كجالم   اسمه بلكجه بجه نجص    نفس و محروم داشتن خود است از اعظم مواهب الهيهّ عزّ

عليهم، عبوديت آنان مجيد الهی تعالی شأنه و فرمايشات مقدسه معصومين صلوات اس 
ت مجا  و حاكميّج  مالكيّجت به ذات احدّيت تقدست اسجمائه اسجت. در    از مراتب شرك

الی غير ذلك از اسماء و صفات  ،عما يفعل تو عدم مسئوليّ ،و فاعليت ما يشاء ،يريد
و غاصب اين مقام نه تنها ظالم به عباد و غاصب مقام واليجت   ،خاصّه الهيّه جل جالله
غاصجب رداء كبريجائی و    ،مجاكوره  مقدسةموجب نصوص  به است از صاحبش، بلكه

 از ايجن   بود. و بجالعكس آزادي  ظالم به ساحت احديت عزت كبريائی هم خواهد
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د توضيح و تفصيلی كجه در ذيجل داده شجده اسجت در     ممكن است بيان فوق با وجو
كالمجی   و ات فلسفیياز جنبه تغييرات لفظی و تشريفات عبادي يا نظر صرفاً  شنوندگان

وظجائف و آداب دينجی   ه تلقی شود و يا باز مطلب و موضوع را مربوط و مخصجوص بج  
 بنمايند.
وجه يك تفجنن نظجري و تصجوير     هيچ توضيح خواهيم داد كه مطلب فوق به ما ذيالً

پرسجتی موضجوعی اسجت     و خدا اعتباري و يا وسوسه ادبی و شرعی نبوده رابطه استبداد
اجتماع هجم   ما براي فرد و عملی و بسيار موثر و مهم در سرنوشت دنيا و آخرت كامالً

شود و هم از جهجت آنكجه ايجن     راف از خدا میانح سبب از جهت اينكه چگونه استبداد
منين و در آخجرت  ؤانحراف در پرستش خدا چه عواقب و آثاري در زندگی دنيجاي مج  

 آنها دارد.
داننجد   مايشاء می و فاعل الرقاب مردم خود را مالك  كه  مستبد  و امراي  سالطين  عمل
و   نماينجد در حقيقجت دعجوي مالكيجت     دم تججاوز مجی  حقوق و اموال و نواميس مجر  و به

 1باريتعالی است.  ذات حق مخصوص  كه اين  دانيم مطلق است. می  مختاريت
 راطورهجاي ژاپجن  ار و امهجاي مصج   يا حاكم مستبد چه ماننجد فرعجون   بنابراين پادشاه

و  رسجماً  ،زبان نيجاورد ه ا خدا يا مظهر خدا اعالم كند و يا اين عنوان را بخود ر صريحاً
 داعيه الوهيت دارد. عمالً

چجه آثجار    ،صجفات و حقجوق الهجی    حال ببينيم از اين دعواي اسمی و اجراي عملیِ
 شود. ذهنی و فكري و عملی در جامعه پديدار می

 كجه روشجنايی و   و قرآن اسالم كه بنا به منطق اديان و مخصوصاً البته فراموت نكنيم
»مصجداق    هصراحت خيلی بيشتري در مطالب دارد و ب

و اختيجار   در كار زندگی دنيا بجه اشجخاص و اجتماعجات آزادي    ۸«
 گيرند يا از يا راه صحيح و حق پيش ، و عقل ق هدايت انبياءداده شده است كه بر طب

                                                                                                              
 ِت نباتيت و ورطه بهيميّ نشآعالوه بر آنكه موجب خروج از  ،يسهسِه خَبيثِخَ رِقِيَت

از مراتب و شجئون توحيجد و از لجوازم ايمجان بجه       ، تاست به عالم شرف و مجد انسانيّ
جهجت اسجت كجه     از ايجن  ،ت در مقام اسماء و صفات خاصه هم مندرج اسجت وحدانيّ

، ع فرمجود رقابشان از اين رقيّت منحوسه و متمتّج  تخليصمم و استنفاذ حريت مغضوبه ا
 .«عليهم السالم بوده ي از اهم مقاصد انبياءدنشان به آزادي خدادا

 در نظر غير معتقدين كه مسلوب از هر كس و هر چيز است. .1
   و اول براي ما است. خرآ ينو به يق .عهده ما است ائی برمهمانا كه هدايت و راهن: ۲۳و۲۸/  سوره ليل .۸
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مصالح خود كه همان مشجيت   عمل كرده نسبت به امر خدا و ،روي جهل و براي نفس
طبيعت است سرپيچی نمايند. حتجی سجرپيچی و سركشجی را بجه آنججا       خلقت و قوانين

دعجوي الوهيجت و تصجرف در حقجوق و نفجو        برسانند كه پا در كفش خجدا كجرده و  
چجه   ، محل عمل اسجت و اكتسجاب   ، اختيار و ابتالء و ارتقاء است دار خلق نمايند. دنيا

شود. مختصجري   خوب و چه بد. حساب اعمال و نتايج افكار و افعال بعداً رسيدگی می
 در اين دنيا و بقيه در آن دنيا.
طرفش دنيجا   ايم كه يك وارد بحث شده جهت الزم بود كه بيان معترضه فوق از اين

 و زندگی و طرف ديگرت دين و خدا است.
ظجاهر   روي اذهان و افكار مجردم  اثر داعيه الوهيت فوق يعنی رژيم استبدادي يناول
دسجت اول و   طجرف مجنعمِ   ها و تمايل مردم به شود. از نظر روانشناسی هميشه حوا  می
 ،كودك خاطر در كه دانيد می مثالً رود. می خويش سرنوشت بر حاكم و اختيار بصاح

پدر مقام و منزلجت عجيبجی دارد كجه آغشجته از محبجت و وحشجت        در ابتدا مادر و بعداً
بجاور   دتوانج  العاده تصور نموده نمی است. تا مدتی براي پدر يك قدرت و عظمت فوق

كاري باشد كه پدر از عهجده   شود و ي پيدا میكند كه باالتر از او در دنيا كسی و چيز
او خجوراك   ديده و از دست  از خود تر و داناتر العاده قوي كه او را فوق آن برنيايد. زيرا

هجاي خجود    ها و پرسش او به خواسته  و پوشاك گرفته يا كتك خورده است و در سايه
رياست پجدر    رت وقد ،گويند در اديان شرك و اقوام قديم رسيده است. كما آنكه می

 است. گرفته سرچشمه جا همين از ،اجداد ارواحِ پرستش همچنين و قبيله شيخ يا خانواده
نيز نه تنهجا   عمالً باشد. می« شه بود همه آوازها از اين»ي هاي استبداد شعار حكومت

شجود بلكجه    ليل و ترويج میها و القاب و عناوين از ذات ملوكانه تج ها و نوشته در گفته
چيز  همه ،ذلت و خلعت و قتل و پادات و ها نصب و عزل احكام و ها انعام و امر او چون

در چشجم و دل   بسيار طبيعی و قهري است كه پادشاه ، در دست او يا از ناحيه او است
نها ايجن مطلجب و   پس نه ت  ، گردد و شر و مرگ و حيات يگانه مبداء و مرجع خير  مردم
در   بلكجه  است  بسته نقش اطرافيانش و او و بيان نظر در تظاهر  هب يا تصور هب خدائی ادعات
 نمايد. می جاي خدا را اشغال ،بيش و كم شاه ،منؤم  من و چه غيرؤم  نيز چه  مردم  ذهن

                                                                                                              
 دست خدا و انتها و بازگشت همه چيز و همه كس به پجيش و  ه ديگر ابتدا و شروع خلقت ب عبارته ب
داده شده اسجت و از ناحيجه خداونجد هجدايت      دو به اختيار و آزادي سوي خدا است ولی در فاصله اينه ب

 رسد. می)نظري و عملی( 



 
 

 

 
 

  چرا ما مخالف استبداديم؟

 

۳۱۲ 

بجاالخره   دمشود. مجر  يك تصوير و تصور ذهنی ختم نمی اينجا يعنی به  اما مطلب به
يگانه عامل مجوثر و سجازنده    ،با همه ادعا و اجبارهايش بچه نيستند. خوشبختانه استبداد

ديگر و خيلی جلوتر و باالتر از دسجت   هاي خدا و طبيعت از راه .است و گرداننده نبوده
كلجی   ههجا بج   و عقجل   ها در ساختمان رشد بشر دخالت دارد. چشم و گوت ، جبار مستبد

 ايی و نيجرويِ يج كنند كجه مقجام كبر   می  درك  دير و كم يا زياد  يا  بسته نيست. مردم زود
اي  پروري و سجاير فضجائل وكمجاالت عاليجه     قدرتی و سايه همايونی و روح عدالت قدر
پسجند نيسجت    شود خيلی هم باال و بلند و دل نسبت داده می مقام شامخ شاهنشاهی  كه به
 ! ... شامخی ندارد تاًله ارزت و مرتبت حقيق و معظم

او از  ،كنجد  شود؟ با زور و قدرتی كه مدعی الوهيت دارد و اعمال می نتيجه چه می
حقيقجت در انظجار پجائين     پائين نخواهد آمجد بلكجه سجلطنت و عظمجت و     تخت سلطنت

در آسجمان   بالی است كه دائمجاً  و پر رود. بشر زمينی بی دست و پا، حيوان صاحب می
كند. هجر قجدر ايجن     پرواز می ،اعلی ها و معبودهاي واقعی يا خيالیِ آرزو جانب معشوق

بنابراين ميزان ترقجی و   ، وباالتر باشد حركت و فعاليت و سطح پرواز ،مطلوب و آرزو
جج از   تی با معرفت و عشجق خدا پرس - شود. خدا پرستی شديدتر و برتر می ،تربيت انسان

انسجان يجك هجدف اعلجی و اقجد        هترين نعمت و خدمت است كه ب اين جهت بزرگ
انسجان را   ،طور كه قصد قربت شرط قبولی هر عبادت است همان ،وكامل عرضه نموده

ه كنجد. البتجه هجر كجس بج      دهد و نزديجك مجی   سوق می ،سوي ذات ذوالجالل بينهايت هب
شجود. هجر    كشيده می ،جانب اين مبداء كمال و عنايت همحبت خود ب تناسب معرفت و
تحرك و ارتقاء كمتر خواهد بجود. حجال وقتجی     ،تر باشد تر و پائين قدر معبود كوچك

يبی كجه  انظجر از همجه مفاسجد و معج      صجرف  بنا شد در محيطی يك شخص يك بشجر ) 
ود و پندار و گفتار و كجردار  شناخته و گفته ش« قبله عالم» ،دارند( همه سالطين معموالً

كنيجد   آيا فكر می ،گردد  افتخار و آرزو سرمشق و ،عوام و خاص او براي پير و جوان و
 اي خواهند بود؟! گير و محروم شده چه بيچاره زمين ،مكه آن مرد

هجاي حيجات و كمجال را سجد      چطور آسمان عروج انسانيت را پست و تاريك و راه
 جهجان  امر ،ذات اقد  شهرياري ،پاي ملوكانه يا خاك ،عالم تی مانند قبلهكلما كند؟ می
نظرتجان تعجارف و     بجه  ، بجاال گفتجه شجد    كه در هثيرهاي تربيتی مربوطأو غيره و ت ،مطاع 
كلمات اين  .سياسی نگيريد هاي افراطیِ د يا اظهار ما را مبالغهينيا هشاعران الحاتطاص

توانجد اثجري نداشجته باشجد.      كه رونق و رواج كامل داشجته و دارد و نمجی   تلقيناتی است
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 و« زاد خانجه  غجالم »وزيجران   به جاي آن از زبان نخسجت  شنويد عالم را نمی حاال اگر قبله
تجر   پسجت  ،لحجاظ گوينجده   بجه  خوانيد كه صجد درججه   و می شنويد را می« نثار نوكر جان»

از  ،مجردم  از ها را ها و اعالم اين اعترافشود دولتی هر روز و هر شب  است. چطور می
 ،انجد  كشوري رسيده مقامات اعالي خوانده دكتر و مهند  كه به در  زبان افراد ظاهراً

برايشان بتی يجا نيمجه بتجی نشجود؟      بشنود و در دل و روان و انديشه آنها اثر ننمايد و شاه
تجرين مرحلجه    پسجت  پرست شجده و بجه   ور كنند كه بتاگر آن اظهارات و انتسابات را با

 عظمجت و ارزت و حقيقجت و   ،اند و اگجر بجاور نكننجد و بخندنجد     انسانيت سقوط كرده
 آيجد. منكجر   صورت دروغ و موهوم در نظرشان مجی  همه چيز به كمال مطلوب و مقام و
و  تجی و چجه حرك  ديگر چه مطلجوبی  ،شد هر چيز و كمال و ارزشی خواهند عالقه به بی و

 باقی خواهد ماند؟ چه ارتقائی
 ،كه ديديجد   طوري كنيم و به ها را از نظر معتقدات دينی نمی اين اظهارها و اعتراف

سجين نجدارد و روي همجه    اثر روانی و تربيتی و علمی آن اختصاص بجه معتقجدين و مقدّ  
ايجت و اصجرار دارد   هم روي اين نقطه عن دانيد و تعليمات اسالمی طور می است. همين

ذات شجخص اسجت.    ، كه مركز و محور هدايت و تربيت و تقدير شجقاوت و سجعادت  
 :()ع فرموده علیه د. بوش خداشناسی از خودشناسی شروع می

«»1

خجود و دل خجود   بجا   ،كنجد  سوي خدا دعا مجی  هب ،آسمان بلند كرده همن وقتی دست بؤم
خجدا را   خيزد قرآن می از درون بر ،معرفت به حق و پرستش خدا ،كند راز و نيازي می

دهججد.  مججا سججراغ مججی ه تججر بجج نججه تنهججا در دل بلكججه از دل و از رگ گججردن هججم نزديججك 
 :فرمايد می

«»
 :و يا

« »
براي خويش   تمسئوليّ  و  منزلت و و قدر  بركنار و بيزار  از خود بنابراين اگر شخص

 ،قدر و منزلت و ارزت برايش تحقق نداشت شد و اصالً  فاقد شخصيت يعنی ،نشناخت
                                                

 كسی كه خود را شناخت خداي خود را شناخته است.: از علی )ع( .۲
 گردد. و دل وي می خداوند بين انسان:  ۸3/  سوره انفال .۸
 تريم. گردن نزديك رگِ وي ازه ما ب: ۲6/  سوره ق .۳



 
 

 

 
 

  چرا ما مخالف استبداديم؟

 

۳6۲ 

 گردد. از خدا هم كنار و بيزار خواهد شد. فاقد مسئوليت و فاقد خدا می
بجردن اميجد و     بجين   همانا كشتن شخصجيت و از  ،ديديم كه آماج مستقيم تير استبداد

شجنوند و   نجه تنهجا اسجم و صجفات خجدا را نمجی       در محيط استبداد مسئوليت است. مردم
بلكجه دسجت    ،شناسند( شنوند و می یآنها را م ،الشعاع شاه شناسند )يا كمتر و تحت نمی

كجردن   كه عمل استبداد در مربوط  گفتيم در بند ششم بينند. سابقاً كارها نمی او را نيز در
نمجودن و    كنجار  ها بجه شجخص شجاه و بجر     كردن همه امور و مقامات و پادات  موكول و
طبيعجی و  شود كه جريان كارها از ججاده   سبب می ،كردن استعدادها و افراد  دخالت بی

وقتجی افجراد    ۲«»بر خالف نصّ  گردد. مثالً منطقی منحرف
نبينند  خود هاي تفريط و افراط يا جهالت از زيانی و برسند مقام و مال هب بيكاره و نااليق

بجه محروميجت و    ،يا اقدامات مشروع عقالنی ،و در عوض مردمان شايسته و زحمتكش
جامعه يك روال دستوري و تصجنعی پيجدا    ،طور كلی يأ  منتهی گردد و به و شكست
 ،اصجطالح ديجن  ه دست طبيعت )يا ب ،تحت تصرف و فرمان شخصی قرار گرفته كند و

قانون انتخاب اصجلح علمجاي طبيعجی و     ،حكم و مشيت الهی( نقش خود را بازي نكند
همجه آنكجه    شجود. و بجدتر از   نقجض مجی   ۸«»آيه 
خالصجه   هستند. سرافراز و مسرور ذالك مع و نمايند می ها ستمگري فاسدي  افراد بيند می

بينند( كوتاه باشجد، پجس    آنكه دست خدا را از كار مردم و دنيا )تا حدودي كه آنها می
 ،وجودت عقيده دارنجد  بلكه اثر و حضور خدا نيز براي آنها كه به ،نه تنها نام و صفات

 شود. فراموت و نزديك به انكار می
اثر خواهد شناخت. اين حالت  هم بی اثر ديد در آخرت بی را وقتی در كار دنيا او
يك مطلب ابداعی و اتهامی   ،يد در مقام الوهيت و ربوبيت(دانكار)يا الاقل تنزل و تر

و تحليل علل  هم در تجزيه حضرت موسی ،خدا مبر اولوالعزمِنيست. پيغ ما به استبداد
درگاه  هه را بكوِهمين شِ ،به سركشی و ستم از خدا و اصرار فرعونيان انصراف مردم

 :گويد باريتعالی برده می
«

»

                                                
 جز ثمره تالت]ونيّت[ خود را نخواهد داشت. : انسان ۳۲/  نجم. سوره ۲

 برند. زمين را بندگان صالح من به ميراث می:  ۲3۱/  سوره انبياء .۸
اي و  ا زينت و مال در زندگی دنيا دادهو اشراف او ر فرعون درستی كه توه ب ،پروردگارا:۲۲/  سوره يونس .۳

 ...نمايند را از تو گمراه می نتيجه مردمدر 
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هجا   گجااري بچجه   پرستی يك مطلب نظري و نوشته كاغاي نيست كه براي اسم خدا
باالخره  و اجتماعی ،تربيتی ،عقلی ،نفسانی ،عاطفی است موضوعی باشد. ها زبان ورد و

 عملی. و مخصوصاً
خدا وقتی از ذهن و عاطفه و فكر و تربيجت و عمجل و اثجر     استبدادي هاي در جامعه

جاري بود و نام ديگري به بزرگجی وججالل    خارج شد و حكم غير او در امور ساري و
فرمان آنهجا    ههاي گوشتی خم شد و گوت ها ب ها در برابر بت برده و تكرار شد و قامت

 ،مناره مسجاجد  زا اكبر اس خالیِ تو بانگ خاستن و بر ماند ديگر ايمانی باقی نخواهد ،بود
 چه خاصيت دارد؟

ت مرغوبيّ از يا را دين نمايند. مبارزه دين و خدا با فرعون مثل مستبدها نيست الزم البته
اسجتخدام افجرادي از     بجا   يجا   و  ،(پاشجا  كمجال   مصطفی  و  پهلوي  )مثل  اندازند ت میو فعليّ
تشريفات و خرافات و عمل به تظاهرات، توحيد خجالص را آلجوده    ن و ترويجِوروحانيّ

چپ موكجب    راست و  ركاب زمين مال را جزو سازند. نعوذباس خدا و ميهن می و منحرف
اميرالمومنين و  ، ،مانند  بیغصب القا  و  يا با اختيار ! دهند می قرار همايونی
خدا را محو و معدوم و يجا   هسازند. ايمان ب هاي الهی می ييد و تقويتأبراي خود ت ،غيره

 ند.ينما مخدوت و مشروط می
ناچاريم بگوئيم و يا داوري نمائيم كجه در   ،چون بحث، بحث دينی و سياسی است

تنها ايمجان   شرط سعادت و رستگاري انسان  ،نآتصريحات مكرر قر منطق اديان و بنا به
 ،ها الزام و اغواها رغم علی استبداد محيط در توانستند يا كردند تصور افرادي اگر نيست.
توانند خيالشان  نمی ،دارند همتا محكم و خالص نگاه ذات پروردگار بی هخود را ب ايمان
و عمل صالح. يعنجی   ؛ تقوااست يباشد بلكه عالوه بر ايمان دو شرط نيز ضرور راحت

طرف و فعاليجت و خجدمت از طجرف ديگجر. در      اخالق و تزكيه و اراده نفسانی از يك
و  اديديم و تكرار مججدد آن الزم نيسجت، تقجو    7كه در بند  طوري همان محيط استبداد

د رواج و ريشه پيدا كند. تمام عوامل استبداد در جهجت تحريجف   توان پاك نمی اخالقِ
 كند. و تخريب و تضعيف آن كار می

بسيار مشكل است كسی بتواند فرزنجدان و وابسجتگان وحتجی شجخص خجود را هجم       
همجان تزريجق و    ،ها ديديم كه سر منشاء فساد اجتماع و خرابی اخالق حفظ كند. ضمناً

تجرين رذيلجه    ونعدسته منافقين و مل ين دشمن اسالماست. شايد بزرگتر« دروغ»تحميل 
نيرنجگ   بجر نفجاق و   ،ت در دستگاه اسجتبداد اكه پايه خدم نفاق باشد در حالی ،اجتماعی

 گاارده شده است.
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 و غيجر  اجتماعی معناي هب ،دينی و امكان عبادت يا اجراي وظائف عمل جهت از اما
هجاي   ميدان عمل و زمينجه  ،دانيم در محيط تحت استبداد كه می طوري به ،نخصوصی آ 

مورين جور و اجراي اوامجر  ألبا  م د بوده خدمات فقط درفعاليت بسيار محدود و مقيّ
باشد. يعنی يا عامل ظلجم   ر مین ميسّآمنافع  وفق تمايالت و دستگاه مستبد يا بر و اغراض

دروغ و رشجوه  ه كردن و با توسل بج  مستقيم يا شركت و اعانت غيرو جور شدن است و 
طجور كجه    و خدعه و غيره. يعنی در هر حال خروج از حق و حقيقت. مگر آنكه همجان 

شخص انزوا و بيكارگی اختيار نمايجد   ، در مملكت و در مقدسين ما معمول شده است
 باشد. می هانی مربوطصورت از ثواب عمل و آثار تربيتی و اكتسابات نفس كه در اين

نجاك اسجت و    هجا مشجكوك و شجبهه    ، پجول  در محيط آلوده و خرابی چون استبداد
ع ونامشجر  هاي ثتشب و غاصبين و دزدان با كاريمه به مشروط يا مسدود نيز آزاد  كارهاي
هجاي ظلجم و معصجيت     ولجی راه  ،راه خير و خدمت از هر طرف بسته و دشجوار  .شود می
گفتيم خدا و استبداد آبشجان در يجك ججوي     جهت نبود كه سابقاً پس بی .ر استهموا
 شود: نه از جهت عاطفی و ايمجانی و  پرستيده نمی رود. زيرا خدا در محيط استبداد نمی

 نه از جهت خدمتی و عملی.  نه از جهت تربيتی و اخالقی و
» ،زندگی در زير لجواي اسجتبداد  

 سوم خواهيم گفت. در قسمت ،آنكه... آخرت. مگر  دنيا داريم نه  نه .است ۲«
 شجروع شجد در واقجع مظجاهر و     هاي استبداد از آثار بد و زيان ،آنچه در بندهاي قبل

اگجر   خدا و جاري نبودن حكم خجدا اسجت.    پرستيده نشدن  يعنی ، آخر  نتايج همين بند
ت قضجائی  امنيّج  اگجر از آسجايش و   ،ور اسجت  ن در ظلم و عااب غوطهت ايراپيوسته ملّ
اگر مملكت از نعمجت ثبجات و    ،گيرد نمی اگر اتحاد و اتفاق و همكاري سر م،محرومي
 استعمار و  بيرحم مهاجمين معرض در دائماً شورك اگر ،است بهره بی استمرار و اطمينان

اگر فسجاد   ،دور افتاده است هت و شخصيت از افراد ما باگر عزّ ،بيگانگان بوده و هست
و نججات    اصجالح  بجه   اگر اميجدي  ،ها رواج يافته است ها و نادرستی آلودگی فحشاء و و

حقيقجت و   هخجدا بج     است كجه   اين  براي  تماماً   ،...  بسته رخت  و عمل  عشق  اگر  و  ، نيست
.غيرخدااستحكومتبا،.شود پرستيده نمی  ما  در كشور  واقعيت

  فرمايد: می دين و سرور پيغمبران ي آورنده زيرا كه از كفر هم بدتر است  استبداد
«»۸ 

                                                
 زيان آشكار. كارند؛ اين است همان زيان : آنان در دنيا و آخرت ۲۲/  . سوره حج۲

 . حديث نبوي. ۸
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 «ماند ماند ولی با ظلم باقی نمی ملك و مملكت با كفر باقی می»
را  و يهجودي  نصجرانی  و اعجم از مسجلمان   ،خواهد تمام خداپرستان می و وقتی قرآن

 دوكنجد   دو ماده به آنها عرضه می فقط ،زير پرچم واحدي آورده از آنها پيمانی بگيرد
 كه در واقع يك ماده و عصاره دينی و دنيائی توحيد است: اي ماده

«
»۲.


یبشر رااربابكلّطوروبهجزخداكسیرانپرستيمويكديگرينهپيغمبرونهپادشاه

.وبندگیآدميزادنرويموسرورخودنگيريم.يعنیزيرباراستبداد

                                                
: بگو؛ اي اهل كتاب، بياييد بر سر كالم )حّقجی( كجه بجين مجا و شجما مشجترك اسجت         63 / عمران آلسوره . ۲

كس را ]در قدرت و تدبير[ با او شريك تلقّی نكنجيم و در   ]بايستيم[ كه جز خداي را بندگی نكنيم و هيچ
 برابر خدا، افرادي از خودمان را صاحب اختيار ]خود[ نگويم.

كرده   باشد می  وممعص به  منتسب  كه  افتتاح  ايدع به  استناد ،  معنی همينه اشاره ب  با  هم  نائينی  اس آيت مرحوم
  گويد: می

هجا   خواهيم كه او را به ججاي قبلجی   از خدا می حقه امام منتظر )ع(  وقتی درباره دولت»
روي زمين نما و امكان و لوازم بده كه دين مورد رضاي تو را اجرا كرده تر   خليفه

از احدي مانع نشود كه تو را بندگی كند و چيزي را با تو شريك نسازد، معلوم اسجت  
و  ندادنِ سجنّت اسجتبداد   قرار مشرك به خدا نيست بلكه منظور از شريك كه امام زمان

 «و محوِ فعال مايشائی است. اجازه ندادن به متجاوزين به حقوق و نفو  مردم



 

 
 
 
 
 
 
 

 ؟اده ايم ستبدادچرا دچار ا
 

و مخلوق خجدا   انسان ا هم مثل سايرين يعنی اصالًه ما ايرانی چون مبداء و منشاء و نژاد
و دفجاع از نفجس و    پرداخته فطجرت اسجت و فطجرت انسجانی بجر پايجه آزادي       و ساخته و
 و خيجراً برخجوردار از اسجتقالل   امثل مللی كه از قديم يجا   ما هم يقيناً .اشدب زايندگی می

 فججالت ايججران هآزاد و آدم خلججق شججده و آزاد و آدم پججا بجج ،هسججتند خججود مختججاري ملججی
 ايم. گااشته

خوشجبختانه در   داسجتبدا  ،كجرديم  كه در قسمت دوم تكجرار   طوري از طرف ديگر به
هجاي ضجعف و فطجرت بجرايش پجيش       استمرار نداشته اسجت. يعنجی دوره   ،زمان و مكان

 ،نظجري و نبجودن وسجائل نفجوذ فنجی      واسطه ضعف ذاتی و كوتاه هآمده است. همچنين ب
مثل امروزه نتوانسته است در تمام مناطق و اقطار و زوايجاي مملكجت و در تمجام شجئون     

كجه   تد و در برابرت چيزهائی وجود داشته است. از جمله ديانت و روحانيّج ه نماينرخ
)با تمام اشجكاالتی كجه از جهجات     و عشاير ايالت .كمابيش بر كنار و آزاد مانده است

قل مسجت  مختلف دارند( كه بيشتر تحت شرايط كهن و كوهستانی يا بدوي ولجی تقريبجاً  
ها كه درآمجد و نيمجه اسجتقاللی از     و پيشه اند. بازار زيسته هاي مركزي می از نفوذ دولت
 . اند ... خود داشته
پس  است استقالل و نفس عزت هم ما مايه و فطرت اگر است. اميد نقطه خود اينها

نمجو   ءتواند مبدا ا مانده است كه میج ههائی ب مبانی و ميراث يقيناً ، از آن فطرت و مايه
 و نجات ما باشد.

ايران سبب اسجتيال   ساله( ۸۱33)بگوئيم  آنچه در ابتدا و در طول مدت تاريخ طوالنی
است، بايد چيجزي   آورده وجود ها به همه آثار و خرابی است و آن شده و استقرار استبداد

خی مملكت يتار و جغرافيائی عوامل و طيشرا نوع زا طبيعی وسيعِ دارِ ريشه يا چيزهائی
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را نه تنهجا در سيسجتم حكجومتی      هاي آن باشد. چنين عامل يا عواملی حتما تأثير و نشانه
 ت و مملكتمان نيز بايد ببينيم.ات و حاالت و ساير خصوصيات ملّبلكه در روحيّ
تفصجيل    بجا   ، تجري  وسيع  ديد  با  را  مسئله  داده  خرج هب  حوصله  قدري  باز بايد  بنابراين

قضيه جسجتجو    منظره كلی  را در آن  كنيم و جنبة سياسی قديم نگاه  بيشتري از عمق و از
 نمائيم.

 
 های خارجي تأثير همسايه -1

اقجوام   ، باشد می اروپائی و است. از شاخه هند اصلی ما آرين دانيم نژاد طور كه می همان
 اروپجائی  و پس از جدائی از عموزادگجان هنجدي   ، تشكيل دهندگان نژاد ايران آريائی
 پيدا كردند. شدگی در فالت ايران يك حالت غريبی و محصور ،خود

گجاه   خشن و خونخجوار بودنجد و گجاه    زيستند كه اصوالً می ما طوايف سامی مغرب
ا و هج  تجر فنيقجی   طجرف  آن ،اه كلدانی ،اه آشوري ،اه كردند )آرامی می حمالتی به مادها
 .( كه حمله آنها وضع و حساب و آثار خاصی داشته است ابباالخره اعر
 ،عربستان صحاري با مواجه ، فار خليج نامساعد سواحل اي و گرم درياي در جنوب

 . داد می عبور تشكيل قابل سد آبی يا خندق غير يك  ، وسيله ارتباط و تبادل عوض يك هب
و  بجاز در حكجم سجد    ،خجورد  كش می و و هند و پامير تدر شرق تا آنجائی كه به تبّ

 . شود ولی باالتر از آن ... حصار حساب می
 ،. منطقه فاصلشديم ا همجوار میه و ترك با تركستان ،در شمال شرقی و شمال

دعوت  خود جانب هب را آنها و بود سمرقند و بخارا و بلخ نعمت پر و خيز حاصل قسمت
  طوايف طرف از ناحيه همين از اه آرين پی در پی و عمده ضربات و حمالت د.نمو می

ا ه مغول باالخره و تاتارها ،اه ازبك ،اه تركمن و اه ترك نام به ،زرد نژاد مختلفِ و اقوامِ
آمد. چه در ايران  عمل می به ، اند زيسته می زارهاي شمال چين كه در صحاري و تيغ

 ،غزنويان امثال نام به و دست به اسالم از بعد چه و ،اه پارت دست به اسالم از قبل ،باستان
 . وغيره ... تيموريان ،مغوالن چنگيزي ،نشاهيا خوارزم ،سلجوقيان
وسجيله   به ايران استبداد شالوده از قسمت يك داديم شرح دوم قسمت در كه  طوري به
مجوج   ،زدن  كه بجا يجك تنجه     كسانی  گرفت. همان می  صورت  مهاجمين خارجی  همين

كلجی   هرا بج  نيمجه كجرده قسجمت غربجی آن     ود  هرا بج  اماراطوري بزرگ روم ،حمالتشان
 متالشی و متصرف نمود.
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امثجال   مغجولِ  سجفاكِ  بجاكِ  هم از طوايجف بجی   طبيعی است وقتی قوم متجاوزي آن
اكثجر شجدت    حجد  ،نمايجد  رأفت و مشورت عمل نمجی  هشود و ب وارد خاكی می ،چنگيز

خجواه و   هم كه خانجه  برد. بعد كار می را به داستبدا عمل و خشونت و ذلت و اضطراب و
 ،رود. مسجلماً  بين نمی نفرت كه از  و  حشت و  باالخره ،شود همكار می  و  كيش هم ظاهراً

گزينی در مردمی كه اجدادشجان مقتجول و    بينی و دوري يك روح بد ،پشت اندر پشت
مباشجرت   و خدمتی پيش عنوان به كه  رآنهاو د ماند. می جاي به ،اند بوده مطرود يا مضروب
روح تظجاهر و   ،انجد  گري و وزارت و يا باالخره شاعري و نديمی تقجرب يافتجه   يا متولی

 گاارد. تملق باقی می
اي ججز پجر كجردن     البته هدفی و نقشه ،آمدند می خيل غارتگران مهاجم كه به ايران

ن و فرونشاندن عطجش خونخجواري و سجاس    شكم گرسنه خود و سواران و چارپايانشا
 مسكن گزيدن و عيش و نوت كردن نداشند.

خوردند.  می و زدند می و كشتند می و چاپيدند می و پاشيدند می و ريختند می مدتی تا
 ،دهنجد   تشكيل  و دستگاهی شد استقرار و استحفاظی پيدا كنند و دولت كه قرار می بعد

و   رياسجت  واليجت و   و  و سواران چاجاولگر را بجه امجارت     سرداران كه همان  طبيعی بود
بايجد   مأموران را خجود مجردم    اين  و هزينه  فرستادند. حقوق می  و  گماشتند می  مأموريت
 بستانند. متوانند از مرد می و  خواهند هر طور می  باردازند يا

دسجت   ،كه در روز ورود به ايجران  يا مغولی رتا تا آدمكشِ كلفتِ دنگر فالن سوار
بعجد از چنجدي    ،داد ا را از هم تميز نمجی بل و ديشناخت و جُ نمی را  خود چپ و راست

كارمند  يا ،رتبه عالی مأموري ،امروز اصطالح هب و متشخص رئيس اي امير كي صورت به
لحاظ عنوان و لبا  و شجايد زبجان و    آيد. البته به می در ،مركزي رسمی و اعزامی دولت

دليلجی نداشجت اصجل     ،لحاظ نيت و باطن ماهب و آداب خيلی عوض شده بود ولی به
بجراي   و هدف خود را كه چااول و تصرف و تسلط است فراموت كجرده باشجد. اصجالً   

 كرد. چاپيدن و عيش و عشرت بود كه قبول خدمت و مأموريت را می
كدام سجابقه و   هيچ ،هاي جزء دسته كل و نه اين سرداران و سر  ن سركردةآنه ضمناً 

از ميجان   ،و وزارت و واليت را نداشتند. از داخله ايجران  داري و سلطنت لياقت مملكت
مشورت و معاونجت   هكسانی را ب ،صفت نوكر انِبار و  بند طلبان و فرومايگان يا بی فرصت
اجرت الزم يا امكانجات ديگجر    كردند و انعام و غيره استخدام می شرت و دبيري وو مبا

 دادند. به آنها می
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اب و وّنج مسجتوفيان و   اين مجموعه اميران و حكام و سرداران و رئيسان  و وزيران و
اعضجاي ديجوانی را    ، اصطالح وقجت  هدر حقيقت كارمندان اداري يا ب ، غيره اشان وفرّ

نجوع   يجك ،  تحجت اختيجار و فرمجان آن رئجيس بودنجد      كجه نزديجك و   دادنجد  تشكيل می
شجدند. تجا    حسجاب مجی   ،م، وزيجر، حجاكم و مقامجات ديگجر    عظا يا صدر مستخدمين شاه

 اصطالحی وجود داشت كجه شجغل كليجه مجأمورين حكجومتی و      ، چهل پنجاه سال قبل
اميجر   «هخانج  در»گفتند. يعنی نوكران يا قراوالن و اعضاء  می «هخان در»اعضاي دولتی را 

 يا وزير.
عجده افجرادي    از يجك ،  نهجاي اسجتبدادي ايجرا    كارمندي دولجت  كادرِ ،منظور آنكه
تجرين   كوچجك  نجوكر بودنجد و   قجره  ايج  ،دشجمن ملجت   ،غارتگر شد كه اصالً  تشكيل می
فجی مجا بجين     ،گجزاري و همكجاري   و همنوعی يا وظيفجه خجدمت   فتأرلحاظ  پيوندي به
 و ملت وجود نداشت. دولت

  عهجده   هكاري را كه ب هر است. بوده  و نوكري  و ارباب  و مغلوب   غالب  روابط روابط،
 و وظيفه يا دو هدف داشتند:درفتند  كه می  اي هر مأموريت و ناحيه گرفتند و به می
 ،و حفظ منافع و اغراض او مأموريت مورد نظر ارباباجراي .۲
 .كردن جيب خود و دوشيدن مردم پر .۸
 
حقجوق و   ،و حتجی اوايجل مشجروطيت    تا دوره ناصرالدين شاه ،دانيد كه می طوري به
ها و فراشجان وججود نداشجت و آنهجا بودنجد كجه        اي براي حكام و نايب الحكومه شهريه
به پيشگاه ملوكانه يجا   ،كشی ازاء خلعت و مأموريت و واليت و حكومت مبلغی پيش هب

 مرمسجت  ساالنه و غيجر  طور مستمرِ هدايائی به ، در ابتداي انتصاب و بعد ،رؤساي مربوطه
ات محلی را تيول خجود قجرار دهنجد و    يدمقابل مجاز بودند كه عا داشتند. در تقديم می

 را بدوشند. طريق مختلف مردمه ب
 .اين بود روحيه و رويه كارمندي دولت ايران

هجاي مجا    سلسجله  ،ايران سال سلطنت استبداديِ ۸۱33اينكه در دو ثلث از   با توجه به
 ،و چاقوكشجان   كشجان  گردن  ديگر نيز  آن ثلث اند و در خارجی بوده  مهاجمين  از  اصالً

خالت نبوده و همان رسوم و روال برقجرار   د بی ،هاي داخلی كشی كشی و چاقو يا گردن
چه شرايطی و عجواملی   ،سال۸۱33هم رفته در طی  كه روي  شود واضح می ،بوده است
 نموده است. و بوم حكومت می اين مرز بر مردم
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 تأثير ساختمان داخلی فالت ايران - 1
كجه ماننجد پلكجانی بجراي      لحاظ جغرافيائی حصارهاي كوهستانی اطراف فالت ايران به

ي شجود ولجی سجدّ    برابر حمالت خارجی حساب می ي درسدّ ،باشد صعود به فالت می
صجورت   گرفجت و بجه   شكست و عده اي از مهاجمين را نيز در خود مجی  گاه می كه گاه

از  ،كجوه نشجين   وسيله ايالت به كه فالت مركزي  طوري پروراند. به می ايالت سلحشور
 است. سمت احاطه شده 3

شجرقی كجه    جنوبِ ،غربی دانيم و با امتداد شمالِ كه می طوري در داخل فالت نيز به
را دارد وضجع كلجی كوهسجتانی بيابجانی بجا كويرهجا و        هاي اصلی ايجران  خوردگی چين
 ،ايجران  پرورِ تمدن باشد. قسمت قابل سكونت و آباديِ زارهاي گسترده فراوان می نمك

صجورت منجاطق    هجم بجه   باشجد. آن  می % ۸3در حدود  ، و فی از مملكتجزء بسيار ضعي
 پراكنده و نقاط مجزا از يكديگر.

هاي متفجرق محصجور در    ترتيب مانند واحد جزيره اين  به هاي مسكونی ايران آبادي
راهجزن يجا    ي گاه يا جوالنگاه دستجات جنگجو كه كمين هائی ميان دره و تنگه يا بيابان

نشجين   متمدن شهر طور كلی مردم قرار داشته است. يعنی به ،اند غارتگر بوده گردِ حراص
هجاي   خانه و دروازه كشور و چه از اطراف و چه از پشتِ از خارج  چه ،نشين ايران يا ده
بسجتگی و نجاامنی و    اند. يجك حالجت دسجت    در معرض تهاجم و تهديد بوده دائماً ،خود
زنجدگی   بوده و اطمينان به موجود ،است گرديده آزاد می و نشاطِ مانع نشو كه البته تر 

اسجا  ثبجات و    توانسته اسجت بجر   شالوده كارها و فكرها نمی ،و مايملك وجود نداشته
چجه نتجايجی    ،دوام ريخته شود. ببينيم اين وضع يا تركيب و ترتيب مناطق تمجدن پجرور  

 داشته است.
اجازه و امكان تجمع و تقويت الزم براي دفاع در  ،حالت پراكنده دور از هم ـالف

بسيار ضعيف بوده  كلی نيروي دفاعی مردم طور داده است و به مقابل مهاجمين را نمی
پنداشته  می رمقدَ سرنوشتِ و عادي امر خود براي را ظلم و دزدي قبول رفته رفته و تسا

 است.
مكرر  كه خارج هاي غارتگري و حمالت از هرهاش و دهات دائمی تهديد و امنی نا ـب

 بسجتگی پيوسجته و مجانع نشجو و نشجاطِ      باعث اضطراب و دست ،افتاده است نيز اتفاق می
 آزاد اهالی بوده است.
   شالوده كارها ،است مايملك و محصول وجود نداشته زندگی و به چون اطمينان بر
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گلی و خشجتی   هاي شود. ساختمان  ريخته دوام  و ثبات اسا  است بر توانسته نمی   و فكرها
مناسب براي اختفا يجا   ،اموال و اثاث در حداكثر سادگی و اختصار ،با تأسيسات موقت

... زنجدگی   ، العمل ارزان دوام و سهل كم ، صورت دستی آالت و صنايع به افزار ، فرار
 وار. آرزوها و افكار كوتاه و درويش ،همين قرار . و به .. ،عاريتی

توانسجته اسجت    از طريجق معجابر نجاامن نمجی     ،مبادله كاال و تجارت ما بين نقاط مجزا ـج
 رونق و وسعتی پيدا كند.

 هجاي محجدودِ   خجانواده  ،دسجت هجم داده   دست به «ج»و «ب»و  «الف»عوامل و آثار  ـد
كرده است مانند نوزادان حيوان كه از تر  يا گرسجنگی و   وادار می ، ساكن منطقه را

بجه همجديگر و در خجود فجرو      ،دروازه را ببندنجد  چسجبانند درِ  در می ما ه ود را بخ ، سرما
كفيل كليه احتياججات خجويش شجوند. يعنجی      ،زدگی و قناعت با يك حالت غم ، رفته

صورت واحدهاي مسدود مفلوك در آمجده اسجت. صجناعت و تججارت      به ،اجتماعات
شجده   كوتاه وكوچك انجام می بسيار ،متناسب با زمان و مكان ،هم در منتهاي اختصار

 است.
 

