
  
  
  
  
  
  

  یابّتُآ طفل آهی ريپ نه تو
 

 بهگر حسن
 
 

 بلكه است، اغراق آه ريشمش نه البته را، قلم و آرده لهيپ ونيمل به استی مدت ،ینيمت جالل

ی حرف شما چرا گفتند دوستان بار دوی كي. بتراشد را مصدق طرفداران سر تا آردهی سلمان غيت

 تازهی ريپ سر آهی آس سخنان ميبگو نكهيا مگر نداشتمی حرف. ديده ینمی جواب و ديزن ینم

 نيا جواب هاست مدت خيتار ندارد، جواب زنديم رای راشرافيم امثال شيپ سال شصتی حرفها

 جا، به هشدار« عنوان تحت استاد حضرت آه خوردی ا مقاله به چشمم شيپی چند. داده را ها

ی حرف آالم چند گرفتم ميمتص باالخره. آرده اپچ 46 شمارٌه ،یرانشناسيا در »حاصلی بی ول

 مسلكان هم دست از را بانميگر آه سميبنو نجايا و آنم خالصه دارم او افاضات  یباره در آه را

  .باشم آرده خالص

ی آزاد نهضت با همراه« آنان آه تاختهی سنجاب وی مل  یجبهه به اش مقاله در استاد جناب

ی فضا وی كتاتوريد به آهی آسان با را فشيتكل مقدمه در نخست. »آوفتند رانيا برتابوت خيم

 هيفق تيوال آتاب مندرجات بود داده اجازه شاه اگر« نديگو یم و رنديگی م راديا شاه زمان بسته

 را آن ضعف نكات و دهند قرار ليتحل و هيتجز و بحث مورد ونيزيتلو و ويراد در رای نيخم

 یم پاسخ آنان به و آرده روشن »فتادندای نم راه به مرد آنی پ در وار گوسفند مردم ، آنند ذآر

 با آن مختلفی ها چاپی ول فروختندی نم های آتابفروش در را آتاب آه است حيصح « آه دهد

 زين سطور نيا ی سندهينو آه چنان گشتی م دست به دست عيوس صورت به ، متفاوتی ها نام

  ».وخواند آورد دست به را آن داشت برعهده رای فردوس دانشگاه تيمسؤول آهی هنگام در

 است داده زين گرانيد به را آتاب آن بلكه هآرد بسنده نيهم به استاد ديينفرما تصور البته 

  ».بودند خوانده را آار نيا زين همكارانم ازی توجه قابل ی عده دانمی م آه جا آن تا و«



 آه است و القای اين شبهه یامهريآر ميرژ درماست مالی سانسور ی برا حرفها تمام

 آردن نييتع نرخ همان نيا. دهيرس یم همه دست به زيچ همه و نبوده آار دری چندانی ريسختگ

 مردم پس آه نكته نيا به برسد بعد تا نبوده بد هم قدرها نيا حكومت آن آه دعواست از شيپ

 .اند آرده شلوغ خوديب

ی نيخمی آقا »فستيمان« نيشيپ ميرژ اگر آه است آن مهم موضوع « : استداللی بعد بخش اما و

ی اسيسی ها گروه رايز !!آردی نم توجه آن بهی آس داد،ی م قرار بحث مورد ها رسانه در را

ی م اعالم ميرژ تيمحكوم وی نيخم تيحقان بری گريد ليدل زين را موضوع نيا طرحی انقالب و

 آمدن و ميرژ سقوطی آرزو در آالن و خرد مرد، و زن ، سوادی ب و باسواد از مردم ؟!آردند

ی برا را مقدمه نيا« ديافزای م و ».بودندی اسالم حكومتی برقرار وی نيخم میالعظ اهللا تيآ

ی آار ، رفتی م همی نيخم آتاب جنگ به ها رسانه در ميرژ اگر آه نوشتم موضوع نيا اثبات

  ».نداشتيی شنوا گوش رايز ، بردی نم شيپ از

 اگر نداشت؟ چرا !عجب. نداشت دهيفای نيخم ديعقا نقد و بحث اصًال : است نيا آالم لب

 را اش گفتهيی اعتنا یب با بشود ديشا ستين آتاب و قلم اهل آه بزندی عام آدم را حرف نيا