  تأثير وضع معيشتی مردم ايران -3
 بزرگ كشاورزی در تربيت و حكومت ما قشو ن

پيمائی به تجارت و  دريا نداشته است كه از راه بحر هدست ب و فنيقيه مانند يونان ايران 
مرتبط مناطق  نشينی باردازد. ساختمان داخلی و وضع پراكنده غير مستعمره مسافرت و
ره عمل و يصنعت نيز دا ،كرده هاي داخلی را جلوگيري می تجارت و تبادل ،مسكونی

است معيشت  توانسته نمی ،يعنی تجارت و صنعت ،دو راه صدور نداشته است. پس اين
 مين نمايد.أرا ت كلی ساكنين سرزمين ايران

داري ارتجزاق   ها و مراتجع و از طريجق گلجه    از جنگل ،نشين نشين يا صحرا كوه ايالت
 نمودنجد.  گري و دستبرد جبجران مجی   كردند و كمبود زندگی را از راه غارت ناقصی می
  .براي ما الزم بوده است ،ديگري مر معيشت و دستبرد ملیمبنابراين 

هاي آبرفتجی پوشجيده    كه در قسمت مسكون از زمين خوشبختانه خاك فالت ايران
آفتجاب   ،خيز و سعادتمند اسجت. هجوا نيجز خشجك و معتجدل      رفته حاصل هم روي ،است

فقجط   درختی هست. ابراين امكان همه نوع محصول زمينی و سربنبخش.  تابان و حيات
فجراوان هجم    ي هاي حسابی ساليانه ت است. رودخانهريز ها قدري ممسك و كم آسمان
 كرد و ذلك بايد زندگی ا برايمان هم آب بياورد هم كود. معه كه مانند مصري نداريم
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 دست آورد. به ،آب كه مايه حيات است
 ،طور مرتب از آسجمان ريخجت و نجه در روي زمجين جريجان داشجت       وقتی آب نه به

را اختجراع   ند.قناتا هرا از زير زمين در آورد و آن هانديشيد االيام چاره قديم ا از ه ايرانی
 هجاي بهجار و نشسجت    از بارنجدگی  ،ذخيجره شجده   هجاي زيرزمينجیِ   اند. قنات از آب كرده

  و  از افتخجارات   قنجات   نمايجد.  مجی   اسجتفاده   ،قبلجی   هجاي  آبيجاري   يا  ،فصلی  هاي رودخانه
نقاط ديگر دنيا كمتر چنجين شجرايط و احتياججات و امكانجاتی      است. در مختصات ايران

 وجود داشته است.
مناطقی در  از نظر و صرف ،زالبر ر و سلسلهخز فيمابين درياي يِ باريكه نظر از صرف
انجد زراعجت    توانسجته  باران در سجال دارنجد و مجی    متر ميلی ۲۸33كه بيش از  شمال ايران

تمجام يجا مقجداري     ،قسمت اعظم مناطق مسكون ايجران  ،ديم و جنگل و باغ داشته باشند
و چجاه   از قنجات  ،از آب مورد احتيجاج سجاليانه و روزانجه زراعتجی و خجوراكی خجود را      

 نمودند. استخراج می
 1.شود زندگی جور می ،آيد همه چيز در می ،مدوقتی آب درآ در ايران

شده اسجت. نجه از    از طريق زراعت تأمين می معيشت ايرانيان ،طوركلی بنابراين و به
صناعت  و تجارت و بحرپيمائی يا اه مغول و اعراب مانند گردي صحرا و داري گله طريق

ا هج  مثل زراعت مصجري  ه،اين زراعت نيز وضع خاص داشت .اه ا و اروپائیه مانند يونانی
بيشجتر بجا    .ا نبوده است كه از رودخانه يا باران يا رطوبت هوا استفاده نماينجد ه و سوري
 شده است. مشروب می قنات

 وهاي آبرفتی  زمين به آن انحصار و ،طرف خود از يك محدودِ ضعيفِ توليدِ با قنات
ها از طرف  يا ماهورهاي پائين كوهستان ،داخل دره ايِ ماسه يا اي حاشيه كويرها دامنه
« ۸»كه در بند  داخلی فالت ايران ساختمانیِ عاملی در تكميل و تقويت عاملِ ،ديگر
وجود  را به جامعه ايرانی اصلی باستانیِ  ماده اوليه و عنصر و است دهش ،كرديم صحبت

 .واحد ده ؛آورده است
 چند يا يك  وسيله به ،«۸»بند در نامبرده مجزاي مسدودِ محدودِ سكونت قابل مناطق

                                                
طريق اولی در انگليسی  و به هاي ديگر اروپائی كه يقيناً نظير آن در زبان المثلی است ، ضرب. در زبان فرانسه۲

 Quand Le bakau va tout va.                                   وجود دارد:

  يعنی؛ وقتی كشتی به راه است، همه چيز به راه است.
 باشد. كنند و كشتی مظهر آن می از تجارت و صنعت ارتزاق می ممالك اروپائی
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بجوده اسجت. در منجاطق     «دِه» آنترين حالجت   ساده و شده است مشروب می رشته قنات
تشكيل  را قصبات و قراء ،آبادي پارچه ينچند و ده چندين مجاورت ،مناسب و آب پر
ها  دكان و ها خانه كه نبوده قريه يا ده جز چيزي اصل در نيز ايران شهرهاي .است داده می

نمجوده   غجات احاطجه مجی   مزارع و با را كند و دور تا دور را رفته رفته در وسط جمع می
هنجوز هجم همجين حجال را      ،و تبريجز  قزوين ،است. بسياري از شهرهاي ما مانند اصفهان

اصجطالح   ههجر كجس كجه بج     هر كاسب يجا تجاجر و   معموالً ،دارند و تا يكی دو نسل قبل
گاهی دهجی در خجارج شجهر     قطعه زمينی يا باغی و ،رسيده است دستش به دهانش می

تجأمين    را  خجود   سجاليانه   از آنجا كسجري درآمجد زنجدگی و سجهمی از خواربجار      ، داشته
پيشگی  زراعت كشاورزي و روي زندگی ايرانيان اينكه پايه و مايه منظور است. نموده می

 امه داشته است.همان وضع اده ب ،قرار يافته و تا قبل از مشروطيت
 :نويسد می« ايران در  زارع  و مالك»كتاب انگليسی  مؤلف  ،ماتونل   خانم  كه  طوري به

كی ابتجدائی  اشجترا  ،نشينی نخستين مهاجران ايرانجی  ...شكل اوليه اسكان و شهر»
تغييجري    . بجا فته استيا یاعی نشأت ممحقوق انفرادي از حقوق عالی اجت ،بوده
طرف  از يك ،آمد پديد داران تيول يا ،مالكان مقارن ظهور عمده ،ده تركيب كه در

 «سنت مالكيت اشتراكی ضعيف شد اما از طرف ديگر...
چيزي  .نبوده «استبدادي» ذاتاً گفتيم ايرانیكه  ستا چيزي  ييد آنأنظريه فوق در ت

كم  ، كنند ی زندگی میهاي ملّ ن و برومندي كه امروزه تحت حكومتاز ملل متمدّ
اشتراكی  ابتدائی رژيم بلكه  كردند نمی زندگی استبداد و اسارت با تنها نه .است داشتهن
 روحيه اجتماعی داشته اند. و

ظهور  هباشد ب ت و زراعت میمالكيّ به معطوف چون نظرت صرفاً  الاكر ف فوقمؤلّ
كه اراضی  یكنندگان فكنندگان و تصرّ ن )يعنی همان هجومدارا مالكان يا تيول عمده

نمايد ولی اين  اشاره می ،نمودند( می تقسيم يانشانو امالك را بين كسان و لشگر
 كرديم. ذكر فوقاً ما كه است بوده ديگري داخلیِ و خارجی هاي تعلّ معلول خود قضيه

ط يگجرفتن در تحجت شجرا     و قجرار  در ايجران  پس از استقرار نژاد آرين ،در هر حال
استحكام  خود براي استبداد كه محلی بود معيشتی واملع و ،داخلی و خارجی جغرافيائی

 و استمرار تحصيل نمود.
تحليجل بيشجتري    خودمجان تجزيجه   ،اينك الزم است روي عامل معيشتی يا اقتصادي

بنمائيم. بعضی از اين تأثيرها تأييد و توسعه همان تأثيرهجاي ناشجيه از وضجع سجاختمانی     
 در جهت تسهيل و   است. بعضی ديگر تازه و عالوه بر آنها است و جمعاً  فالت ايران
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 عمل كرده است. تحكيم استبداد
 
دورافتادگی  جبران اي اندازه تا ،آن مواشی و محصوالت تنوع با ده در كشاورزي ـالف
وه و گوشجت و لبنيجات   گاه مي نان و حبوبات و سبزي و پنير و گاه ،خبري را نموده و بی
فجرت و پوشجاك را    ،داده انجام می اسب و را االغ نقلشان رسانده است. حمل و آنها می هب
تجأمين    محصجوالت خجود   از پنبجه و كجركِ    ، هجائی  زيلو و كربجا  و پشجمينه پارچجه    با
 .ساختند می درختان برگ و شاخ و تنه و زمين گل و خشت با را ها ساختمان نمودند. می

 . كردند... ن گرم میهِتنور را با خاشاك و پِ حمام و
را  توانسجته اسجت كمجابيش كليجه احتياججات واحجد ده       خالصه آنكه كشاورزي می

احتيجاج و اجبجاري    ، فراهم كند. اجتماعات ايران و استقالل اءنوع استغن يك برآورد و
 اند.   ران نداشته و در صدد آن برنيامدهبه تما  و تبادل با ديگ

بزرگتجر   اجتماعِ از گيري كناره و انزوا با توأم وقتی اما است خوب استقالل و اءاستغن
بينی و خودخواهی و كوتاه فكجري   خود ،حدود خانواده و فرد رسيد هشد و مقيا  آن ب

برخورد  مزاياي از را اشخاص آورد. می پديد را آن مضار و معايب همه با انفرادي و روح
 سازد. با سايرين و زندگی در اجتماعات بزرگ محروم می

 كه از خجارج دائمجاً    را ايرانيان ، بسته چنين معات در  افتاده و  هاي پرت چنان محيط
بجدبينی   هب ،كرده  دور  داشتن اشتراكی  روح  بودن و  اجتماعی  از ،اند دشمنی ديده دزدي و
 كردن كشانده است. فكر كردن و فردي زندگی گيري و فردي و گوشه
لحاظ تجهيزات دفجاع   سبب ناتوانی بيشتر به ،كردن فكر كردن و فردي زندگی فردي

از خود گرديده اين واحدهاي سازنده اجتماع را چون قالع بالدفاع پراكنده دركوه و 
 قرار داده است. ،زنان در محاصره و مهاجمه دزدان و شبيخون ،بيابان
 
كشجاورزي كجه    ي سجاده  زندگی در صحرا و ده و ارتزاق از محصوالت محدودِ ـب
تحمل  پر را زارع ،طبيعت هاي سختی با دائمی جههامو و شود می دگی ز آفت دچار غالباً

اسجارت و   تجوأم بجا   ،ظجاهري  اين استغناي از خارج و اسجتقالل  مناًًضنمايد.  و صبور می
آنهجا بجراي او يگانجه     ،گيري است. يعنی به باغ و زمين خود بسته و چسجبيده شجده   زمين

ه و سجرگردان  نلك مزروعی خود جدا شود گرسزيرا اگر از مِ .شود سرمايه حياتی می
محل و قبجول هجر گونجه ماليمجات و      ماند. برخالف تاجر كه اجبار به اقامت در يك می
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ات را  تواند اعتبارات و اطالعات و كجاال و سجرمايه   سهولت می هب ،ها را نداشته مخالفت
 دريا منتقل سازد. هب

او را از جهجات ديگجر نيجز     ،كه آباد كرده اسجت  یچسبيدگی معيشتی زارع به زمين
زيجر بجار هجر بجاج و      ،وكنده نشدن از مزرعه نشرط زنده ماند هب ،نمايد اسير و ناچار می

اساسجی   ،بجودن و روي زمجين خجود مانجدن     و زنجده خراج و حكم و فشاري برود. براي ا
بجرداري از   شود: برخورداري از امنيجت و بهجره   آرزويش به يك چيز منحصر می .است

رفتجه رفتجه بجی اطجالع و      ،نسجبت بجه بقيجه دنيجا و مافيهجا      و زمين و گاو و گوسفند خجود 
 .تفرعجی اسج   شود. براي او اداره مملكت و طجرز حكومجت مسجأله كجامالً     عالقه می بی

ارزت و  بجراي او بجی   ،ري مملكتی نيجز گداشتن يك سياست مستقل دولتی و نيروي لش
ده و ي   قلعجه ديجواري   زندگی و اقتصاد و امنيت وحكومت را در چهار .اهميت است بی

 بيند و بس. مزارع اطراف آن می
هم مالكيجت زمجين    آنجا كشاند كه هرا ب زارع ايرانی قناعت كارِ باالخره اسارت و
 شد و هم اختيار حكومت را. ارباب را از دست داد و رعيتِ

 
وجود  ،و ايرانيت ، مملكت، مليتنام دولت مفاهيمی به اصالً نشين ده براي ايرانیِ ـج

 ،هجم  همتصل ب كه در اراضی وسيع و هائی يا ملت ،صنعتگر و يك قوم تاجر است. نداشته
منيت عمومی و امنيت قضائی و قجدرت دولتجی كجه     ا هنسبت ب ، نمايند زراعت ديمی می
منجد    هعالق ،حمايت نمايند ، را در خارج كشور و خارج محل معيشت  آنها و كااليشان

 نمايد. تر رشد میشوند و انديشه حكومت و دولت و مليت در آنها خيلی بيش می
العجاده ضجعيف بجوده و     فوق در ايران ايرانيت و مفهوم مليت ، دانيم كه می  طوري به

آورده شجده اسجت. البتجه ايجن      بيشتر در قرن اخير به صورت ترجمه و تقليجد از فرنجگ  
ي كجه  هجاي اسجتبداد   وججود حكومجت   ،يرانيجت را مليجت و ا  به یگ عالقه خبري و بی بی

ا را بهجم پيونجد   ه كرده است و آنچه ايرانی تشديد می ،اند بوده هميشه بيگانه براي مردم
 باز همان فرهنگ و ديانت بوده است. ،داده است می

در عوض موجب وفجا و   ،ده استورحيثيت را آاسارت زمين اگر سلب قدرت و  ـد

ججا   هكننجد و جابج   سهولت جالي وطن میه ب ،پيشه و هنرمند دوام شده است. اقوام تاجر
ماننجد   نيز گاهی يافتند. دوام و ريشه و چسبيده خود خاك هب ايرانيان اما شوند. می محو و
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 ، سجالی و سجرما   پس از گاشت خشجك اي كه  ريخته  برگ  و  شاخ ي درختان سرمازده
پجس از عبجور يجا اضجمحالل      ،آنها نيز با وجود لگد مال شجدن  ،زنند جوت می مجدداً پا
تجاوز بعجدي   تا نوبت به  ... اند كرده سر از زمين درآورده نهال نحيفی ظاهر ،گران چااول

 بخور و نميري نصيبشان باشد. ي برسد و چندي زندگی روزمره
 
خيلی مساعد  ،يا مازندران و هندوستان مانند طيكه شرا هائی در محيطكشاورزي  ـهـ

آسجمانی   ی ودسجتخوت آفجات زمينج    ،نيست و وفور نعمت وجود ندارد و عالوه بر آن
 .با يك حداقل معيشت و مايحتاج را تضجمين كنجد   ،تواند وضع معين نمی ابداً ،شود می

در عصجر   كه حتی دانند می ،اند داشته  در ايران  وكار با دهداري و باغداريكه سر كسانی
حسجاب و ثبجاتی در    ،همه اطالعات و ممكنات و وسائل كجه وججود دارد   با آن ،حاضر

  معروف اسجت  نو رفسنجا يا دامغان ،قزوين انن نيست. در ميان باغدارايرا  كار فالحت
 .دهجد  ديگر چيز درستی نمی  سال شش آورد. بار می  بار سال يك هر هفت پسته كه درخت

 ت رياضی ندارد.دقت و قطعيّ ،البته اين رقم هفت سال
اسجت.   برداري از آن خيلی استثنائی و نادر منظور اين است كه سال باروري و بهره

كه خشجكی   سالی آن كم و بيش اختالف. با ،ها و زراعت  ها اير درختاست س طور همين
توانسجتند كمبجود    اوضاع سابق طوري بود كجه نمجی   ،شده زدگی و گاوميري می يا آفت

هائی باشد كجه وام بدهجد.    كنند يا بانك دست تأمين رسهولت از مناطق دو همحصول را ب
و بجا فجروت فجرت و زيلجو و      زارع مجبور بوده است به گرسنگی و محروميت تن دهد

آورده  مجی »اصجطالح   بجه كجه   هم اما سالی .ترين وضعی سال را بگاراند به سخت غيره
آمجدت   باز وسائل و مبادله ارزان و آسان وجودنداشته كه مازاد را بفروشد و در« است

 را سرمايه يا اندوخته كند.
ايجن آب و خجاك وضجعی     خالصه آنكه معيشت از كشاورزي براي اكثريت مردم

آورده است )زمان قديم و تفرقه و تجزيجه دهجات را در نظجر بگيريجد( كجه       وجود می به
امكان نوسان  (،)عالوه بينهايت به  تا  (   )منهاي بينهايت شرايط زندگی مردم از

دهقجان ناچجار    ، طيشرا بينیِ غير قابل پيش  و  داشته است. در برابر چنين تغييرات شديد
خجوراك خيلجی كجم     هبج  ،اميد بازگشت بركجت و محصجول   هاست براي زنده ماندن و ب

 هر ترتيب كجه شجد   و به ،هر چه رسيد باوشد، در هر پناهگاهی كه يافت بخوابد ،بسازد
 . باردازد ... ات  خانواده به
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تنها از ناحيجه طبيعجت نبجود كجه      ،ديمها و بندهاي گاشته دي كه در قسمت    طوري به
ملك يا مباشر  است. اگر ارباب گرفته ط گوناگون و دشوار قرار میيدهقان تحت شرا
شد بايد رفتار خود را در برابر وضع جديد عوض كنجد   جر هم عوض میأارباب و مست
 .سازمان دهجد   ،متغير ط اجتماعی و طبيعیِيخور شرا فرساينده خويش را فرا و مقاومتِ

  زمين و گاوت بماند و بخور و نميجري  رِكنار بيايد تا سَ هر نحو شده با آنها به  بايستی می
هجم تغييجر    امير يجا سجلطان   ، حاكم غالباً ، جر كه هيچأداشته باشد. ارباب و مباشر و مست

كردنجد   ا را بيرون میه ترك ها تركمن ،آمدند ا میه رفتند و ترك می ها فار  ،كرده می
 . خواستند ... تاختند و باج و خراج می بر سرشان می ،يا عشاير كرد و لر

گرفتند و چجه آنهجا كجه از زمجين و      دست می ان )چه آنها كه خود بيل و دا  بهقده
ط حيات مادي را مقجدم  يتأمين شرا ،ناچار هبايد و ب می ،كردند( ر معات میزراعت امرا

ط يكوتاه نشجود. بنجابراين شجرا    ،يعنی زمين ،نان چنان رفتار كند كه دستش از  و د شمار
داشته  دهقان را وا ،ط طبيعی ايرانيمانند شرا عيناً ، حكومتی نيز و اقتصادي و اجتماعی

 كار اندازد. نيروي تحمل را در خود به ،هر چيز است كه بيش از
ه بج  ا برابجري نداشجته باشجد. ايرانجی    هج  شايد هيچ قومی در دنيا از اين جهت با ايرانجی 

بجوده    ايجن روحيجه    و  دهجد.  می  و احوال تطبيق  هر اوضاع  با  را  مقاومت  طيشرا ،سهولت 
 .«ايم و مانده ايم ساخته و ايم سوخته» داشته است. پا نگاه رِِسَ ،تقدير هر ا بهر  ايرانی  كه  است

 ،هجم  روي عوامل ضعف و قدرت هر دو بوده است و بجر  ،در اين مقاومت فرساينده
حكومت كرده اسجت   1 «سازگاري»روحيه  ،داشته باشد سهم ،تغيير ي بيش از آنچه اراده

را در  خاصجيّت  توانيم همين اكتفا كردن افتخاري نيست ولی ما می سازگاري و البته به
كه در ما وججود   تحمل و قدرت تحولی كار برده و اميدوار باشيم استعداد مثبت به جهت
 طيآورده درك شرا  بيرون ننگين استبداد از مواريث  را راحتی خود هدهد ب اجازه ،دارد

هجاي برنامجه سجنگين     بنمائيم و با قبول مشجكالت و محروميجت    را و لوازم حكومت ملی
. كافی است خصجلت   ها وارد سازيم جرگه انسان ه زودي ب هرا ب خود ،مبارزه و اصالح

 درآوريم.  خودمان  رمان ارادهف  يعنی تحت  حالت فعال به  حالت منفعل  را از سازگاري

                                                
يا يجك آدم و  )يك ماشين را  .نمائيم استعمال می فرانسه   Souplesseرا مترادف كلمه صفت سازگاري .۲

ط بسجيار  سوپلس است وقتی كه بتواند در شجراي گويند داراي  می ،استعاره و تشبيه( طور بهيك دستگاه را 
كند و قدرت مقابله با آنها  كار ،هاي مختلف يعنی در رژيم ،و مصرف و غيره ر سرعت و قدرت و با ،متغير

 را داشته باشد.
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شجدند و   كه از دارائی و درآمد محروم و دچار فقر و مصجيبت مجی   براي مردم ايران ـو
فرساينده  مقاومت ،افتادند می ها بدبختی به سالطين و حكام هاي بيدادگري  يا درچنگال

 ي و غلبجه روحيجه   . اما بر اثر اسجتبداد حجاكم   اند ماهب سازمان داده  هخود را با توسل ب
طجرف   دور شجده بجه   ،پرستی ما از جنبه زنده و اجتماعی و عملی اسالم خدا ،يسازگار

 ،از زير نقاب خداپرسجتی  ،پرستی جوئی گرائيده و در حقيقت يك خود انزوا و راحت
 ر آورده كه بسيار جاي تأسف است.د سر

صورت  به  بلكه  نبوده خلق هب خدمت و  او   هب محبت  و معرفت جهت  از  ،خدا هب   بردن  پناه
 است. اسجالم  منظور انتقام از تقدير و ظلمه يا صيد ثواب بوده درد دل و استغاثه غريق به

كردن  خالی شانه و دنيا از عراضاِ  و فداكاري و وظيفه و  عمل  از  فرار و فقر و ظلم قبول
 عكجس  بجه  كامالً  كند و الوجوه تجويز نمی وجه من هيچ  از امور و خدمات عمومی را به

زبجان حجال    خوانجد و قجرآن   می دنيا را مزرعه آخرت است. حضرت رسول اكرم )ص( 
»را  منؤيا دعاي مج 
 كند. بيان می .۲«
 

 از اين وسط درآمد؟ چگونه استبداد -4
طرف  يك از داخلی و خارجی دائمی تهاجمات و تهديدها كه كرديد مالحظه خودتان

 اتوانی و ضعف نيروهاي دفاعی واحدهاي اجتماعی ايجران و پراكندگی و كوچكی و ن
 هبج غل با  الزمم ،معيشت و مسكن خارجی روابط ،خاص طيشرا تحت كه ديگر طرف از
 حكومجتِ   و ججالل   براي حب  را  طيو شرا  محيط  بهترين ،شده بود سازگاري  ي روحيه 

 آورده است.  فراهم ،مستبد و پادشاهانِ  اميران و  غارتگر  قلدرانِ
نجاامنی و    زائيجده  ،در قسمت دوم گفتجه شجد    آنچه هبنا ب كنيد كه استبداد مالحظه می

عقجب   شخصجيتی و تفرقجه و دشجمنی و     بجی  و يا سلب استقالل بيچارگی و اسارت ملی
افتادگی است و خود زائيده همجين چيزهجا اسجت. اسجتبداد و آثجار آن الزم و ملجزوم و       

 ن ديگجري دويكجی بج   جنجگ   هكننده يكديگرند. هر دو بايد با هم دفع شوند. بج   تقويت
 شود. بزرگ می و  زائيده مجدداً  شود  كشته  مرده يا  فرض  به  توان رفت. اگر نمی  

. هجيچ كججا هجم     ط خاص نبوده اسجت يداراي چنين شرا ا مثل ايرانهيچ كجاي دني
 و دولجت  . در ساير جاها يجا ملجت   طور ريشه و دوام پيدا كند نتوانسته است اين استبداد

                                                
 خوبی عنايت كن و ما را از آتش دوزخ نگاه دار. پروردگارا در دنيا و آخرت : ۸3۲/  بقره سوره .۲



 
 

 

 
 

 مدافعات(، 6مجموعه آثار )

 

۳7۲ 

يا ملجت مانجده و حجاكم شجده      ،(ي رومو اماراطور و آشوراند )مصر با هم منقرض شده
( و يجا از ابتجدا زنجدگی اجتمجاعی و      و ژاپن و چين ي بعد از قرون وسطیاروپا است )

 (.اي فنيقيه و تا اندازه وناناند )ي رفته اند و متفقا بر مردم را نگاه داشته حكومت مردم
 

 بعد از مشروطيت استبداد -٥
خجارج    دنيجاي  به و يكديگر اجتماعاتمان به »پرسيد حاال كه زندگی مدرن شده  البد می
ايع داخلجی  داراي تجارت خارجی و صن ، صورت درآمده  كشاورزي از آن ، «پيوسته
در كار نيسجت و   ؟ شايد استبدادي دارد دست از سرمان برنمی چرا باز استبداد ، هستيم

 حسابی داريم ولی حاليمان نيست ! حكومت ملی دموكراسی
  در ت اسجتبداد و موجبا  است هم عوض نشده ط خيلیيشرا ست كه اوالًا دليلش اين

 و يا اسجتعمار   جديد  عوامل خارجی  اينكه  به برقرار است. مضافاًً  كامال ملتمان  و  مملكت
 نمايد. جود خود را تحمل و تحكيم می و ،با تمام زرنگی و زور ،استبداد و خودِ
ذكر شده و بر طبجق   «۳»تا « ۲»هائی كه در بند هاي  ط طبيعی و بشري و جريانيشرا
ه با قجوت و شجدت خجود    قاجاري  تا دوره و يا مويد آن گرديد منجر به استبداد،  «3» بند

زمين پيدا كجرد و در   با مغرب ،بعده ه بصفوي از دوره ايران كه هائی ادامه داشت. ارتباط
كه نفوذي   دريا روي سطحی امواج و حركات مثل ،بود خيلی بيشتر شده مان قاجاريهز
نداشجت.   تأثيري ،مردم افكار و تربيت در و عمومی اقتصاد و معيشت در ،ندارد داخله هب

 ملجت  توده آمده، لعم به خورد بر و جنگ بار دو يكی و سفير مبادله يا مسافرت گاه گاه
 خبري بودند. ( همچنان در خواب بیو دربار )حتی خود دولت

و تجداخل اجبجاري    از ايجران  جدا شجدن قفقجاز   هكه منجر ب هاي فتحعلی شاه شكست
و مسجافرت اعيجان و    ه از هجرات شا ا گرديد و عقب نشينی ناصرالدينه ا و رو ه ايرانی

هجائی در طبقجات حجاكم     همجه اينهجا موججب صجحبت     ، و عثمانی فرنگ به تجار ايرانی
اسجتعمارگران   ه توججه بج   ،مآهن حضرت عبدالعظي و راه  وتنباك امتياز اجتماع ما گرديد.

 و متدينين كشانيد. به عمق ملت ،را فرنگی
تما  و تأثير البته بيشتر  و مازندران و گيالن در اياالت سرحدي مانند آذربايجان

درآورده  خود سلطه تحت را آن داشته رقاجا دربار در اي العاده فوق نفوذ تزار دربار بود.

ا را از دربار يا دست دربار را ه رو دست   نحوي از انحاء بايستی به ها می انگليس بود.
 كوتاه كنند. از ايران
 حريف با مواجه چون ،داشت كه ناپختگی و نارسی همه با مقدمات و قضايا اين همه
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صاحب  مرتبه يك .شد استبداد برانداختن و انقالب هب موفق ،بود فاسد و فرسوده ضعيف
عمل آمده باشد  به شديم و بدون اينكه تداركاتی مانند انقالب كبير فرانسه مشروطيت

 ،كه نظام و روابط زاده و زائيده استبداد آنقدر باشد  و الاقل وسعت و برد اجتماعی آن
 از بين برود.

 :چهار دسته دست داشتند ،لحاظ عوامل داخلی به ،در انقالب مشروطيت ايران
 

 : ديده اروپا «رفته استامبول» ،اده قفقازی ـ ايرانيان اول 

 قوانين و افكار و شدند زاديآ و انقالب دهندگان تعليم و فكري پيشروان كه بودند اينها
زبجان  ه . اولين كتاب ها و روزنامه ها را بج  ارمغان فرستادنده را ب و پارلمانی دموكراسی
 درآوردند. يا فارسی تركی

 
 : پيشوايان دينی ت وـ روحانّي دوم

 نبود ولی موثرترين عامل موفقيت شد. م در انقالب مشروطيتدِقْمُ ،روحانيت
 نمودند   از علما می واسطه تبعيتی كه مردمه ب اوالً
و  و مشجروطيت  بجراي آزادي  شيعت و مخصوصاً ديانت اسالم آمادگی كه اصوالً ثانياًو 

 انقالبيون)كه اصجل آن  شعار آزادي، مساوات، برادريِ داشت. حكومت مردم بر مردم
fraternite    ـ egalite ـ  liberte بود اخوت مساوات، حريت، :زمان آن  در  ات ترجمه و). 

و در تاريخ صجدر   ن را در قرآنآ تر تر و عالی كامل كه شعارهاي راي يك مسلمانب
 به هيچ وجه تازگی و ناراحتی نداشت. ،ديده است اسالم

 
 : زمان آن ها يا صاحبان مشاغل آزاِد ها و كاسب ـ بازاري سوم

و كسبه ججزء تشجكيل    كسبه بازار اكثريت را تاجرها و ،تمشروطي  در مجاهدين صدر
پنبجه   ،گاشته تبريز در ميان تيراندازان از جان يك دالل ميدان بود و ستارخان .دادند می

 شد. زياد ديده می ،دوز و بزاز و سيراب فروت
 

 : اه و گيالني ـ ايالت بختياری چهارم
شور  ،سهاي اول مجل شد. در دوره گرفته عمل آمد و مشروطيتی  به  انقالبی ،تقدير هر به

 را . اعضاء دولت فرستادند مجلسه بود و وكالئی از خودشان ب و حركتی در ملت
تشكيل  ، اي طرفدار مشروطيته رفته  يا معدودي از اروپا  داستبدا  رجال  همان  يكسره 
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ی رفته رفته همان چند كرس ،اعم از روحانی و بازاري و روشنفكر دادند. افراد ملی می
ن زدگا  دست استبداد كليه سنگرها يكسره به دادند و كرده يا از دست وكالت را نيز رها

 پرور افتاد. ماب يا نوكر نوكر صفتانِ يا استبداد
راحتی  هرفته را ب گرهاي از دستنه تنها سن  ،با دستياري و راهنمائی استعمار استبداد
بينی يجك   خواهيم گفت آنها را براي پيش كه ذيالً  طوري كرد بلكه اين دفعه و به اشغال
سجنگرهاي   كه  كند می و كرده سعی آن بر عالوه و نمود. سابق از تر مستحكم ،بعدي حمله

 تصرف يا حداقل تضعيف نمايد.   ،بودند را كه مبداء انقالب مشروطيت قبلی ملت
بود اين كار را نكرد. او برخالف سجلف   مشروطيت كه اولين سلطان البته احمدشاه

اختيارات  ودحد و مملكت استقالل و اساسی قانون هب ،طبيعت ضعف روي از ،خلفش و
نكرد.  مشروطيت ديگر قواي هب تجاوزي و دخالت گااشت. می احترام ،مشروطه سلطنت

و هوشجياري   و دولت مشجروطه  ضعف ملت ولی جريان امور كه ناشی از كمی رشد و
از جهجات زيجادي    ، تبعد از مشجروطيّ  ستبدادبود طوري گشت كه ا و فعاليت استعمار
است. ما اين جريان را در سه مرحلجه    از استبداد اصيل قديم شده  تر بخش  نافاتر و زيان
 نمائيم. ذيل مطالعه می

 ؛تا انقراض قاجاريه ج از مشروطيت الف
 ؛ دوم جهانی تا پايان جنگ كودتاي پهلوي ج از ب
 .ج دوران اخير ج

 

 تا انقراض قاجاريه الف ـ از مشروطيت
ناميد. آزمايشی  ايران در و آموزت آزادي دوره را بايد دوره آزمايشی مشروطيت اين
داشتيم نه  بياري مشروطيت و آزادي تمام شد. ما نه استبداد  ضرر و بده سفانه بأكه مت
حكومت  مردم  كرد( و نه و نمی  كرد )چون نبايد بكند حكومت می . نه شاه مشروطه
 .جا بود( بر ،استبداد ي و زاينده زاده چون روابط و نظامِ) كردند می

سيس أت مانند اصالحی خياالت يا اصالحات مختصر با اول سال چند هيجان شوق و
ها افتجاد. وزراء   ا و بحث و جداله توالی دولت و تعويض نوبت به ،ی كه گاشتمل بانك
صجالحيت   و سلطه اه مجلس  و جسور. رأي و مستبد يا خود  ،و بيكاره بودند يا ملی غالباً

 حامی و دلسوز ايجران  ،ترسشو در اين دوره بود كه مستشار آمريكائی .الزم را نداشتند
دست و پجايش را گجم كجرده     ، براي اخراج او در برابر اولتيماتوم رو  شده و مجلس
بعجد   و ،۲۲37كجاائی  ِ  قجرارداد  س ونفجوذ رو  و انگلجي    دو منطقجه ه ب بود. تجزيه ايران
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لجی  المل  ا در همين دوره اتفاق افتاد. جنجگ بجين  ه دست انگليس ب بهجنو ستأسيس پلي
 و رو  چون از سه طرف قواي متخاصم عثمانی هم وارد جنگ شد ) ،رخ داد. ايران
جنگيدنجد و منجاطقی را    مجی  رد خاك ما شده با خودشان و با ايالت ايجران وا و انگليس

اي از فتح نهجائی   )چون اعالن جنگ نداد و بهره طرف بود در تصرف داشتند( و هم بی
مملكجت چنجد بجار دچجار      .مهاجرت كردند ، خواه وطن  اي از وكال و رجال نبرد(. عده

پيدا شود كه مرده هجا را از تجوي    یاي يا مسئول ون آنكه ادارهبد ،قحطی و وبا و بال شد
و نه به آداب اجتمجاعی و   ،ف مسلمانیيوظا ه ب  هم نه بنا خود مردم .ها جمع كند كوچه
هجا   داد گرسنه ها و نجاخوت ه شتند كه باتشكيالت خيريه يا بهداشتی و غيره ند ، انسانی

ذغجال و يجك    يا خاكه ، توزيع دماخت امات بسيار محدودِاستثناي اقده و فقرا برسند )ب
عمجل نمجود    مختصجراً  ،تجاجر تهرانجی   و العجزه كه به همت چند كاسبار دارااليتام و د

طور  همين ،اي زده ناخوشی گله گوسفندِ مردم مثل ،پايتخت خود ها و شهرستان در ولی
كوچه  كنار هاي زباله از خيك پوست اي لبو  پوست اگر و مردند می وگرسنگی مرض از
 خوشحال بودند. ،توانستند جمع كنند و بخورند می

العجاده   فوق باز روشن نبود. وضع اقتصادي و بازار كه تمام شد تكليف ايران جنگ
ليجه درسجتی   . نجه عد  واردات همه ساله بر صادرات فزونجی داشجت   . خراب و كساد بود

هجرج   ،نه حسابی و نه كتابی و نه سرو سجامانی  ،نه امنيتی ،داشتيم و نه معارف صحيحی
 مملكت حكومت  بر سراسر ،كامل صاحبیِ فی و بیيتكل پاشيدگی و بی  هم  و مرج و از

اشتند. حتجی در  امور دخالت د ر د علناً  (و انگليس رو  )مخصوصاً  ها خارجی  كرد. می 
در اثجر   ،اهج  را رو  و زرگنجده  هجا  انگلجيس  را  قلهجك  ،ييالق پايتخت كشجور  ،شميران

 ،هجا  خانه  گااري شماره  و  بودند خود اختصاص داده به ،خانه مربوطه مجاورت با سفارت
 . . . شد . می آنها انجام دستور  به و التين سیرقم فار دو هب

تحويجل   چيزي   و فرياد  و ناله   حرف و جز  رفتند و می آمدند ا میه و مجلس  اه دولت
مشخصجی وججود نداشجت.     و افكار سياسیِ ايدئولوژي و حزب  . اصالً دادند كسی نمی

ه بجا  الدولج  شجد. وثجوق   ن خجالی مجی  يجو لّبيشجتر از م  ،و مجلس هاي دولت هر دفعه كرسی
 باشد.   اران انگليسیشستثد بست كه ماليه و نظام ما در اختيار مدا ا قراره انگليس
آزمايشی بهتر از اين قابجل تصجور    ،و حكومت پارلمانی براي مفتضح شدن آزادي 

تواند پايدار بماند. محكوم به انقراض هم شد. احمجد   كه نمی نبود. اين دوره معلوم بود
 چون حاضر نشجده بجود در مجلجس    ، گويند كه می  طوري عنصري يا به روي سست شاه
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آن جام  افتخار هبگاارد و ب هدولال وثوق  داد قرار بر صحه يا پاريس ضيافت رسمی لندن
صادر و تصميم ديگجري   لش از طرف وزارت خارجه انگلستانحكم عز ،شرابی بنوشد

 اتخاذ شد. باره ايران در
: مجدار  و تحصجيالت    طور محسو  توسجعه يافجت   البته چند چيز در اين دوره به

از  وحرف. هريجك  بزها و تشكيالت دولتی و باالخره روزنامه و ح وزارتخانه  ، جديد
طور منظم در پيشجروي   آنچه بيش از همه به  هاي بد. و جنبه داشت خوب هاي جنبه اينها

 اداري يا خيل اعضاء دولتی بود.   تشكيالت ،و پا بر جا ماند و توسعه بود
عنوان و احترامی كه عضويت در ادارات بجراي شجخص تجأمين     قدرت و مخصوصاً

كجاري   بی هاي سال آن در ثابتی  و  متحز بی قحقو دريافت هب  كه نسبی  و اطمينان ودنم می
شجيادان و   ، رفجت  و باالخره امكان مداخلی كه احيانا اميد می ،پولی وجود داشت  و بی
 ،ت ايجن دسجتگاه اميجد   مسج ه را بج  ها و روشجنفكران  خوانده و باالختصاص در  جوانان
 كشاند. می

سجال بجه     هسال ب ،دانيم با سير زمانه زده شده بود. پلی كه می بين مدرسه و اداره پلی
هجا و روت   است. هنوز هم برنامه گشته  تر تر وعريض محكم دائماً ،عوض فرسوده شدن

مصرفی ججز   ،% محصول آن7۱ما طوري است كه بيش از  تعليمات فرهنگ و دانشگاه
 نيست. هاي زندگی ملی و براي نيازمنديندارد  ،كارمندي شدن بر ادارات و تحميل

گرفته  شدن و نوشدن را در پيش  و اداره كه مملكت راه آزادي  ظاهر امر اين است
وسيعی  اقدامات و اصالحات و مربوطه فيوظا انجام براي همشروط دولت دستگاه بايد و
هجاي   شده تربيت و ها خوانده در  و شود مجهز بهتر هرچه ،است انتظار و احتياج مورد كه
ها شوند. اما چون كسی و كسانی به ايجن   دار مسئوليت هر چه بيشتر در آنجا عهده ملت

فكر نيفتاده بودند كه ادارات يا ديوانخانه قبلی را خراب و منحل كجرده از نجو بجا افجراد     
استخدام نماينجد و آنهجا    را براي خدمت به مردم یاشخاص ، هاي نو دفه و نو و افكار

اي هم درست نشجد كجه    محكمه و را براي اين منظور تربيت و انتخاب نمايند و مجلس
بازخواسجت   ،كار يجا متعجدي   مدافع منافع مردم در برابر دولتيان بوده از كارمند مسامحه

دينجی   وار تجازه  .شجود  می داده شده و به دولت ،االصول حق و طرف  ینمايد و هميشه عل
تعليم گرفتنجد. خصجال و سجنتی كجه      همان خصال و سنن را ،كه بر سابقين اضافه شدند

متصديان  و اعزامی مأمورين گفتيم و داديم شرح ،سوم قسمت همين از «۲»بند آخر در
مور و عضجو دولتجی روي آنهجا گجاارده     أمج  و ي كه نام حاكم هاي استبداد امور دستگاه
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هدفی ججز   ،مهاجم اوليه بوده انغارتگر دهندگانِ از نزديكان و اوالدان و ادامه ،شد می
انجد و نجه    خون مردم در قبول مأموريت نداشجته  كردن و مكيدن نوت خوردن و عيش و

 بودند. آنها بلعنده و بلكه مدعی ،دانستند نمی دممر همنوع الاقل يا مستخدم را خود تنها
كرد. يعنی دليل نداشجت   تري ادامه پيدا سيع ه بعداً نيز با مقيا  وه و رويّهمين روحيّ

ججزو آداب و مقجررات    گيجري و مزاحمجت مجردم    كه غير از اين باشد. مداخل و رشوه
در  . با توسعه و تداخلی كه ادارات دولتجی تقريبجاً   شد بعد از مشروطيت ادارات دولتیِ
 .شدند ت پيچيده میدست و بال ملّ مانند تار عنكبوت به ،فتنديا كشوري می كليه شئون

ت كجه او را آمجر و   از اين جهج  و در نظر مردم چهره يا قيافه دستگاه دولتی مشروطه
، محكوم و منكوب و تسليم بالمانع بودنجد  و در برابرت ،ديدند می خود بر فاعل مايشاء

مختجاري   در واليات بيدادگري و خجود  پيدا نكرده بود. مخصوصاً فرقی با زمان استبداد
خالصجه   .ي نداشتحدّ، يدخورش و حتی يك فرات يا پيشخدمت شير ،مورين دولتیأم

هرج و مرج و همه جور افتضاح ديدند اما آبجادي   ،مشروطيت سرِ م از دولتِآنكه مرد
كودتجاي   ،العمل طبيعی اين اوضاع و احجوال  عكس، و امنيت قضائی و دفاع نديدند ...