 رشته نيهم در را شياستاد مقام و اتيادب در را شيدآترا عنوان آهی آسی ول. گرفت دهينشن

 نيا زدن به مجاز اصًال دهدب سخن داد انقالب باب در سالی س  ازبعد تا آرده دست اسباب

 آنهای حالج و افكاری عموم  ی عرضه دانشگاه استاد آه شده دهيد ايدنی آجا. ستين ها حرف

 یب آه است دهيفا یب آارها نيا اگر برگشته؟ بخت انيرانيا ما انيم در مگر بشمرد دهيفا یب را

 چه است،ی اديز هم حوزه سر از تيذهن نيا. است دانشگاهی استاد همان ايدن آار نيتر دهيفا

  .بس و خورد یم خانه مكتب درد به فقط اه،گدانش رسد

 زين خودی ها فيتوص از را ما پرمغزی ها ليتحل نيا آنار در تا دهيد الزم استاد البته

 ... شدی م تكرار رانيا سراسر در عبارت نيا . »اديب جاش به سگ بره شاه « : دينما ضيمستف

ی م تكرار زين را »ديآ در فرشته ، رود رونيب چو ويد « مصراع زده انقالب مردمی طور همان

 بر شعار صورت به را مصراع نيا آه دميد شيخو چشم با تهرانی محسن دانيم در. آردند

  ».بودند ختهيآو و نوشته پارچهی رو



 ديد از بود نگفته استاد اگر و است ريچشمگ اريبس ما خيش آرامات نيب دری حت البته نكته

  .است گريدی جا مطلب اصل حال هر بهی ول. ماند یم پنهان رانگيد

 آتاب جنگ به ها رسانه در ميرژ اگر آه نوشتم موضوع نيا اثباتی برا را مقدمه نيا«

 دارو فقط نيا نداشت وجوديی شنوا گوش رايز بردی نم شيپ ازی آار ، رفتی م همی نيخم

 آه نبودند خلق انييفدا و خلق، نياهدمج ران،يا توده حزب مثلی انقالب وی چپی ها دسته

 رانيای آزاد نهضت و رانيای مل جبهٌه بلكه بودند، شدهی اسالم حكومتی برقرار خواستار

ی نيخمی آقا شخص وی اسالم حكومت استقبال به گرانيد از تندتر مصدق دآتر ارانی يعني

 آه آن به رسد چه تا ودندب نزده ورق هم رای نيخم آتاب حتی آنان ازی اريبس آهی حال در رفتند

 شعار »ديايب شيجا به سگ برود، شاه « شعار خواستند،ی م رای نيخم مردم. باشند خوانده را آن

  ».بودی عموم

 چرا. نداشتند شنوا گوش مردم چون نداشت دهيفا گفتكو و بحث است، روشن مقصود

 مقاله سندٌهينو ذهن به هم اگر ها سوأل نيا آدام چيه نداشتند؟ی آ از نداشتند؟ چگونه نداشتند؟

 را آبرا و صغرا اصَال ست،ين جالب شيبرا فقط نه چون شود ینمی جار قلمش بر آند، خطور

  .نشود متعرضشان آه دهيچی طور

 1357 انقالب نييتبی برا زحمت با و ها سالی ط طلبان سلطنت آه رای گفتار محور

 به مطلب. بودند شده وانهيد رانيا ممرد :آرد خالصه نكته نيا در توان یم اند دهيد تدارك

 وی شخص خاطراتی اتكا به گاه ،یروانشناسی ها یتئور با گاه شده، انيب مختلفی ها صورت

 همه جوهر آه همانطور و خردمندانه سخنانی لوا تحت استاد، جناب مورد مثل اوقات،ی بعض

 چرا آه پرسش نيا طرح از احتراز :است ثابت هم بافتنشان از هدف است،ی ك يها گفته نيا ی

 از هدف. رفت راه نيا به آنها زشيخ چرا و برخاستندی امهريآر حكومت با مخالفت به مردم

 واقعه نيا در شاه شخص و حكومت تيمسئول و نقش بر آه است نيا ها آردن اهيس آاغذ همٌه

 انخودشی رو استاد اسم چه حاال نظام، آن قلمزن طرفداران ديد از. شود گذاشته سرپوش

 همی وانگيد. افتنديدرب ها آن محبوب نظام با آه باشند وانهيد ستيبا یم مردم نه، چه و بگذارند