 بود. ۲۸۲۲
 

 مدوجنگ جهاني  تا پايان  از كودتای پهلویـ  ب
ا از قدم اول در جهت برگرداندن قجدرت  ه با دخالت و حمايت انگليس ۲۸۲۲كودتاي

حركجت   ، مشجروطيت  يا حفظ صورت ظاهرِ حكومت مركزي و سلطنت استبدادي  هب
چون  ،بودند مشروطيت در قدم پيش شايد و پشتيبان نخست مرحله در اه سانگلي ۲.كرد
كه حكومت  ا را عقب بزنند. ولی بعد از رسيدن به مقصد در حالیه خواستند رو  می

بهتجرين فرصجت    ، بجود  خجود سرگرم مشكالت داخلی  بلشويسممنقرض شده و  تزاري
 دست آوردند. به آنها و تقويت سلطنت يبراي گرفتن جا

رميجده و رنجيجده    و مجلس و آزادي از مشروطيت در دوره قبل به قدر كافی مردم
جاي اصجل   ات را ديده و به مونهكه ن شده بودند )البته از مشروطيت و آزادي و مجلسی

نشجان   وريتدر ابتجدا بجا ديكتجا    خصوصجاً  ،و مقجاومتی  تبنابراين مخالف ، ( گرفته بودند
وعده دهد و نشان دهجد.   تجدد و اصالحات هم ديكتاتوري كه امنيت و آن ،دادند نمی

 ،برشجمرديم(  «۱» اي كه در بند دسته )يعنی آن چهار داخلی انقالب از طرف ديگر بانيان
                                                

 .ليف مرحوم محمد تقی بهارأت ،«تاريخ مختصر احزاب سياسی» .۲
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اقتجدار   خجود را در حفجظ و اداره و  «  شايسجتگی و دلبسجتگی و همبسجتگی    »  چون عدم
و  ،ظاهر كرده بودند و هرج و مرج اوضاع داخلجی  ،يعنی مشروطيت ،محصول انقالب
احتمجال   ،اثر كرده بود ال و بیخي خودشان آنها را بی ماندگیِ  عقب ضعف وكسادي و
تا واژگجون كجردن سلسجله     اكودت  العملی در برابر پيشروي سريع دولت و امكان عكس

زودي  هتشكيل شد. بج  رفت. سلسله پهلوي نمی ،يشائی ما فاعل قبلی و رسيدن به سلطنت
خود گرفت. فقط يجك جريجان    و جدي به  عوض شد و قيافه جديد همه چيز در دولت

وجه سير قبلی خود را عوض نكرد، بلكه شدت و قوت يافت. توسجعه و تقويجت    هيچ به
نجام   يا تشكيل و تحميل يك طبقه كامال جديد و مجوثر در مملكجت بجه    ، دستگاه دولتی

 .«كارمندان دولت»
را  شناسجند و بورژواهجا   ا میه را به طبقه سرف قرون وسطی ،اروپا طور كه در همان
 ،دارنجد  محسجوب مجی    مليبراليسج  ي را از مميزات عصجر دار جديد و سرمايه  قرون  معرف

 «دولت كارمندان» نام به ممتازي و مخصوص طبقه يك كننده ايجاد نيز راناي مشروطيت
  مشاغل  و امور ساير مستقيم غير يا مستقيم كننده اداره و گيرنده دست در طبقه اين گرديد.
 ،همه عنوان و مقجام  اب ،كارمندان ايران طبقه ساير طبقات گرديد. البته   حاكم بر و مملكت

تمام معنی نوكر اسجت.نوكري كجه    هو ابتكاري نداشت و ندارد. طبقه ب از خود استقالل
ولی  است مراقب هوشيارِ و خاضع بردار فرمان ،خود منافع خاطر براي يا ارباب برابر در
تر،  مقرراتی شود، می دارتر سابقه و كارتر كهنه قدر هر  مغرور. فرمانفرماي ملت برابر در
گورستان  ،ادارات ...،گردد می تر غارتگر و پرواتر بی احياناً و تر شخصيت بی ابتكارتر، بی

حجداكثر   ، . براي غالجب كارمنجدان دولجت    اند و شخصيت و استقالل  شهامت  تدريجی
 كنند. افه حقوق است و تا اين حد تنزل میاض رتبه و ،كمال مطلوب آرزو و

وجود آورد )يا از وججود آن   از آن جهت به ،بعد از مشروطيت اين طبقه را استبداد
 رِاي بجراي تجو سَج    اسجلحه  و ، خوب كارِ دهد( كه اسباب می استفاده كرد و توسعه داد و

 خوانجده كجه    در  با يك تير دو نشان زده طبقجه روشجنفكر   اً. ضمن كوبيدن باشد ملت
و بانيان مشروطيت بودند و احتمال داشجت روزي عليجه    پيشروان آنها از مقدمين انقالب 

اخجراج و   دائمجیِ   تهديجد  ر د ،اسارت خود كشيده استخدام و زيره ب ،استبداد قيام كنند
 اجازه او نفس بكشد. بیخدمت قرار دهد و نگاارد  انتظار
مشروطيت  ابتداي بانيان تضعيف جهت در مشروطيت از بعد استبداد كه ديگري اقدام

 در زمجان وزارت دارائجیِ   ،تير دو نشانی كجه زد  و ، مدعيان اجتماعی ديگر انجام دادو 
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 : از قبيجل  یدولتج  هجاي  تشجكيل شجركت   و هجا  : ايججاد انحصجار   رسجيد  خجود  اوج هب ،داور
 ،تقما  شركت ،انحصار ترياك ،انحصار قند و شكر ،كل غله هرادا ،انحصار دخانيات

 ،رمه شركت  حتی ،پنبه و پشم شركت  ،نساختما  شركت ،اكتير  شركت ،يچا  شركت
 و امثال آنها.  فرت  شركت ،كل معادن اداره ، شركت بار
مورد  دولتی ولی آزاد سهامی هاي شركت تأسيس و انحصار ،تير اين با اولی نشان

 .اصالحات اقتصادي  كنترل  ومخصوصاً  دولت  براي  درآمد  تهيه .نظر دستگاه بود
ز طبقات صجاحب  بردن يكی ا كردن و از بين ضعيف ،و هدف اصلی نشاندوماما 

هجاي   و پايجه  يعنجی يكجی از بانيجان انقجالب     ؛كسجبه  وران و يعنی پيشجه  ،مشاغل آزاد بود
مختصجر   بجا  دانسجت كجه بجازار تهجران     می يا استعمار ت. دستگاه استبدادو ملّ مشروطيت

هجاي دولتيجان و    و قيام عليه تعجدي  هميشه يكی از سنگرهاي آزادي ،استقاللی كه دارد
تشكلی وجود داشت. هر يك از صجنوف كفجات و    نيمه ،خارجيان بوده است. در بازار

هجا را   بجا يجك اشجاره آنهجا دكجان      .رئجيس ريجش سجفيدي داشجتند     ،غيره بزاز و خياط و
بايجد رام و   ،شد. اين نيروي سجركش ملجی   می پنچر ستن بازار چرخ دولتب بستند. با می
هجاي   حمايت از برخوردار البته كه دولتی بزرگ هاي شركت و انحصارها با  شود. نجورر

كارهجاي   ،جوئی در خرج بودند صرفه و خارج از قيود رقابت آزاد و محدود به  مختلف
ه شجد و كسجب و كاسجب بج     گرفته می يكی بعد از ديگري از دست مردم ،آمد د درمول

افتاد. هجم   اقتدار می و از استقالل آمد. بازار اقتصاد ايران اختيار و استخدام دولت درمی
 هم استعمار. شد و استبداد راضی می

دولت  تقويتی اقدامات كه بگيرند را ايراد اين است  ممكن و آيد می  پيش سئوال اين
در جهجت   و غيره تمامجاً  ی و انقياد عشايرهاي دولت در زمينه انحصارها و شركت پهلوي

ردن كج     یملّج  ، و(تمركز امور و تقويت حكومت يا دولتی كردن كارها )اتجا تيزاسجيون  
عملی مترقيانجه و مستحسجن اسجت و     ،خود خوديِ ( بود كه بهدرآمدها )ناسيوناليزاسيون
 نبايد مورد انتقاد واقع شود.

 اشكال و نكته باريك همين جاست. فاقاًاتّ
 ،هاي اقتصادي و اجتماعی يجك كشجور   دادن رشته دست دولت ا بهي «دنكر تيزه اتا»
صاحب  امتيازاتِ دائمی حفظ معناي هب اصوالً ،استعمار به متكی استبدادِ نظام محدوده در

ه از شود كج  هاي اجتماعی است. دولتی كردن وقتی عملی می از گزند حركت نامتيازا
توليد  منابع كه باشند افتاده كار به مقتدر هاي شركت و خصوصی هاي سرمايه طرف يك
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بخجش   زيجان  اعمجال نفجوذِ   ،مملكت را قبضه و طبقات كاسب و كارگر را بيچاره كرده
صجالحيت   دسجتگاه بجا   دولتجی،   ،دسجتگاه حاكمه نمايند و از طرف ديگر هم روي هيأت

 مشجكالت اداري و  ف ويعهجده وظجا   ز خجوبی بتوانجد ا   تواناي دانائی باشد كه به ي زنده
اقتصادي و اجتماعی برآيد و هم در بين كارمندان و مردمی كه مأمور مشاغل عمجومی  

كامجل   اجتماع رشدِ و ملت همندي ب  هشناسی و عالق احسا  مسئوليت و وظيفه  ،دنشو می
نمايجد.   وظيفه و عالقه  درك خصیش منافع مانند عمومی و ملی كارهاي در و باشد يافته
خود بداننجد   او را از باشد و مردم و وابستگی آزاد سلطه خارجی  از قيد دولت ،عالوه به

بشناسجد تجا زمجانی كجه چنجين       و اعتماد كنند. دولت هم خود را متعلق و مستخدم ملجت 
مشكالت  از دريائی ،طيشرا و موجبات اين از يك هر نشود)و فراهم طيشرا و موجبات

خصوصی  هاي فعاليت بلكه  ،نخواهدكرد دوا را دردي تنها نه كردن دولتی ،است( دقايق و
 خجوردگی و  عدم موفقيت وگجره  به ،نمايد و اقدامات وسيع مورد نظر فلج می و قبلی را

 . ها منتهی خواهد شد ... خرج و ورشكستگی
تواند اججرا گجردد    چطور می ،و بدون همكاري اجتماعی سیبدون دموكرا اتاتيسم

بجه   ،رنگ تججدد درآمجده  ه ب ،يافته  وسعت جائی برسد؟ جز آنكه يك نوع استبدادِ به و
 باشد. تر دولت استبداد و زورمندي قوي ،غارت بيشتر ملت منظور

 .نيجت  حسجن  اما روي حسجاب و   چيزهاي خيلی خوبی است ،تمدن و تجدد ترقی و
به ايسجتادن رسجيده اسجت سجوار      ،كردن  شما اگر كودكی را كه تازه از نشسته حركت

ججز آنكجه دسجت و پجايش را      ،سرعت شركت كند  دوچرخه كرده بخواهيد در مسابقه
  ابتدائی را حتجی   و تجربيات بديهی  حقايق ين. متأسفانه اداي ديگري نكرده  هنر ، دبشكني
 و قبول نداشتند. ندمتوجه نبود ،آن دوره ي برگشته اروپا ي هاي دكتر شده جوان

مجوازات دو قجدم   ه گر كه بج  اصالح دو نشان دولت استبدا،    يا سومين تير قدمسوم
داشجت،   را تربيت و اسكان و امنيت  أمينت عنوان و شد برداشته آنها از جلوتر بلكه و قبلی

 ايجل بختيجاري   ،دانيجد  كه می  طوري بود. به مار كردن عشاير و و تار كشتن سران ايالت
را  یقج بيش از ح يِ سهميه و وارد ميدان شده ،انقالب مشروطيت سرحدِكه در آخرين 
 ر ايجالت يسجا ه سهميه بيشتري هم نسبت ب ،نام خود ثبت كرده بود به ،در پيروزي نهائی

خواهيم اينجا دفاعی از امثجال شجيخ    لحاظ تعداد قربانيان و دارزدگان داد. البته ما نمی به
كدام  و ساير خوانين بنمائيم. آنها هر اقبال ماكوئی ،رمقتد  سردار ،اسعد سردار ،لع خز

مسجتبدكل رسجيد.   ه عجيبی داشتند كه بج  ئمدر قلمرو خود مستبدي بودند و اموال و غنا
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داري و  الطوايفی نيز چيزي نيست كجه در ايجن عصجر قابجل طجرف      گري و ملوك ايالت
 شجد. ولجی   اي حل مجی  نحو عاقالنه و عادالنهه بايستی ب می داري باشد. هر دو مسأله نگاه
باشجد متوججه اسجتحكام     متوجه اصالح كار و امنيت كشور  آنكه  از  پيش  استبدادي  نظر 

 و  كجرد   و ا مقاومت بود. دلش براي لريهاي انقالب  گاه كمين وضع خود و از بين بردن
 نسوخته بود. قشقائی
يعنجی   ،ملی حكومت هاي پايه و انقالب بانيانِ ي طبقه يا دسته چهار آن از ديگر دسته
بعجد از   اسجتبداد . مظهجر   مصجون نمانجد   و ديانت نيز از تعرض دستگاه كودتجا  روحانيت

آشكارا بناي مخالفجت و   ،بالفاصله پس از عروج به سلطنت ،فريبانه اول تظاهرات عوام
 را گاارد. معتقدات دينی و تضييق و توهين به روحانيت ه اهانت ب

 ،هجاي خرافجی ارتججاعی    بردن مخالفجت  بين ازمتجددانه و  به بهانه اقدامات اصالحی
و روضه و حتجی خجتم    دست علماء را از كارها و تبليغات كوتاه كرد. از مجالس وعظ

مجاز و مسجئله   نمساجد منحصر به  ، «ها ممنوع بود عزاداري» .شد جلوگيري می ،و فاتحه
 ،حرم حضرت معصجومه  و كشتار و حبس و كتك در صحن مطهر حضرت رضا» .شد
برداشتن عمامه و خواستن پروانه اجتهجاد   ،«هاي عليه كشف حجاب مناسبت اعتراض به

 هاي زياد براي حوزه مرحوم شجيخ عبجدالكريم   محدوديت  ،بعد از توحيد لبا  .و غيره
 گرفتن بسياري از موقوفات و واگااري مدار  قديمجه  ،در قم مرجع شيعيان ]حائري[

 . ... وزارت فرهنگه موقوفه ب  اماكن ماهبی  و 
قجرار داشجت امجا تجا       و تأمينجات  عمال اگر چه پشت سر آنها قدرت شجهربانی اَ  اين

ه عنجوان خجدمت بج    بجه  و و متجددين نيز بود اي مورد استقبال و قبول روشنفكران ندازها
 اقجدامات اصجالحی   ما قبالً شد و البته اگر از طرف روحانيت فرهنگ و ترقی تلقی می
 و اسجالم  قرآن ،جتماعيات شدهعمل آمده و توجهی به علوم و ا و تصفيه ضد خرافی به

و سهولت  آن جرأت با توانست نمی وقت شاهِ  ،كردند و اجرا می بيشتر معرفی را واقعی
كلجی از قجدرت و   ه روحانيجت را بج   ،بعد از كودتجا  . خالصه آنكه استبدادكوبدآنها را ب
ناخالص  ناباب عناصر از روحانيت تصفيه سبب  اي اندازه تا او عمل ولی انداخت. دخالت

 محبوبيت و احترام سابق را قدري برگرداند. ،لوميت حاصلهظگرديد و حالت م
و  نيزه قوه نظامی در سايه سر ناگفته نگااريم كه عمليات و حمالت فوق تماماً

اين  قبالً گرفت. استبداد انجام می ،و خفقان قوه قضائيه وت قوه مقننهتصويب و يا سك
  مخلوق و محبوبِ كه اصالً بود. ارتش يد قدرت يا زير لگد خود آورده سه قوه را در
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حمومك  »بازي يا  شب صورت خيمه به . پارلمان او و تحت فرمان مستقيم بود خودِ
در آمده بود. يعنی پس از يكی دو دوره اول كه اقليتی و « مورچه داره بيشين و پاشو
 دكتر مصدق جناب آقاي، مقتول بعد از آنكه مرحوم مدر  ،مقاومتی وجود داشت

يا خود  دربار و تشخيص انتخاب هب تماماً بعدي سمجال نمايندگان ،و تبعيد شدند  مطرود
 ها صندوق سراز ،محل اثرِ بی و خاصيت بی ولی نام خوت معاريف و مالكين ميان از ،شاه
 اي بودند. مسخره هاي مطيعِ اراده و آلتِ آوردند در می 

 شهرها اصجالً  و تهران معمولی مردم  چ خبري نبود.د هيآزا  انتخابات و از اجتماعات
كليجه   ، شجود حفجظ   . البته دستگاه اصرار داشت ظواهر كامالً رفتند ها نمی پاي صندوق

حتی توضيح و دفاع هم به عمل آمده تصويب شجود و  ، برود مجلسه و لوايح ب قوانين
. ولجی از تبليغجات انتخابجاتی و     هاي مرتب وججود داشجته باشجد    رئيسه وكميسيونهيأت 
هججاي حزبججی و سياسججی و از انتقججاد و استيضججاح و اقليججت و اكثريججت كججه الزمججه   برنامججه
 جا يكو وكالء از   ثمري نبود. وزراء اثر و ترين كوچك،است یهاي پارلمان حكومت
 . گرفتند ... و از يك جا دستور میشدند  تعيين می
هاي  پايه تضعيف يا تخريب در جديد استبداد حمالت و اتعمليّ به راجع فوقاً آنچه
خواهيم بگجوئيم ناشجی از    نمی ، هاي خود بيان كرديم و استحكام پايه و آزادي انقالب

 ،بلكه اقتضاي مراقبت و فعاليجت  ،است استبداد بوده و ارنقشه قبلی و نبوغ خاص استعم
كشانده است. چون از اين نجواحی بجود    چنين اعمال و تدابير می طور طبيعی به آنها را به

بجه   ،اسجتبداد  و اسجتعمار  ،رفت العمل می آمد و امكان عكس عمل می كه ابراز مقاومت به
  مجلجس  كوبيدن از  اين عمليات بعد البته اجراي ختند.پردا می يا انحراف آنها اضمحالل

  فجيجع   قتل و مخصوصاً  و آزاديخواه  نويس محتضر و كتك زدن و كشتن چند روزنامه
ها صجورت گرفجت.    ها و قدم شكستن قلم ها و زبان  طور كلی بريدن و به  مرحوم مدر 

عجده زيجادي    ،تاز ميدان قدرت شدن مختار و يكه ال وگرفتن و فع چشم براي زهر  حتی
اعجدام    عناوين مختلجف  هب  ،و قدرت شده بودند  كسانی را كه نردبان سلطنت از رجال و

خانجه نشجينی    ،داور ،اسجعد بختيجاري   سردار ،تيمورتات ،هالدول نمودند )از قبيل نصرت
 و غيره(. لملك و تدينءاذكا
ز خود را به وججود  ت آنتی تزي هر»و يا آنكه  ۲«»مصداق ه ب
 روشنفكران كرد. ايجاد را اي تازه طبقه يا پديده دو ،بطل اصالح اًظاهر استبداد «وردآ می

                                                
 : او هر لحظه در ]نوعی تجلی بر جهان و تمشيت [ كاري است؛ ۸۲/  . سوره رحمن۲
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 ،يك از اين دو دسته طرف وكارگردان از طرف ديگر. البته هيچ از يك و دانشگاهيان
نرسجيدند    زاحمتم  مرحله مخالفت و حتی هب ،كميت و كيفيت  لحاظ ي بهپهلو  در دوره
 منعقد گرديد. استعمار و و قيام عليه استبداد مقاومت هاي نطفه ولی

 ،بجود  و آزادي طور كه در دوران قبلی يك آزمايش منفی بجراي مشجروطيت   همان
بعجد از مشجروطيت يجا     دآميجزي بجراي اسجتبدا    اين دوران يك آزمايش مثبجت موفقيجت  

اقجدامات   ، توسعه دولت  ،تمركز قدرت  ،رود: ايجاد امنيت و نظم شمار میه و بن استبداد
، ها شخصيت و ومخالفين مدعيان محو ،خارجی هاي دخالت استتار ،وسيع اصالحی ظاهراً

و تصجرف   اشجكال بجه حقجوق ملجت    تجاوز بجی  ،  خفقان افكار و تسلط كامل بر اوضاع
 . بنياد پهلوي ،امالك مردم  حسابِ بی

 ،گرفت در دوم جهانی جنگ ،شود رسوا بايد باالخره فاسد و باطل كه آنجا از ولی
خالی  . باطن تو او تمام دستگاه از هم پاشيد و با رفتن ،رفت و تركيد در باد ديكتاتور
 . نمايان شد ...

 

 دوران اخيرـ  ج
 ،پيدا شجد  و دموكراسی در ايران براي آزادي از جنگ كه بعد كوتاه و فرصتی در مدت
نداشجت   وجود  و تشكيالتی هم ،زاب ملیحبودند. ا هنوز از سرگيجه بيرون نيامده مردم

. فقجط حجزب كمونيسجتی     تا وارد ميدان شده سنگرهاي از دست رفته را اشغال نماينجد 
در  هجاي آخجر سجلطنت پهلجوي     با تدارك و تربيت قبلی كه شالوده آن در سجال  ، توده

پرورانجده   ت جنگمدّ در ، ريخته و با عناصر اعزامی از شوروي و ايران مدار  اروپا
فعاليجت   ، اهج  رو  و معنويِ توانست با كمك تشكيالتی و نظامی ، و آزموده شده بود

مقامجات   بجه  نروشنفكرا و ايران  ضعيف  صنعت كارگران هد.د نشان مؤثري و  منظم نسبتاً
 هاي ايجن حجزب   چرخ ،نددتحصيل بوه التحصيل يا مشغول ب نرسيده و ناراضی كه فارغ

ه هجاي ايجن تجازه بج     ا و تنجدروي ه متحرك را تشكيل دادند. منتهی ناشيگري خود رو 
العمجل   نگرانی و عكس . در طبقات ملت زودي باز كرد همچ آنها را ب ،ها دوران رسيده
خجود   به ،سابق آزادي هاي دوران شده ها و تربيت مانده باقی مردم و مخصوصاً  ايجاد شد.

 تشكيل شد. ،روشنفكر هاي دينیِ اي انجمن و پاره آمدند. اجتماعات و احزاب ملی
بلكجه در سجاير    ،نه تنها در زمينه سياسی و حزبجی  ،در چند سال بعد از جنگ اصوالً

در مشجاغل آزاد   توجهی مشهود گرديد. مخصوصجاً  هاي قابل شئون كشوري نيز فعاليت
از قبيل تجارت و كشاورزي و صنايع خصوصی و در افكجار دينجی و امجور فرهنگجی و     
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تكليجف و سرپرسجت    بی ،قوي را از دست داده يمرآدولت نيز با آنكه   و ... مطبوعات
 غربی و خطوط فرعی بدون نظجارت مهندسجين   ج شرقی آهن كارهائی انجام داد )راه ،بود
 كشجی تهجران   لوله ا،برق شهره ها و آسفالت راه ،توسعه دانشگاه تهران ،یجرمشاور خا 

 ،ديكتجاتوري  دفجع وحشجت و فشجارِ    بعد از پايان جنگ و و بعضی نقاط ديگر ...( مردم
 لجت دو ، افتاد  كار به ابتكارات  و استعدادها . آمدند و اميد فعاليت كرده به و پائی باز دست

و امجالك و كارخانججات اختصاصجی     زندران ما ه مخارج مربوط ب  نيز چون بار سنگين
 ساير مناطق و امور مملكت معطوف شد. هب ،بود  شده  شش برداشته از دو پهلوي
م پانزده مجلس یملّ اقليت كه ازمبارزاتی پس و  ،جنگ از  زاد بعدآ نيمه انتخابات در

تشجكيل   یملّ  جبهه ،انداخت ان راهگلشائي ج گس عليه قرارداد مجلس عمر آخر در روزهاي
مجدافعان    يادگجار بانيجان و   پاكدامنی و  ی وخواه آزادي  ري مظهررهبه ی بشد. جبهه ملّ
م شجانزده  پيروزي در انتخابجات مجلجس   از پس ،مصدق دكتر آقاي يعنی ،قبلی مشروطيت
موفجق بجه    ،هاي داخلی و خارجی ياستهاي فراوان س رغم مخالفت و كشمكش و علی
اسجتعمار  هاي  كه از پايه نفت گرديد. ايرانر در تاريخ استعما  ترين پيروزي ضد بزرگ

شجمار  ه بج  تبداداي بجراي اسج   و قدرت او در جهان بجود و بهانجه و مايجه    انگليس در ايران
در  ،آن المللجیِ  و بجين  هجاي ايرانجی   نظجر از جنبجه   شد. اين پيروزي صرف ملی ،رفت می
ن و ويج پادات بزرگی براي مختصر حركت ملّ ، هاي سياسی و اقتصادي و صنعتی زمينه

از  ، ن بود. كاخ عظجيم و قجديم تجر  عمجومی را    خواها فعاليت ضعيف و ناقص آزادي
 كجه  در هم ريخته اين حقيقت را ثابت كرد ،قدرت غير قابل شكست سياست انگليس

 ،خجالی  دست و خود اتحاد و قيام با تواند می ،خورده  يسر تو ضعيفِ سالح بی ملت يك
 خاك برساند:ه ي جهان را بهاي استعمار يپشت نابكارترين اماراطور

«
»۲.

 و استعمار ی، دستگاه استبدادمل ومتآمدن حك كار روي و تا قبل از ملی شدن نفت
 ،نايرا يونملّ ناقص و ضعيف جنبش كه داشتند نمی هم نكرده باور پيدا مستقري وضع

كردند و قيافه موافق  بازي می و افكار مردم با احزاب ،هر دو  عملی بتواند انجام دهد.
 سياستِ و كوتاه شدن دست دادند. ولی پيروزي غير منتظره ملی شدن نفت نشان می

                                                
: ولی ما بر آن بوديم كه به محرومان آن سرزمين نعمت بزرگی بخشيم و آنها را ]كه تابع  ۱/  سوره قصص .۲

 بودند[، متبوع و وارث ]ستمگران[ گردانيم.
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هم  هب ،نجات و انتقامرا براي آن دو همكار همدرد  ،از صحنه ايران سال انگليس  كهن
 تر ساخت. تر و مصمم نزديك
هجاي   براي سياست شدن نفت ايران كنيم كه ملی ين دو تصور نادرست را قبولاگر ا
توانست باشد ولی استقرار يجك حكومجت    آيند يا قابل قبول می خوت و آمريكا رو 
هضم  قابل ،استعماري هاي سياست از يك هيچ براي ،ايران در واقعی دموكراسی و ملی

 شدند. پشت استبداد هم ،نبود. همگی
مقامات  و مناصب صاحبان و داران سرمايه طرف اعيان و يك داخلی نيز از در جبهه
كرده  عادت  انگليس  مستقيم وغير  خواري مستقيم جيره و نوكري هها ب سال كه و خائنينی
از طرف  گااشته بودند و ملی در برابر حكومت را آرائی كارشكنی و صف بناي ،بودند
داران  سرمايه با ،شمالی و جنوبی از ،خارجی ايادي آوازي هم و مردم تشكل عدم ،ديگر
مسئولين  كفايت مدع و مديريت عدم با ،یمل حكومت با مخالفت در ،مناصب صاحبان و
 ها متولد و تكثير شد.  تیدست داده مشكالت و نارضاي دست به ،ملی

سجكوت مسجاعد     ،دسائس و عمليات سفارت و سياست آمريكا ، هاي انگليس نقشه
هجاي مجزدوران    جاسوسجی و بجازيگري  ،  ی و ارتشي انتظامها خيانت دستگاه ،شوروي
و بجاالخره بيكجارگی و پراكنجدگی     ،و ضربات شديد حزب تجوده  ها كاريخراب ،بيگانه

و رژيجم   و سجقوط حكومجت ملجی    [۲۳۳۸] مجرداد  ۸۲كودتجاي  ه كجار را بج   ،جبهه ملجی 
 . كشانيد ... آزادي

بار مار زخمی  شد، ولی اين تخت و تاج خود برگردانده به دست استعمار به استبداد
اند. با نقشه و صميميت  كينه اندوخته و حريف را شناخته ،تجربه آموخته ،هر دو  است.

 نمايند. و تصميم بيشتري عمل می
هاي آخر جنگ  جز در سال گاه در تاريخ معاصر ايران هاي خارجی هيچ سياست
طور با يكديگر موافق  اين ،وجود داشت لمانآو اتحادي كه ما بين آنها عليه  جهانی
 نمود. وضع اين از را استفاده حداكثر استبداد اند. نبوده مساعد استبدادي سلطنت رايب و

بجا شجدت و سجرعت انججام      ،و ملجت  و مشجروطيت  حمالت همه جانبه عليجه آزادي 
 .شاهی علی محمد استبداد صغير اي شبيه به تا اندازه و زمان هر تر از نهرحما بی .گيرد می

 و كشتار و تجار  ،قتل مرحوم دكتر فاطمی با جناب آقاي دكتر مصدق محاكمه و زندان
 ، نيجو فشار فراوان بر ملّ ،  كامل مطبوعات و اجتماعات نخفقا،  مار عجيب حزب توده

حمايجت از   ، داشجتن ديانجت از سياسجت     و دور نگاه خريدن روحانيت كردن و  خراب
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كوبيجدن   ، و دولجت  ا و دخالت دادن بيشتر اين فرقه ضد ديانت وملت در درباره بهائی
ابی فرمايشی در ميان كجارگران   هاي قلّ تشكيل اتحاديه ها و نمايندگی ،و بازاريان بازار

تصفيه و مراقبت شديد كارمنجدان  ، مالی روي آنها نظارت و نفوذ پليسی و و اصناف با
  شيان و بيجرون داشتن ارت نگاه دادن و راضی رشوه  ،حسا  ادارات در فرهنگ و خصوصاً

 آخجرين ، و دانشجويان با دانشگاه  افتادن در باالخره  و،  ی و شرافتمندريختن عناصر ملّ
 ی.و ملّ  خواهی آزادي   بيدار و هوشيار  سنگر 

چيجزي   ،است مردم داده به و اقدام متهورانه دكتر مصدق یكه نهضت ملّ ولی تكانی
. افراد بجا ايمجان و بجا شجهامتی از بقايجاي       ها ساكت و راكد شود اين سادگی  نبود كه به

ت بازاري و كارمنجد كجه شجهر    و روحانی و يا از ميان طبقات روشنفكر ،حكومت ملی
بجا  و  از هر طرف و در هر فرصت بجه اعتجراض و ابجراز وججود پرداختنجد      ،قبلی نداشتند

 خفجه و شجمع نهضجت ملجی     نگااشتند صداي ايرانجی  ،خطرات شديد وجود صدمات و
گاارده شجد.   نهضت مقاومت ملی ،افكار و تظاهراتشان نام آن افراد و .خاموت گردد

سايرين ججرأت   هساخت و ب خطوط اوليه مبارزه و اميد را روشن ،«نهضت مقاومت ملی»
بجا   ،و احزاب ملجی  آقاي دكتر مصدق و حركت داد. ساس بعضی از همكاران قديمیِ

 احتياط وارد ميدان شدند.
  توانستند تا ابد حالت وحشت و خشونت شجديد را نگجاه   میالبته ن هاي كودتا دولت
 براي فريب افكجار عمجومی   ،دموكراسی ساختگیِ صورت ظاهري و بازگشت به .دارند
 هبج  بازي جديد زده دسجتور تشجكيل حجزب   ه دست ب الزم بود. استبداد ،خارج داخل و
راه انجداخت. در   را آزاد سجماً اِ اد صادر كرد. انتخابجات ز خانهِ ار و غالمانِنث جان نوكرانِ

ه اججازه ورود بج   ، نخواهجا  واقعی و آزادي ملّيون  اخطار كرده بود كه به عين آنكه قبالً
طور  به )البتهنمود. موقوف را عمومی اتاجتماع از جلوگيري موقتاً داد. نخواهد مجلس
تجديجد حيجات    ۲۳۳۲تيجر   ۳3در  مشروط و در محيط بسته(. جبهه ملی ايران محدود و

 مججدداً  دانشجگاه  ، دانشججويان  و مخصوصجاً  ملت،  فعاليت جبهه ملی كرد. با تشكيل و
سجيس كننجدگان و طرفجداران    أ. ت وحشجت انجداخت  ه تكان خورد و هيأت حاكمه را ب

 ،مبجارزه ه دادن ب حتراندن جبهه و روح و صرا  وظيفه خود را جلو نهضت آزادي ايران
 نمودند. سيسأت ۲۳33سال  ارديبهشت در را  يآزاد نهضت ،خود آنكه تا دادند می انجام

داشت  می پرده از چهره بر دائماً و استبداد استعمار  صميمی اتحاد دوران اين در تمام
و سجاخت. عجدم اعتقجاد     رسجواتر مجی   خود را در نظر مردم و افزود بر فشار و فساد میو 



 
 

 

 
 

  ايم؟ چرا دچار استبداد شده

 

۳۲۳ 

 ،يهاي اسجتبداد  داري آنها از هرگونه پشتيبانی و همكاري با دولت خود و اعتماد مردم
در دو  ،لجت استبداد مجبور بود از نظر حفظ خود و محو مخالفين يعنی م مسلم گرديد.
 :خرج بدهده حداكثر شدت و سرعت را ب ،جهت ذيل

 هیخوا  آزادي   سنگرهاي  فتصرّ  با  سركوبی  و  ،انتظامی  نيروهاي  تسلط  و  تقويت. ۲ 
 .یملّ  و 
 .آوردن انتظارات ضروري مردم و بر اقدامات اصالحی .۸
يجده بجود كجه ارتجش     دتمام شجده و مسجلم گر   نكه جنگ جهانیآدر عمل ديديم با  
تعجداد   ،ترين اثري براي دفاع كشور در برابر بيگانگان ندارد با همه ادعا كوچك ايران

بودججه   گرفتند و... تجهيزات جديدي از آمريكا. ر نشدكمتنفر ۸33′333نفرات آن از 
فرمانداري  رچيدنب از بعد ورد.آ می فشار ما نحيف اقتصادي پيكر بر كماكان آن سنگين
ون سجيس كردنجد و قجان   أت را ت، دستگاه مخوف پليسی و جاسوسی سازمان امنيّ نظامی
( هاي حزبی و ملی ها و اتهامات سياسی )يعنی فعاليت كليه جرم آن، رسيدگی به ۲۳۳۱

ی واگجاار كجرد.   هاي نظام به دادگاه ،را بر خالف هر گونه منطق قضائی و دموكراسی
ه يج ها نماينجدگی رسجمی يجا خف    موسسات و سفارتخانهسازمان امنيت در كليه ادارات و 

شجعبه   كرد. پيدا تام دخالت و نظارت ،انتظامی و استخدامی امور در مخصوصاً ،گاارده
ها  شهرستان در است. داده قرار مزاحمت و مراقبت تحت علناً را ها بازاري ،ساواك بازار
نمايد و از پاسبان تا استاندار  كارها دخالت می در ،تر از پايتخت حظهمال تر و بی واضح

مسجتقيم و    طجور غيجر   كه بعضی از آنها مجدتی بجه   . متصديان دانشگاه را زير فرمان دارد
 ،داشجت  اي در دانشگاه نماينده اجراي دستورهاي او بودند و ساواك همخفيانه مجبور ب
مور أهنجگ مج   وسيله يك سرتيپ و يك سجر  ره انتظامات آن رسماً بهيچند سال است دا
 شود.   اداره می ،اعزامی ساواك

 ،اسجتقاللی  توانسجته بجود نيمجه   [۲۳۳۸]مجرداد   ۸۲كه تا قبل از كودتاي  دانشگاه اصالً
از او  را تجدريجاً  اين اسجتقالل  ،تی و اداري براي خود احراز نمايدلحاظ تعلميا الاقل به
 پيشنهاد وزير فرهنجگ  بنا به كه رئيس دانشگاه  گاراندند قانونی ابتدا در مجلس .گرفتند

  گجردد    تعيين ،معرفی شوند ه از طرف شوراي دانشگاهك  از ميان سه نفري ،و فرمان شاه
رياسجت   نظر به كه هميشه فرد مورد طوري بود ،و دربار با آنكه اعمال نفوذ دولت و بعداً

ه دانشجگا  هجا بجراي عضجويت در شجوراي     نمايندگی دانشجكده  ها و به دانشگاه و دانشكده
شجوراي دانشجگاه    گرديد، اين استقالل ظاهري را نيز از بجين بردنجد و عمجالً    انتخاب می
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هجا   رئجيس انتصجابی دانشجگاه منحجل و رؤسجاي دانشجكده       دست دكتر جهانشاه صجالح  به
محجض  ه انجد. بج   داده اين رؤسا اختيجار تجام بجراي اخجراج دانشججويان       انتصابی شدند. به

ی و خواه حداكثر تضييق و تحميل در اين سنگر آزادي ،كوچكترين حركت و تظاهر
مجورد   ۲۳33بجود كجه در بهمجن مجاه      شود و دانشگاه تهجران  برده می كار به ،روشنفكري

 گرفت. رقرا توزي چتربازان تحت فرمان شاهنشاه كينه شديدترين انتقام وحشيانه و
ی و خجواه  صداي آزادي نمودن هر خفه و كردن ملت اسير  كه براي كنيد مالحظه می

تر از ايجن بنجدها و زنجيرهجا و     تر و تنگ محكم ،باران كردن سنگرهاي مشروطيت بمب
 شدنی نبود ! ،از آن ضربات تر هبندكو

فريبنده  عمرانی اقدامات و اصالحات نام به كه هائی سرمايه و ها بودجه دوران اين در
سال )از سال  ۲باشد. در ظرف مدت  سابقه می آور و بی است سرسام  مصرف رسيده هب

شرح ذيل خرج  ميليارد دالر، به ۱/۲تومان، حدود   ميليارد ۱/6۳( معادل۲۳3۲تا  ۲۳۳۳
 بايستی مملكت بهشت برين شده باشد: شده است كه قاعدتاً می

 

 تومان 33′333′333′333 حدود ،وسيله دولت به ،از بودجه دولت
 تومان ۲6′۳6۲′7۱3′333 از محل عوايد نفت

 تومان ۱′۲۲۲′۱33′333 دات خارجیها و تعه از محل وام
 تومان ۲′۲۳۲′7۱3′333 ال عوض خارجیبهاي  كمك

 تومان 6۳′3۲۲′333′333 جمع        
 كه بر حسب دالر به قرار ذيل است:

 
 وسيله دولت حدود به ،از بودجه دولت

 
۳۳۳′۳۳۳′۳۳۳′۱ 

 
 دالر

 دالر ۸′۲۲۸′۱33′333 از محل عوايد نفت
 دالر 6۲۸′۸33′333 ها و تعهدات خارجی از محل وام
 دالر ۸۱۲′۱33′333 ال عوض خارجیبهاي  كمك

 دالر ۲′366′۱۳۳′۳۳۳ جمع        
 

ه بج  .آور بوده اسجت  ه و سرسامقساب همان تناسب بیه ها نيز ب اختال   ها و البته دزدي
و  سججاهبدها و سرلشججكرها ؛هجم فهميججده  بجوده كججه خججان  رشججو آنقججدر ،عاميانه اصجطالح 

 اند. انداخته زندان و ارتشبدها را به دادگاه
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تظجاهر شجده    متوسل به نيرنگ و براي پوشش رسوائی خود دائماً دستگاه استبدادي
ع وضج ي را ا قجانون از كججا آورده  ، هاي خود گااشته فساد روي دولت عنوان مبارزه با

صجدا   و پجر سجر   محاكماتِ ،قانون منع مداخله و محاكمه وزيران را آورده است، كرده
خجالی   تجو  ها و تبليغات درست كرده است ... ولی تماماً ها و كنگره متينگ، راه انداخته
 و دروغی.

اطمينان نسبت بجه دوسجتان و    و و مخالفين ولی چون باالخره خود را از دست ملت
ابتكاري  تيرهاي آخرين ،حريفان بر دستی پيش براي ،ديده نمی امنيت در خود مزدوران

انتخابجاتی  و آزادي  ۲۳3۲اي بهمجن   ادهمج  6انقالب  ،شيطانی بيرون آورده  را از تركش
اي را كه ممكن است در انقالب آينده عليه  كرده است تا سنگرهاي تازه المزنان را اع

پيشاپيش به تصجرف   ،وجود نداشته است در انقالب مشروطيت اول قيام كنند و قبالً او
 كارگران(. ،زنان ،يا زير نظارت خود آورد )دهقانان

از طجرف   ۲۳3۲ هطی اعالميه بهمن ما ،بتجزيه و تحليل قبلی و كامل از اين انقال
بعجداً نمايجان گرديجد كجه      ،ما يها بينی منتشر شد و بسياري از پيش نهضت آزادي ايران

 توان به آنجا مراجعه كرد. می
 اصالحات قبيل اين ماهيت و ورمنظ به راجع نيز ۲بند در  ، بحث اين دوم قسمت در

 .ايم و اقدامات حرف زده
خيلجی كمتجر از    ،و تشجريفات مشجروطيت   اين دوره حتی رعايت ظجواهر قجانون   در

اقجرار و   ،شود. وزيران و مجلسيان آشكارا و مكجرر  می دوران قبل يعنی زمان شاه سابق
بی اختيجار بجودن در رأي    ،«پيروي از منويات ملوكانه» ،كري و غالمی شاهنوه افتخار ب
نمايند. خجود   هاي دائم می گوئی تملق و و ملت حقوق مجلس اعتنائی به بی ها، و تصميم

 ،كجردم  انقالب ،خواستم ،كردم عزل، كه بگويد دستور دادم  شاه نيز ابا و امتناعی ندارد
 اسجی، اس  قجانون   مجتمم  63  كه بر طبق اصل كنم. شاه مملكت خواهم می ... و هر چه می

ها  وزارتخانه كليه ،دهند  قرار مستمسك را كتبيش  يا و شفاهی احكام  حق ندارند وزراء
 ، گاه از دسجت نجداده   گ را هيچجن  زارتو مخصوصاً ،را زير نظر و دستور خود داشته
، معين كنجد.   خواسته است گ را خود میجن وزير ،نيز در حكومت آقاي دكتر مصدق

و  دولجت  باشجد و مسجئوليت در برابجر    شجاه  انتظجامی زيجر امجر    و البته وقتی نيروي نظامی
واقعيجت   ، پرواتجر  نيز خيلی بجی  وجود ندارد. انتخابات مشروطيت ، مجلس نداشته باشد

هجاي   كجه روزنامجه   چجه زمجان زاهجدي    . كنجد  دستوري و ساختگی خجود را نمايجان مجی   
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هجا   دست مجأمور دولجت و معججزه صجندوق     به  تير كشان هفت س چاقوی نيز عكآمريكائ
منتشر ساختند و چجه در انتخابجات بعجدي و     ، ۲كردند اس می ضلكه محمد را تبديل به ف

بجا لبجا  شخصجی را در     عده كارگر يا پاسبانانِ يك ،هاي دولتی كه با ماشين مورفراند
خواسجتند صجورت    تعدادي كه میه ريختند و آرا را ب میبردند و رأي  ها می كليه حوزه

 گجروِ  ،دادند و چه در انتخابات اصالح شده بعدي كه حقوق كارمندان وكجارگران  می
دفعجه   هكلی افتضاحات متعددي كه دفعه ب طور بود و به كارت الكترال و ورقه رأي شده

 گرديد. شديدتر انجام می
 

 (ج )و (ب)های  حاصل دوران
عوامل جغرافيائی و معيشتی عمومی ديگر حاكميجت    چهاگر بعد از مشروطيتبنابراين 

 ولجی اوالً   ،از دسجت داده بودنجد   در ايجران  و اثر مستقيم قبلی خود را در تثبيت استبداد
صجدور فرمجان   چيزهائی نبود كه با  ،هاي محيط و عادات آثار تربيتی و روحی و ميراث

 استعماري منافع يعنی خارجی عوامل ثانياً و شود عوض مملكت پرچم تغيير و مشروطيت
جبران نقجاط   ،ل خوديگرديده با فكر و زور پول و وسا پشتيبان بسيار قوي براي استبداد

 نمايد. ضعف و مافات را می
گرديد.  فرما حكم در ايران  ،و تجدد ن در لبا  مشروطيتكه تيب استبداداين تر  به

 . ... و نافاتر از استبداد قديم ،قهارتر  ،خيلی مسلط تر
نتوانسجت   همجه تجدبير و تزويجر اسجتبداد      همه فشار و خفقان و آن  رغم آن ولی علی

طلبجی را   ی و حجق خجواه  مين نمايجد و آزادي أبراي خود ت استقرار و استحكام منظور را
. اثجري كجه   بخشجيد  اثر معكو  مجی  ،ها و تزويرهازوربزدايد.  براي ابد از صفحه ايران

 ،پهلجوي  ]دوران[ از ابتجداي  ولجی  ، نامحسو  و خجاموت و محجدود بجود   در ابتدا بسيار
 بيداري و انزجار ۲۳3۲تا آنكه در سال شد. گيرتر می تر و جاي گزين جاي دفعه، به دفعه
و روحانی كه در اثر خشجونت   طبقات بازاري وسعت يافت.  و  شدت آمادگی در مردم و

 كلی از صجحنه مبجارزه و  ه ب ، گيري خودشان غفلت و كناره و نو هاي استبدادِ و نيرنگ
نيجز بجراي خجود     راوظيفه خارج شده بودند و در ميانشان هيأت حاكمه دستيارانی  انجام

ميدان ريختجه   همرتبه از جا كنده و ب يك ،كمتر از يكسال در مدت ،بود  خريده يا ساخته
 شدند !

                                                
 اس زاهدي است. ق به فضل. منظور تبديل آراي دكتر محمّد مصد۲
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و نشجريات و اجتماعجات    ،اين مجدت  در نهاي فداكارانه مبارزي اقدامات و مقاومت
طجرف   از استبدادي هدستگا انقالبی هاي جسارت و ها خيانت و طرف يك از آنها ارزنده
 ن طبقجات بجازاري و  يجو ن و ملّبعد از روشنفكرا ، كرده چشم وگوت همه را باز ، ديگر

 هيجان آورد. تكان و به ،همدرد و همصدا رهبري روحانيون هرا نيز ب كاسب و دهاتی
سجوگواري   و مراسم در اجتماعات ها دادند. ها و قربانی و زندانی كردند  ها شجاعت

ت حاكمه از هر مسججد و منبجر   أاز مظالم و مفاسد هي صداي اعتراض مردم۲۳۲۳محرم
هجاي مظلوميّجت و    بلند گرديد و با ناله ار پايتخت و شهرها و دهاتكن و از هر گوشه و

سيعی  و سابقه بی قيام شد. مخلوط ،معاويه يزيدبن بر هاي نفرين و لیع بن حسين شهادت
ی و با اعتراض علنجی عليجه   اس خمين حضرت آيت ، به پشتيبانی از مرجع بزرگ زندانی

قابجل هضجم    وجه به هيچ ، پا گرديد. قيامی كه براي استبدادبه  در مملكت  و شاه دولت
نجه  مواجه بجا آن كشجتار بيرحما   ( ۲۳3۸خرداد  ۲۱ محرم ) ۲۸و گاشت نبود و در روز 

 . گرديد ... دست ارتش شاهنشاهی به ،چند هزار نفري
در سراسجر    ولی  حاكم شد  و بر اوضاع  هاي سنگينی فائق ضربت ديگر با بار  استبداد

و   ، طلبجی  هاي برومند حجق  نهال ، براي هميشه از نو و ، ها و فكرها مملكت در زمينه دل
 هاي هزاران قربانی آبياري شد. ی روئيد و با خونخواه ی و آزاديمل حكومت
 ،هاي قجاطع آبجدار   . اعالميه و قلم ها به تحرير در آمد ، صداه ها بيش از پيش ب زبان

و  وعجاظ  هجا از طجرف    و خطابجه  ، بازار و جوانانِ از طرف علماء و نهضت آزادي ايران
ها و پنجدارها را  رگفتا ، تد. شهامت و شها گردد می 1انشاء و انشاد ، گويندگان شجاع
موفقيجت   ديعه بركت و و ،حقانيت خداوند در نهال حقيقت و نمايد. پاكتر و بارورتر می

 .گرديده ثمرات خود را خواهد داد(  زودي برومند هب ها يقيناً قرار داده است )اين نهال
«

»۸


كوبـدمـییكهبهسـرهاززندوهرگرمینهملتبرسيدربرابرهرتيریكهاستبداد

خـودشتـروشـديدتربـه.ضرباتواردهسـوزناكشودتروسرهابلندترمیهافراخسينه

                                                
 خواندن. كردن، شعر كردن، هجو اي را كردن، در طلب آن رفتن، راهنمايی شده . انشاد: تعريف گم۲

ات ]در زمجين[   خدا چگونه سخن نيكو را به درخت زيبايی تشبيه كرده كجه ريشجه  :  ۸۱و۸3/  سوره ابراهيم .۸
 سر كشيده[ است. هايش در فضا ] وار و شاخهاست

 نشيند. مندي پروردگارت به بار می اي طبق قانون هر دوره
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محاكمـهو،بستهنظـامیهایدررادردادگاهگردد.سرانوفرزنداننهضتآزادیمیبر
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 تدر دفاع از مهندس عبودّي
 ،  رياست محترم دادگاه

ت كجه دادسجتان گفتنجد    راجع بجه مهنجد  عبوديّج    در قبال فرمايشات آقاي دادستان
. حقيقجت   ده متهمجين حاضجر ججدا اسجت    ندارد و پرونده او از پرون اين دادگاه هربطی ب
ت را در اينججا مطجرح كجردم و    بجار قضجيه مهنجد  عبوديّج      كه چون بنده اول  ستا اين

ايشان وارد شجده   ههايی كه ب هم اين بود كه موجب بازداشت ايشان و شكنجه علت آن
مان اين بجود كجه در   اين دادگاه بود. ما وقتی سكوت كرديم دليله صد درصد مربوط ب

   شود. رياست دادگجاه قبلجی   مطالب منتشر نمی ، با وجود علنی بودن دادگاه ،ها روزنامه
كننجد   هجا چجاپ نمجی    روزنامه  اگر  گفتيم   . ما كنند چاپ نمی   خودشان  ها روزنامه   گفتند
كنند  چاپ  بخواهند هم  خاص ديگراگر اش  حتی  و  هستند  آن  درج مانع انتظامی  مقامات
 گفتنجد  می  آقايان  ولی  مزدي  را  حرف اين  ما گرفت. خواهند  قرار  شكنجه  و  بازداشت مورد
 .براي ما رساند  از آسمان  خدا را  مدرك  ولی  نداريد.  مدركی 

هاي  شكنجه و گرفتاري شرح او آوردند. زندان هب زار حال با را تعبوديّ مهند  شبی
چيجز ديگجري    آور خودت را براي ما داد و گفت غيجر از خالصجه جريجان دادگجاه     تأثر

اينججا  ه ت را بج كرديم مهند  عبوديّج   تقاضا  ما در دادگاه  روز  . آن همراه نداشته است
  آمدنجد و بجا تأسجف    آقجاي دادسجتان    . اند معلوم شود داده  اوه اي ب شكنجه بياورند تا اگر
نجدارد. ممكجن    ما ربطیه گويند ب می دادستان فعلی  اينجا. ولی  آورم می  را  او  گفتند من
 آزادي كجه  بود ما براي سندي حال هر هب باشند. گاارده او پرونده در ديگري اوراق  است

  انتشار وجود ندارد.

                                                
 در دفجاع از  ۲۸/۲/۲۳3۳، مورّخ تجديدنظر دادرسی ارتش سخنان مهند  بازرگان درجلسه دهم دادگاه ،

 ها. در روزنامه  انتشارِ مدافعاتم وجود آزاديِت و عدآقاي مهند  عبوديّ
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  ۲۳3۳ماه  خرداد ۸۳
دادرسیارتش 0يرشمارهنظرياستمحترمدادگاهتجديد

 پرويز آقاي يهئشكوا جواب در ركشو اطالعات و امنيت سازمان طرف از كه اي نامه
مجاه   خجرداد  ۲7 بجود در تجاريخ    فرستاده شده توسط اداره دادرسی ارتش ، شمن عدالت
 ت گرديد.  ئقرا دادگاه 37جلسه  ، درجاري

وي وارد ه هجايی كجه بج    بجاره شجكنجه   ش درمن چنانكه استحضار دارند آقاي عدالت
 اي در تجاريخ  يهئبودند شكوا ت از او گرفتهمورين سازمان امنيّأكه م  شده بود و اقاريري

تقجديم   دادگجاه ه وكيل مدافع محتجرم بج   رحيمی سرهنگ امير آقاي توسط ۲۲/۲۸/۲۳3۸
الزم دانسجته و آن نامجه را بجراي     هم لزوم تحقيجق در ايجن بجاره را    مود. رياست دادگاهن

 فرستاده بودند.   دادرسی ارتشه تحقيق و اظهار نظر ب
ش مجن  آقاي عدالت اينجانبان از نظر اهميتی كه اقارير و اظهارات  و  ما  مدافع  يوكال

ي ت نهضجت آزاد انی و بنابراين به اعضجاي جمعيّج  طالق  اس آيت  در وضع اتهام حضرت
و نتيججه تحقيقجات انججام شجده را پيوسجته       وصول جواب اداره دادرسجی ارتجش   ، دارد

 داشتم. انتظار می
دادرسی  اداره  كه شد  معلوم  گرديد تئواصله قرا  جواب  وقتی خردادماه ۲7 جلسه رد
نوشجت نامجه سجازمان     ش رومجن  يه آقجاي عجدالت  ئباره شجكوا  در عوض تحقيق در ارتش
 و نظجر   اظهجار   بدون  است  بوده   شمن عدالت    آقاي  اتهام  مورد   و  ادعا  طرف  كه  را  تامنيّ
 !!كافی دانستند  را  جواب  آن  ، تصريح  با ، هم  و مقام رياست  اند فرستاده  تحقيق   

در عجوض   دادرسی ارتجش ه جوابيه خود ب  در نامه  اطالعات كشور ت وسازمان امنيّ
نوشجته   چجه  هر ،شمن عدالت آقاي اظهارات رد دريا الاقل ذكر دليل  منصفانه و تصديق
هاي  نسبت و فحاشی و اهانت و حرمتی بی و هتاكی از ،نامه آن از سطر چندين در است

 !كوتاهی نكرده است ،و اعضاي آن ناروا به نهضت آزادي
ت نهضجت  ش عضجو جمعيّج  مجن  محترم استحضار دارند آقاي عجدالت  چنانكه دادگاه

بنابراين بحجث    است. ييد گرديدهأنيز ت  قبل  ي دادگاهأدر ر  و اين موضوع  ي نيستآزاد
مشاراليه خواهجد    مدافع محترم يكالو  و  خود وي  عهده هب  تسازمان امنيّ  باره جواب  در
ي دارد آزاد ثيري كه اقارير و توضيحات او در پرونده موجود نهضجت أاما از نظر ت .بود

جمعيجت مجا و   بجه    ت نسجبت امني  سازمان  طرف  هايی كه از هتاكی  و  ها  و همچنين اهانت
 آمده و تقاضا داريم كه:   توضيح بر در مقام ،آن شده است ياعضا
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 ،جواب سازمان امنيجت ه ب چون عدم تحقيق و عدم اظهار نظر اداره دادرسی ارتش -۲
اوت تواند مبنجاي قضج   محترم نمی براي دادگاه ، شمن يه آقاي عدالتئدر قبال شكوا
 دانند در روشن طريق كه مصلحت می هر هاست ب و لاا خواهشمند گيرد صحيح قرار

 د.ناقدام الزم مباول فرماي ،آن يه و جوابئساختن مفاد شكوا 
 چون در شرايط فعلی ما زندانی بوده و هيچ وسيله دفاع از خود نداريم و نيز قانونجاً  -۸

عجدالت   و قانون نام هب لاا است مشغول ما محاكمه كار هب كه  هستيم دادگاهی  پناه در
 زيی كجه ا  ها ها و هتاكی انتظار داريم كه براي رفع اهانت ،من باب حق و انسانيت و

هر طريق مقتضجی   هب ،آن شده يو اعضا نهضت آزادي ايران ت بهامني طرف سازمان
جوانب  بودن كافی دادگاه ،امنيت سازمان نامه تئقرا مهنگا در چون بفرمايند. اقدام

 را تصريح نمودند و اين بيان ممكن است حمل بجر تصجديق مقجام رياسجت دادگجاه     
اميدواري  لاا .بشود اهگداد رسمی راي صدور از قبل ما بر وارد هاي اهانت هب نسبت
در اين باره مباول خواهيد فرمجود تجا رفجع     ،اريم كه با اقدام شايسته مقتضیكامل د
 :تفاهم ممكنه بشود. با تقديم احترام تعبير و سوء سوء

 ج دكتر شيبانی  ج مهند  سحابی  ج دكتر يداله سحابی  مهند  بازرگان
  .مهدي جعفري ]محمد[ ج  ج ابوالفضل حكيمی  بابايی علی احمد
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 دادرسی ارتش اماره يك رأی دادگاه تجديد نظر
 و گردت كار(  از مقدمه  )پس  ارتش  اداره دادرسی  ويژه  ظرن تجديد  دادگاه  يأمتن ر 

   ... شماره
 ۲۱/3/۲۳3۳مورخ 

ر پس از وصول پرونده و احضار متهمين براي تعيين وكيل مجدافع  نظ دادگاه تجديد -۳
هاي قانونی به متهمين و وكالي مدافع آنها براي بررسجی پرونجده و    عطاي مهلتو ا

جلسجه   6جلسات مقجدماتی خجود را تشجكيل و پجس از      ، هاي قانونی انقضاي مهلت
 است جلسه رسمی دادرسجی  بوده 7/۲۸/۲۳3۸ آن در تاريخ كه آخرين جلسه بررسی

جلسجه    ر طرفين دعوا بجراي شجركت د  ه ب بتعيين و مرات  ۲3/۲۸/۲۳3۸را براي روز 
ر بجا حضجور   نظج  . در تاريخ مزبور جلسه رسمی دادگاه تجديجد  رسمی ابالغ گرديد

طجور علنجی   ه د بج آبا همين و وكالي مدافع آنها در پادگان عشرتو كليه متّ دادستان
قجانون دادرسجی    ۲۲۱و  ۲۲3از اعالم رسميت دادگاه و اجراي مجواد  تشكيل و پس 
و  ت دادگجاه عدم صالحيّه همين نسبت باز طرف وكالي مدافع و متّ ،و كيفر ارتش
  ايراداتی اظهار و از طرف دادستان پاسخ داده شد. ،نقص پرونده

، متهمجين تقاضجاي تبجديل قجرار      ت دادگجاه جريان بحث درمورد صجالحيّ  در ضمناً
در جلسجه   ري نمودنجد. دادگجاه  كيفج  دادرسجی  آيين ۲6۲ماده ه بازداشت خود را مستند ب

ه ب ۲۱/۲/۲۳3۳ه موضوع رسيدگی و با صدور قرار مورخ هب ۲۱/۲/۲۳3۳  اداري مورخه
  ييد گرديد.أهمين تاتفاق آراء تقاضاي مزبور را وارد ندانسته و ادامه بازداشت متّ
كفايجت   ،ت و نقجص پرونجده  پس از سی و چهار جلسجه مجااكره در مجورد صجالحيّ    

ساعت  در تصميم اخا براي دادگاه و اعالم رنظ تجديد دادگاه يسئر ازطرف مااكرات
چهجل   و پانزده ساعت در و پرداخته  شور هب دعوا اصحاب غياب  در ۸۳/۸/۲۳3۳ روز ۱/۲
صجالح   را خود ۸۳/۸/۲۳3۳مورخه  قرار صدور  با  و خارج  شور  از  روز  همان دقيقه پنج و

سجتور  ادامجه و د  دادرسجی ه ب ، رسيدگی ماهوي كافی تشخيص داده  و پرونده را جهت
  داده شد. ويژه اداره دادرسی ارتش ت حكم دادگاه عاديئقرا

استماع اعتراضات  و  شكيفر ارت  قانون دادرسی و ۲۲7ماده   از اجراي مقررات  پس
ت مججدد  ان و وكالي مدافع آنها و پاسخ دادستان و دفاعيّج هميو متّ و ايرادات دادستان

آقجاي سجيد    ،هم رديف سجه استثناي متّه وكالي مدافع و استماع آخرين دفاع متهمين )ب
ه كالي مدافع مربوطه دفاع الزم و آخرين دفاع بج  وسيله سه نفر و هكه ب محمود طالقانی
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كفايجت مجااكرات از    ۲۱/3/۲۳3۳در تجاريخ   جلسه دادرسی 76در  ،ه است(عمل آمد
دقيقجه روز   ۱و  ۲3ت دادرسجان در سجاعت   ئر اعالم و هينظ يس دادگاه تجديدئطرف ر
 ۲۲در سجاعت   شجور پرداختجه و  ه و منشی دادگاه ب ادعو  در غياب اصحاب ۲۱/3/۲۳3۳
در قجانون   ۸۲۲ – ۸۲3 – ۸3۲ – ۸3۲در مجواد   پس از انجام مقجررات مجاكور    روز  همان

 دارند.   شرح زير اعالم میه رأي خود را انشاء و ب ،دادرسی و كيفر ارتش
 

 1٥/4/1343رأی مورخ 
  :ويژه اداره دادرسی ارتش دادگاه تجديد نظر

 

اعتراضات  آراء اتفاق هب ارتش دادرسی اداره ويژه رنظ تجديد دادگاه دادرسان تئهي -۲
همجين  تّنفجر از م   7مبنی بر تقاضاي تشديد مججازات   را براي دادگاه بدوي دادستان
ويجژه بجا     زيجرا دادگجاه عجادي     دانند وارد نمی ۲و  ۲و  7و  6و  ۱و  3و  ۸هاي  رديف

مجازات هجر   ،قانون مجازات عمومی  مكرر 3۱ماده  هب  استناد  و  تخفيف  ذكر جهات
  نموده است.  عييناختيارات قانونی خود ت  را در حدود  همينمتّ  يك از

 

بدوي از قول آقجاي   اينكه در راي دادگاه ههمين بمدافع و متّ يايراد بعضی از وكال -۸
  كجه   يجداس سجحابی    دكتجر   آقجاي   اظهارات  هب  توجه  با اند ) نوشته دكتر يداس سحابی

دكتجر   –  بازرگان   مهند   آقاي  وليتئمس  هب  آزادي  نهضت   نشريات  شعبه  يدگو می
شجرح  ه باشد( و اين نوشته عجين اظهجارات ايشجان بج     می و رادنيا و حسن نزيه شيبانی

، صحيح اسجت ولجی روشجن نيسجت      باشد انفرادي نمی پرونده ۸3مندرج در صفحه 
نقل عين اظهارات بوده يا نتيجه استنباط شجده از آن   ، كه اوالً منظور دادگاه بدوي

  ايجن ه پرونده انفرادي ب ۸3در صفحه  عين اظهارات آقاي دكتر يداس سحابی و ثانياً
ول آن ئكجه مسج   ي اسجت آزاد  هاي نهضت شعبه از  عبه نشريات يكیش شرح است )
  استحضار هب ي را قبالًآزاد ت اجرايی نهضتئاست و اعضاي هي ت اجرايیئجزء هي

مهنجد  بازرگجان و درسجت     –  دكتجر شجيبانی   –  نزيجه  –  ادني آقايان را رسانيدم مثالً
( و مسجتفاد از   يجا ناست و يا آقجاي راد  آقاي نزيه  ول نشرياتئكنم كه مس تطبيق نمی

يس آن ججزء  ئج ر داراي شعبه نشجريات بجوده كجه    كه نهضت آزادي  اين بيان آنست
اظهجار ايشجان عبارتنجد از آقايجان     ه بنجا بج    ت اجرايجی ئهي  است و  ت اجرايیئافراد هي

وليت مشجترك در  ئو رادنيجا كجه مسج    حسن نزيه –  دكتر شيبانی –  مهند  بازرگان
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 سجت كجه دادگجاه بجدوي    ا اي همان نتيجه داشتند و اين مورد نشريات نهضت آزادي
  در رأي خود خواسته است بگيرد. ازنقل اظهارات آقاي دكتر يداس سحابی

كلمه  جاي هب در مورد اينكه در راي دادگاه بدوي ۲مدافع متهم رديف   ايراد وكيل
ات كلمه نيّ،زندان تنظيمی در اعالميه متن ی درباباي علی آقاي تمنيات از تصميمات

ذكر عين نوشته متهم نبوده بلكه  وارد نيست زيرا منظور دادگاه بدوي ،ذكر شده
 است. نموده بيان جمله يك ذكر با ايشان نظريات مجموعه از را خود استنباط دادگاه

  
باشجد و   مدلل نمی رأي دادگاه بدوي  اينكه ههمين بمتّ  ساير ايرادات وكالي مدافع و  -۳

همجين بازداشجت   ها در زمانی منتشر شده كه بعضجی از متّ  يا اينكه تعدادي از اعالميه
وارد  ،شرح مندرججه در رأي دادگجاه  ه ب ،الل دادگاه بدويتوجه به استد با ،اند بوده
ويجژه   دادگاه عادي ۲6/۲3/۲۳3۸مورخ  ۸۳رأي شماره   ،دادرسان  تئهي  لاا .نيست
رديجف   ، هند  بازرگانآقاي م (۲)رديف همينرا در مورد متّ ارتش دادرسی اداره
رديجف   ، اس سحابی آقاي مهند  عزت( 3)رديف  ،آقاي سيد محمود طالقانی (۳)
آقجاي   (7)رديف، يیبابا آقاي احمد علی( 6 ) رديف ،قاي دكتر عبا  شيبانیآ (۱)
آقجاي پرويجز    (۲ ) رديجف  ، آقجاي مهجدي جعفجري    (۲ ) رديف ، والفضل حكيمیبا

نماينجد   را تأييجد مجی    اتفجاق آراء آن ه مدلل و موجه تشخيص داده و ب ، شمن عدالت
را از لحجاظ   آقاي دكتجر يجداس سجحابی    ( ۸  ) هم رديفباره متّ ولی رأي صادره در

 قانون دادرسی و كيفجر ارتجش   ۸۳۳استناد ماده ه ميزان مجازات متناسب ندانسته و ب
هم مجتّ ه هجاي ارتكجابی و انتسجاب آنهجا بج      را فسخ و ضمن احراز بزه اتفاق آراء آنه ب

عجدم پيشجينه كيفجري    ه و با توجه بج  داليل مندرج در رأي دادگاه بدويه ب ، نامبرده
سجال سجابقه خججدمات    ۳۲ر و نظج   هم در دادگجاه تجديجد  ت مجتّ اهم و نحجوه دفاعيّج  مجتّ 

 ،عمجومی  مجازات نونقا از مكرر 3۱ ماده رعايت با ،بودن معيل و سن رِبَكِ فرهنگی،
 مقجام شجامخ سجلطنت   ه اتفاق آراء از جهت اهانجت بج  ه را ب آقاي دكتر يداس سحابی

 تجاديبی و از جهجت مؤسجس    يك سجال زنجدان  ه قانون مجازات عمومی( ب ۲۲)ماده 
آن ضجديت بجا سجلطنت      كجه رويجه   تجی بودن رياست شجوراي جمعيّ   دار بودن و عهده 

ت و اسجتقالل  است )بند يك از ماده يك قانون مقدمين بر عليه امنيّج  مشروطه ايران
بازداشجت    تجاريخ   زندان مججرد از   سال  چهاره ب( ۲۳۲3 خرداد ۸۳مصوب  ،مملكتی

  ،الحاقيه اصول محاكمات جزا ۸كه با رعايت ماده   نمايد (محكوم می6/۲۲/۲۳3۸)
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  باشد. مجرد قابل اجرا می فقط چهار سال زندان
نفجع  ه ب ای مكشوفه از منزل آقاي ابوالفضل حكيمیكُ لیدستگاه ماشين پُ يك ضمناً
  ضبط گرديد. دولت

همجين و وكجالي   و متّ در جلسه رسمی بجا حضجور دادسجتان    رأي دادگاه تجديد نظر
ش در ارتج  كيفجر   قانون دادرسجی و  ۸7۸ت و ابالغ گرديد كه طبق ماده ئمدافع آنها قرا

  ی نمايند.خواه توانند فرجام ت ده روز از تاريخ ابالغ رأي صادره میمدّ
 سرتيپ عبا  قره باغی -ويژه اداره دادرسی ارتش يس دادگاه تجديدنظرئر


رسان:امضاءداد
 امضاء ،سرهنگ ستاد حيدر قلی بيات   -۲
 امضاء   ،سرهنگ ستاد جعفري  -۸
 امضاء ،سرهنگ ستاد عزيز صباحی  -۳
 امضاء ،سرهنگ ستاد اقبال ساالري  -3

 امضاء ،سرهنگ ستاد عبدالجواد نبهی دادگاه دادستان          
 

:همينمّت
 ،شود مراجعه برگ پشت به فرجام تقاضاي به نسبت بازرگان مهدي مهند  آقاي -۲

  امضاء
نجويس   آن ظهجر ه است ب  شده تقاضاي فرجام 6  ظهر ورقه  در  سحابی  دكتر يداس  -۸

 امضاء، مراجعه شود
  ،سيد محمود طالقانی -۳
 ،مهند  عزت اس سحابی -3
  ،دكتر عبا  شيبانی -۱
 ،  يیبابا احمد علی -6
 ،ابوالفضل حكيمی -7
  ،مهدي جعفري -۲
  ،شمن پرويز عدالت -۲
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مدافع:یوكال
 امضاء  ،سرتيپ احمد بهارمست -۲
 امضاء ،سرتيپ علی اصغر مسعودي -۸
 امضاء ،دارم ی تقاضاي فرجامكلّ طور هب ،رو سرهنگ دكتر بهره -۳
 امضاء ،سرهنگ دكتر علميه -3
 امضاء ،ارير غفّسرهنگ علی اكب -۱
 ، امضاءدارم تقاضاي فرجام ،سرهنگ محمود خلعتبري -6
 امضاء ،سرهنگ محمد اعتمادزاده -7
 امضاء ،یرحيم سرهنگ عزيزاس امير -۲
  امضاء ،سرهنگ پگاهی -۲

 
 

 یخواه تقاضای فرجام
 خجالف صجريح تمجام قجوانين     ت بجر رأي صادره چه از حيث اصول و چه از حيث ماهيّ

تقاضا دارم در  ، ه اعتراضات فرجامیيّكنم و براي ته می و تقاضاي فرجام ،صادر شده
ر براي مراجعجه  نظ در دفتر دادگاه تجديد ، اينجانب ياتفاق وكاله تمام مدت ده روز ب

 اينجانب را حاضر نمايند.   ، به پرونده و تهيه اليحه فرجامی
يمهدیبازرگان 





نامه
  تقاضاي فرجام  درخواست  با  رابطه  در   ،به زندان قصر ،ر ويژهنظ جديددادگاه ت ]از[
 . بابايی علی  احمد  نی،طالقا  محمود سيد  بی،سحا  يداس  دكتر  بازرگان،   مهند    آقايان

ارتششاهنشاهی
 نيرویزمينی

 
                                                

  دادگاه  ۲۱/3/۲۳3۳مورّخ  رأي 6ی در ظهر ورقه خواه متن تقريبی كه آقاي مهند  بازرگان براي فرجام
 ند.ا  و ساس بازنويسی كرده اند نوشته تجديد نظر
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  اداره دادرسی ارتش
  نظر ويژه دادگاه تجديد

   ۸3/3/۲۳3۳/د ۳6۸
 

قصرزندانرياستاداره
 – يداس سجحابی   دكتر –  نمهدي بازرگا  مهند  :زير  زندانيان مشروحه  به چهار نفر

ظجر  ن دادگاه تجديد  رأياز   چنانچه  ابالغ نماييد  یباباي احمد علی – سيد محمود طالقانی
توانند تقاضاي خود را طجوري از   د میندار تقاضاي فرجامی ويژه اداره دادرسی ارتش

دفتجر   هب ۸۱/3/۲۳3۳كه قبل از وقت اداري روز پنجشنبه  ارسال دارند طريق اداره زندان
وقجت مقجرر    ، صجورت   رسيده باشجد در غيجر ايجن    آباد واقع در پادگان عشرت ، دادگاه

 منقضی خواهد شد.
سرهنگآرياـويژهادارهدادرسیارتشمنشیدادگاهتجديدنظر

 
 

بجه چهجار نفجر آقايجان مجاكور در فجوق        ،3زندان شجماره   ،خيلی خيلی فوري است
  ۸3/3/۲۳3۳نتيجه را گزارت نماييد.  ،ابالغ
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یباباي،احمدعلی،بازرگان،يداهللسحابیآقايانطالقانیتقاضایفرجام
 

 خيلی خيلی فوري 
 قصر 3توسط دفتر زندان شماره 

 ويژه اداره دادرسی ارتش نظر دفتر دادگاه تجديد
 

 ر ويجژه دادرسجی ارتجش   نظ ادگاه تجديددفتر د ۸3/3/۲۳3۳ ج  / د ۳6۸نامه ه عطف ب
قصجر   3وسجيله دفتجر زنجدان شجماره     ه بج  ۸3/3/۲۳3۳صبح چهارشجنبه   ۲3كه در ساعت 

ظهجر ورقجه رأي دادگجاه     كجه در  طجور  ابالغ گرديد. اينجانبان امضاء كنندگان ذيل همان
  م داريم.فرجا  تقاضاي صادره ماكور  رأي  از  ،ايم نموده تصريح قيد هويژه ب نظر تجديد
 صبح   ۲3ساعت  ۸3/3/۲۳3۳


يیبابااحمدعلیبازرگانيداهللسحابیآقایطالقانی

 
 
 
 

 يخواه اليحه فرجام
 

  خيلی خيلی فوري است ۲۳3۳تير ماه  ۸۱تاريخ پنجشنبه  هب زندان قصر – تهران
 قصر ارسال شده 3توسط دفتر زندان شماره  –  اصل
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ادارهدادرسیارتشرياستمحترم
ر ويجژه شجماره يجك    نظج  صادره از دادگاه تجديجد  ۲۱/3/۲۳3۳عطف به رأي مورخ 

 ظهر آخرين  در  كه فرجامی  رسيدگی  درخواست  اينجانبان،پيرو  درباره دادرسی ارتش
عمجل  ه امضجاء چهجار نفجر از مجا بج     ه ر بج نظج  برگ صورت جلسات و رأي دادگاه تجديد

  آمده بود.
 دادگجاه   منشجی   آقجاي   كجه   ۸۸/3/۲۳3۳  مجورخ  یفرججام   رسجيدگی   درخواست  پيرو

  . ..آمده و با عجله از ما گرفتند. زندانه نظر ب  تجديد 
آقايجان   ت ده روز مهلت قانونی، ما وتقاضا شده بود در تمام مدّ اينكه قبالًه و نظر ب

ظجر  ن  دفتجر دادگجاه تجديجد    هبج  فرججامی   اليحجه   تهيه  و  مالقات  براي  وكالي مدافع ما را
اينك بر طبجق مجواد    .ساده و ضروري ما موافقت نشد يسفانه با اين تقاضاأياورند و متب

درخواسجت رسجيدگی     مجوارد و موجبجات    تجش كيفجر ار   دادرسجی و   قانون ۸7۳و  ۸7۲
رسجانيم. البتجه    استحضجار مجی  ه د بيآ نظر ما میه خودمان را اجماالً تا آنجا كه ب فرجامی

تنظيم اليحه كامل مستلزم آنست كه اجازه و دستور فرمايند به آقايجان وكجالي مجدافع    
ايجن اعتراضجيه در     ييجد و تكميجل  أما فوراً اطالع داده شود تا به آن اداره مراجعه و در ت

  ند.مشروح اقدام نماي و تسليم اليحه فرجامیِ  تدوين
كجه وججود امجر     كيفجر ارتجش   و مواد ديگر قانون دادرسی و ۲۳۲عدم رعايت ماده  -۲

 آنهجا   هاي انتسابی به بزه همين كه رسيدگی بهكليه متّ تعقيب را در هر حال و در مورد
 عجدم رعايجت    و ايجن   اسجت   دانسجته   باشد ضجروري   مینظا  هاي صالحيت دادگاه  در 
  است. گرديده اقدامات  كليه  شدن  اعتبار بی  سبب  تعقيب  امر  فقدان  و  قانون  مقررات 
خجالف اصجل    ر بجر نظج  و دادگاه تجديجد  در دادگاه بدوي ت منصفهئعدم حضور هي -۸

اينكجه موضجوع اتهجام وارده از مصجاديق كامجل      ه و با توجه ب م قانون اساسیمتم 7۲
هاي سياسی بوده است و اين عجدم رعايجت سجبب سجلب صجالحيت از هجر دو        جرم
  شده است. دادگاه

ويی و بازپرسی و بازج  بازداشت مراحل در دو متعدّ مهم بسيار قانون خالف اعمال -۳
  انحراف از مجراي صحيح و مؤثر در حكم گريده است. كه سبب

هجا چجه در مرحلجه بجازجويی و      موارد بارز و فراوان نقص تحقيقات در كليه پرونده -3
 وكالي مدافع آقايان و مستدل مكرر  وجود تاكرات ها با در دادگاه چه و بازپرسی

در   اصجلی  نقجش  كجه    كسانی  از اهیخو شهادت و تحقيق و بازداشت از خودداري و
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( و ناصر احمجدي  )مانند آقايان عليرضا دستغيب اند هامات و انتسابات وارده داشتهاتّ
از قججانون  ۲۱7 – ۲۱3 –  ۲۱۳ –  ۲۱3 –  ۲۳۲ –  و تبصججره آن ۲۸۱ :بججرخالف مججواد

  از قانون جزا. ۲37  تا ۲3۳ –  ۲۸ –  ۲۲ –  ۸۲ –  ۸7 :و مواد دادرسی و كيفر ارتش
در  شجدن آن دادگجاه    قجانونی   طرفجی و غيجر   از بی يس دادگاه بدويئخروج آقاي ر -۱

آمجد   عمل هكه از طرف آقايان وكالي مدافع ب نتيجه عدم توجه به اعالم رد دادر 
آيجين دادرسجی و    طبجق مقجررات    اقدامات الزم بر  ام تشريفات وجان  از  و خودداري
نظجر   اظهجار   و همچنجين عجدم رسجيدگی و    یئو قجانون محاكمجات جنجا     كيفر ارتجش 
عهجده  ه دادگاه بج  دو هاي هر عقيده دادستانه كه بنا ب  لهئسر در اين منظ دادگاه تجديد
از جهجت   نظجر نيجز     تجديجد   دادگجاه   از  ترتيجب   ايجن  هب  ر بوده است.نظ دادگاه تجديد

عمل نيامجده   هآن ب نسبت به  قانونی  ه رسيدگیيّعدا هكه ب رسيدگی استينافی موضوعی
  شده است.سلب صالحيت  ،بوده است

در نتيججه عجزل وكجالء از طجرف اينجانبجان در       غير قانونی بودن رأي دادگاه بدوي -6
بجودن    وكيل بدون  دادرسی و ساس مرحله هب دادگاه  ورود  از  و قبل  تصالحيّ مرحله
 دادگجاه بجدوي    در ، تيّهمين و وكالء در تمام مراحل ماهنكردن متّ  همين و دفاعمتّ

همجين و  متّ ر از مجدافعات نظ يس دادگاه تجديدئو همچنين جلوگيري مكرر آقاي ر
  آقايان وكالي مدافع.

كجه از درج   ممانعتی  آنها و كامل بودن علنی  غير  در اثر دو دادگاه بودن هر  غيرقانونی -7
شخصجی را كجه    آمجده اسجت و   عمجل  هها بج  در روزنامه و انتشار مااكرات و مدافعات

دستگير و شجكنجه و اوراق را   ،ای شده دادگاه بوده استكُ لیهاي پُ حامل گزارت
  اند. توقيف نموده

بجا دعجوي مطروحجه و غيجر      خواست و رأي دادگجاه  عدم انطباق مواد استنادي كيفر -۲
بودن داليل احكام صادره از دو دادگاه در مجورد انتسجاب     موجه  بودن و غير   مستند
  همين.به متّ

 با تقديم احترام
 

دكتريداهللسحابیمهندسمهدیبازرگانحاجسيدمحمودطالقانی

دكترعباسشيبانییباباياحمدعلیمهندسعزتاهللسحابی

فریجعهدیم]محمد[سيدابوالفضلحكيمی
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بهدايرهزندانقصرنامهادارهزندان

پاسخايشانعكاسیازمهندسبازرگانوهمنظوراقدامبهب
 

   ۲۸ –  7 –  ۲۳ –  ۲شماره 
 3/۲۲/۲۳3۲ –  ۲۲7۲6                   ۲۲/۱/۲۳3۳تاريخ 
 

انقصردايرهزند
 ،شارتج   اداره دادرسجی  ۲/۱/۲۳3۳ -  7/  ۲۲/  ۲۲6۱۲/  6۳6۲6استناد نامجه شجماره     هب
 ۲۲/۲۳3۲ /6  ، 33۲۳ شماره  توقيفی – ۳۲۲ شماره  یزندان  عباسقلی  ن فرزندبازرگا  مهدي

سال حجبس مججرد    ۲3ت مدّه ب مشروطه ايرانت با سلطنت يّهام ضدّاتّه ب ،اداره ماكور
 .كنجد  خاتمه پيجدا مجی   ۲۳/۲/۱۲شروع و در  ۳/۲۲/۲۳3۲محكوم گرديده كه از تاريخ 

  عكاسی مشاراليه اقدام نمايند.ه لاا نسبت ب
 

سرهنگمهدوی–كفيلادارهزندان
ياليقرء اءامض

 
 گيرنده  

تبازداشتگاهموقّ
  جهت استحضار اداره دادرسی ارتش – دفتر
دانسجته   انصاف مجی  حق و  خالف را  آن  رأي  قانونی و را غير اينكه دادگاهه توجه ب با

ه دو فقره بازداشت قبلی اينجانجب كجه هجر دو    ر اينكام و با تاكّ كرده و تقاضاي فرجام
روز  ۱ مطرح هم شده اسجت )  از آنها در دادگاه  خواست اشاره و پرونده يكی در كيفر
  يت نمودم.ؤ( ر۲۳۳3و پنج ماه در سال  ۲۳33در سال 

      
امضاءبازرگان

11/٣/0333
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رويژهنظنامهمحكوميندادگاهتجديد
خواهیگيریتقاضایفرجامجهتپیبهرياستدادرسیارتش
 

 ۲۳3۳اول شهريور  – زندان قصر –  تهران
رياستمحترمادارهدادرسیارتش

 

ارسجال داشجته    عنوان دادستان كل ارتش هاي ب نامه  ۸۱/3/۲۳3۳  ر تاريخاينجانبان د
هجاي بجدوي و    هجاي دادگجاه   كشجی  حجق  مجوارد خجالف قجانون و   ه ضمن اشاره مختصر بج 

 .  نموديم در خواست رسيدگی فرجامی ،ظرن تجديد
يجا آن   ،ما داده نشده است و دادستانی كجل ارتجش  ه سفانه پاسخی بأتا اين تاريخ مت

  كه خواست مجا منطبجق بجا    . در صورتی اند نظر و نتيجه اقدام خود را ابالغ نكرده ، اداره
آن اداره كه  طرف از و است بوده ارتش كيفر و رسیددا قانونی مواد و جاري مقررات

و عجدالت   هاي نامبرده و آراء صادره را حتماً موافق قجوانين  رفتار با ما و تشكيل دادگاه
مقامات قضايی باالتر وججود   هبايستی نگرانی و مخالفتی با ارجاع پرونده ب دانند نمی می

 داشته باشد.  
 ، هاي خاتمه زندان هر يجك از مجا را   تاريخ ره زندان قصرااد ۸۸/۱/۲۳3۳در تاريخ 

رويت ما رساندند. ايجن  ه ب ، ی تعيين و ابالغ شده باشدخواه آنكه تكليف فرجام قبل از
 عمل نيز صحيح نبوده است. 

مجا   درخواسجت فرججامی  ه بنابراين خواهشمنديم دستور فرماييد اگر اقدامی نسبت ب
هنوز نشده است در اين كار و با نظر موافق تسريع نمايند و در هر حال از نتيججه اقجدام   

م ايجن تجاكر و   يكنج  . فكجر مجی   ما را مطلع سجازند  ،و تصويب آن يا علت عدم تصويب
داده  و فجرد انسجان   يك زنجدانی سياسجی  ه حداقل حقی باشد كه قانوناً و اخالقاً ب ، توقع
 شود.   می

  ا تجديد احترامب
 

عزتاهللسحابیـزرگانابمهدیـيداهللسحابی
ابوالفضلحكيمیـعباسشيبانی

یباباياحمدعلیـمهدیجعفریمحمد



 
 

 

 
 

 در دادگاه تجديدنظر نظامی

 

3۲۳ 

وركشكلشهربانیبهادارهزنداننامهدادستانیارتش
يژهرونظتحكمصادرهدادگاهتجديدقطعيّدرمورد

زندانيانوابالغبه
 

  از اداره دادرسی ارتش
 دادستانی  
 ۲۲/6/۲۳3۳        ستاد بزرگ ارتشتاران               7/  ۲۲/  ۲۲6۱۲/  67۲۸۲

 
 اهربانی كل كشور زندان ادارهرياست 

 –  يمهجدي جعفجر    محمجد  –  مهدي بازرگان –  درباره: دادخواست دكتر يداس سحابی
  ابوالفضل حكيمی – عبا  شيبانی – بابايی احمد علی – عزت اس سحابی
 ۲/6/۲۳3۳ ،۲۸ – 7 – ۲۳ – ۲بازگشت به 

ی درباره دادخواهجان  خواه علت عدم تصويب فرجامه چون قطعيت حكم صادره ب
و آن اداره اعجالم  به مبادي مربجوط   ۲/۱/۲۳3۳ – 7/  ۲۲/  ۲۲6۱۲/  6۳۲66طی شماره 

 نامبردگان ابالغ شود.ه گرديده لاا دستور فرماييد مراتب ب
سرهنگستادفرسيو–معاوندادستانارتش
01/6/0333ءامضا

  انديكس شد امضاء
 دفتر اداره زندان

  مربوطه جهت ابالغ ارسال شود زندانه ب – دفتر            ۲۸ -7 -۲۳/۲شماره 
 ۸۸/6/۲۳3۳                 ۲۲/6/۲۳3۳تاريخ 
 

  قصر انددايره زن
۸۲/۲6 
 

  نگهبانی
  ابالغ و اعالم شود

۸3/6/۲۳3۳ 



 
 

 

 
 

 (، مدافعات6مجموعه آثار )
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كشوركلبهادارهزندانشهربانینامهدادرسیارتش

قبلیهایامبازداشتدرمورداعترا محكوميننسبتبهاحتسابايّ
 
 

7333۸/۲۲6۱۲/۲۲/7         ۸۳/7/۲۳3۳  
 

 رياست اداره زندان اهربانی كل كشور
ه نسجبت بج    ۲3/6/۲۳3۳ – ۲/۲۳/7/۲۸و  ۲۸/6/۲۳3۳ – ۲/۲۳/7/۲۸شجماره   به بازگشت
  ( در ج ابوالفضل حكيمجی   ج يداس سحابی  یسحاب اس ج عزت  مهند  بازرگان تقاضاي )
ت ي محكوميّأر  در  چون  شارت  دادستان  نظريه  برابر  قبلی  احتساب ايام بازداشت  مورد

از   احتسجاب بازداشجت قبلجی     بجا  ) اسجت   قيد گرديجده  مربوطه صريحاً صادره از دادگاه
شجد بجا    ي نوشته مجی أ( بنابراين اعتراض محكومين وارد نيست چنانچه در ر  . . .  تاريخ

يه دادسجتان  يد نظرئرفت. دستور فرما می  آن  قبول  امكان ، هاي قبلی احتساب بازداشت
 محكومين ابالغ نمايند.ه را ب ارتش

ي ادارهدادرسیارتشئر
سپهبدخسروانی

 


 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ها پيوست
 

  ااخاص و جرايد ، تصاوير اسناد



 
 

 

 
 

 (، مدافعات6) مجموعه آثار
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   جناب آقای دكتر محمد مصدق
 ۲۴۳۱ارديبهشت  ۱۲  ي ايرانپيشوای نهضت ملّ

 
 ی ايجران اصجول نهضجت ملّج   ه نسبت بج  ايمان مداوم مردم با استحضاري كه از وفاداري و

 تأمين استقالل  و آزادي  احياي فرزندان وطن به هاي دل  در  كه انتظاري  و و عالقه داريد
 مبجارز  اي از افراد مومنِ عده ،جهانی تحوالت اخير كشور عزيز وجود دارد و با توجه به

هاي مجردم   تعقيب خواسته  و  پيشواي محبوب ادامه راه  سال اختناق از كه در طول هشت 
سجرمايه شجرف و    به  عنايات خداوندي و به  لآرام ننشسته بودند در صدد برآمدند با توكّ

 .تشجكيل دهنجد  «نهضت آزادي ايران »نام  هب  تیجمعيّ  ،آزاده ايران  مردم  تهمّ  غيرت و
 خواهيم برخوردار پيوسته  خود بزرگ پيشواي هاي راهنمايی و پشتيبانی از  داريم  يقين
 بود.

 ندانترين درود و سالم دوستان و ارادتم با تقديم صميمی
 

 سسين نهضت آزادي ايرانؤاز طرف م
 مهندسمهدیبازرگان
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 به نهضت آزادی ايران جناب آقای دكتر محمد مصدق پاسخ
 

 ۰۴۳۱ه ارديبهشت ما ۵۲، احمدآباد
 خدمت جناب آقای مهندس مهدی بازرگان

نهضجت  »نجام  ه تشجكيل جمعيتجی بج    مبشر جاري، ۸۲مرقومه محترم مورخ  ،قربانت شوم
 .موجب نهايجت امتنجان و خوشجوقتی گرديجد     ارزانی بخشيد و  وصول عزّ« آزادي ايران

تحت رهبجري    تجمعيّ اين  كه  ترديد ندارم  كنم و  ديم میتبريكات صميمانه خود را تق
مملكت خواهد شد و بنجده   شخص شخيص جنابعالی موفق به خدمات بزرگی نسبت به

 توفيق جنابعالی و همكاران محترمتان را در اين راه از خداوند مسئلت دارم.
 دكتر محمد مصدق

 امضاء
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 یاهلل سيد محمود طالقان بيانيه حضرت آيت
 

 به ياری خداوند قهار و توانا
 برادران و هموطنان عزيز

را  بار اين سجرزمين تجاريخی و ايجن كشجور اسجالمی      شما به چشم خويشتن وضع نكبت
گيجر   ي گريبجان و مادّ  فقر اخالقی  رتگران چگونهسلطه غا  بينيد كه در اثر  نگريد. می می

سجايه    سراسجر مملكجت   انديشی و پراكنجدگی چگونجه بجر    بدبينی و بد ،گشته اكثر مردم
و بجراي ديجدن پرتجو هجر      «كر»ی هر نداي حقّ  كسانی كه براي شنيدن  ... گسترده است
را در   كه مملكجت   جائی مردم، تاه كنند نه ب خود رحم می هب نه  ، هستند «كور»حقيقتی 

  اند... بر لب پرتگاه مخوفی قرار داده و معرض طوفان حوادث
سكوت  كشور مادي و معنوي حيات قطعی سقوط تا توان می چگونه چيست؟ چاره

فرج  در انتظار ، تیليّئوزدن از هر مس  باز گري و سر ابالی بهانه ال اختيار نمود يا فقط به
 ؟غيبی نشست
ليت در ئوشان نساخته و غيرت و احسجا  مسج  نزبو  ، آلوده و مردانی كه محيطبايد 
جامعه  مفسدين و فساد عليه بر مبارزه اصيل و صحيح راه آيند. گرد هم دور ،نمرده آنان
براي رضجاي   ، با خلوص قلب و نيت ،انديشی لآرا مشخص نمايند. با متانت و م ايرانی

آزادي و آزادمنشی را بجراي   تري بردارند تا راه تر و محكم هاي قطعی قدم ، خدا و مردم
 بگشايند. ملت ايران

 ،پاكی نيت خود را ابراز داشته ثبات قدم و ،های سخت بحمداهلل جمعی كه طی سال
 های ملی تعقيب هدف در و خود را نباخته  و زندان زجر محروميت و تهديد و برابر در

قيام  «نهضت آزادی ايران»به تشكيل  در اين هنگام خطير ، اند برای نجات مملكت كوشيده
 اند. و اقدام نموده



 
 

 

 
 

 (، مدافعات6مجموعه آثار ) 
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و نياكجان   اينجانب اگرچه از كوتاهی در انجام وظيفه خود نزد خدا و اوليجاء اسجالم  
ايجن   همانده و ب  ف مبارزه با فساد و مفسدين باقیبزرگوارم شرمسارم ولی پيوسته در ص

. چنجد روز قبجل كجه بجراي     راپذيرفتمگزاراننهضتآزادیدعوتهمكاریبابنيادسبب 
كجريمش كسجب تكليجف     از خداوند متعال وسيله قرآن ،تحكيم عزم و اطمينان روحی

 اين مضمون: هنساء در برابر چشمانم ظاهر گشت باز سوره ال 4٣و43آيه  ،و تفال كردم

« 

» 

 ،داريد چشجم بگشجائيد   می دا قدم برايد. وقتی در راه خ اي كسانی كه ايمان آورده»
 كه بجدون  كسانی دهيد... تشخيص هم چاه را از و  راه ،و دشمن را نيك بشناسيد دوست

نداشجته در راه حجق و حقيقجت      جان دريجغ   از مال و  با كسانی كه  اند عار ساكت نشسته 
ال و ججان را  با درجه ممتازي مجاهدين با مج   يكسان نيستند. خداوند ،نمايند  می  مجاهده
 «وعده پادات داده است ،گزيدگان برتري و بزرگی داده بر عزلت
سست عنصر و بد سابقه را در اين جمعيت راهجی نيسجت ولجی از     ةافراد آلود مسلماً
رخنه  آن در دودل و ناپاك هاي دست نمايند مراقبت خواستارم غيور و منؤم هموطنان

شخصی )كجه   احدي را حق تحميل نظر وننمايد و هر تصميمی با مشورت انجام پايرد 
( نباشجد.   خواهجد بجود   ملی منظورهاي پاكِ نظمی و بروز اشكال در نيل به نتيجه آن بی

 ،كوشجد   می و تحقق آمال ملت خداوند متعال به چنين جمع كه در طريق خدمت مردم
ران دينی و هموطنان عزيجز بجا آمجادگی و    وعده رستگاري فرموده است. اميدوارم براد

 ،همت اميد و كمال در ،تاريخ ايران از مرحله خود در اين ف خطيريوظا به نيت خلوص
 عمل نمايند.

 نیسيد محمود طالقا



 

 
 
 
 

 
 

 اهلل حاج سيد رضا زنجانی تپيام حضرت آي
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
«»1 
عصمت سجالم اس   فضل خداوند متعال و عنايت معنوي اهل بيتِ هدر اين موقع كه ب

جنايت  عوامل كند و روزگار می  مراحل زوال را طی تحميلی آور خفقان وضع ،عليهم
نهضجت    »بسيار مسرور و خوشوقتم كه بشجارت تشجكيل    ، گردد ساري میو يغماگري 
 ،ييداتهمأت دامت ،موسسين محترم آقايان ،مسلمان عزيز برادران همت به را«ايران آزادي

مسرت و ابتهاج مخلص از اين جهت است كه الحمداس تعجالی عمجوم    .دريافت نمودم
اهداف اجتمجاعی   اند كه تعقيب و نيل به ان عزيز و مسلمان با شرف متوجه آن شدهآقاي

 ، باطضج بدون تشكل و همكاري سازمانی و بجدون رعايجت نظجم و ان    ،ز در جهان امرو
فريضه شما مسلمانان با ايمان و دانش است كه طبجق دسجتور    .ثمر و غيرممكن است بال

:خداوند متعال
« »

حكومت عدل و قانون معنجا و روح تجازه    هوجود آوريد و ب هجامعه و اجتماع زنده ب
نگيرد  قرار جامعه حمايت و عالقه مورد عمل در اگر قانونی هر كه است طبيعی .بدهيد

مين أهرگجز وسجيله تج    ، عهده نگيرند هرا ب اجرا و دفاع از آن ،داكارو مردمی با ايمان و ف
و  وظيفجه اسجالمی   .نخواهجد بجود   ،چه براي فرد و چه براي مجتمع ،سعادت و مصلحت

و  مين مصالح عاليجه ملجت  أدين و مسلمين و ته اجتماعی شماها است كه براي خدمت ب

                                                
 [ رشته ]ارتباط با[ خدا چنگ زنيد و پراكنده مشويد...: همگی به ]قرآن۲3۳/  عمران . سوره آل۲

خواند، خدا و  بخش فرا می اي مؤمنان، چون ]پيامبر از جانب خدا[ شما را به پيامی حيات :۸3/  . سوره انفال۸
 را اجابت كنيد؛پيامبر 
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 ،صالحيت ذي غير افراد نفوذ تحت از امور اداره حسا  كزمرا ساختن خارج  و لكتمم
  مندتشجراف  شجما مجردم    تهمّج  ه. بج  ت بگماريدهمّ ، و از دست معدودي نااهل و يغماگر

كننجده   عالقجه  يو  و بیأآور و م كشور از يك وضع انحطاط  ت و ايناين ملّ ، مسلمان
 «دوريِ»وججود آمجده و آن عبجارت از يجك جريجان        هبج  ل پجيش تقريبجاً  كه از چهل سا

 .نججات يابجد   ،شدگان و اخاللگجران اسجت   مرج اغفال و هرج  حكومت خفقان سرنيزه يا
 ،از عموم آقايان محترم خواهشمندم كه در چنين موقع بسيار حسجا   ، اس تعالی ءشا  ان

 و اسجالم ه ط و فقجط بجراي خجدمت بج    فقج  ، خداوند و بيداري كامجل ه با ايمان و توكل ب
بينی در تشخيص مصجلحت و اجتنجاب از هجر نجوع خجودبينی و       مسلمين و با نهايت واقع

احساسات  نوع هر از دوري و اخالق و عواطف رعايت و نافع غير انتقاد و گيري خورده
 كجار عمجومی  ر افيمايه و مراعات نظم و تشكل و انضباط و تقسيم كار و تنجو  مضر و بی

هاي متشكله اصيل و رعايجت   ثوق عامه مسلمين و اشتراك مساعی با جمعيت جلب و و
 اهتمام فرمائيد. ف خود قيام ويوظاه ب ،احترام و تشييد ارتباط با جبهه ملی

«»
ات آقايان محترم و عموم برادران عزيز را از درگاه حضجرت احجديت جلجب    تأييد
 دارم. ه مسئلت میئآال

 السالم عليكم و رحمه اس و بركاته و ،با احترام فائق
 نیرضا الموسوی الزنجا

 
 جناب آقاي ... .

ارديبهشجت بجه    ۸7عصجر روز چهارشجنبه    ۱/۱اهشمند است در مجلسی كجه سجاعت   خو
گجردد حضجور    منعقد می«  نهضت آزادي ايران »منظور اعالم تأسيس و شروع فعاليت 

 بهم رسانيد.
 از طرف مؤسسين نهضت آزادي ايران

مهندسمهدیبازرگان


 آقاي فيروزآبادي ج منزل  ج اول كوچه درويش  ن خيّامخيابا  ج   تهداي آدر : خيابان

                                                
هجاي   اگر ]آيين و بندگان[ خداي را ياري كنيد، خدا هم شما را ياري خواهد كرد و گام : 7/  . سوره محمّد۲

 دارد. شما را استوار می



 

 
 
 
 
 
 
 

 اعالميه
 

 ()نهضت آزادی ايران
 

«»1 
 هموطن:

 
 تحصيل آزادی ،ايزدی سپاس و شرط او، غير گیمبارزه با بند ،«خدا» از اقتضای اطاعت

ليت ئوو مس منزلت بايد ما  است. «خدمت»و  «عدالت»و  «حق»طريق  آن در بستن كار هبرای ب
 رستگاری و پيروزی نائل شويم.ه خود را در جهان خلقت بشناسيم تا ب

مقام منيع انسانی  ،اي وارسته ي گاشت تا اقوام پيشرفته هزاران سال از تاريخ بشريت
اعمجال   ،كراسجی وهجاي دم  ، اسجتقرار حكومجت  را درك نموده با اجراي اصجول آزادي 

كاروان بشريت  آهنگان كه امروز پيش آن درجه از رشد اجتماعی رسيدند به ،فداكاري
 هاي علم و صنعت و سياست هستند. و گردانندگان چرخ

از ديگران نبوده  كم نژادي استعدادهاي و طبيعی هاي لحاظ سرمايه كه به  ايرانملت 
در برابجر اسجتبداد، از    علجت انقيجاد   هيا ب طی قرون متمادي بر اثر فشار استبداد ، و نيست

يجك حالجت    ، كنج انزوا گزيده حقوق اوليه انسانی تا حد زيادي محروم مانده، اجباراً
 اثري را اختيار نمود. ثمري و بی بی

بجا   ،در خواب غفلجت فجرو رفتجه   ترينآئينمثبتاجتماعیزندهبا داشتن  مردم ايران
ی و دفجاع از  ملّج   داشتن ماهبی كه امتياز و افتخارت مبجارزه بجا تحميجل حكومجت غيجر     

ننموده و از طرف ديگر  مقاومت فساد و جور در برابر طرفی از ،ستا  آزادي و عدالت
،یكردنبهدنيایمترقّباپشت،رامنحصركردهوآنففردیمحدودويمذه رابهو ا

                                                
 : به درستی كه زندگی، عقيده داشتن و جهاد كردن در راه آن است.. امام حسين)ع(۲
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كفايت  بی زمامداران  كف در يكسره را حكومت كار  كه جائی تا شناخت جدا سياست از
  ت و سجالمت و اين سجبب امنيّج   هو بيا در اختيار فرومايگان دنياپرست غارتگر گااشت 

ت و ذلّج  ضعف ،كشته شد شخصيت و فضيلت ،بسته بر كشور ما رخت رشد و حركت از
. مداهنجه   گرفت قرار« تملّ»در برابر « اجنبی»مانند يك « دولت. » جايگزين آن گرديد
وسجائل   ، رف ديگجر طج  ، سجرپيچی از وظيفجه و خجدمت از    طرف  و دروغ و ريا از يك
بجاالخره   ، اموال عمومی تلقی شجده  دستبرد به گونه خيانت خصوصاً مشروعی براي هر

 توسجري  مجردم   ،كشور  داخل  در  .و مردانگی غلبه نمود ارذايل و مفاسد اخالقی بر تقو
 و اقويا شدند. هاي ما مقهور اجانب دولت ، كشور  خارج  در و  ،يمتعدّ  مأمورين  خورِ 

. برتجري و   تاريخ كه امواج تمدن مغرب زمين به مشرق سرايت نمجود  قرن اخيرِدر   
مجردان   عرصه بر آزاد  نسبت همان  به  و  تر سامان فزون  اين مردم  بر استعمار  گرانبار  فشار

و بيجزاري از   بيجداري ملجی    ببسج   بجه  تر گرديد تا آنكه معدودي از ايرانيجان  غيور تنگ
لجزوم همكجاري و    همتوجه مشكالت اجتماعی و معتجرف بج   ، دشمنان داخلی و خارجی

 وسيع عمومی گرديدند. اصالحات
ي ها كشمكش و  المللی بين رقابت  سراسر  دنياي  در  ،ايران  تملّ  مقابل در حال  همان در

وجه تعطيل و تخفيف نيافته بلكجه بجا حيلجه و     هيچ مطامع خارجی به ،اقتصادي و سياسی
 هاي تغييجر  كه بيشتر برگزيده خانواده هاي داخلی شد. حكومت  بيشتري ظاهر می حرص

هاي خجارجی محسجوب    ترين اسباب كار براي سياست آماده ، بودند استبداد ي داده  نام 
چندان دست از روت و عادت قجديم و انجزواي هميشجگی     نه اكثريت مردم . شدند  می

هجا احترامجی بجه انقجالب      و نجه حكومجت   ؛ گرفته بودند فكر و تربيت اجتماعی ، برداشته
 داشتند. و اعتنايی به قانون اساسی مشروطيت

شجاه بايجد   »كه   ت و دموكراسیمشروطيّ  از نظر  بديهی بر خالف اصل مسلم اساسیِ
و  ،بيشجمار در امجور عمجومی    هجاي خجالف قجانونِ    دخالجت  ،«سلطنت كند نجه حكومجت  

عمل  هب عدالت و آزادي از او استفاده و ملت حاكميت حق بروز از فراوان هاي ممانعت
هجدف   ،ر زنجيرهجاي اسجتعما   گسجيختن  افتجادگی و  رهائی از ننگ عقب كه تا جايی .آمد

 ن مملكت گرديد.خواها اصلی و كمال مطلوب آزادي

عدم تعجادل    ،تهكامل نياف  استقرار  دوم  جنگ  از  كه هنوز نظم جهان بعد0314سال   در
 ،داد  كوچك مجی  كشورهاي را به  دادخواهی  و  اجازه تظاهر  ،هاي بزرگ دولتِ  و توافق
 ،قمصـدددكترمحمّخجود    رهبري پيشواي محبوب به ايران  شده  بيدار  ديده و  ت ستمملّ
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بجه بزرگتجرين موفقيجت تجاريخی      ،خود  عجيبضعف   قدرت عظيم دشمن و  رغم علی
نجه تنهجا در    ،كهجن  بر اركان قدرت اسجتعمار  ،كردن صنعت نفت ايران با ملی .نائل آمد

بجراي اولجين بجار      وارد آمد و ساس  شكاف عظيمی ،دنيا و كشور ما بلكه در خاورميانه
بجار   اولين براي نيز و نمود حاصل توفيق خود مطلوب حكومت يك ايجاد با ايران ملت
بخجش   اميد طليعه و گرديد آغاز صميمانه  همكاري  و صادقانه همفكري ملت و دولت بين

هنجوز   یكومت ملّج و ح ی در افق كشور ما نمايان گشت. ولی نهال آزادياصالح و ترقّ
خارجی  هاي سياست كه بود نداده ثمري و نگسترده كشور پهناور صحنه بر كافی اي سايه
ل بجه  و بجا توسّج   ، یحكومت ملّ سياستِ با سوء تعبيرِ ، از طريق حيله و نيرنگ ، مطرود
 ن خارج كردند.ت ايراحكومت را از دست ملّ ،كودتا

و بجه   علنجاً  ، كردنجد   تظجاهر مجی   هجاي حقجوق بشجر    طرفداري از اعالميهه كه ب كسانی
 حمايجت آشجكارِ   با دخالت و ، افتادن يك سياست خارجی رقيب  پيش احتمالِ ي بهانه

 ت را از مجردم ايجران  امنيّج  آزادي و حق زنجدگی و ،  منصوب خود خود از هيئت حاكمه
بااعمـاو،رغمارادهملتعلی. ابراز افكار مردم شدند و سدِ گرفتند. مانع انتخابات آزاد

نشاندگانخودمحفـو داشـتندوخـوشهاحكومترادريددستترينشكنجهوحشيانه
ماليه از جهان و ايران تاريخ هایدزدی ترينهنگفت بهایهب ،را آنان هایخيانت و دمتیخ

 مردمپاداشدادند.

اي نوشجيده   جرعه كه مردم نه چنان بود ،یو آزادگی و حكومت ملّ ولی مزه آزادي
مدتهشتساوتظـاهراتو.براي احقاق حق خود جسورتر ننمايجد تر نسازد و  را تشنه

تجا آنكجه در جريجان     باوجوداختناقوفشارهایفراوانابرازشد،گوناگونیهامقاومت
اي از سران فجداكار   با اجتماع و ارتباط عده ، انتخابات دوره بيستم مجلس شوراي ملی

 اعالم گرديد. «ی ايرانجبهه ملّ»فعاليت مجدد  ،ملت

اي طج به تظجاهر بجر اع   اكمهحكه هيئت   با استفاده از مقتضيات جهان و الزامی  ساس
ت مبجارزين  پيونجد همّج    از كه فعاليت و پشتكار مردم ، نمود  می احسا  آزادي انتخابات

روز وسجعت و قجوت    هبج  روز ، ، بازاريان و طبقات ديگجر مجردم   دانشگاه ، جوانان سابق
 ناشی از انتخابجات   غيرقانونیِ  انحالل مجلس  مفتضح اول، ابطال انتخابات  هب  ، گرفت  می
 آمجدن  كار و روي ،تحقوق ملّ هب  متجاوز  هاي دولت  پی در پی سقوط ، و كننده دوم رسوا
منتهجی   ،دهد  می و اصالحات آزادي وعده ،جله و اصرارع به ،كه با احسا  خطر دولتی

 ؟ چه باشدگرديد تا پرده بعدي 
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اختناقهشتسـاله،رنجـورازسـختیو.خستهازاستبدادتهستندنگرانامنيّمردم
وايرانـیسفانهنامايرانأایكهمتمعيشتوشرمسارازننگدزدیوخيانتهيئتحاكمه

ونكبـتواسـتقراريـكرهـايیازننـگ،تبهترخواهانسرنوش،راآلودهساختهاست
 ايرانپاكوآبادوآزاداست.یسازنده،حكومتملی

:ستكهاامرمسلماين
 

« »0

 
 ؛اقتضایشراي حاضرهب

 ؛يخايراندراينپيچمهمتار

 ؛بااستعانتازپروردگارجهان

 ؛مردانگیوهمكاریهموطنانهبااميدب

گردد.میاعالم«نهضتآزادیايران»سي أت


 سس نهضت آزادي ايرانؤطرف هيئت ماز 

 
ــدكتريداهللسحابیـمهندسمهدیبازرگانانیسيدمحمودطالق

 .سميعیـعباسـرحيمعطائیـحسننزيهمهندسمنصورعطائی

 
 

                                                
 را تغيير دهند. : خدا وضع هيچ گروهی را تغيير نخواهد داد تا آنگاه كه انديشه و روت خود ۲۲/  ره رعدسو .۲



 

 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالي
 

 )نهضت آزادی ايران( مرامنامه
 

 ۱۳۴۱بيست و پنجم ارديبهشت ماه  تهران
 

 به ياری خدای بزرگ و توانا
 

« »1 
 

 مشيت الهی منشاء قدرت و حجاكم بجر   كه به لزوم صيانت حقوق ملت ايران ج نظر به
  باشد.  مقدرات كشور خود می

سرنشمهكه  اصيل اصل اين براي اشاعه ملی اجتماعات  تشكيل آزادي  لزوم ج نظر به

احسجا    و تا زمانی كه هر فرد ايرانجی   استویملتهرتحووصحيحاجتماعینير
خويشتن را در مقدرات خود موثر  ،نكرده« ارزت اجتماعی»و « آزادي»و « شخصيت»

اسجتفاده  «  انتقاد صجحيح  »و «  اعتراض  »و«  فعاليت اجتماعی »تشخيص ندهد يا از حق 
 ؛رستگاري ملك و ملت تحقق نخواهد يافت ،بروز نكردهاستعداد ملی  ،ننمايد
جلوگيري  و داخلی نظم استقرار براي كه اجتماعی عدالت واقعی مينأت لزوم به ج نظر

 ؛دارد حياتی اهميت خاورميانه خصوصاً  ،جهان آرامش و صلح حفظ و خارجی نفوذ از
نيجرو   اي كه از اعتماد و پشتيبانی مردم هيئت حاكمه ج نظر به احتياج مبرم مملكت به

اليجق و   ل ملیييك سياست اص ، براي رهبريِ ، بر مقتضيات جهان و زمان آشنا گرفته
                                                

 را تغييردهند.  كه انديشه و روت خود گروهی را تغيير نخواهد داد تا آنگاه : خدا وضع هيچ۲۲. سوره رعد/ ۲
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منظور حفظ حقجوق   هب ، سياسی ي براي مقابله با هر نوع تجاوز و تحريك مضره ، توانا
 ؛، قادر و مصمم باشدقد  ملی ايراناصول نهضت م خصوصاً ،تملّ

قومی بدون   هيچ  بقاي  و   هيچ نهضتی  پيشرفت  كه  مسلم حقيقت اين نظر به باالخره  و
 ؛نيست پاير نبوده و امكان ،ي فردي و اجتماعیافعاليت و فداكاري و تقو

 حكم:ه ب

 ؛و قوانين اساسی ايران ـ مبادی عاليه دين مبين اسالم۱
 ؛ـ اعالميه جهانی حقوق بشر۲

 ؛ـ منشور ملل متحد۳

 نمايد.  می  آغاز  را  خود  تفعالي  ،زير  مشروحه  هاي هدف  تعقيب  براي اناير آزادی نهضت

 
 اصول مرام و هدف

 

 ـ از لحاظ سياست داخلی الف

 اصل اول:
منظور تعيين حدود ه ب با استقرار حكومت قانون ت ايرانج احياء حقوق اساسی مل۲ّ

حكومجت    و براي تجأمين  مملكت  مختلف  قواي« هاي تليّئومس »  و«  اختيارات »
 بر مردم. مردم

سياسجت    رهبري  تصالحيّ  كه  افرادي  به  حكومت  قانونیِ  و  یملّ  قدرت  ج تفويض۸
 باشند. داشته جهان  بيدار  كشورهاي رديف در و امروز یمترقّ دنياي  در را مملكت

 
 اصل دوم:

بجا   ،بر اسا  مبادي دين مبين اسالم ،و سياسی ج ترويج اصول اخالقی و اجتماعی۲
 توجه به مقتضيات سياسی و فرهنگی عصر حاضر.

انتشارات  و اعتيادات  و  اتمنهيّ  برعليه  شديد مبارزه  و «اتقو و درستی» اصل ج تشويق۸
 مضره.

خجارجی و طجرد    بهمظاهر اتكاي  خصوصاً ، بردن عوامل نادرستی و فساد  از بين ج ۳
هاي موثر و اصيل و سجريع اصجالحی هسجتند     راه فعاليت جميع عناصري كه سدّ

 سازند. را فراهم می يا موجبات تضعيف شخصيت فردي و اجتماعی ايرانی

يعنجی غلبجه بجر    ، روحی مردم فكري و عليه دشمنان سالمت جسمی و مبارزه بر -3
.«نفاق» و«عق ماندگی»و«جهل»و«سأي»و«ترس»
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  اصل سوم:
براي شجركت در اداره امجور عمجومی همچنجين      ، آماده كردن تدريجی و اصولی مردم

 .و استيفاي حقوق ملی كراسیوبراي حسن استفاده از دم
 

 اصل چهارم:
 ،فرهنگی ی،اجتماع ،بازرگانی ،صحيح مالی رژيم ايجاد ؛اقتصادي استقالل مينأج ت۲

 كشاورزي و صنعتی. ،بهداشتی

كشجاورز    كارفرما و بين و  كارگر بين ،عدل و مسالمت كی برج برقراري مناسبات مت۸ّ
 و مالك.

 تهيه و اجراي طرح بيمه كشاورزان. ،هاي اجتماعی ج توسعه بيمه۳

هجاي   بجه اججراي برنامجه    ؛ هاي خارجی ، اعتبارات و وام تخصيص عايدات نفت ج 3
حاف عايدات و اعتبارات و وامهجاي مجاكور    ، كشاورزي و صنعتی و عمرانی

 از بودجه كل كشور.

خصوصی موجود  هاي سرمايه  اعاده تشويق منظور هب ،اقتصادي و مالی تامنيّ ج ايجاد۱
 هاي خارجی به داخل كشور. در بانك

 

 پنجم: اصل
 .واحد تهيه طرح قوانين سازمان سيسأبا ت ،كشور قوانين تدريجی و اصولی ج اصالح۲
تعمجيم و توسجعه صجالحيت محجاكم      ،«استقالل قوه قضجائيه »ج رعايت كامل اصل ۸

 حاف محاكم اختصاصی. ،عمومی

ت امنيّ  استقرار  ر منظو  هب  ،كشور  انتظامی  و  قضائی  هاي سازمان  اصالح  و  تكميل  ج۳
 ها. نسبت به اين سازمان اجتماعی و جلب اعتماد و عالقه مردم

 

 اصل اشم:
 ، یملّج  هجاي اصجلیِ   عنوان سرمايه هب ، ج استفاده از نيروي انسانی كليه افراد مملكت۲

 .«بيشتر مفيدِ نتيجه فعاليتِ، ی بهترزندگ»ايجاد ايمان و اعتقاد قوي به اصل 
 پروري و امتيازات ناشی از تبعيض. تن ،خودخواهی ،ج مبارزه بر عليه بيكاري۸
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 اصل هفتم:
 ؛مين وسايل حسن اداره كشور از طريقأت

شجاغلين خجدمت و تشجويق آنجان بجه احجراز        اسا  رعايجت اسجتقالل   ج تثبيت مشاغل بر
 بيشتر.« تيّصالح»و « تخصص»

 «.آمار ،علوم اداري»هاي  تقويت سازمان و« مدير»تربيت ج 
  .در تمام امور و شئون كشور  ج بررسی و تحقيق

 كار.« یمترقّ و هاي مدرن روت»  ج استفاده از

 فراهم ساختن وسايل رفاه مادي و معنوي متصديان امور.ج 

 
 ب ـ از لحاظ سياست خارجي

 :اصل هشتم
 هبج  ؛از ملل بزرگ به سازمان ملل متحجد  ،حق تعيين سرنوشت دنيا كوشش براي انتقال

 صلح جهانی.،المللی عدالت بين ،ملل كوچك و استقالل مين آزاديأمنظور ت 
 

 اصل نهم:
 .طرفی ايران مين بیأمجاهدت براي ت

 

اصل دهم:
و  بجين ايجران    . ايجاد حسن تفاهم پايدار؛ارجی بر پايه منشور ملل متحدخط تنظيم رواب

 ممالك همجوار. خصوصاً ،كليه كشورها
 

 اصل يازدهم:
داراي   كجه   طجرف  بجی   ججويِ  صجلح   كشورهاي  بين  بيشتر  همبستگی  ايجاد  براي  كوشش
 مجاهجدت   و  هسجتند   ماهبی  يا  اجتماعی  فرهنگی،  افيايی،جغر  تاريخی،  مشترك  عالئق

 جراي مقاصد ماكور.ا ر بهثّؤم  كمك  در جهت  حاد ممالك اسالمیبراي اتّ  
 

 اصل دوازدهم:
المللی براي رفع اختالفجات   هاي بين كوشش اشتراك مساعی در ليت وئومس  قبول  ج۲

 آميز. لمتجهانی از طرق مسا

 .ها تو آزادي ملّ ی و پشتيبانی از استقاللهاي اصيل ملّ حمايت از نهضت  ج۸



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 غرض از تأسيس 
 «نهضت آزادی ايران»

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  العظيمباهلل قوه اال ال الحول و
 

به نمايندگی از  ،محترم حضار و آقاي صادق فيروزآبادي خانه جناب از صاحب قبالً
 نمايد.  تشكر می «نهضت آزادي ايران»سسين ؤطرف م

مطلبجی    از  ورشجان حض  در  ايجم  كجرده   دعجوت   را  آقايان  اينكه  از  خواهم   می  معارت
ت. جمعيّج   يا  حزب  تشكيل ؛ندارد  تازگی  وجه هيچ به   كه  بدهيمرا   خبري  يا  كنيم  صحبت
يا شورت يا تالطجم   كودتا روز كه هر اي ام و اوضاع و احوال آشفتهدر اين ايّ مخصوصاً

در داخله كشور نيجز بجا سجرعت     .آيد   ديگري در درياي سهمگين سياست دنيا پيش می
را «  كشجور خاورميانجه    تجرين  ثابت » ادعاي  افسانه  ، روي داده  عظيمی  ت تغييراتشدّ  و

 كند.   تكايب می

هاي خاص است كه نوزاد ما پا به عرصه دنيا  آري در چنين شرايط حاد و نگرانی
 گاارد خدا عاقتبش را بخير كند!   می

 .«ديرآمدن به از نيامدن است»كنيم خيلی دير شده است ولی    یتصديق م
ا از هج  ت ايرانینيستيم. اكثريّ گناهكار ما ايم تنها صرافت افتاده اينه ب اگر ما دير ضمناً
 ت اكراه و امتناع دارند.و جمعيّ حزب

                                                
  مهند  بازرگان در جلسه افتتاحيّه نهضت آزادي ايران ۸7/۸/۲۳33سخنرانی مورّخ  
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 گريزانند؟ ا از احزابه چرا ايراني

 كرد: توان پيدا  دليل اصلی می  دو است علت اين واقعيت را بفهميم.  خيلی مهم

و  غالبجاً  ،ايجران   ی اجتماعجات در كلّج   طجور   هها و بج  ها و شركت و دسته ج احزاب  اوالً
هجا   احزاب و انجمن  چه بسا  اند. سرخورده اند.مردم داده  بد  امتحان ،گاشته در مخصوصاً

 از شدن تشكيل و بالفاصله پجس  زودگار مانند وكيل و رئيس كه براي اغراض شخصی
 ،هجا  تدر جمعيّج   انجد.  گااشجته   مردم  كاله سر  ها شركت  در  است.  گرديده  تعطيل  توفيق 

  اساسی بی و آمده پيش ها بندي دسته ها، جنجال و جار ها، طلبی جاه خصوصی، هاي غرض
توأم بجا   ها وقتی كرده است... مجموعه اين جريان فرمايی انضباطی حكم ثباتی و بی و بی
 يادگار گاارده است. هاذهان ب در خاطرات تلخی ،ها شده بدبينی

خصلت نژادي و سجاختمان   مربوط به  موضوعی است كه  تر ج دليل اساسی و مهم ثانياً
فقجدان يجا ضجعف     و ادي بجودن ايرانجی  خاصيت انفر؛ باشد   فكري يا روحی خودمان می

 داري خود ناشی از عوامل قوي و آثار ريشجه  وسيع، خصلت عميقِ اين روحيه اجتماعی.
و اعماق زمانی تاريخ خودمجان، جسجتجو    پهناي مكان جغرافياي ايران كه بايد در است
 نماييم.

 
 به لحاظ جغرافيايی و اقتصادي

هجاي   يا رودخانه با قنات  كه آن فالت كوهستانی  غالب ،كشاورزي  است  كشوري  ايران
 .اسجت  ارفته خشك و منقسم به مناطق مسجاعد مججز   هم . روي شود  آب مشروب می كم

ه كند. ب   می صنعتگر اختالف زيادي پيدا با تاجر و ،تباشد چه رعيّ چه ارباب ،كشاورز
 .كند   می زندگی ،اجتماعات و ها آبادي ساير از دور ،خود قلعه و خانواده در منفرد طور

 بجا مختصجر   ،و پشم و گوشت گجاو و گوسجفندت   با حاصل زمين و سردرختی و با شير
كليه مايحتجاج خجود    تقريباً ، دهد   كه در فصول بيكاري انجام می  ريسندگی و بافندگی 

سهل است، از آنها تجر  و انتظجار    .نمايد. احتياج چندانی به سايرين ندارد   را تأمين می
  هروحيّج  شجود و   نيازي و انزواپسندي در او عادت می يك حالت بی زيان هم دارد. قهراً

 شود.   رفته از اجتماع دورتر می پيدا كرده رفته  انفرادي

نجدگی نيسجت و معجات او    اما تاجر و صنعتگر چون قادر به تأمين كليه احتياجات ز
توأم با معامله و مبادله و مراوده و گاهی مشاركت با ديگران است خواه نجاخواه توججه   

ها(  )يعنی مشتريمردم  و روحيات و تمايالت حتياجاتا نسبت به كند.   سايرين پيدا می به
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دار  شنا  و مجردم  دمرا مر شود. احتياج به معاشرت و معامله او   مند می هكنجكاو و عالق
گريجزد    نمی برخوردها و افراد به ازدحام و اجتماع از تنها نه سازد.   می هوشيار و و سازگار

گجردد.     مجی   صجدر  سجعه   صجاحب  صجفت و  گرد و اجتماعی د. دنيا شو  بلكه طالب آن می
قجديم و   متفجرقِ  بجين زنجدگی وحشجیِ    وسجط مجا    كه حجد   نشينی بيابان  و زندگی زراعتی

العجاده ديگجري نيجز روي     ثيرهجاي فجوق  أت ، اسجت   مجتمع جديجد  نِمتمدّ دگی شهريِزن
لحجاظ سرنوشجت اجتمجاعی    ه ی بگاارد كه عوامل بسيار مهمّ   می  باقی  ات شخصروحيّ

و اتكجاء بجه طبيعجت و     انتظجار  .آشجكار اسجت   ا كجامالً ه در وضع ايرانی بوده و  و سياسی
طرف ديگر )چجون   نفس از هضعف اعتماد و عدم اتكاء ب ،طرف بخت و قسمت از يك

هاي انسانی در سرنوشت زراعجت   بيش از كار و كوشش ، عوامل طبيعی و پيش آمدها
 كمتر از تجارت و خصوصاً دقتی در امور )دركشاورزي خيلی قيدي و كم بی  ،مؤثرند(
 هجا و  يجه چشجيدن آفجت  در نت . متقابالً آيد(   حساب و دقت و تنظيم در كار می ،صنعت
شود. ظرفيت بيشتري در قبجال گرسجنگی و      می  صاحب تحمل زياد و بردبار ،ها مصيبت

رفته قبول فشار و ناماليمجات بجراي او    هم كند. روي   ناداري يا فراوانی و فراخی پيدا می
   شود، اعم از آنكه از ناحيه روزگار باشد يا از ناحيه ستمكار.   عادي می

 

 اريخيبه لحاظ ت

وحشجی   از همسجايگان نيمجه   ، وسيله سلسله جبال سجخت  هكه از اطراف ب سرزمين ايران
طجرف    داشجته اسجت. از يجك    ياي زيجاد  در داخل خود اختالفات منطقه ،شده   جدا می

 بايجل و ق من و پايگجاهی بجراي ايجالت   أكويرهايی كه م ها و ها و جنگل داراي كوهستان
هجاي سرسجبز پرنعمتجی     هجا و دره  شده است و از طرف ديگجر جلگجه     فقير و غارتگر می

براي  نظري مطمع  و دفاع بی ي پيشه زراعت جوي صلح همرفّ مردم جايگاه كه برداشته  در
 يط زندگی ما بين ايجران رفته است. اين اختالف محيط و شرا   شمار می هگرسنه ب  ايالت

است كجه   باعث شده ،طرف و شهري و كوهستانی از طرف ديگر  و همسايگان از يك
قصجد  ه هايی گرديجده كجه بج    هجوم م با حمله وأپيوسته تو و زندگی ايرانی تاريخ ايران

راهجزن قلجدري بجا چنجد      .گرفته است   یها صورت م ها و آبادي چااول و غارت كاروان
كشجته     چاپيده و رعايا را مجی    دهاتی را می ،شده   طرف جلگه سرازير می هب  سوار و ياغی

در نتيجه تججاوز و اعمجال     گاهی اوقات اين ارباب گشته و   می و باالخره مالك و ارباب
 . ... ! كشيده است   می از اميري به پادشاهیگشته و احيانا كار    تبديل به امير می ، قدرت

 سيس شده است.أو اميرها ت  افراد  اين قبيل  دست  هب از سلسه سالطين ايران بعضی
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در  ،سجاالر  كسان و لشگريان آن راهزن يا خجان  ،پس از استقرار در محل و بسط قلمرو
 .شجده اسجت     مال و نامو  زيردستان مجی  الرقاب جان و مالك ،عمال دولتی لبا  فاخرِ

ليتی در ئومورين دولتی نه وظيفه معجين و مسج  أعمال حكومت و م ،تا قبل از مشروطيت
 و فشجار بجر   بايست با اخاذي از مجردم    گرفتند بلكه می   داشتند و نه حقوقی می  قبال مردم

 م و سجلطان اعظج  صدر آوردند و پيشكش هم براي وزير و درمی  د راپولدارها خرج خو 
معنجاي دينجی يجا    ه بج  «ملجت »و  «دولجت »اين ترتيب نه تنهجا مفهجوم و معنجاي    ه بفرستند. ب
 ل مجردم ئوار و مسج زگج  دمتوججه خج   هجيچ  مور خود را بهأوجود نداشته و م ،دموكراسی

طرف غارت و ظلم و چاجاول و   اند. يك بلكه دو قطب مخالف متضاد بوده ،دانسته  نمی
 طرف ديگر فرار و استتار و گوشه نشينی يا تملق و تزوير.

گيجري و   سجالم و صجالح بودنجد كنجاره     شدند. آنها كه نسبتاً   كشور دو دسته می مردم
پرداختنجد و     دفاع از خجود و خجانواده مجی    اختيار كرده به ي از دستگاه و اجتماع را انزوا
محجيط محقجري ناچجار بجه      ورزيدند. در   انتفاع از مختصر سرمايه و اندوخته قناعت می به
 رسيدند.   خودبينی و خودخواهی می شدند و باالخره به   می (خودپايی)

وسيله ساده تملق و تقويجت و خجدمت    ، اممق جستجوي معات و  براي  ه ديگريعدّ
تجرين ارادت   كوچك آنها نسبت به كردند و چون در باطن  می را اتخاذ دولتيان و اربابان
دوحجال   در هر  گشت.  ه رايج میسكّ  ،و تزوير و دوروئی مداهنه ناچار نداشتند تیو محبّ
فضجيلت و قجدرت و   شخصجيت و   گرفت محو  انجام می آنچه مسلماً دو دسته نزد هر و در

 ،در برابجر غاصجب سجتمگر    انفرادي بود ضجمناً  اشاعه روح بدبينی و بدخواهی و اخالقِ
عنجوان   هب ،ها و وظايف پرداخت مقرري حيله و دروغ و مداهنه و فرار از خدمت و عدم

 شد.  ی میی گرديد. رذايل اخالقی خوي متداول ملّمشروع تلقّ ،وسائل دفاعی

 ،متمادي قرون طی در  ،تاريخی  عوامل  و  جغرافيايی  احوال  و اوضاع اين  كهآن  خالصه
 ،ت فعلی مجا را ماننجد بعضجی ملجل ديگجر بجا روحيجه انفجرادي        دست هم داده ملّ هدست ب
بجار   هبج   ،جمعيجت   و  حجزب   از  فجراري   و  يیأعمومی، بدبينی، خودر  امور  گيري از كناره
 ه است.آورد

 
 احتياج و الزام

 داشته باشند يا نداشجته باشجند كجه از تجمجع و حجزب      ممكن است حق در هر حال مردم
لجزوم يجا بجدي چيجزي بشجود.        توانجد دليجل     آمد و بدآمد ما نمی ولی خوت .بدشان بيايد
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ات طبيعجت  مقتضيّ  تسليم  بايد سليقه ما نيست.ما  طبع و  تربيت و تابع ،ها الزام  ات ومقتضيّ
 ت خلقت شويم.و مشيّ

و در همجه وقجت سجبب     نظر از آنكجه اصجوالً   اجتماع و اتحاد در دنياي امروز صرف
طرز تشكيل دنيا و شجرايط   هبنا ب ،شود  می ت و وسعت عمل انسانصحت و قدرت و دقّ

شجود    ع متحد( اعمال میزندگانی جديد و مخصوصا رقابتی كه از خارج )خارج مجتم
 حكم واجبات را پيدا كرده است.

 ؛هجاي سجلطنتی اسجتبدادي    زندگی كشجاورزي و حكومجت   ثِيراكه به م تیهمان ملّ
اقتصادي و اداري قجرن    هاي در برابر ضرورت  ،منظم بود  غير مستقل و متشكل، غير  غير

گشجت    و اجتماعات  ها و شركت  ادارات  سسؤم ، جديد  و تربيبت در اثر تعليم  اخير و
شخصجيت    و  يأر  صاحب  و  كند جور  و  جمع  را  خود  تواند  می خوبی هب  و  است  و توانسته
 گردد.

 ،كوبنجد   سرمان می بر  حاكمه فاسدكه  هاي هيئت  و مقابل زورگويان داخلی  در  ما چه
 خواهيم زنجدگی   ناچاريم )اگر می ،نيرومند مرتبط خارج در مقابل قواي متشكل  چه و
 نتيججه خواهجد داشجت.    اجتماعی بشويم و مسلماً  متشكل و  حد وكنيم و زنده بمانيم( متّ 

ارتبجاط اجتمجاعی و دفجع مفاسجد       اي جز پايداري و ها چاره ها و دشمنی در برابر سختی
 :نيست

«
» 

يكديگر ارتباط بگيريد  باشيد با  داشته  پايداري  و  صبر  يدا هآورد  كه ايمان كسانی اي
 و از خدا بارهيزيد. اميد است پيروز شويد.

 
 نمونه زنده

نجام   هت و بهمّ هكه ب  چند ماهه اخير چرا جاي دور برويم. ديديد همين ارتباط و اجتماع
ت در برابجر  در حالی كه ملّج  و منشاء چه آثار عظيمی شد ، صورت گرفت« یجبهه ملّ»

صجفر   وضع نزديك به ظاهراً ،دولت و اداري و سياسی و تبليغاتیِ مالی و نظامی نيروهاي
ت نداشجتند راججع بجه    أجر كه دانشجويان چگونه دانشگاهی يد! ديد داشتو نيستی را 

                                                
صورت جمعی و فردي پايدار باشيد و با يكديگر ارتباط برقرار كنيد؛  : اي مؤمنان، به۸33/  عمران . سوره آل۲

 و از خدا پروا كنيد، بسا كه رستگار شويد.
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 كه سقف را بجر  بازار جمعی بكنند و مردم جا كردن ظرف آبخوري تقاضاي دسته هجاب
ت أقابل گربجه ججر  ظاهر مثل موت در م  هها كه ب كردند و شهرستانی  سرشان خراب می

 مملكتی را تكان دادند. ،خروج از النه را نداشتند

 دسجت   هل باصطالح رُ هگرفته نشد. اختيار و ب  دستگاه فاسد البته زمام اختيار از دست
كجه    اي افتجاده  ي ماننجد يجك پيجاده    عيناً ولی  هستندها  همان  ها راننده  ت نيفتاد،ملّ  مردم و 

واداشجتيم   ما نيز آنها را ،نمايد  گاهی هدف می  رعت و جهت وتغيير س سوار را وادار به
اي بجا   ي به ميجل مجا بگرداننجد و تجا انجدازه     تا حدّ ، ل ماشين را كه هنوز دردست دارندرُ

 ات ما حركت كنند.رعايت نظريّ
 

 مشكالت خطير

شود.   كار درست نمی ،دادن و جمعيت خواستن و گفتن و تشكيل حزب صِرفالبته با 
 و اجتماعات موانعی هست و مصالحی الزم است. در سر راه احزاب

هجا   نيجت  نكرده سوء  خداي  و ها  انضباطی ها، بی ها، خودخواهی پختگی نا ؛مانع عمده
هاست. در معماري هم براي آنكه سنگ روي سنگ بند شود يك مجالط و   و نادرستی
 الزم است. ،يكديگر بچسباند هالتيامی كه مصالح را ب ارتباط و

 ،است. بدون آنها ادوستی و همكاري و تقو ،آن مالط الزم ،اجتماع در معماريِ
 ،سياست و حزب كارِ مصالحِ اما است. محال ،قدرت و اثر احراز و اجتماع و حزب دوام

 ،خواهد  یتشكيالت و امكانات مدارد، الزم اي نيست.اطالع و بينايی بچگانه و كارساده
 خيلی كار و فعاليت بايد بشود. مخصوصاً

در مسائل  هاي روزگار است، نزد ما ايرانيها از آن سهل و ممتنع ،و سياست حزب
عيان بصيرت و مهارت در آن باشد مدّ تر موضوعات باالتر و عمومی زندگی هر قدر

لب و مدعی طيك داو نفر ميان صد در ،دوزي ينهشود. شما براي بندكشی و پ  می زيادتر
كمتر كسی خود  ،كنيد اما براي رياست اداره يا وزارت و بلكه سلطنت   مطلع پيدا نمی
 كند.  ر میرا ناتوان تصوّ

،ترينمسائل.محلپيچيدههااستانيدترينمترينوپرمشقتگودسياستازتاريك
ها،اصطكاكشديدمنافع،ها،جاسوسیوارنه،جاینعلِكارهادباكهنه،نبرهاكلكودوز

 هاوخطرهاست.هاوهزاراندشواریهجومگرس

آمدهاي اقتصادي و فرهنگی  مشكالت و پيش عمومی و جواب عالوه حل مسائل هب
 توانند چنين  لوح می اطالع و ساده و اداري و سياسی چندان آسان نيست. فقط افراد بی
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 تصور يا ادعايی را بنمايند.

ساختن و وارد جمعيت  حزب ،انديشد  انسان چنين مشكالت و خطرات را می  وقتی
طجرف سجابقه     از يجك  كنجد.   علجم مجی   در مقابلش قجد   و سياست شدن مثل كوه عظيمی
ها و بازمانجدن   گرفتاري ديگر طرف از ،در ميان مردم نامطلوب و بدنامی حزب و سياست

از همجه   و خطرات جانی. ه و قلعه طهماسبیقلع گاهی رفتن در قزل ،كسب و زندگی از
كالف سجردرگم شجدن يجا امكجان اشجتباه و        بودن موضوعات و  بدتر الينحلی و غامض

 شودكه اشجخاص  می بنابراين ديده .۲«» ،خالصه .تليّئوخطا و مس
هجا و   فجارغ از دغدغجه   ،كشند  راحت می  زنند و نفس  پس می  زنند.  می اين مورد پس  در

 دردسرها!
 

 فشار وجدان

و راضی  راحت كه بيند  می زودي هب اما كشد.  می راحت نفس موقتاً و زند می پس انسان
 ، آيجد   و او مجی  بيند به سر مجردم   نگ و نكبتی كه میدر برابر هزاران ن ، . وجدان نيست
عنجوان نجاظر   ه اي فقجط بج   شود كه گوشه   افتد. راضی نمی  جوت و خروت میه ب مجدداً
 اصطالح كشك خود را بسايد.ه بنشيند و ب

 افالطون ي فاضله مدينهشده  ها درست جعفر صادق  ها و امام ما از فرشته مملكت اگر
 ممعلّ  پخت،  كرد، نانوا نان خوبی می  بقالی خود را می ،كه بقال طوري هب ،بود و سقراط

  هيچ اين ، كردند  بازي می  خوب  را  سياست  هم  سياستمداران  و  داد  می  درستی  در  
 رفتيم.  دنبال شغل و حال خود میه بيك  بود. هر   كارها الزم نمی ها و حرف

كه بقال و نانوا در كار خود غل و  طور طور نيست. همان وجه اين هيچ اما متأسفانه به
رويم   می باالتر هرقدر نيز سياست و زمامداري و حكومت دستگاه در كند  می وارد غش
و جسارت  قدرت با كنيم  می مشاهده بينيم و بالعكس  می  اثر كمتر و امانت تصالحيّ از

  :بسيار طبيعی است رسانند.  معنوي می ي وهاي مادّ برند و زيان  می ما را بيشتري حق
«»2

 سجهل  ، سري نديد و وقتی پادات و كيفري در كار نبجود  باال وقتی بشر مراقب و آقا
نيجاز و آزاد از مراقبجت و سجئوال و     و خود را بیاختيار و امكاناتی هم داشت  اگراست 

                                                
 زيانكارند. : ]آنان[ در دنيا و آخرت۲۲/  سوره حج .۲

نيجاز احسجا     آورد، و حتّی[ اگر خود را بجی  جاي نمی ]شكر اين نعمت به : هرگز انسان 7و  6/  . سوره علق۸
 آورد. كند، سر به طغيان بر می
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آنچجه   كند. در مقابل  ها می ها و فساد ، ظلم ها استفاده شود. سوء  سركش می ،جواب ديد
داند و توقجع تعظجيم و    خود را طلبكار می ، شود هيچ   كه نمی شنا  و ممنون برد حق  می
 .... كند  ق نيز از همه پيدا میتملّ

حسابمانراكفدستمانگذاردنددائمـاًكرديم.رهاكنارنشستيمواختيارراساو1٣11
 افتادگیوبردگی!تاپشتدروازهشهر،ناامنی،عق گرفتاری،خرابی،نپاوو

فكجر باشجيم و غجم آن را    ه اگر مملكت مال همه است همه بايد زحمجت بكشجيم. بج   
 يجا انگليسجی   يجا عجرب   گجاه امريكجايی   را هجيچ  ان. اير آن داشته باشيم بخوريم و نظر بر

و مردمجانی   طبعی اسجت فكجر آن جوانجان    چه دنائتِ مصيبت و درست نخواهد كرد. چه
اقامجت و   ،و امريكجا  كه به بهانه خرابی اوضاع كشور و سالمت و راحت ممالك اروپا

 دهند!  اشتغال در آن كشورها را بر خدمت در وطن و قبول زحمت ترجيح می

هارادرستنكنيماگرجبـرانغفلـتيـاخيانـتپـدرانوخودمـانرااگرماخرابی
عنـیوموقـعنزداييمپ كیاينكاررابكنـدشمهایننگراازدامنايرانننمائيمولكه

 خدمتوفداكارینيستوكجااستش

كند   دينی حكم می و فريضه  یملّ  ها باز وظيفه ابهام  و  و خطرات  آن مشكالت همه  با
.لیغيرازماندارد...ئومملكتصاحبیومس.در كنار ننشينيم   كار خيال و بی كه بی

 
 روزنه اميد

سياسجت هجم   ، سياسجت.  توانجد باشجد    اميدواري يك چيز مجی يگانه مايه دلخوشی و راه 
 امور عمومی داراي دو جنبه است: مثل خيلی چيزها و مخصوصاً

 ،ج جنبه غريزي و فطري يا مادرزادي و الهامی۲
 ج جنبه فنی و تخصصی.۸

فطرت  و غريزه به كس هر است. طور همين هم داري ملك و آشازي و معماري مثالً
شجرايط و لجوازم    خانه خوب و بد و تشجخيصِ  دركِ ، سات بشرييا احتياجات و احسا

است تخصص و اطالعی در شناسايی مصالح و فنجون   نمايد ولی ممكن  را می  ساختمان
 ی نداشته باشد.ئابنّ

ي و نظجر  أهمه ماها سياستمدار و صجاحب ر  ،به جنبه غريزي و فطرت پاك آدميت
و احترام باشيم. زير بجار ننجگ    آزادي فهميم كه بايد داراي شرافت و  خوب می .هستيم

دهيم. همجه طالجب     ها را كم و بيش تشخيص می نيت نيت و سوء رويم. حسن   و ظلم نمی
را با اتكجاء   موانع آن پاك و آزاد و آباد هستيم و روت كلی نيل به اين هدف و ايرانی
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اين همان جنبجه غريجزي    ،... كنيم  ايم حس می هاي كه اختيار كرد به مرام و اصول عاليه
بجا يجك عنايجت و عالقجه و مطالعجه       . و خدادادي و عمومی سياست و حكومجت اسجت  

ممالجك   سياسجی  . افجراد عجادي احجزاب    شجود   براي غالب اشخاص فراهم مجی  ، معتدل
همجان توججه و بيجداري     ،عالوهه ب .ورود به مطلب ندارند بيش از اين ،هم دموكراتيك
هجاي مجأمورين    اسجتفاده  هجا و سجوء   موجب جلوگيري از بسياري از غفلت ،و حسابرسی
و سياسجت   بايجد وارد حجزب    تجوانيم و مجی    از اين جهت است كه ما می .شود دولتی می
 بشويم.

 شاء كه ان  خواهد بود اي كاركشته يها كاردان عهده هب تخصصی و فنی جنبه آن اما
  جمع ما محروم از آنها نخواهد بود.سا -

 
 لتوّك

  ت بجس ليّئودانيم و متوجهيم كه امروز قدم در كار بسيار خطير و مسج  در هر حال ما می
خطرات فجراوان در برابرمجان هسجت. امجا       مجهوالت و  مشكالت و .گااريم  سنگين می
  خجود و بجه   هكه شجخص بج   بيچارگی و درماندگی است حاالتِ . در اين اي نداريم چاره

يك تعمقجی در وججود و در    ، دهد خود می ه. يك تكانی و يك فشاري ب آيد  خدا می
طلبجد. سجاس وقتجی      كمك می اعماق ضميرت اول از . كند  می  هاي فطري خود سرمايه

،  ، دعجايی  تمنجايی يجك   .كند  خالق میه خود را ناتوان و تنها ديد توجهی به خارج و ب
كمجاالت   كه ارتباط و اعتقاد به انسانی .شود  كار درست می  ،لی...الخره توكّالی و بتوسّ

گنجينه سرشار منابع زاينجده آنسجت و راه    ،و به مبانی عاليه خلقت و طبيعت داشته باشد
ي اتكجا  به ،قصد خدمت هستيم و تنيّ حسن بنابراين ما چون مطمئن به نهايت دارد. به بی
لی گيريم و تجوكّ   تصميمی می  شويم.  كار می وارد ،حفاظت حق خود و هدايت و نيروي
 :نماييم  می

«» 

دانيمكهبايكعملشويمومیواردمی،اوودرراهاوهاميدواتكایبهنامخداوبهب

. بسيار تأمل و فعاليجت و  شوديلبهگلستاننمیگورستانتبد،بلكهيكقرن،ويكروز
فداكاري و جمعيت و زمان الزم است، بايد خود را آماده براي دوران طوالنی صجبر و  

 زحمت نماييم.

                                                
 : و چون ]براسا  مشاوره[ تصميم گرفتی ]نگران مبات[ بر خدا توكّل كن. ۲۱۲/  عمران . سوره آل۲



 
 

 

 
 

 مدافعات(، 6مجموعه آثار )

 

333 

 ديگر نشديم: چرا وارد احزاب

در مملكتجی كجه    ، اند يا نادان. ابجداً  موجود خداي ناكرده خائن گوييم احزاب   البته نمی
افجراد و افكجار از هجم     ، سال خودپجائی و خودخجواهی فرمجانروايی داشجته     چندين هزار
مسجخره   واحد و سيستم دو حزبجی واقعجاً   صحبت از حزب ،اند ها فاصله گرفته فرسنگ

ب حجز ت ،كار كه اوايلِ  است )مگر اينكه ساختگی و فرمايشی باشد(. بسيار طبيعی است
ات د و تفرق باشد اگر واقع بين باشيم بايد با توججه بجه روحيّج   با تعدّ ، اه ايرانیو تشكل 
صميمانه براي اجراي عمل مفيدي دور هم جمجع شجدند و كجار     همينكه ده نفر ، ايرانی
 دستشان را ببوسيم. ،كردند

آنها مردمان خوبی  سسينؤاند و م قابل احترام ،حصال ی و اجتماعاتِمل ساير احزاب
خود را  انعكا  عقايد و آمال ،در مرام و روت و سوابق آنها هستند اما اكثريت مردم

نهضت آزادي » فكريِ ها در اصول مرامی و مبانیِ اند و ممكن است بعضی نيافته كامالً
 بهتر و بيشتر جواب مكنونات و معتقدات خود را بيايند.«ايران

حزب  بايستی   نمی ظاهرا۲ً« »كه  است صحيح
ريسجمان الهجی نيسجت      و هدف احجزاب  ت جديدي تشكيل دهيم ولی مرامنامهيا جمعيّ

 ها و نظريجات كجامالً   چون اين مرامنامه ، عكس هممنوع باشد. بلكه ب كه اختالف در آن
اند اختالف در مجرام   ها و نظريات بسيار متفاوت داراي سليقه بشري است و افراد ايرانی

 حقيقت و واقعيتی است.، تشخيص هم و

كجه   كسانی حداكثر اول مرحله در كه ستا اين رفت آن دنبال هب و خواست بايد آنچه
و  ،)اين خود خدمت بزرگجی اسجت(    نزديك دارند متشكل و مجتمع گردند همفكري
ت نيّج  حسن توجه به كه با و اشتراك مساعی  ايجاد ارتباط طريق  مختلف از هاي دسته ساس

مقاصد مشجترك اساسجی همگجام شجوند و      براي رسيدن به ، و قصد خدمت وجود دارد
روز امكجان همكجاري و همراهجی و    ه جهتی قدم بردارند كه روز ب همه در ، یكلّ طور هب

ا هج  ت بيشتر شود و روزي برسد كه همه ايرانجی ما بين افراد و اجتماعات ملّ ، همفكري
 هاي دست كمتر شود. از تعداد انگشت اجتماعی و حزبی گردند و تعداد كل احزاب

 
 یجبهه مّل

 العاده ضروري و   بدهد و فوق  ی انجام داده و بايدمان كاري است كه جبهه ملّه اين 
                                                

 [ رشته ]ارتباط با[ خدا چنگ زنيد و متفرق مشويد.: همگی به ]قرآن۲3۳عمران / . سوره آل۲
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تمجام افجراد و افكجار را     ،ايران ر و يا توقع اينكه بتوان در حال حاضرِارزنده است. تصوّ
 نمود و جلوي تشكيل احجزاب  موجود را منحل  واحدي وارد ساخت و احزاب در قالب

و مقصجد   جبهه ملی غيرمعقول و غيرعملی است. اساسنامه فكر كامالً ،جديد را گرفت
  اي كجه در ممالجك   عكجس و بنجا بجه سجابقه      هچنين نيست بلكجه بج    آن نيز  سسينؤاولين م

هاي  تاحزاب و جمعيّ  از  حاديه و تركيبیاتّ  يك  یملّ هجبه  ،است عمل شده دموكراسی
اين مجموعجه   اند و باشد كه هنوز در اجتماعی متشكل نشده  از افرادي می احياناً حزبی و
يعنی احجراز   ،تملّ هاي عمومی جهت خواسته در ،مقصد و استفاده از مشتركات مرام  را با
 نمايد. رهبري می حكومت دموكراسیو تامين  آزادي

جبهجه  »الوجوه درصدد ايجاد دكانی در مقابل  وجه من هيچ به«نهضت آزادي ايران»
  آن نيست. بلكه در طول آن و در حكم يكی از عناصر تشجكيل  و در عرض  «ملی ايران

تشجريك مسجاعی و    ،عضجويت پايرفتنجد   كننده آن است. اگر مجا را بجه   دهنده و تكميل
 هجر  هلجاج و دشمنی نخجواهيم كجرد. بج    ،همكاري صميمانه خواهيم كرد. اگر ناايرفتند

انتظجار   طی چنان طريقی را از جبهجه ملجی   ايم كه مردم ما در طريقی قدم گااشته ،حال
 دارند.

 
 خالصه مرامنامه

 ،از مرامنامه كافی تفصيل و تشريح ان بهاير آزادي عضو موسس نهضت حسن نزيه  آقاي
قانون ، تابع ، ايرانیما مسلمان ؛كنم طور خالصه بايد عرض هبنده ب .كرد خواهند صحبت
 هستيم )كف زدن حضار(. و مصدقی اساسی

اين معنی كه يگانه وظيفه خود را روزه و نماز بدانيم. بلكجه ورود  ه ج مسلمانيم نه ب۲
و فريضه دينجی بجوده ديجن     ما به سياست و فعاليت اجتماعی من باب وظيفه ملی

را عبجادت   خلجق و اداره امجور ملجت   ه دانجيم و خجدمت بج      نمیرا از سياست جدا 
را از   و كسجب و حفجظ آن   ،ن موهبت اوليه الهجی اعنوه را ب . آزادي شماريم می

 شناسيم.    می و امتيازات تشيع سنن اسالمی
ت و ساير وظايف مساوات و صميميّ اصول عدالت و كه به معنی اين همسلمانيم ب
اعالم   حدملل متّ  منشور  و  فرانسه كبير  آنكه انقالب  قبل از ،انسانی  اجتماعی و
 . ايم... معتقد بوده ،نمايد



 
 

 

 
 

 مدافعات(، 6مجموعه آثار )

 

33۸ 

ی و دوسجت  است و بجس. ايجران   نگوييم كه هنر نزد ايرانيا  هستيم ولی نمی ايرانی -۸
بجر قبجول نجواقص و     ب نژادي نيست و بالعكس مبتنجی بودن ما مالزم با تعصّ یملّ

 ت و استقاللحيثيّ به نسبت است. ديگران حقوق فضائل و احترام به معايب خود و
كنيم ولی مخالف ارتباط و تعجادل بجا    میالعاده پافشاري  و تعالی كشورمان فوق

 ،روز پيونجدها و احتياججات متقابلجه    هبج   روز  كجه   زنجدگی در جهجانی    ساير ملل و
 نيستيم. ،شود  شديدتر می

نبوده  ۲«  » منافی ولی هستيم ايران اساسی قانون ج تابع۳
هجيم   د  كنيم و اججازه نمجی   طرفداري می ،صورت واحد جامعه ب ن اساسیاز قانو
 ،قضجات  استقالل ،و مطبوعات و اجتماعات كه آزادي عقايد و اسا  آن  اصول

و امجا فجروع    .دفراموت و فدا شو ،صحيح است تفكيك قوا و باالخره انتخابات
حكومت  بالنتيجه و نمايد احراز را اصلی ،مقام نآ تعبيرِ سوء با ،قانون تشريفاتِ و
 پايمال شود. و حاكميت قانون ملی

دانجيم   و شرق می افتخارات ايران، را از خادمين بزرگ هستيم و مصدق ج مصدقی3
مكتجب او   ،زده ولی نه به آن معنی و مقصدي كه از روي جهل و غرض تهمجت 

ب ضد خجارجی و ججدائی   و تعصّ را مترادف با هرج و مرج و تقويت كمونيسم
عنوان يگانجه رئجيس دولتجی كجه     ه اند. ما مصدق را ب فی كردهاز جهان معرّ ايران

بجود و قجدم در راه    محبوب و منتخب واقعی اكثريت مردم ريخ ايراندر طول تا
ت را برقجرار سجازد و   و ملّج  توانست پيوند بين دولجت  ،ت برداشتههاي ملّ خواسته

يعنجی   ،خير ايرانبه بزرگترين موفقيت تاريخ ا مفهوم واقعی دولت را بفهماند و
 «مصجدق  راه»  و «تز»  از سبب اين هب و كنيم  می تجليل ؛گردد نائل استعمار  شكست
 ،پيمان ما با او و با شما پيوسجته برقجرار بجوده    خواهيمازخدامیكنيم.  پيروي می

 باشيم. ۸«مقضی المرام» و همگام در راه حق و خدمت به ايران
 

                                                
 كنيم. اي ديگر را انكار می اي ]از پيامبران[ را باور داريم و پاره ه: پار ۲۱3/  . سوره نساء۲
۸ . 
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 ۲۱/۲/۲۳3۸مورّخ  63۲۲كيهان شماره 
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 (۲دي ويژه شماره )مهند  مهدي بازرگان در اولين جلسه دادگاه عا
 ۸۲/7/۲۳3۸دادرسی ارتش، مورّخ 
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 (۲) شماره ويژه   عادي جلسه دادگاه در اولين اس سيد محمود طالقانی آيت
 ۸۲/7/۲۳3۸دادرسی ارتش، مورّخ 



 
 

 

 
 

 متهمان در دادگاه تصاوير
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ن ( دادرسی ارتش در عشرت آبجاد )پادگجا  ۲نخستين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره )

تيجپ   . مهنجد  بازرگجان بجه اتفجاق تيمسجار سجر      ۸۲/7/۲۳3۸عصجر فعلجی(، مجورّخ     ولی
 فر وكيل مدافع ايشان. نقی شايان دكترعلی

 



 
 

 

 
 

 مدافعات(، 6مجموعه آثار )
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( دادرسججی ۲مهنجد  مهجدي بازرگججان در اولجين جلسججه دادگجاه عجادي ويججژه شجماره )      

 كند. از سمت چپ تصوير: ، خود را معرفی می۸۲/7/۲۳3۸ارتش، مورّخ 
 اول: سرهنگ عزيزاس اميررحيمی و سرهنگ دكتر اسماعيل علميه. رديف
 عبا  شيبانی.  و دكتر  اس سحابی، سرهنگ محسن پگاهی دوم: مهند  عزت رديف



 
 

 

 
 

 متهمان در دادگاه تصاوير

 

36۳ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( دادرسی ارتش در عشرت آبجاد )پادگجان   ۲نخستين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره )
دكتر علی نقی شايانفر در پشت تريبون، ، سرتيپ ۸۲/7/۲۳3۸عصر فعلی(، مورّخ  ولی

 كند. موكّل خود آقاي مهند  بازرگان را معرفی می
 از سمت چپ تصوير: 

رديف اول: مهند  مهدي بازرگان، سجرهنگ عزيجزاس اميررحيمجی، سجرهنگ دكتجر      
اسماعيل علميه، دكتر يداس سحابی، سرهنگ علی اكبر غفاري، سرهنگ 

 صغر مسعودي.ا محمود خلعتبري و سرتيپ علی
 عبا  شيبانی  دكتر  اس سحابی، سرهنگ محسن پگاهی و رديف دوم: مهند  عزت
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( دادرسی ارتش در عشرت آبجاد )پادگجان   ۲نخستين جلسه دادگاه عادي ويژه شماره )
.تيمسار سرتيپ شايانفر در پشجت تريبجون، موكّجل    ۸۲/7/۲۳3۸عصر فعلی(، مورّخ  ولی

 كند. بازرگان را معرفی می خود آقاي مهند 
 از سمت چپ تصوير: 

رديف اول: مهند  مهدي بازرگان، سجرهنگ عزيجزاس اميررحيمجی، سجرهنگ دكتجر      
 اسماعيل علميه، دكتر يداس سحابی.

اس سحابی، سرهنگ محسن پگاهی و دكتجر عبجا  شجيبانی،     رديف دوم: مهند  عزت
 سرهنگ محمد اعتمادزاده.



 
 

 

 
 

 متهمان در دادگاه تصاوير

 

36۱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( دادرسجی ارتجش،   ۲يداس سحابی در اولين جلسجه دادگجاه عجادي ويجژه شجماره )      دكتر
 كنند. در پشت تريبون خود را معرفی می ۸۲/7/۲۳3۸مورّخ 

 از سمت چپ تصوير:
نقی شايانفر، مهند  مهدي بازرگجان، سجرهنگ    رديف اول: تيمسار سرتيپ دكتر علی

 عزيزاس اميررحيمی، سرهنگ دكتر اسماعيل علميه.
 عبا  شيبانی. و دكتر سحابی، سرهنگ محسن پگاهی اس يف دوم: مهند  عزترد
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( دادرسی ارتجش در سجاعت   ۲دادگاه عادي ويژه شماره )  متهمان
 آباد. ، عشرت۲۳3۸، مهرماه تنفس دادگاه

ازراسججت بججه چججپ، رديججف نشسججته: مهنججد  مهججدي بازرگججان،    
 كتر يداس سحابیاس سيد محمود طالقانی، د آيت

ابوالفضججل حكيمججی،   سججيد مصججطفی مفيججدي،  رديججف ايسججتاده: 
مجنش،   بابايی، پرويز عجدالت  مهدي جعفري، احمد علی محمد

 اس سحابی، دكتر عبا  شيبانی مهند  عزت



 
 

 

 
 

 محكومان دادگاه تصاوير
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 مهند  مهدي بازرگان، استاد دانشگاه

 ده سال زندان

 اس سيد محمود طالقانی آيت

 ده سال زندان

 دكتر يداس سحابی، استاد دانشگاه

 هار سال زندانچ
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 اس سحابی مهند  عزت

 چهار سال زندان

 دكتر عبا  شيبانی

 شش سال زندان

 بابايی احمد علی

 شش سال زندان
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 عبا  رادنيا 

 دو سال زندان

 مهدي جعفري  سيد محمد

 ال زندانچهار س

 ابوالفضل حكيمی

 چهار سال زندان
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 نگار محمد بسته

 چهار سال زندان

 سيد مصطفی مفيدي

 پنج سال زندان
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 ۲۳3۱مهند  مهدي بازرگان، زندان برازجان، فروردين 



 
 

 

 
 

  جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججتصاوير محكومان در زندان 

 

37۳ 
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 اس پيمان  دكتر كاظم سامی، مهند  مهدي بازرگان، دكتر حبيب
 ، باغ زندان قصر 7/۲۸/۲۳3۱
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 گاندكتر محمد مهدي جعفري، مهند  مهدي بازر
 قصر 3، مقابل زندان شماره6/۲/۲۳36مورّخ   

   اند: ياد مهند  بازرگان اين عكس را به آقاي جعفري داده و نوشته زنده
 «هميشه با هم، در راه حق»

 مهدي بازرگان
6/۲/۲۳36 
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 فارسي نمايه

 
 آ

 296 ، 56 آئين دادرسي و كيفر ارتش
 303  كل ارتش يآئين دادرس

 56  یكيفر يدادرس آئين
  ،265 ،266 ،266  بادان آ

264، 269، 263 
 205  باريك نو آب
 370  ترش آب

 202  آخرالزمان
 ،624 ،236 ،206  آخرت

 666، 654، 657، 643، 646، 677، 667 
 399  آذر، دكتر
 673 ،653 ،256 ،267 ،343  آذربايجان

 644  ها آرامي
 607  آريا، سرهنگ

 644  آرين
 626 ،692 ،690 ،343 ،35  خواهان آزادی
 ، 692 ،690 ،362  يخواه آزادی

696، 696، 694، 697 
 ،65 ،67 ،62 ،23 ،22  یآزاد

69 ، 56، 46، 34 ، 90، 339، 320، 326، 
362، 366، 363، 362، 366، 365، 364، 
357، 359، 349، 379، 330، 337، 390، 
394، 233، 235، 233، 263، 265، 264، 

263، 250، 252، 256، 257، 240، 246، 
245، 244، 249، 270، 233، 236، 235، 
233، 294، 297، 600، 603، 604، 630، 
633، 626، 660، 666، 665، 666، 667، 
650، 653، 652، 655، 654، 657، 653، 
645، 679، 630، 633، 632، 636، 635، 
633، 639، 693، 699، 626، 626، 625، 

627، 660، 663، 663 ،662 
 235  اجتماعات یآزاد
  ،250 ،264 ،20  انتخابات یآزاد

249، 274، 277، 232، 236، 236، 625 
 695  زنان يانتخابات یآزاد
 250  یرأ یآزاد
 650 ،26 ها زن یآزاد
 37 قلم یآزاد
 633  مطبوعات یآزاد
 252  نطق و بيان یآزاد
 666  و اختيار یآزاد
 365 ، 46  عقيده و بيان یآزاد

 263  يحرارت آزمايشگاه
 267  آستارا

 229  پرس آسوشيتد
 364 آسيا

 673 ،639  آشور
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 644  ها آشوری
 264  یآغاجار

 602  نخا محمّد آغا
 600  آفريقا

 24  آل ابراهيم، طاهر
  ،372 ،373 ،76  آلمان

376، 339، 209، 297، 693، 693 
 293 ،276 ،396  يآلمان

 ،390 ،372 ،76 ،26  آمريكا
399، 233، 236، 226، 229، 263، 266، 
252، 276، 600، 656، 693، 696، 693، 

663 
 663 ،276 ،266 ،236 آمريكائي

 66  اهدانشگ تأتر يآمف
 265  يآموزشگاه مامائ

 399  اهلل ، حبيب آموزگار
 633  تز يآنت

 660  آنيبال
 666  وار آيشمن

 306 ،300 ،77 ،53 ،69 يآيين دادرس
 630 ،56  و كيفر ارتش يآيين دادرس
 59  يوكيفر عموم يآيين دادرس

 602 ،59، 56 یكيفر يدادرس آيين

 ا

 627  اطهار ائمه
 623  )ع( ابراهيم

 235  بابويه ابن
 625  ابوريحان بيروني

 625  سينا يعل ابو
 635  اتا تيزاسيون

 622  اتابكان
 233  ياتابك

 635  كردن تيزه اتا
 634  اتاتيسم

 660  ياتّحاد ممالك اسالم
 392  اتحاد مهندسين ايران

 333  اتحاديه تجار
 76    كارگران فرانسه ياتحاديه عموم

 26  ياتحاديه ممالك عرب
 366   حقوق بشر يبين الملل یديه هااتحا

 76  يكارگران مسيح اتحاديه
 دور خاور و آسيا یاقتصاد  كميسيون اجالسيه

 364 
 63  ی، سرتيپ مهدياحترام

 ،203 ،332 ،39 ،36  احزاب
 206، 205، 232، 235، 239، 249، 277، 

273، 239، 293، 635، 690، 662، 664، 
669، 660، 663 

 275  احزاب چپ
 275  يحزاب دولتا

 249 يمل احزاب غير
 660 ، 692 ،639 ،34 ياحزاب مل

 206 ،344  احكام اسالم
 335  احكام شريعت مطهر

 633 ،263 ،362 آباد احمد
 633 ،630 ،652  شاه احمد
 630 ،290 ،74 ،40 ،52 ، ناصریاحمد

 253  يكش اخراج از لوله
 366، 99  ياداره اطالعات شهربان

 97  يربانشه ياداره آگاه
 236 ، 370  وزارت فرهنگ ياداره بازرس
  ،329 ،40 ،55 ارتش ياداره دادرس

346، 600، 603، 602، 606، 606، 605، 
607 ، 603، 609، 633، 632، 636، 636 

 ، 607 كشور كل ياداره زندان شهربان
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636، 636 
 607   اداره زندان قصر

  ،396  ايران ياداره ساختمان بانك مل
204 ، 266 ،253 

 333 ،333 ،377 ياداره سرپرست
 233  اداره صندوق وام مهندسين

 230  اداره كل صنايع و معادن
 635  اداره كل غله

 ،207  ]آب تهران[ يكش اداره لوله
 266، 266 

 393  ارتش ياداره مهندس
  ايران يكل دادرسي ارتش شاهنشاه اداره

253 
 635  كل معادن اداره 

 622  ادبيات ايران
 623  ياديان اله

 ،655 ،662 ،663 ،633 ،604 ارباب
646، 643، 676، 674، 636، 662، 666 
 623  ارتدكس

 ،64 ،63 ،60 ،34 ،35  ارتش
 53، 76، 75،  37، 92، 309، 367، 363، 

369، 356، 354، 232، 236، 225، 227، 
273، 276، 653، 637، 693، 699، 632 

 696 ،357  ارتش ايران
 ،34 ،35 ياهارتش شاهنش

 39، 66، 367، 697، 604 
 236  اردالن، دكتر
 262  يقل اردالن، ناصر

 293  3663ارديبهشت 
 692 ،43 ،63 ،27 3660ارديبهشت 

 220  ارگان حزب ايران
 235 ،200 ارمغان اروپا

 235  ارمغان سفر فرنگ

 333  ارمغان فرنگ
 ،370 ،355 ،366 ،37  اروپا

373، 372، 379، 333، 334، 337، 333، 
390، 393، 396، 394، 397، 399، 233، 
235، 226، 262، 240، 242، 233، 600، 
636، 626، 656، 673، 679، 636، 634، 

693، 663 
  ،374 ،375  ها اروپائي

334، 333، 664، 652، 673 
  ،394 ،337 ،330  ياروپائ

230، 293، 606، 644، 673 
 652  شدن ياروپائ

 396  اروپای متمدن
 297 ،396  يشرق یروپاا

 627  يمسيح یاروپا
 202  «از خداپرستي تا خودپرستي»

 644  ها ازبك
 202  «كشي تا جاروكشي لوله  از»

 663  جبهه ملي اساسنامه
 244  یآزاد اساسنامه نهضت

 279 ،253 ،250  استاد دانشگاه
 297  استالين

 679  استامبول
 ،362 ،366 ،34  استبداد

 364، 236، 270، 295، 294، 293، 600، 
603، 606، 604، 603، 609، 630، 633، 
632، 636، 636، 634، 637، 633، 623، 
622، 626، 626، 625، 624، 627، 623، 
629، 660، 663، 662، 666، 665، 664، 
663، 669، 666، 666، 665، 664، 663، 
669، 650، 653، 652، 656، 656، 655، 
654، 657، 659، 643، 642، 646، 646، 
645، 647، 672، 676، 674، 677، 673، 















 مدافعات ،(4ــ مجموعه آثار)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 633

 

679، 630، 636، 636، 634، 637، 633، 
639، 690، 693، 692، 694، 697، 693، 

626، 626، 624 
 635  ساله 2500 استبداد

 644 ،297  استبداد ايران
 693  يشاه يعل استبداد صغير محمد 

 664  استبداد عياش
 664  استبداد مدير

 694 ،639 نواستبدادِ 
 ،293 ،245 ،264، 36 یاستبداد

606، 607، 609، 636، 637، 639، 623، 
623، 660، 662، 664، 667، 663، 663، 

669، 642 ،672، 673، 637 
 26  استثمار
 ،362 ،366 ،63  استعمار
373، 263، 263، 252، 249، 270، 600، 
609، 630، 634، 633، 623، 665، 664، 
667، 663، 650، 652، 655، 646، 673، 
630، 635، 633، 639، 690، 693، 692، 

626، 625، 662 
 690  استعمار انگليس در ايران

 673 ،600 استعمارگران 
 694 ،693 ،656 ،653 ،667  یاستعمار
  ،53 ،63 ،27 ،26  استقالل
34 ، 93،  332، 366،  363،  367، 363، 

356، 343، 373، 379، 263، 253، 252، 
240، 233، 600، 603، 630، 632، 636، 
633، 639، 620، 624، 627، 623، 660، 
667، 669، 660، 663، 662، 666، 665، 
664، 650، 645، 676، 677، 630، 636، 

635، 696، 637، 629، 660، 662 
 627 ،363 ،362  استقالل ايران

 252 ،234  استقالل دانشگاه

 629  استقالل قوه قضائيه
 50  اسقف ماكاريوس

 637 ، 606 اسكندر
 ،60 ،29 ،24 ،23  اسالم

 50 ، 36 ، 305،  335، 366، 334،  337، 
339، 395، 393، 399، 200، 206، 233، 
239، 292، 625، 624، 627، 629، 657، 

642، 644، 677، 679، 637، 620، 622 
 233  يو سياس ياجتماع یاسالم ايدئولوژ

 334  اسالم و مالكيت
 202  يسماسالم يا كمون

 ،396 ،360 ،369 ،26  ياسالم
 396، 395، 394، 397، 393، 233، 239، 

292، 620، 625، 640، 639، 623، 663 
 370  خان ، ميرزا احمدیاشتر

 22  اشرار فارس
 264  «خوزستان یها اشك»

 672 ،626 ،326 ،99 ،97  اصفهان
 602  ياصفهان

 254 ،377 صفي اصفياء، مهندس
 695  اساسي انون ق متمم  46 اصل 
 609 ، 53 ،50 يمتمم قانون اساس 79اصل 

 ،390 ،373 ،332 ،26  اصالحات
393، 203، 232، 234، 223، 222، 240، 
245، 235، 604، 630، 664، 667، 663، 
669، 650، 653، 652، 656، 656، 655، 

630، 632، 636، 696، 626، 625 
 650 ،669 ،335 ،56 ،26  ياصالحات ارض

 655 ،650 ،664  حات استبداداصال
 635  یاصالحات اقتصاد 

 633 ،664  طلب اصالح
 206 ،334 ،29 اصول اسالم

 344  ياصول دموكراس
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 292 ،54  ياصول قانون اساس
 693 اطريش

 667  ياطريش
 35  ياطالعات شهربان

 224  اعتصاب دانشجويان
 220 ،239 ،234  اعتصاب مهندسين

 224  یا توده یها اعتصاب
 349  گزلو اعتماد الدوله قره

 ،333 ،63 اعتمادزاده، سرهنگ محمد
 604، 667 

 673 ،644 ،666 ،620  اعراب
 233 ،349  اروپا  اعزام محصل به

 234  3660آذر  7اعالميه 
 247  3662اعالميه ارديبهشت 

 332  اعالميه افسران و سربازان
 239  اعالميّه تأسيس نهضت آزادی ايران

 36  3660ماه  اعالميه تير
 ، 43 ، 46 ،66  حقوق بشر ياعالميه جهان

 36 ، 37 ، 330، 366، 292، 625، 623 
 247  اعالميه رئيس دانشگاه

 277  ام تير ياعالميه س
 695 ،244  5/33/3660اعالميه
 65  اعالم یعلما یها اعالميه

 ،390 ،344 ،364  اعليحضرت
 392، 230، 264، 267، 256، 256، 255، 

243، 249، 276، 276، 277، 236، 234 
 279 ،273  اعليحضرت سابق

 279 ،273  ياعليحضرت فعل
 36  یاعليحضرت محمد رضا شاه پهلو

  ،22 ،20   اعليحضرت همايون شاهنشاه
60، 56،  335، 325، 364، 253، 274 

 663   افتتاحيّه نهضت آزادی ايران
  ،27 ،24 ،35  افسران

60 ، 62 ،  64، 52 ، 43 ، 73، 92 ، 364، 
363، 356، 343، 336، 393، 236، 223، 

244، 237، 290، 666، 643 
 269 ،56 ،69  یافسر

 602  افغانستان
 602 يافغان

 200  یا افكار توده
 203  يافكار سوسياليست

 ،70 ،49 ،43 ،66 ،29  يافكار عموم
 76، 343، 243، 633، 669، 692، 622 

 202  يافكار كمونيست
 263  نيسمافكار كمو

 203  يو اشتراك یافكار ماد
 249  يافكار مل
 667 ،295  افالطون

 634  ياقبال ماكوئ
 ،223 ،376 منوچهر اقبال، دكتر

 256، 233، 232، 236 
 635  اقتصاد ايران

 ،67 ،39  عليه امنيت كشوربر اقدام 
 304 ،339 ،325، 256 

 349 ،367   اقليت مجلس پنجم
 690  هممجلس پانزد ياقليت ملّ

 644  ياقوام آريائ
 226  البرز

 663 ،76  الجزاير
 624  الرضا يبن موس يالسلطان عل

 60 ،29  يرعيت الغاء عنوان ارباب
 653  الغاء قرارداد نفت

 653  الغاء كاپيتوالسيون
 273  شدن نفت يخلع يد و مل یالغا

  666 ،354 ،367 ،365 اَلْمَأمُورُ مَعْذُور
 392  «اِما»
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 667  )ع( جعفر صادق امام 
 626 ،359 ، 39  امام حسين )ع(

 646  )ع( امام زمان
 624  امامت

 657  ژاپن یامپراطورها
 673 ،644 ،623 ،606  روم یامپراطور
 690  یاستعمار یها یامپراطور

 276  امتياز نفت
 653  امتياز نفت جنوب

 673  تنباكو امتياز
 665  )ع( اميرالمؤمنين

 ،75 ،63 عزيزاهلل اميررحيمي، سرهنگ
 74، 37 ، 306، 309، 330،  333،  600، 

604  ،665، 664، 667 ، 663 
 632  اميركبير 

 266  اميريه
 230  امين، مهندس

 234 ،235 ، 36  ، دكتر علييامين
 236  ، نصرت اهلليامين

 657 ،623 ،206  انبياء
 ،233 ،349 ،34 ،56 ،20 انتخابات

 260، 264، 267، 250، 252، 254، 277، 
233، 232، 236، 236، 235، 234، 600، 

606، 633، 690، 692، 695، 625، 662 
 625 ،633 ،299  انتخابات آزاد

 شانزدهم و پانزدهم یها انتخابات آزاد دوره
  249 

  يمل یانتخابات دوره بيستم مجلس شورا
274، 232، 625 

 237  انتخابات دوره چهاردهم
 252  يانتخابات شورائ

 690  شانزدهم تخابات مجلسان
 264  انتخابات مجلسين

 206  انتشارات دارالفكر قم
 206  انتشارات فاتحِ مشهد

 292 ،253 ،206  انتشارات قلم
 360 ،363 ،367 ،37  انتشارات مدرس

 65  یانتظار
 256 انتظام، مهندس
 330  يانجمن آثار مل
 ،395 ،20 دانشجويان يانجمن اسالم

 393، 399، 202، 206، 206، 205، 235، 
259، 277 

 330  يانجمن تربيت بدن
 333  انجمن كاتوليك

 333 ،330 ،375  انجمن مبارزه با سل
 264  انتخابات تهران یانجمن مركز

 399 ،20  معلمين  ياسالم  انجمن
 399   پزشكان  ياسالم  انجمن
 399   ينمهندس  ياسالم  انجمن
 ،347 ،340  ياسالم یها انجمن

 206، 205، 204، 260، 242 
 237  نظارت یها انجمن

 635  انحصار ترياك
 635  انحصار دخانيات

 635  انحصار قند و شكر
 252  دانشگاه یشورا يانحالل عمل

 625  يغيرقانون انحالل مجلس  
 635  آليسم و انديويد

 ،206 ،390 ،355 ،364  انسان
 230، 253، 259، 295، 600، 633، 662، 

666، 666، 665، 664، 666، 664، 655، 
659، 640، 643، 642، 645، 674، 632، 

665، 667 
 630  انقراض قاجاريه

 ،27 ،25 ،37 ،36  انقالب



 
 

 

 
 

  نمايه فارسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

693 

 66 ، 69 ، 77 ، 343، 234 ، 267 ، 245، 
237، 600، 629، 669، 679، 636، 636، 

635، 637، 633، 695 
 275  3663 بهمن 4انقالب  

 695 ،202 3663بهمن  یا ماده 4انقالب 
 275  باال از انقالب 

 50  3954انقالب سال
 669 ،36  انقالب سفيد
 234 بهمن 4انقالب سفيد 
 600  انقالب فرانسه

 663 ،679  انقالب كبير فرانسه
  ،679  انقالب مشروطيت

630، 634، 626 
 695  انقالب مشروطيت اول

 679 ،362  انقالب مشروطيت ايران
  ،207 ،339 ،50  انگلستان

203، 276، 277، 665، 632 
 ،230 ،372 ،367  انگليس

 266، 266، 265، 269، 276 ،623، 667، 
656، 630، 633، 636، 690، 693 

  ،236 ،207 ،333 ،356 يانگليس
262، 266، 265، 269، 276، 672، 663 

 622  ها انوری
 606 ،294 انوشيروان

  ، 50 ،69  اهانت به مقام سلطنت 
36 ، 325، 340، 269، 296 

 50  طراز اول  یمقام علما  اهانت به
 395 كتاب اهل

 236  اهواز
 247 ،243 3660اول بهمن 

 630  اولتيماتوم روس
  ها اولين انجمن فارغ التحصيالن دانشكده

226 

 239  اولين حزب دوران جديد تاريخ ايران
  ايران ياولين كاروان منظم محصلين اعزام

343 
 693  اياالت متحده

 693 ،76  يتالياا
 633 ،290 ،220  یايدئولوژ

 ،66 ،26 ،26 ،23 ،36 ايران
64 ، 63 ، 46 ، 73 ، 75، 32 ، 34 ، 303، 

327، 367، 362، 366، 355، 353، 343، 
349، 370، 373، 376، 376، 377، 373، 
330، 333، 334، 333، 339، 393، 394، 
393، 399، 200، 206، 204، 207، 203، 
209، 230، 232، 236، 236، 234، 233، 
239، 220، 222، 226، 227، 229، 263، 
262، 266، 266، 265، 263، 269، 262، 
265، 256، 255، 259، 240، 245، 270، 
273، 276، 276، 279، 236، 234، 233، 
292، 296، 294، 602، 606، 606، 609، 
630، 635، 639، 620، 623، 622، 626، 
626، 625، 666، 666، 665، 667، 669، 
653، 656، 656، 647، 649، 670، 673، 
672، 676، 676، 674، 677، 673، 630، 
633، 632، 636، 639، 694، 626، 624، 

623، 660، 662، 666، 663، 663، 662 
 644  ايران باستان

 627 ،626  ايران قبل از اسالم
 ،373 ،355  ايرانيان

 373، 394، 266، 265، 292، 635، 620، 
626، 627، 652، 673، 672، 676، 676، 

679، 626، 662 
 665  ايرانيان مسلمان

 676 ،620 ،606 ،256 ،355  ايرانيت
 ،354 ،355 ،365 ،37 ،36 ،25 يايران
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 343، 372، 375، 377، 332، 333، 396، 
207، 235، 266، 269، 265، 252، 255، 
259، 246، 233، 293، 292، 602، 606، 
620، 622، 626، 626، 625، 665 ،653 ،
645 ،673، 656، 672، 676، 674، 673، 
690، 692، 693، 624، 627، 623، 663، 

662، 666، 664، 663، 660، 663، 662 
 676  ده نشين يِايران

 634 ،679 یايل بختيار
 ،649 ،645  ايالت

 670، 633، 634، 666 

 ب

 666  باد سام
 ،633 ،630 ،266 ،396  بازار

645، 679، 633، 635، 692، 697، 664 
 635  بازار تهران
 ،23 ،20  یمهدمهندس بازرگان، 

 63، 64، 63، 92، 326، 325، 327، 323، 
329، 263، 237، 607، 630، 633، 632، 

636، 637، 633، 624 
 393 ،66  باشگاه افسران

 263 ،225  باشگاه دانشگاه
  آباد داران تيپ عشرت باشگاه درجه

49، 76 
 333  مهرگان باشگاه

 330  يمل يباشگاه هواپيمائ
 349   آباد باغ سعد

 349 باغ وزارت  معارف
 265  باغشاه

 667  يبانك استقراض
 667  يبانك شاهنشاه

 205  بانك صادرات

 ،34 يبانك مل
 35، 330، 266، 266 ، 630 

 57  ، دكتریباهر
 627  «درباره مرجعيت و روحانيّت يبحث»

 226  خزر بحر
 644  بخارا

 623  بخت النصر
 236 ،233  بختيار، دكتر شاهپور

 633  ، سردار اسعدیبختيار
 392  برايس، جيمز

 «يدست ايران ، به يايران ، بافكر ايران یبرا»
 220 

 626  برجِ لندن
 233  برغان
 359 ،355  بريتانيا

 59  بزرگ ارتشتاران فرمانده
 60  اكرم يِبعثت نب
 656 ،373 )بلژيك( بِلجيك

 644   بلخ
 636 ،623  بلشويسم

 364  بلوچستان
 23  بلوك شرق وغرب

 660 يبمب اتم
 265 ،266 بند بيلقان
 373  )بندر انزلي( یبندر پهلو

 266  بندر معشور
 639  یبنياد پهلو

 256  گزار مشروطيت بنيان
 623  اسرائيل يبن
 624  عباس يبن

 202  بهائيت
 692 ،393  ها بهائي

 636  يبهار، محمد تق
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 349  بهار، ملك الشعراء
 ، 63 بهارمست، سرتيپ احمد

 30 ، 330 ، 356، 604 
 604 ،333 ، 63  ور، سرهنگ دكتر بهره

 696  3660بهمن ماه 
 205  زهرا بوئين

 636  بورژواها
 605  يسرهنگ حيدر قل  بيات،

 364  قرن خيانت و استبداد بيست و پنج
 20  خردادبيست و نه 

  ،347  [3662] مرداد بيست و هشت
203، 223، 267، 265، 250، 253، 246، 

270، 273 
 625  ، ابوريحانيبيرون

 256  بيژن، دكتر
 236 یپهلو يبيمارستان پانصد تختخواب

 30 ،73  یبيمارستان راز
 256  یآباد بيمارستان فيروز 

 222  «ها بينهايت كوچك»

 پ

 627  پاپ
  ،236 ،379 ،343 ،364 ،54  پادشاه

235، 226، 226، 256، 606، 604، 603، 
633، 632، 637، 663، 657، 653، 646 

 622  یپادشاه غزنو
 249  پادشاه كشور مصدق

 677 ،626 ،630 ،604 ،606  پادشاهان
 666 ،626 ،607  يپادشاه

  ،67 ،39  آباد پادگان عشرت
324، 602، 607 

 390  پادگان كرمانشاه
 667 ،664 ،666 ،39  عصر پادگان ولي

 644  ها پارت
 265 پارك سنگلج

 265 ،66 پارك شهر
 370 پارك ظل السلطان

 633 ،299 ،293 ،376 پارلمان
 679 ،633 ،293 ،234  يپارلمان
 ،372 ،373 ،370 ،366 ،26  پاريس

 376، 377، 373، 379، 333، 390، 632 
 330  پاستور

 266 ،266  پااليشگاه
 644  پامير

 697 ، 53 ،67 ،64 3662 خرداد پانزده 
 206  «پراگماتيسم در اسالم»

 234  مهندس، پرخيده
 266 ،262  «الكساندر گيپ»پروژه 

 99  يپزشك قانون
 326 ،303  يقانون يپزشك

 669 ،664  كبير پطر
 ،75 ،63 پگاهي، سرهنگ محسن

 37 ، 304، 330، 337، 230، 604 ، 665، 
664، 667، 663 

 656 ،236 یپل پيروز
 330  پلتيه

 326  تكنيك تهران يپل
 ، 333 ،379 ،372 ،36  یپهلو
 203، 239، 240، 663، 653، 642، 636 
 390  سينا، ميرزا محمد خان پور

 276 «چرچيل -ترومن»پيشنهاد 
 267  ها وری پيشه

 603  پيغمبر اسالم
 335  پيغمبر اكرم

 646 354  پيغمبران
 642  اهلل پيمان، دكتر حبيب
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 ت

 647 ،644 ،665 تار تا
 ،264 ،343 ،36 تاريخ ايران

263، 249، 273، 634، 690، 620، 625، 
624، 666، 662 

 636 يتاريخ مختصر احزاب سياس
 693  تاريخ معاصر ايران

 ، 43 «ايران ینهضت آزاد»تأسيس 
 36 ، 232، 222، 253، 240، 243، 275، 

237، 233، 239، 624، 663 
 633  جنوب تأسيس پليس

 652 ،653 تهرانتأسيس دانشگاه 
 626  یيزد تافته 

 66  تاالر فرهنگ
 644  تبّت

 679 ،672  تبريز
 630  تجزيه ايران

 236 ،236 ،249  تحصن
 626 ،602 تخت جمشيد
 626  تخت طاووس

 633  تدوين
 239  گازها يترسيمه عموم

 674 ،644 ،665 ،606 ،355  ترك
 644  تركستان

 674 ،644   تركمن
 653 ،665 ،297 ،279 تركيه

 679  يترك
 236  ، هاریترومن

 253               )كتاب( موديناميك صنعتيتر
 263 شدن نفت يتز مل

 623  تزارها
 624  تسنن
 663 ،679 ،654 ،623 ،624  تشيع

 343  یتصوير دوريان گر
 343 ،323 ،332 ،53 ،29 ،24  تغيير رژيم

 393 ،395  تفسير قرآن
 ،604 ،605  فرجام یتقاضا

 607، 603، 633، 632 
 236 ،236 ،333 ،349  زاده يتق

 ،232  3620تكان شهريور 
 235، 249 ، 233 

 265  تكنيكال آبادان
 333 ،373 يتمدن اروپائ

 654  «هو تَنْزِيهُ المِلَ هتَنبِيهُ االُمَ»
 ،59 ،52 ،63 ،64 ،65 ،62 ،24  تهران
 49 ، 73 ، 72، 37 ، 97، 99، 320، 326، 

349، 376، 390، 399، 207، 233، 232، 
237، 266، 266، 267، 263، 260، 263، 
266، 265، 264، 263، 250، 276، 235، 

667، 663، 656، 633، 603، 632، 627 
 633 ،374  يتهران
 673 ،606 ،263 ،369  توده

 223  توده نفتي
 ،393 ،57 ،55 ،56  یا توده
 202، 234، 225، 224، 227، 223، 260، 

263، 243، 236، 297 
 74  تورات
 76  تونس
 629 ،622 ،602  تيمور

 633 ،349  تيمورتاش
 644  تيموريان

 ج
 45  جاجرود

 626  یكرد جاجيم
 330 يجامعه اروپائ

 639 ،673 ،399  يجامعه ايران
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 336  جامعه دموكراتيك
 25  جامعه ملل

 237  جامعه مهندسين
 232  جبهه اصالحات

 273 ،274 ،27  يجبهه ظاهراً مل
 ،27 ،20  )جبهه ملي ايران( يجبهه مل

 63، 52، 56، 75، 337، 357، 353، 340، 
343، 205، 204، 224، 223، 229، 260، 
244، 243، 249، 276، 275، 274، 277، 
273، 279، 233، 232، 236، 235، 234، 
237، 233، 239، 690، 693، 692، 622، 

625، 665، 660، 663 
 263  اول يجبهه مل

 367  دوم يبهه ملج
 53  يجرائم غير سياس

 26  يجرايد اروپاي
 50  يجرايم مطبوعات

 53 ،56 ،53 يجرم سياس
 223  شدن نفت يجريان مل

 660  جزيره سيسيل
 236  عصر يجشن ميالد حضرت ول

 364  ساله شاهنشاهي 2500  یها جشن
 256 كودتا(  )وزير فرهنگ دولتجعفری

 ،65 مهدیمحمدسيد جعفری، دكتر 
 64، 63، 74، 92، 326، 325، 327، 329، 

603، 606، 605، 630 ، 632، 636، 645 
 605  سرهنگ ستاد ،یجعفر

 662  ايران یجغرافيا
 252   ، مهندس یجفرود
  )محل فعلي سازمان آب تهران( جالليه

266، 235 
 234  زاده جمال

 330  الملل جمعيت طرفداران حقوق بين

 ،23 ،20  ايران یجمعيت نهضت آزاد
 22، 26، 26، 24، 27، 23، 29، 62، 66، 

66، 65، 64، 67، 63، 52، 237، 600 
 297 ،236 ،349  یجمهور

 256  جناب، دكتر
 ،376 ،369 ،60  جنگ

 396، 236، 235، 229، 262، 297، 629، 
660، 663، 677، 673، 633، 639، 690 

 603  جنگ احد
 239 ،262  جنگ بدر
 236  الملل اول جنگ بين
 633 ،656 )دوّم( يالملل  جنگ بين

 ،636 ،630 دوم يجنگ جهان
 639، 693، 696 

 603  جنگ صفين
 263  ، سرتيپيجهانبان
 306  جهرم

 ،307 ،29 ،36  ها( )جوان جوانان
 326، 343، 374، 396، 395، 393، 399، 

200، 206، 206، 227، 260، 263، 259، 
240، 242، 245، 244، 247، 243، 279، 
236، 236، 667، 663، 650، 653، 632، 

697، 625، 663 
 244   جوانان نهضت

 65  جوكار، عبدالكريم

 چ

 647 ،629 ،637 ،602   چنگيز 
 673 ،646 ،626 ،77 چين

 626  هل ستونچ

 ح

  )حاج عباسقلي آقا بازرگان( آقا يحاج
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 266 
 667  الضرب امين يحاج

  ،243 3662مرداد23حادثه 
 270، 273، 275 

 622 ،356  حافظ
 54  حاكم شرع

 273  حاكميت ايران
 662  حاكميت قانون

 330 ،75 ،63  ، سروان سيد حسنیحجاز
 ،344 ، 32 ،73 ،57 ،27  حزب

 335، 239، 263، 259، 240، 274، 273، 
230، 239، 293، 633، 632، 639، 692، 

663، 666، 664، 667، 669، 660 
 ، 32 ، 33 ،24  حزب ايران

 232، 235، 237، 239، 220، 277، 230 
 ،204 ،200 ،73  حزب توده

 232، 239، 220، 225، 224، 227، 223، 
229، 260، 269، 277، 230، 693، 643 

 603  يو نفت يحزب توده روس
 639  توده يحزب كمونيست

 232  ملّيون حزب 
 274 ،27 ،39  حزب منحله توده

 230  كمونيست توده حزب
 ،390 ظمكا ، مهندسيحسيب

 209، 262، 236، 236 
 205  آباد حسين

 666 ،369  )ع( حضرت امير
 677  حضرت رسول اكرم )ص(

 32  )س( حضرت رقيه
 637 حضرت رضا )ع(

 293 ،353 ،327 ،332 حضرت سيدالشهدا
 206  االمر )ع( حضرت صاحب

 673 ،667  حضرت عبدالعظيم

 67 )ع( يحضرت عل
 623 ،354 حضرت عيسي )ع(

 637 صومه )س(حضرت مع
 ،353  )ع( يحضرت موس

 623، 629، 643 
 624 عصر )ع(  حضرت ولي

 354  )ع( حضرت يعقوب
 623 ،23  ملّت ايران يحقوق اساس
 46  حقوق بشر

 624  حكم واليت
 666 ،666 ،630  حكومت استبداد
 ،295 ،26 یحكومت استبداد

 603، 606، 633، 636، 634، 622، 629، 
660، 664، 669، 653، 676 

 600  حكومت استعمار
 299  حكومت آمريكا

 293  حكومت انگلستان
 50  حكومت انگليس

 ،203  حكومت ايران
 272، 276، 273، 297، 600 

 229  حكومت بعد از مصدق
 633 ،633  يحكومت پارلمان

 636  یحكومت تزار
 626 ،634  يحكومت دموكراس

 202  حكومت عالء
 626  يملّ حكومت غير 

 623 ،245 ،363 ،23  قانونحكومت 
 266 ،223 ،225  حكومت قوام السلطنه

 679 ،662 حكومت مردم بر مردم
 249 ،229 ،223 حكومت مصدق 

 294 ،336 حكومت مطلقه
  ،270 ،249 ،26  يحكومت مل

295، 600، 603، 633، 666، 672، 674،  
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673، 637، 690، 693، 692، 697، 625، 
624، 662 

 390  يحكومت نظام
 330  ياروپائ یها حكومت

 ،64 ،65 ،66 ،22  حكيمي، ابوالفضل
63 ، 92 ،  336، 326،  325، 327، 329، 

603، 606،  605، 630، 632، 636، 636 
 «ها در تهران حل مشكل عبور ومرور خيابان»

239 
 646  حمسي، رضا

 26 حوزه علميه قم

 خ

 63  حسين ، سرهنگ محمديخالص
 ،229  خاورميانه 

 272، 273، 625، 627، 663 
 202  «خداپرستي و خودپرستي»
 264 ،266  خرمشهر 

 297  خروشچف
 636  خسرواني، سپهبد

 623  یخط پهلو
 623  يخط عرب

 67  معروف جهاد یها خطبه
 ،262 ،263 ،32 ،63 ،34  خلع يد

 264، 260، 249، 273، 272، 276 
 ،74 ،63  ، سرهنگ محمودیخلعتبر 

 333، 604 ، 664 
 606  یامو یلفاخ

 624  راشدين یخلفا
 620  عرب یخلفا

 644  فارس خليج
 646 ،624 ،369  خليفه

 236، 256 ،339  ، مهندسيخليل

 377   اصغر يخمسوی، عل
 697  اهلل روح اهلل ، آيتيخمين

 644  شاهيان خوارزم
 264 ،266  خوزستان

 270 ،395  خيابان اميريه
 67 یخيابان بوستان سعد

 626  باغ ارخيابان چه
 622  خيابان خيّام

 267 خيابان سبزه ميدان
 249  یخيابان سعد

 266 ،379 خيابان شاهپور
 232 خيابان فخرآباد
 266  خيابان فرهنگ

 67  خيابان قصر دشت
 270 ،366  )فلسطين فعلي( خيابان كاخ
 370  زار خيابان الله

 67  )جاده كرج( كرج خيابان
 622  هدايت خيابان

 622  خيام

 د

 ،57 ، 55 ،67 ،64  ]ارتش[ يدادرس
  40 ، 43 ، 46 ، 49 ، 75، 39 ، 93، 300، 

303، 302، 337، 333، 323، 322، 326، 
325، 366، 363، 369، 352، 354، 277، 

602، 606 
 ،43 ،59 ،56 ،66  ارتش يدادرس

 42، 49، 32، 90، 339، 325، 366، 356، 
343، 269، 600، 602، 603، 609، 632، 

636، 666، 665، 664، 667، 663 
 ،63 ،39 ،34 ،35  ]ارتش[ دادستان

 67، 63، 69، 50، 53، 56، 56، 54، 57، 
53، 59، 40، 43، 42، 46، 47، 49، 73، 
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72 ،  76 ، 76،  75، 74، 30 ، 33 ،  32 ،  
36، 36 ، 35 ،  33 ، 90، 93 ،   93 ، 99، 

300، 306، 305، 304، 307، 303، 309، 
333، 332، 336، 334، 337، 333، 326، 
325، 365، 366، 353، 352، 356، 356، 
355، 340، 346، 345، 344، 337، 205، 
225، 267، 269، 252، 254، 257، 247، 
270، 277، 273، 230، 237، 293، 296، 

699، 602، 606، 605 ،636 ،636 
 306  يدادستان انتظام

 699  يدادستان فعل
 39  دادستان نظامي

  ،306 ،66  ارتش يادستاند
326، 344، 253، 230، 632، 636 

 332 ،304 )ی نظامي( ادادسر
 ،65 ،66 ،66 ،63 ،34 ،35  دادگاه

 67، 63، 69، 50، 53،  56، 55 ، 54، 57،   
53 ، 59 ، 43، 42، 46، 46، 44، 47، 43، 
49 ، 70، 73، 72، 76، 76، 75، 77، 30 ،   
34 ، 37 ، 33، 39، 90، 93، 92، 97، 93، 
99، 300 ، 303 ، 302، 306، 305، 304، 

307، 303، 309، 330، 333، 332، 336، 
337، 333، 339، 320، 323، 322، 326، 
325، 327، 323، 329، 364، 363، 362، 
366، 366، 365، 364، 367، 363، 369، 
350، 353، 352، 356، 356، 355، 354، 
359، 340، 343، 342، 346، 373، 337، 
396، 393، 200، 206، 232، 233، 225، 
224، 223، 265، 265، 270، 273، 272، 
276، 290، 293، 296، 295، 696، 699، 
600، 603، 602، 606، 606، 605، 607، 

609، 630، 633، 636، 635 
 42 ، 53 ،56 ،53 ]قضات[ دادگاه انتظامي

 352، ،350 ،366 ،366 یدادگاه بدو
355، 359، 340، 346، 346، 345، 344، 

254، 290، 606، 606، 609، 630، 632 
 ،54 ،39 ،37 ، 34 ،35  نظر دادگاه تجديد

339، 363، 600، 602، 606، 606، 605، 
604، 607، 603، 609، 630، 632، 636 

 ، 606 ، 602 ،39 دادگاه عادی
 606، 666، 666، 665، 664، 667، 663 

 تشدادرسي ار(3)  دادگاه عادی ويژه شماره
66، 46، 39، 93، 339، 323، 325، 666 

 93، 55 دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش
 53 ،55 ايران يعموم یها دادگاه
 ،57 ،55 ،56 ،35 ينظام  دادگاه

 53 ، 59 ، 300، 303، 366، 363، 369، 
356، 355، 696، 609 

 ،303 ، 34 ،57  ، 55  یدادگستر
 355، 236، 223، 606، 633، 653، 656 

 656 ،667 ،226  ارالفنوند
 222 ،333  یدارالمعلمين مركز

 630  داريوش
 606  داريوش اول

 606  داريوش سوم
 675  دامغان

 ، 36 ،49 ،67 ،23 ،39 ،35  دانشجويان
 356، 353، 333، 335، 395، 393، 399، 

206، 237، 224، 227، 223، 229، 262، 
252، 255، 253، 242، 246، 246، 244، 
247، 243، 279، 236، 236، 652، 656، 

692، 696، 693، 665 
 326  يعال یدانشسرا

 230 ،227 ،224 ،393 ،66  یدانشكده افسر
 265 ،224 ،393 ،326 يدانشكده پزشك

 256  دانشكده حقوق
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 339  يدانشكده دندانپزشك
 326  دانشكده علوم

 ،326 ،63 ،34 يدانشكده فن
 392، 396، 206، 204، 226، 226، 224، 

266، 266، 265، 263، 262، 266، 267، 
252، 256، 254، 259، 246 

 259 ،250 (كرج) یكشاورز دانشكده
 626  دانشگاه اصفهان

 ،34 ،35 ،36 )تهران( دانشگاه
 66، 43، 73، 35، 326، 326 ،365، 363، 

336، 393، 202، 206، 232، 234، 226، 
225، 223، 229، 260، 263، 263، 262، 
250، 253، 252، 256، 255، 254، 253، 
259، 243، 242، 246، 246، 247، 279، 
236، 667، 652، 656، 656، 632، 690، 

692، 696، 696، 625 
 626  یدانشگاه كراكو
 34  دانشگاه مستقل

 270  امريكا یها دانشگاه
 366  فرانسه یها  دانشگاه

 639 ،365  دانشگاهيان
 665 ،242 ،256 ،222 ،239 ،32  يدانشگاه

 76  دانيل ديور
 633 ،635 ،392 داور

 256  )تهران( دبيرخانه دانشگاه
 339  «در وصف صنعت»

 ،250 ،203  دربار
 249، 627، 656، 673، 633، 692، 696 

 673  دربار تزار
 673  قاجار دربار
 626 ،622  ها دربار

 669 ،663 ،626 ،603 درباريان
 627 ،626 ،620 ،606  یدربار

 643 «خانه در»
 602  دروازه تهران

 673 ،373   خزر یدريا
 327 ،336  آلود شاه دست خون

 52 ، 64 ، 65 غيب، عليرضا دست
40، 49، 74، 332، 356، 290، 630 

 ،642 ،607 دستگاه استبداد
 632، 635، 690، 695، 697 

 ،322 ،97 ،39 ،65  يانتظام یها دستگاه
366، 225، 223، 629، 693 

 ،66 ،62 ،29 ،23  دفاعيات
 65، 64، 37، 304، 332، 323، 324، 369، 

346، 253، 295، 602، 606 
 622  يدقيق

 206  «دل و دماغ»
 390  دماوند

 ،250 ،265 ،336  دموكراتيك
 255، 297، 299، 627، 669 

 ،373 ،356 ،70 ،49 ،43  يدموكراس
 332، 336، 336، 256، 259، 270، 277، 

273، 292، 295، 294، 297، 293، 299، 
600، 603، 604، 609، 636، 634، 666، 
673، 679، 634، 639، 693، 692، 696، 

626، 629، 666، 663 
 256  اكبر يدهخدا، عل

 606  دوران اشكانيان
 600  يدوران بردگ

 204  یپهلو ساله سلطنت  دوران بيست
 396  دوران تحصيل اروپا

 227  دكتر مصدق دوران حكومت
 600  یتارمخ دوران خود

 654 ، دوران مشروطيت
 367 ،34  دوران نظام وظيفه
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 694  یدوران[ پهلو]
 222   3620دوره بعد از شهريور

 20  يمل یدوره بيستم مجلس شورا
 639 ،222  یپهلو دوره 

 673 ،623 ،203  دوره قاجاريه
 622  دوره مغول

 643  دوره ناصرالدين شاه
 673 ،623 ،602 صفويه دوره
 679  اول مجلس یها دوره

 297 ،273  ، ژنرال شارلگل دو
 ،63 ،29 ،27 ،26 ،35 دولت

 66، 65، 56، 70،  37، 336، 366، 355، 
357، 343، 373، 330، 390، 392، 395، 
206، 207، 203، 233، 236، 236، 235، 
267، 263، 262، 264، 267، 263، 269، 
250، 256، 256، 254، 253، 243، 242، 
246، 246، 276، 275، 277، 273، 230، 
232، 235، 234، 295، 294، 293، 605، 
604، 609، 635، 637، 639، 664، 667، 
667، 652، 654، 646، 647، 643، 676، 
677، 673، 679، 633، 632، 636، 636، 
635، 690، 692، 696، 696، 695، 697، 

605، 626، 625، 666، 665، 662 
 634 ،663  دولت استبداد

 250  عَلَمْ یآقادولت 
 235  يدولت امين

 ،366 ،46 ،26  دولت ايران
 203، 236، 262، 272، 277، 643 
 635  یدولت پهلو

 243 ،263 دولت دكتر مصدق
 264  یدولت زاهد

 379  دولت فرانسه
 636 ،276 ،256 دولت كودتا

 632 ،630  دولت مشروطه
 26  دولت مصر

 259 ،269 ،225  يدولت مل
 ،253 ،250 ،76  ها دولت

273، 235، 234، 299، 639، 623، 626، 
626، 624، 630، 633 

 696 ،643 یاستبداد یها دولت
 234 ،235 ،252  كودتا یها دولت

 ،606  سال سلطنتدو هزار و پانصد 
 639 ، 643 

 679  ديانت اسالم
 624  ايران ديانت در 
  ،63  ديكتاتور

336، 336، 327، 297، 607، 639 
  ،293 ،297 ،264 ،393 ،336 یديكتاتور
299، 607، 636، 664، 664، 636، 690 
 367  یپهلو یديكتاتور
 656  شاه یديكتاتور
 276  ينظام یديكتاتور

 623  دين مبين اسالم
 335  دين مقدس اسالم

 260  ديناميسم
 662  ، جانيديوئ

 249  يالملل ديوان بين
 322 ،53 ديوان حرب

 ،55 ، 56 كشور عالي ديوان
 54، 57 ، 339، 326 

 ذ

 633  ذكاءالملك

 ر

 236  رئيس جمهور آمريكا
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 209  رئيس جمهور فرانسه
 ،63  )دادرسي ارتش( رئيس دادگاه

 69 ،  50،  53، 57 ، 302، 320 ، 323، 
322، 324، 364 

 ، 35  )تهران( دانشگاه رئيس
 256، 257، 243، 696 

 23  رئيس دولت مصر 
 256  انرئيس سازمان امنيت تهر
 390  رئيس فرهنگ كرمانشاه

 257  رئيس مجلس سنا
 257 ،256  رئيس مجلس شورا

 35  يرئيس مجلس فعل
 356 ،336 ،74 ،22   جمهور هند رئيس
 606 ،323 ،336  ، عباسرادنيا

 72  راديو قاهره
 72  راديو لندن

 625  یراز
 399  ، حاج شيخ حسينعليراشد

 673  آهن حضرت عبدالعظيم راه
 656 ،653 ،236 ايران یآهن سرتاسر هرا

 339  آهن شمال راه
 690  يغربـ  يشرق آهن راه
 630 ،606  یدادگاه بدو یرأ
 ،607 ، 605 ،602  نظر دادگاه تجديد یرأ

 603، 609 
 679  استبداد رجال 

 367  يرجال مل
 63  ، سرهنگ مهندسيرحيم
 ،26 ،22 ،35 ،36  رژيم
 43، 332، 323، 364، 349، 373، 239، 

295، 294، 603، 636، 666، 654، 672 
 635  رژيم اتاتيسم

 693  یرژيم آزاد

 663 ،663 ،639 ،633 ،634  رژيم استبداد
 653 ،667 ،253 ،63  یرژيم استبداد

 363  رژيم ايران
 26  يرژيم پليس

 633  يرژيم دموكراس
 347، 23 ،35  رژيم سلطنت مشروطه

 294  يرژيم سلطنت
 364 ،36 يهرژيم شاهنشا

 339  رژيم مشروطه
 ،23 ،23  يرژيم مشروطه سلطنت

  34 ، 325،340، 343، 392 
 666 ،663 ،635  یاستبداد یها رژيم

 26  [يرستاخيز ]مل
 622  ايران يرستاخيز مل

 376  رستم
 267 ،370  رشت 

 367  )پهلوی( رضاخان
 694 ، 656، 293 ،234 ،56 ،29  رفراندوم
 675  رفسنجان

 240 نسرنسا
 269  يرهنما، شيخ مصطف

 363 ،367  روح ارتش
 ،624 ،50 ،35  روحانيت

 627، 623، 653، 645، 679، 637، 693 
 697 ،642 ،624 ،633  روحانيون

 263  ، مهندسيروحان
 677 ،674  «یسازگار»روحيه 

 209  رودخانه رن
 667 ،226  رودخانه كرج

 622  يرودك
 227 روزبه، سروان

 220  «ههجب»روزنامه 
 263  «خبرهای روز»روزنامه 
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 339  «شفق سرخ»روزنامه 
 269  «آتش»روزنامه 
 264 ،229 ،339 ،66 «اطالعات»روزنامه 
 269  «ايران ما»روزنامه 
 236  «يترق»روزنامه 
 273 ،255  «سياه و سپيد»روزنامه 
 269  «آبادان»روزنامه 
 276  «فرانس سوار»روزنامه 

 243 «قتوفي» يروزنامه فكاه
 ،66 «كيهان»روزنامه 

 366، 365، 223، 234 
 72  «لوموند»روزنامه 

 276  «دويچه ايلوستر«  روزنامه 
 694 ،264  يآمريكائ یها روزنامه
 276  (Combat)  كمبا یها روزنامه

 ،630 ،673 ،667  روس
 633، 636، 639، 693 

 623 ،606 ،230 ،333 ،373   روسيه
 ،236 ،399 ،343  روشنفكر

630، 636، 639، 692 
 ،650 ،664 ،220 ،237 ،200  روشنفكران

652، 632، 637، 633، 639، 697 
 696  یروشنفكر

 620 ،639  روم
 660 رومي

 355  روميان
 265 ،377 تقي ، سرتيپيرياح

 257 ،262  )فني( رياست دانشكده
 250 رياست دانشكده كشاورزی

 256  )تهران( رياست دانشگاه
  نفت يمل  مديره موقت شركت  رياست هيئت

263 
 374   ، سيد عبداهلل خانيرياض

 266  )كارشناس نفت( ريبر

 ز

 ،695 ،273 ،264 اهلل ، سپهبد فضلیزاهد
694 

 666 ،625  يزبان عرب
 625 ،620  يزبان فارس

 633  زرگنده
 333 ،70 ،63  زماني، سرتيپ حسين

 623 ، 239  ، آيت اهلل حاج سيد رضايزنجان
 606 ، 34  خان ريمزند، ك
 ،62 ،23 ،27 ،36  زندان

69 ، 56 ، 57، 43 ، 36 ، 36 ، 37 ، 302، 
333، 334، 323، 367، 362، 366، 365، 
356، 357، 353، 359، 373، 396، 203، 
202، 206، 204، 257، 253، 274، 230، 
234، 237، 290، 693، 696، 699، 606، 

605، 609، 633، 636 ،622 
 659  نزندان برازجا

 643 ،640  برازجان [زندان]
 259  يزندان زره

 ،326  قصر 6زندان شماره 
 607، 603 ، 645 

 223  قصر 2زندان شماره
 67 ،66 ،26  زندان قزل قلعه 

 ،66 ،23 ،26  زندان قصر
  97، 357، 204، 233، 604، 603، 633، 

632، 642، 646، 646 
 35  يزندان موقت شهربان

 632  يسياس يزندان
 602  زنديه

 250 ،266  زنگنه، مهندس
 236  زيارت عاشورا
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 ژ

 673 ،660  ژاپن
 76  ژاك

 390  یژاندارمر
 26   ژنو

 330  ژورس، ژان

 س

 67  كوال يساختمان پپس
  «ايراني ها و نقشه شهرها يساختمان دماغ»

222 
 396  يساختمان فروشگاه فردوس

 76  سارتر، ژان پل
 267 ،265 ،266  (تهران)سازمان آب 
 227  یسازمان افسر

 و اطالعات كشور )ساواك( سازمان امنيت
 35،  65، 56، 57، 59، 40، 43، 70، 90، 

93 ، 320، 326، 366، 366 ، 356، 355، 
357، 353، 359، 343، 342، 233، 229، 
264، 269، 240، 246، 244، 277، 230، 

235، 650، 696، 600، 603 
 236 ،70  يسازمان امنيت

 254 ،262  زمان برنامهسا
 263  سازمان دانشجويان

 263 ،264 آب تهران يكش سازمان لوله
 239  شهرستان تهران یسازمان مسافربر

 660 ،364 سازمان ملل متحد
 273  يسازمان نهضت مقاومت مل

 76 يدانشجوي یها سازمان
 606  ساسانيان

 605  سرهنگ ستاد اقبال  ،یساالر
 606  سامانيان

 642  تر كاظمسامي، دك

 209  ساوه
 29  سپاه دانش
 223 ،236  ستاد ارتش

 636  ستاد بزرگ ارتشتاران
 679  ستارخان

 ،23 ،26 اهلل سحابي، مهندس عزت
  29 ، 62  ، 66 ، 64 ، 63، 73 ، 92، 336، 

326، 325، 327، 329، 396، 393، 253، 
603، 606، 605، 630، 632، 636، 665، 

664،  667، 663 
  ،22 ،23 ،20 ،36 ،36 ، دكتر يداهلليسحاب

26، 25، 23، 29، 62، 64، 63 ، 40، 43،  
74 ، 30 ، 92،  305،  336،  326،  325، 

323، 329، 353، 339، 396، 393، 399، 
202، 256، 270، 274 ،277، 233، 603، 
606، 606، 605، 604، 607، 603، 630، 
632 ، 636، 636، 624، 664، 667، 663 

 644 ،225 ،226 ،209    سد
 230  سد ساوه

 225 سد سفيدرود
 209  سد كمبس

 225  سد كرج
 67  سرآسياب

  236، 274  يسران جبهه مل
 43 ،52 ،65 ،22 سران عشاير فارس
 660 ،363 ،363 ،35  یسران نهضت آزاد

 379 ،373  سرباز گمنام
 634 ]بختياری[ سردار اسعد

 634  مقتدر سردار
 666 ،670  سرزمين ايران

 636 ،299  یدار سرمايه
 250  يسرود مل

 622  یسعد
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 333 ،76  در فرانسه ايران یسفارت كبرا
 207  ايران در بلژيك یسفارت كبرا

 256  سفير انگلستان
 279  سفير كبير ايران در آمريكا

 279  ايران در افغانستان كبير  سفير
 667  سقراط

 ،604 ،606 ،297  سالطين
 637، 620، 623، 622، 626، 626، 625،    

624، 623، 629، 666، 665، 669، 657، 
659، 677 

 666 ،603  سالطين ايران
 626  یسالطين صفو

 626 سلجوقي
 644 ،622  سلجوقيان

 67  سلسبيل
 636 ،250 ،343 یسلسله پهلو

 673  البرزهای[  ]كوه  سلسله
 622  يسامان  سلسله

 622  ]غزنوی[ سلطان محمود
 ،325 ،335 ،53 ،26  سلطنت

 367، 340، 343، 349، 236، 225، 264، 
267، 256، 276، 230، 292، 296، 294، 
603، 602، 606، 606، 605، 604، 607، 
639، 622، 627، 666، 653، 654، 659، 

647، 636، 636، 637، 633، 606، 664 
 654  سلطنت استبداديه و تمليكيه

 ،609 ،606  یسلطنت استبداد
 635، 623، 625، 643، 636، 693 

 639 ،654 ،652 ،223 یسلطنت پهلو
 276  يسلطنت قانون

 630 ،296 ،292 ،53 ،25 سلطنت مشروطه
 653 ،602  مطلقه سلطنت

 202  یسلول انفراد

 644  سمرقند
 233  آباد سمغ
 374  يسمنان
 624 ،237 ،63 ،23  ، عباسيسميع

 46  سناتورها
 206 ،323  تنَسُ

 ،52 ،63 ،27 كريم تر، دكيسنجاب
 75، 74، 330، 337، 263، 233، 236  

 237  مهندسين یسند يكا
 625  یسهرورد

 625  يسهل مسيح
 76  سوئد

 226 ،230 ،372 ،76 ،25  سوئيس
 366  سوربن

 673  ها یسور
 635 ،293 ،376  سوسياليست

 635  يدولت يسوسياليست
 233 ،240 ،220  سوسياليسم

 626  يسياحان اروپائ
 255 ،256 ،339  اكبر  علي ، دكتريسياس

 625  سيبويه
 234، 235 ،274 ،20  تير سي
  )تجديد حيات جبهه ملّي( 3669تير  سي

692 
 67 ،24 )ع(الشهداء سيد

 202  يسيستم ارباب و رعيت
 625  ، ابوعليسينا

 ش

 626  شومبرونِ وين یشاتوها
 626  پروس پتسدامِ  یِشاتو
 36  شام

 240 ،252 3662 آذر شانزده
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 63 3663آذر  شانزده
 ،342  ،327 ،336 ،40 ،26 ،35 ،36  شاه

364، 349، 376، 337، 392، 395، 230، 
236، 236، 264، 267، 255، 249، 270، 
276، 275، 230، 295، 606، 607، 609، 
633، 637، 624، 656، 653، 640، 643، 

643، 630، 637، 633، 696، 695، 697 
 626  «نت كند نه حكومتشاه بايد سلط»

 624  شاه جمال قم
 624  شاه چراغ شيراز

 ،232 ،349 شاه سابق
 256، 233، 664 ،667، 650، 653، 652، 

656، 656، 695 
 626 ،606 ،63  ]صفوی[ شاه سلطان حسين

 626 ،606 ،603 ]صفوی[ شاه عباس
 625  شاهان

 622 ،639 ،250  يپرست شاه
 630  شاهپوران

 624 )س( لعظيمشاهزاده عبدا
 392 شاهزاده، تيمسار...

 ،46 شاهزاده معتمدالدوله فرهاد ميرزا
 45، 44 

 622 ،76  شاهنامه
 264  شاهنده

 696 ،627 ،606 ،229 ،333  شاهنشاه
 602  شاهنشاهان

 659 ،639 ،364  يشاهنشاه
 ،74 ،63  ينق فر، سرتيپ دكتر علي شايان

303، 337، 355، 666، 664، 667، 663 
 307  علي يگان، دكترشا

 373  شبتفسكا
 273 ،236 ،364 ،26  شخص اول مملكت

 623 ،346  شداد

 635  شركت بار
 267 ،233 شركت بيمه ايران

 635  شركت پشم و پنبه
 635  یچا شركت 

 635  شركت رمه
 279 ،276 ،263  شركت سابق نفت
 635 ،209 ،396 ،392  شركت ساختمان

 ،339 ،333  سهامي انتشار  شركت
 396، 397، 202، 206، 206، 205، 239، 

220، 223، 263، 262، 253، 259، 627 
 276 ،249  نفت شركت غاصب

 ، 35 ،63  ايران نفت يشركت مل
 363، 263، 262، 260، 262 

 233  راني تهران[ ]اتوبوس شركت واحد
  )اختصار يازده استاد دانشگاه( شركت ياد

73، 255، 253 
 635  فرش  شركت
 635  قماش  شركت
 635  كتيرا  شركت
 276  عامل نفت یها شركت

 77  سيد كاظم اهلل ، آيتیشريعتمدار
 370  آباد شريف

 235 ،232  جعفر مهندس ي،شريف امام
 333 ،63  زاده مقدم، سرهنگ شريف

 656  [3663] ششم بهمن
 56  ركشو شعب ديوان

 696  ساواك شعبه بازارِ
 622  يشعر فارس

 626  یوغزن یشعرا
 399  احمد شفق، دكتر

 256  ، مهندس حسنيشقاق
 209 ،396  ، مهندس حسينيشقاق

 633  شميران
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 697  )ع( علي بن شهادت حسين
 46  )ع( الشهداء شهادت سيد

 43 ،52 ،64 ،22 اهلل ، حبيبیشهباز
 234  تير 60 یشهدا

 373  كوبه شهر باد
 230  يشهر شاه

 ،326 ،309  يشهربان
 366، 353، 226، 223، 272، 230، 637 

 263  شهردار تهران
 607 ،269 ،266 تهران یشهردار

 270 نو شهر
 ،232 ،394  3620شهريور 

239، 240، 243، 243، 249، 233 
 293 شورا

 293 ،244 شورا ]ی نهضت آزادی[
 299 ،293  يشورائ
 225  دانشكده یشورا
 ،226 ،234  ]تهران[ دانشگاه یشورا

225، 265، 256، 243، 696 
 76  يدولت یشورا
 392  ها شهرستان یشورا
 233 ، 27 يجبهه مل یمركز یشورا

 ،236 ، 203 یشورو
 297، 293، 653، 639، 693 

 630 شوستر
 626 ،602  شوش

 ،64 ، 66 ، دكتر عباسيشيبان
 63 ، 92 ،  336، 335،  326، 325، 323، 

329، 603، 606، 606، 605 ،630، 632، 
636، 665، 664، 667، 663 

 634  عل شيخ خز
 637  شيخ عبدالكريم ]حائری[

 45 ،52 ،64 ،65 ،62 ،24  شيراز

 636  «خورشيد و شير»
 665 ،627 شيعه

 637 ،627 ،46  شيعيان

 ص

 333 ،63 جواد ، سرهنگيصارم
 ،27 صالح، اللهيار

 63، 274، 273، 279  
 696 ،252 صالح، دكتر جهانشاه

 605  سرهنگ ستاد عزيز ،يصباح
 236  صدر االشراف
 625  صدر المتالهين

 399 صدر بالغي
 679 ، 50   صدر مشروطيت

 666 ،643 ،667  اعظم صدر
 656  صدراالشراف

 333  صديق اعلم
 236 ،233 ،279 ، دكتريصديق

 239  «صفحه محاسبه»
 606 ،602  صفويه

 205  ياسالم یها صندوق تعاون انجمن

 ض

 56  يضابطين نظام
 53  ضد امنيت

 690  استعمار  ضد
 269  سلطنت  ضد
 234 يمل   ضد

 ،63 ،25 ضديت با سلطنت مشروطه
 69، 53، 256، 293 ،296،  606، 633 
 667  خانه ضراب

 236  3620ضربه شهريور
 220  «ضريـب تبادل ماديـات و معنويـات»
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 ط

 379 ،373  یطاق پيروز
 626  بستان طاق

 233  طالقان
 395 ،67 حسن، حاج سيد ابواليطالقان
 ،36 سيد محموداهلل حاج  آيت، يطالقان
 36، 35، 20، 23 ،22 ،24 ،29 ،64 ، 67، 

64،  63، 50، 52، 56، 43، 49، 74، 92 ، 
330، 332، 335، 326 ،325 ،327، 323، 
329، 365، 350، 356، 355، 346، 396، 
395، 394، 393، 399، 202، 205، 262، 
274، 277، 237، 239، 290، 293 ،654، 
600، 602، 606، 605، 604 ،607، 603، 

630، 639، 620، 624، 646، 646 
 365  طبقات ملت
 259  طبقه جوان
 636  ها طبقه سرف
 644  يطوايف سام

 270  طيّب

 ع

 256  رحيم ، دكتریعابد
 354 ،43 ،67  عاشورا

 626  قاپو عالي
  ،97  عبوديت، مهندس حسن

93، 99، 326، 366، 699 
 633 ،673 ،624 ،606 ،74  يعثمان

 ،64 ،65 ،24 منش، پرويز عدالت
 64، 63 ، 52 ،  92 ، 332 ،  326،  325، 

329، 356، 355، 600 ،603 ،606 ،605 
 663 ،663 ،627 ،625 ،606 ،223  عرب

 335  عربستان
 644 ،656  یعربستان سعود

 663 ،24  يعرب
 634 ،635 ،645  عشاير

 674  عشاير كرد و لر
 ،76 ،70 ،67 ،65 آباد تعشر
 339، 320، 322، 329، 363، 393، 666، 

664، 667 
 636  ليبراليسم عصر
 624 ،237 ، 74 ،63 ،22 ،23  ، رحيميعطاي
 ،250 ،23 ، مهندس منصوريعطائ

 253، 256، 237، 624 
 253 ،349  ، حسينعالء
 357  ، اميريعالئ
 56 ،50  طراز اول یعلما

 ،74 ،63 اعيلعلميه، سرهنگ دكتر اسم
309 ،333، 604، 665، 664، 667، 663 

 ،369 ابن ابيطالب)ع( يعل
 369، 603، 624، 640 

 ،62 ،29 ،23 ،25 ،26 بابايي، احمد يعل
 66 ، 64، 63 ، 74 ، 77 ، 35 ،  92، 305، 

332، 336، 326، 325، 329، 603، 606، 
605، 604، 607، 603 ، 630، 632، 636 

 606  عمربن عبدالعزيز
 399  عميد، دكتر

 622  ها یعنصر
 259 عيد فطر

 232  عيد قربان

 غ

 290 «غرض از تأسيس نهضت آزادی ايران»
 644 ،622  غزنويان

 625 ،622 ،603 ، سلطان محمودیغزنو
 ،74 ،63 غفاری، سرهنگ علي اكبر

 35 ، 330، 333، 353 ،604، 664 
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 292  ،غفوری
 364  «زاد غالم خانه»
 692  «زاد هِخان غالمانِ»

 236  زاده، دكتر يغن

 ف

 56  ها فئودال
 242  «دانشگاه 3660فاجعه اول بهمن»

 364 ،65  )استان( فارس
 674  ها فارس 

  ،352 ،24 يفارس
223، 609، 620، 622، 665، 679، 633 

 664  يفاشيست
 369 فاضل، جواد

 693  سيد حسين ، دكتريفاطم
 377  يها، تق يفاطم

 673 شاه يفتحعل
 603  فتوحات نادر

 220  «فحش و تعارف در كشور ايران»
 306 ،63 فخر مدرس، سرتيپ دكتر

 247  ياسالم يعرب یها فدراسيون دولت
 26  يفدراسيون عرب

 276  «فرانس سوار»
 ،336 ،76 ،34  فرانسه

 356، 373، 372، 376، 375، 373، 379، 
330، 333، 333، 339، 393، 209، 230، 

233، 297، 293، 673، 674 
 ،376 ،372  یفرانسو

 374، 377، 373، 379، 330، 339، 276، 
276، 667، 663 

 54 ، 55 ، 56   فرجام
 636 ،632 ،604 ،605  يخواه فرجام

 367  فرحزاد

 622  ها يفرخ
 665 ،622 ،356  يفردوس

 636  فرسيو، سرهنگ ستاد
 626  يكرمان فرش 

 ،353 ،350  فرعون
 623، 629، 643، 642، 657 

 643  فرعونيان
 694 ،362  فرمان مشروطيت

 ،202 ، 59 ينظام یفرماندار
 227، 229، 256، 253، 696 

 75  يفرمايشات شاهنشاه
 253 فرمند

 ،374 ،370 ،34  فرنگ 
 393، 395، 207، 233، 626، 676، 673 
 209  ، مهندسيفرنگ

 49 ، 45  فرهاد ميرزا
 253  فروغي، مهندس

 ،372 لحسن خان، ميرزا ابوايفروغ
 395، 222 

 623  فريسيان مغرور يهود
«عظيماً اجرا  القائدين يعل المجاهدين اهلل فضل»

  323، 293 
 339  «فكر مهندس»

 ،666 ،635  فالت ايران
 645، 644، 649، 670، 673، 672 

 649 ، یفالت مركز
 265  رضا فالح، دكتر

 675  ايران فالحت
 399   ، محمدتقييفلسف

 673 ،670 ،620  فنيقيه
 644  ها فنيقي
 256  رضا اهلل حاج سيد ، آيتیآباد فيروز

 663 ،622 ، صادقیفيروزآباد
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 ق

 632  مقام قائم
 622  قاآني
 45  قاجار

 630 ،673 ،240 ،343 ،73  قاجاريه
 626  يتركمن قاليچه

 626  ايران يقال
 626  يكاش يقال

 696  3665قانون 
 53  3620مهر  25قانون 

 695  یا نون از كجا آوردهقا
 ،50 ،69 ،66 ،29 ،26  يقانون اساس

54، 57، 53، 42، 43، 76، 75، 34 ، 37، 
90، 362، 349، 264،  267، 233، 290، 

293، 292، 295، 630، 626، 663، 662 
 243  دانشگاه قانون استقالل

 53  قانون انتخابات
 ،64 و كيفر ارتش يقانون دادرس

 69 ، 53 ،  52، 56 ، 55، 59، 300، 322، 
324، 327، 356، 354، 602، 606، 606، 

605، 609، 630 
 304  يقانون كيفر عموم

 207  يكش قانون لوله
 ،69 ،63  يقانون مجازات عموم

  53 ، 324، 606، 606 
 630  يقانون محاكمات جنائ

 55  يقانون مدن
 235 ،50 قانون مطبوعات

يمملكت ستقاللا  و عليه امنيّت مقدمين بر قانون
 69، 324، 606 

 ،202  نفتصنعت شدن  يقانون مل
 263، 249، 272، 276 

 223  قبادی، ستوان

 373   قبر لنين
 50  قبرس

 273  قرارداد جديد نفت
 279  قرارداد سعد آباد

 252  عامل نفت یها قرارداد شركت
 630  3907 يِ كذائ قرارداد

 ،255 ،253 قرارداد كنسرسيوم
 254، 273، 272، 273 

 273 ،264  داد نفت قرار
 632  هالدول وثوق  داد قرار

 690  ـ گلشائيان گس قرارداد
  ،46 ،60 ،29  قرآن

36 ، 366،  334، 393، 206، 222، 262، 
244، 290، 292، 629، 657، 640، 642، 

646، 677، 679، 637، 620، 623، 660 
 266  يقرضه مل

 605  ، سرتيپ عباسيقره باغ
 636 ،673 يوسطقرون 

 256 ،339 ،377 محمد قريب، دكتر
 623  قريش

 667 ،23  قزل قلعه 
 675 ،672 ،233 ،205 ،370  قزوين
 637  )ايل( يقشقائ

 626  هام قصر باكينگ
 339  قصر شيرين

 247  اول بهمن دانشگاه یقضايا
 679، 673  قفقاز

 667  يقلعه طهماسب
 376  قلعه وردن

 633  قلهك
 637 ،25 ،26 ،35   قم

 662 ،672 ،673 ،667 ،396 ،347  قنات
 279 قوام السلطنه
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 623  ايران يقوانين اساس
 59  يقوانين دادرس

 59  عمومي یها قوانين دادگاه 
 76  يو نظام يقوانين مدن

 630 ،234 ،263  يانتظام یقوا
 667  قورخانه

 637 ،632 ، 57  قوه قضائيه
 57  قوه مجريه

 637  قوه مقننه
 ،27 ،39 3662مرداد 23م قيا

 63، 364، 274 
 347  قيام عليه امنيت كشور

 666 قيصرها
 260 ،263  «تر از نفت يقيمت»

 ك

 626 كاتدرال كلن
 627  كاتوليسيسم

 627   كاتوليك
 336  آباد كاخ سعد

 236 (امريكا)كاخ سفيد 
 276  يكاخ سلطنت

 639 كارتاژ
 690  یپهلو يكارخانجات اختصاص

 667  قكارخانه بر
 667  تهران كارخانه گاز

 252  كاردار سفارت انگليس
 50  يكاردينال مينزنت

 626  شاه عباسي یكاروانسرا
 602  كازرون
 625  الدين جمشيد ، غياثكاشاني

 264  سيد ابوالقاسم اهلل ، آيتيكاشان
 ،357 ، ميرزا سيد باقر خانيكاظم

 279، 236 
 330  كامبتا
 76  كانادا

 ،395 ،396 ،396  كانون اسالم
 394، 397، 393، 235 

 ،235  ايران كانون مهندسين
 234، 237، 233 

 222  كانون هدايت  افكار
 236  نام پرورش افكار به يكانون

 53  كپنهاك
 397  «يتأسيسات بهداشت» كتاب 
 259 «احتياج روز»كتاب 
 292  «ياسالم و صلح جهان»كتاب 
 254 ،262 «سياست با جوانان بازی» كتاب

 206 ،366 «حكومت جهاني واحد»كتاب 
 292 ،259 ،206 ،49  «شده يراه ط»كتاب 
 359  «من يزندگان»كتاب 
 253  «عشق و پرستش»كتاب 
 206 «كار در اسالم»كتاب 
 ،397 «مطهرات در اسالم»كتاب 

 200، 202 
 672  «در ايران زارع   مالك و» كتاب

 202 «مالكيت در اسالم»كتاب 
 200 ،396 «در اروپا مذهب»كتاب 
 205 «مرز ميان دين و سياست»كتاب 

 202  كتابخانه زندان
 262  فروشي چهر كتاب
 220  فروشي سروش تبريز كتاب
 653 ،266 ،370  كرج
 637  كرد

 364  كرمان
 339  كرمانشاه

 34  زند خان كريم
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 236 ،233  كشاورز صدر
 373  يروس يكشت

 637  كشف حجاب
 42  كشور مشروطه

 26 ،23  ياسالم یشورهاك
 74 ،26  يعرب یكشورها
 627  كشيشان
 644  ها كلداني

 620  كلده
 376 ،376  كلمانسو

 376  كلنل بك
 626 كلن

 76  كلود وردو
 626  كليزئومِ روم

 623 ،626 ،376  كليسا
 626 كليسای كاتدرال كُلن
 626 كليسای نتردام پاريس

 626 منيستر لندن كليسای وست
 393  منهكليله و د

 642 ،665 ،297  يپاشا، مصطف كمال  
 276  يآمريكائ یها كمپاني
 276  نفت یها كمپاني

 276 ،272 سابق نفت يكمپان
 ،200 ، 50  كمونيست

 263، 276، 293، 635 
 664 ،605  يكمونيست

 ،202 ،203 ،200  كمونيسم
 229، 260، 263، 263، 240، 245، 662 

 244   كميته دانشجويان
 334  ايران یآزاد ه دانشجويان نهضتكميت

 263  كميسيون مشترك مجلس شورا و سنا
 266  كن
 273  یكند

 276، 272  كنسرسيوم
 390  انگليس یكنسولگر

 34 ،72  كنگره آزاد زنان و آزاد مردان
 205  های اسالمي ايران كنگره انجمن

 622  كوچه درويش
 ،266 ،323 ،27  كودتا

265، 264، 252، 257، 243، 270، 273، 
276، 276، 274، 273، 235، 234، 637، 

692، 625، 663 
 636 ، 203 3299 یكودتا
 ،203 [3662مرداد ] 23 یكودتا

 227، 693، 696 
 630  یپهلو یكودتا
 343  3299وت حسوم  یكودتا
 276  مصر یكودتا
 276  نجيب پاشا یكودتا
 275 ،276  ينظام یكودتا
 63  ننگين یكودتا
 636  3299یكودتا
 24  كوفه

 392  ، سرتيپيكيكاووس 

 گ

 663  یگاند
 297  گپئو

 276  گرتسمان، هنريش
 370  گردنه كوهين

 392  ، ميرزا محمد عليخانيگرگان
 330  گروه آسيا و آفريقا

 390  گمرك خانقين
 373  گمرك روسيه بلشويك

 626  اهلل لطف گنبد شيخ
 206 ،206  گنج شايگان
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 253  گوهريان، مهندس
 265 ،266 گيپ، الكساندر

 673  گيالن
 679  ها گيالني

 ل

 633  التين
 249  الهه

 609 ،603 ،604  خواهي اليحه فرجام
 637   رل 

 376  لژيون دو نور
 356  الغيب لسان

 243 ،253 ،202 ،357 يلشگر زره
 66  لشگر گارد

 672 لمپتون )خانم، مؤلف(
 632 ،390 ،26  لندن

 373  لهستان
 376  لوار
 ،202 ، 30 ،79 ،73 آب تهران يكش لوله

262، 266، 266، 265، 267، 263، 253، 
655، 690 

 626  لوورِ پاريس
 240  ليبراليسم

  374، 376  ليسه كلمانسو
 377  ليسه نانت

 م

 349  مؤتمن الملك
 624، 204   نهضت مؤسس

 ،67  «ايران ینهضت آزاد»مؤسسين 
 63، 67، 73، 74، 35 ، 323، 346، 343،  

222، 269، 244، 622،  663 
 239 مؤسسين حزب ايران

 200  ماترياليست
 260  ماترياليسم

 644  مادها
 606  مارك اول

 690 ، 673 ،675 ،656 ،667  مازندران 
 666 ،369  مالك اشتر

 260 ،303 ،24  يمأمورين انتظام
 623  يمأمون

 606  ها مانوی
 206  «مباحث ايدئولوژيك»
 296 ،253 ،206  «نيادينمباحث ب»
 ،396 «مباحث علمي ، اجتماعي ، اسالمي»

202، 206، 205، 223، 259، 627 
 220 ،206 ،397  «مباحث علمي، اسالمي»

 335  متالورژيست
 266  يمتخصصين ايران

 664 مترلينگ، موريس
 656 متّفقين

 367 ،50  يمتمم قانون اساس
 40 ،52 و كيفر ارتش يمتمم قانون دادرس

 262 ،76  دفتری، دكتر احمدتين م
 50  مجارستان
 334 ،50  مجتهدين

 ، 34 ،76 ،72 ،45 ،56 ،50 ،29  مجلس
 349، 374، 395، 394، 206، 232، 269، 

262، 266، 250، 252، 256، 256، 259، 
272، 273، 232، 236، 235، 234، 299، 
633، 650، 679، 630، 633، 632، 636، 

633، 690، 692، 696، 695 
  236 ،236 ،257 ، 34 مجلس سنا

 ،34 ، 53 يمل یمجلس شورا
 272، 274، 232، 236 

 ،252  )شورا و سنا( مجلسين
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 256، 256، 257 
 396 ،396 «دانش آموز»مجله 
 376  «ايلوستراسيون»مجله 

 276 ،223 ،236  ها مجله خواندني
 267 «روشنفكر»مجله 
 209  «سيويل يژن»مجله 
 266  «اهسپيد و سي»مجله 
 239 ،233 ،234  «صنعت»مجله 
 206 «فروع علم»مجله 
 333  «كاوه برلين»مجله 
 395 «بالغ»  مجله

 292 ،259 ،253 ،206  (3مجموعه آثار )
 ،333  (6مجموعه آثار )

 339، 239، 263، 262 
 220 ،206 ،202 ،397  (7مجموعه آثار )
 ،202 ،396  (3مجموعه آثار )

 206، 205، 223، 259 
 206  (9مجموعه آثار )

 250  يالملل محاكم بين
 92  ايران يمحاكمات نظام

 395  محتشم السلطنه، مرحوم حاج
 56  ارتش  قضات يمحكمه انتظام
 265  محله سنگلج

 223  محمدی، ستوان
 639  مدارس اروپا

 ،67 ،39 ،37 ،34  مدافعات
 63، 66، 65، 64، 63، 69، 56، 55، 59، 

73، 37، 33، 90، 93، 335، 337، 322، 
363، 366، 364، 367، 369، 360، 366، 
365، 363، 353، 354، 346، 343، 223، 

296، 295، 699، 630 
 ،367  اهلل سيد حسن ، آيتمدرس

 349، 633 

 63 ،39  مدرس، سرهنگ فخر الدين
 667  تكنيك پاريس يمدرسه پل

 ،377  مدرسه سانترال
 373، 333، 335، 222 

 206   طهریمدرسه شهيد م
 373  مدرسه معادن پاريس

 206 ،326  سپهساالر يعال مدرسه
 220  مدرنيسم

 263  مدير كل اداره دفع آفات
 266  مدير كل پااليشگاه

 256  آهن كل سابق راه مدير
 ،263 آب تهران يكش مديريت كل لوله

269، 250 
 603  مدينه

 624 ،620  مذهب اسالم
 333 ،377  خان مرآت، ميرزا اسماعيل

 627، 365 ،366 ،50  مراجع تقليد
 60 ، 29 يمراجعه به آراء عموم
 366  فرانسه يمراكز تحقيقات علم

 ،24 ،26 ،26 ،23  مرامنامه
 69، 56، 43، 30 ، 36 ، 325، 323، 346، 

345، 344، 222، 263، 244، 237، 239، 
290، 296، 627، 660، 663 

 ،23 ،35 ،36 ،36  مردم
22، 26، 27، 63، 62، 67 ،  66، 63، 56، 
57، 43، 49، 70، 72، 32 ، 36 ، 39، 90، 
92 ، 330، 336، 334 ، 320، 327، 365، 

364، 363، 365، 364، 363، 355، 340، 
372، 376، 375، 379، 330، 335، 337، 
390، 392، 395، 394، 399، 205، 204، 
207، 233، 236، 236، 235، 262، 264، 
267، 263، 263، 262، 266، 266، 264، 
267، 263، 250، 256، 246، 249، 273، 
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276، 230، 236، 235، 234، 237، 233، 
293، 294، 293، 299، 600، 603، 602، 
606، 605، 607، 603، 609، 630، 633، 
632، 636، 636، 635، 634، 637، 639، 
623، 626، 625، 624، 627، 623، 629، 
663، 662، 666، 666، 664، 667، 663، 
663، 664، 667، 663، 669، 650، 656، 
655، 657، 653، 659، 640، 643، 646، 
647، 643، 649، 676، 675، 673، 679، 
630، 633، 632، 636، 635، 634، 633، 
639، 690، 693، 692، 696، 694، 697، 
693، 637، 639، 620، 622، 626، 625، 
624، 627، 623، 629، 662، 666، 666، 

664، 667، 660، 663، 662 
 ،362 ،56 ،65  مردم ايران

 366، 223، 267، 235، 233، 239، 603، 
635، 624، 670، 677، 626، 625 

 253 ،365  مردم تهران
 76 فرانسه يمركز تحقيقات علم

 354  )س( مريم
 606  ها مزدكي

 377  مسابقات سانترال
 373  مسابقه دوم سانترال

 633  يمستثشاران انگليس
 252 تر رايتمس

 630  يمستشار آمريكائ
 667 ،600  مستعمرات

 236  مسجد ارك
 206 ،66 مسجد سپه ساالر

 269 ،264  مسجد سليمان
 205  مسجد نارمك
 262 ،205 ،326 ،60  مسجد هدايت

 626  باغ چهار   مسجد

 626  شاه  مسجد
 ،63  اصغر ي، سرتيپ علیمسعود

 330، 604، 664 
 373  مسكو

 ،32 ،74 ،62 ،60 ،24 ،36  مسلمان
 305، 327، 369، 360، 369، 354، 395، 

393، 399، 200، 260، 233، 293، 292، 
666، 665، 646، 679، 623، 622، 663 
 ،392 ،53  مشروطه

 264، 267، 292، 630، 636 
  ،203 ،343 ،362 ،25  مشروطيت

259، 236، 234، 295، 643، 672، 673، 
679، 630، 636، 636، 635، 639، 690، 

693، 696، 695، 694، 693، 626، 666 
 67 ،25  مشهد
 626  مرغاب مشهد

 232  3669شهريور   5 يمصاحبه مطبوعات
 ،362 محمد مصدق، دكتر

 367، 363، 349، 392، 225، 224، 227، 
223، 229، 263، 264، 267، 263، 262، 
266، 250، 257، 253، 249، 270، 273 ،
272، 276، 279، 235، 239، 600، 633، 
633 ،690 ،693، 692، 695، 694، 637، 

633، 626، 662 
 ،264 ،263  يمصدق

 267، 270، 275، 293، 663، 662 
  ،369 ،65  مصر

276، 639، 620، 626، 666، 673 
 673 ،670 ها یمصر

 667  شاه مظفرالدين
 623 یا معاويه

 49 ،44 ،45 معتمدالدوله
 333  یمعتمد
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 256 ،357  داهلل، دكتر عبيمعظم
 667 ،226 ،399 ،363  معلمين

 673 ،647 ،644 ،665 مغول
 644  یمغوالن چنگيز

 647  يمغول
 646  مفيدی، سيد مصطفي

 ،333  «مقاالت اجتماعي و فني»
 339، 239، 263، 262 

 239 ،234 «كانون و اجتماع»مقاله 
 ،392 ،63 مقام سلطنت

 225، 264، 255، 249، 230 
 279  گ، سرهنمدمق 

 76  مكزيك
 656  مكه
 264 ،262  حسين  ،يمك

 ،70 ،49 ،56 ،66 ،63 ،27 ،25  ملت
 37 ، 92 ، 336، 336 ، 339،  327، 366، 

367، 360، 366، 365، 364، 369، 356، 
356، 377، 379، 332، 336، 334، 337، 
392، 394، 207، 209، 236، 236، 264، 
267، 263، 269، 260، 257، 246، 245، 
270، 272، 276، 275، 274، 233، 235، 
233، 297، 293، 603، 606، 606، 604، 
607، 609، 636، 635، 634، 637، 633، 
623، 626، 624، 629، 660، 666، 664، 
669، 663، 662، 665، 669، 650، 653، 
655، 654، 644، 643، 677، 673، 679، 
630، 632، 636، 636، 635، 634، 639، 
690، 693، 692، 696، 696، 695، 697، 
620، 623، 622، 626، 625، 627، 623، 

660، 666، 665، 660، 663، 662 
 666  ملت آلمان 

 ،26 ،22 ،23 ،36  ملت ايران

25، 66، 63، 92، 336، 320، 322، 326، 
327، 366، 366، 364، 363، 362، 364، 
236، 226، 252، 249، 270، 272، 276، 
273، 602، 606، 625، 623، 646، 639، 

626، 626، 625، 627 
 26 ،22 ملت هند 

 79 ،73  ، دكتريملك
 364  ملل آسيا

 ،365 ،76 ،73 ،49 ،43 ،23 ،36 ،36 يمل
 359، 340، 374، 330، 333، 334، 203، 

236، 237، 223، 222، 225، 227، 260، 
263، 260، 242، 244، 249، 270، 273، 
276، 279، 233، 232، 233، 239، 292،  
293، 600، 604، 609، 636، 635، 634، 
633، 626، 625، 624، 627، 660، 663، 
663، 650، 653، 645، 670، 672، 677، 
630، 632، 635، 634، 690، 693، 692، 
696، 639، 620، 626، 627، 623، 629، 

660، 666، 663، 663 
 ،623 ،620 ،233 ،337 ،359 ،326  مليت

629، 676 
 ،223 ،63 يونملّ

 260، 263، 265، 244، 276، 275،  603، 
633، 690، 693، 692، 697 

 ،229 شدن صنعت نفت يمل
 272، 690، 693 

 ،266 ،263  نفت صنعت كردن يمل 
 264، 269، 252، 255، 249، 276، 273، 

635، 625 
 26  يممالك اسالم

 620  ممالك عرب زبان
 269 ،266 ،266  خيز مناطق نفت
 67  ونمنستراكسي
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 663، 660 ،623  منشور ملل متحد
 630 نفوذ روس و انگليس منطقه 

 236  اشرف ي، علیمنوچهر
 633   ، سرهنگیمهدو

 370  مهرآباد
 234  مهندسين اداره صنايع و معادن

 256  مهندسين ايران
 690 ،265  يمشاور خارج مهندسين 

 627  موبدان
 279  يموسسه علوم اجتماع

  رضا اهلل حاج سيد يت، آيزنجان یموسو
 256، 622 

 622 ،356  یمولو
 635  مونيسم

  )محل فعلي پارك الله(  ميتينگِ جالليه
235 

 267  رشت یِميدان شهردار
 256  ، دكتريميربابائ

 76  ميگروماير
 363  ميل، استوارت

 ن

 ،654  ميرزا محمد حسين اهلل ، آيتينائين
646 

 209  ناپلئون سوم
 675 ،606 ،603 نادر

 293  ها نازی
 635  ناسيوناليزاسيون

 293 ،230 ،220 ناسيوناليست
 233 ،240 ،220 ناسيوناليسم

 230 ،265  ناسيوناليسم مثبت
 673 ،656 ،652 ،667  ناصرالدين شاه

 622  ناصرخسرو

 273 مجلسين نامه سرگشاده به
 36  3663نامه سرگشاده مرداد 

 235    3660مرداد  سرگشاده   نامه 
 39  5/3/3662مه مورخ نا

 323 ، 39  39/9/3662نامه مورخه 
 333 ،330 ،376  نانت

 605 ، سرهنگ ستاد عبدالجوادينبه
 334 ،74 )ص( اكرم ينب

 626  نتردام پاريس
 256  نجات آذربايجان

 330 ،63  ، سرهنگ غالمرضاينجات
 665  نجف

 392  نجم الملك
 ،376 ،72 ،46 وزير نخست

 262، 266، 263، 269، 257، 232 
 230 ،269 ،229 ،376 ،336  یوزير نخست

 ،237 ،279 ،323 ،335 ،23  نزيه، حسن
606، 624، 663 

 ،359 ،362  نژاد
 223، 255، 293، 609، 639، 620، 623، 

660، 663، 645، 644، 672 
 672  نژاد آرين
 644  نژاد ايران
 644  نژاد زرد

 ،22 «حاشيه و بدون حاشيه با»نشريه 
 23، 66 ،336 ،323 ،244 ،293 

  «يمبارزات مذهبي، مبارزات سياس»نشريه 
629 

 646  ينصران
 633  الدوله نصرت

 652  نصيرالدوله
 635  نظام استبداد

 365  ینظام ديكتاتور
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 627  نظام كليسا
 393  نظام وظيفه

 40 ،59 ،57 ،56 ،53 ،63  ينظام
  93، 320، 360، 356، 355، 357، 332،  

336، 335، 203، 204، 209، 232، 224، 
243، 235، 297، 299، 623، 669، 660، 
662، 667، 669، 656، 637، 639، 695، 

693، 665 
 256  ، دكترينعمت الله

 ،262 ،226  نفت
 266، 266، 263، 269، 260، 252، 254، 

276، 600، 652، 690، 696، 629 
 46  نقض حقوق بشر

 623  نمرود
 273 ،359  ، جواهر لعلنهرو

 ،37 ،34 ،35 ،36 ايران ینهضت آزاد
 39، 22،  24، 62 ،66، 66، 65،  64، 67، 

63، 69، 52، 56،  57، 43، 77، 33 ، 36، 
34 ،  92،  99 ، 307، 336،  336،  335، 

334، 337، 325، 323، 329، 366، 367، 
360، 366، 366، 365، 340، 342، 346، 
344، 343، 399، 205، 204، 236، 222، 
264، 263، 265، 254، 242، 244، 243، 
275، 232، 235، 234، 237، 239، 290 ،
293، 654، 692، 695، 697، 693، 600، 
603، 606، 606، 637، 633، 639، 620، 

623، 622، 626، 627، 623، 660، 663 
 360 ايران در خارج ینهضت آزاد

 ،36 ،36 ينهضت مقاومت مل
 34، 39، 20، 27، 63، 340، 396، 393، 

204، 252، 274، 277، 273، 692 
 623 ،637 ايران ينهضت مقدس مل

 692 ،363 ،365 ،36 ،36 ينهضت مل

 253  زاده  ینور
 692 ،364 نثار جان نوكرانِ

 696 ،223 ،203 يانتظام ینيرو
 604  يزمين ینيرو

 602  نيشابور
 252  نيكسون

 6  نيمه شعبان

 و

 676 ،673  واحد ده
 236 واشنگتن

 223  3627بهمن  35واقعه 
   )تهران( دانشگاه 3660واقعه اول بهمن 

36 ، 242، 247، 243 ،234 
 46  واقعه كربال
 667  تهران يواگون اسب

 226 ،226  واالحضرت وليعهد
 632 ،633  الدوله وثوق

 230 ،326 ورامين
 626  یورسا

 257 ،397  وزارت پست و تلگراف
 695  جنگ وزارت 

 230 ،203  یستروزارت دادگ
 ،79 يوزارت دارائ

 392، 209، 279، 636 
 656 ،653 ،297 ،234  وزارت راه

 227  وزارت صناعت
 ،227 ،370  وزارت فرهنگ
 262، 255، 257، 230، 637 

 259 وزارت فرهنگ و هنر
 349   وزارت فوائد عامه

 656 ،250  یوزارت كشاورز
 263 ،267 ،264 ،223  كشور وزارت
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 652 ،207 ،373 ،349 ارفوزارت مع
 230  يتبليغات  وزارت
 653 ،232  یكشاورز وزارت

 279  وزير خارجه
 35 وزير خارجه سابق

 279 ،57  یوزير دادگستر
 ،273 ،392  يوزير دارائ

 272، 276، 273، 279 
 236 ،394 ،349  وزير دربار

 279   وزير راه
 ،226 ،236 وزير فرهنگ

 263، 256، 279، 607، 696 
 253  یوزير كشاورز

 ،269 ،264 ،376 وزير كشور
 253، 243، 273، 273، 233، 232، 607 

 349  وزير معارف
 695  جنگ وزير

 626  منيستر لندن وست
 26  3662خرداد35وقايع 

 276 ام تير يوقايع س
 45  واليت فارس

 365  ولتر

 ه

 267  هئيت وزيران
 623  يهارون

 673  هرات
 276  هلندی

 76  هند
 644  ياروپائ و هند

 675 ،667  هندوستان 
 
 

 644  كش و هند
 644 ،355 یهند

 266  يعال یهنرسرا
 36  هويّت ملّي

 336  هويدا
 606 ،244 ،337 ،22 ،23  هيئت اجرائيه
 ،362 ،72 ،73 ،65 ،66  هيئت حاكمه

364، 344، 223، 243، 235، 293، 625 
 ،23 «ايران ینهضت آزاد»هيئت مؤسس 

237، 624 
 262  )نفت( هيئت مختلط

 262  نفت ايران يهيئت مديره شركت مل
 263  نفت يمل هيئت مديره موقت شركت

  ،53 ،54 ،56 ،50  هيئت منصفه
59، 42، 90، 367، 356، 356، 609 

 250 ،263 ،72 هيئت وزيران
 263 هيئت مختلط نفت

 356  منصفه  هيئت
 666 ،293 ،297  هيتلر

 660  هيروشيما

 ي

 623  )ع(ييحي
 697 ،62 يزيدبن معاويه

 623  یيزيد
 354  يعقوب
 354  )ع( يوسف

 673 ،670 ،626 ،620 ،639  يونان
 673 ،606 يوناني

 623 يهود
 646 ،293 ،74   يهودی

 
 



 












 

 نمايه انگليسي و فرانسه

A 
 

373  ،379             Arc de 

Triomphe 
 

C 
 

Ce n′ est qu′avec le passe        
222  cu′on fait l′avenir 

376                     Colonel  

Becque 

276                                       
Combat356                                 

Continental

379                              Champs 

Elysees 
 

D 

374         Decre                              

    

293                                  
Despotisme     

376                   Legion

d’honneur

262                                                   
Drake 

376                                  Etudes 
 

F 

 

397     Filtration biochimique 

276                       France Soire 

679    fraternite                            
 

G 

 

209                      Genie civile



I 

 

376                         Illustration 

397                   Installation Santinair 

372                           Invalides

72                 Ironic de la mature 



J 

 

330                        Jean Jaures 



K 

209                                            Kombs    
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E 

Ecole Centrale des Arts et 377 

 Manufactures  

36                        Ecoutez ses 

silences 

679   egalite                                
L 

 

 379L’avenue de la grande 

Armee  
375                     La Vie  

Nomade 

335                            Lean 

Gillet

376                              d’honneur

Legion 

396                               
L’Hiraut 

679                                   
liberte 

376                                    
Loire 

376 Lyce Clemanceau                

  



M 

 

376          mathematiques 

speciales 

335               Mes chers 

camarades  

330           Monument  aux  

mortes

 372                      Province

 

Q 

 

673   Quand Le bakau va tout va 

 
R 

 

209                                 Rhon 



S 

 
230                                       Scandal 

335                           S.F.M.V 

Socit des Ingnieurs Civil 332 de 

France  
674                           Souplesse 



T 

 

375     antituberculeuxTimbres 

 

U 

 
Une terre sans morts est  222       

une terre inhabitable  


V 

 

376 Vasitas


W 

379                                         Wagram



 
 

 

 
 

 

 

230                                                   
Moral 

 
N 

 

376                                     
Nante 

377                    Ni l’ange ni 

bête 
372                           

DameـNotre 


P 

 
330                              

Pasteur 

330                                 
Pelletier 

Preparation des Grandes 376          
     Ecoles 
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