 زور با ديبا نكهيا دوم ستينی شدن درمان استدالل و حرف با نكهيای ك يدارد، شاخص دو



. يیزورگو و خفقان :است حرف دو نيهم ريتفسی امهريآر استبداد تمام  .آرد رشامه

  .است دو نيهم هيتوج همی نيمت مثالای ها نوشته

 هر در هم آن است،ی آسان آار جنون بهی انقالب آنترل قابل ريغ و پرشور حرآت هيتشب

 زيم دور ا يقهوه فنجانی پا ،یخصوصی گفتگوها دری اريبس. رانيا انقالب فقط نه وی انقالب

. شود یمی بحث هری قاط آه استی تنقالت جزويی ابتدای ها سهيمقا نيا. آنند یم را آار نيا شام

 نه چون شوند یمی راض ساده هاتيتشب نيهم با ستندين ليتحل و هيتجز اهل آه مردم ازی اريبس

ی عبارت در رای ا لهامس توانستند آه نيهم آار، نيا بهی ا عالقه نه و دارند آردنی حالج تيقابل

 مورد را انهيعامی ها قالب نيهم سلطنت طرفداران. شود یم حل شانيبرا زنديبری قالب

 حرف گرفتن آار به بر اساسش چون است آسان هم آارشان. دهند یم قراری اسيس ی سؤاستفاده

 آيا نتيجه ی اين استدالل .دهند یم بيفر خودشان حرف با را مردم. است انهيعام و جيرای ها

  بدين ترتيب حضرت استادیاين نيست که مردم ديوانه و نفهمند و اليق دموکراسی نيستند؟

دانش . بزندشان   تا تو سر راهم معلوم کرده اند مردم يک ديکتاتور الزم دارندتکليف آينده

 و  پيشروان انقالب اشتباه کردند، نه مردم که در حقيقتاجتماعی مستلزم خطا و تجربه است

ر پايه ی تجربه ی دموکراسی ب. خمينی هم به آرمان های مردم خيانت کرد و مردم رافريب داد

  .ملت و جبران خطايش ايجاد می شود

 من د؟يآرد یم چه و ديبود آجا ديبود نشده وانهيد آه شما بودند شده وانهيد مردم حال گيريم

 د،يبود خوانده رای نيخم آتاب دييگو یم آه شما. آنم یمی نيمت جالل از را سوآل نيا جا نيهم

 و انقالب  یهنگامه در ديديد یم چشم به هم را مردم جنون د،يبود داده هم خودتان دوستان به

 ونّيمل آه ديآن یم ادعابه نادرست  ؟ديآرد چه رفت یم دست از داشت مملكت آهی زمان در

 فاسد حكومت مدافع و شاه رضای كتاتوريد عاشق امروز آه شما بودند،ی نيخم دنبال همه

 د؟يده یمی پراآن سخن ی اجازه نيچن نيا خود به آه ديآرد چه انقالب زمان در ديا شده پسرش

 با تا ديتبع به افتاده گذارتان باالخره تا ديا آرده نشدنش قطعی برا دعا و ديا خوردهی آارمند نان

 خارج در هم اگر تا ديآن چاپی اسيس ريغ ی مجله اش مهيند نظر ريز وی پهلو اشرف پول

 آه هم ديتبع از باالخره. آنم یمی فرهنگ آار و الوارميع دييبگو ديبتوان گرفت را تان قهی يآس

  !تيقابل نيا با هم آن د،يا افتاده استيس فكر به تازه و ديا آمده گذشت دهه سه



 روشن آنهای خطا. ديآن یم بازرگان وی سنجاب از صحبت ميدا به نادرست چون گفتم

 پشم به چوب نوّيمل خود افتنديب آار نيا صرافت به طلبان سلطنت نكهيا از پيش اريبس و است

 نه؟ ا يخورده گوشتان به نفر دو نيا اسم اصًال رفتند؟ آجا اريبخت وی قيصدی ول. اند زده ها نيا

 بعد سالی س را داستانش تا ديبود مستغرقی نيخم آتاب  یمطالعه دری وقت آه است ممكن البته

 جنون تيسرا از احترازی برا و ديا آرده فراموش را روز عيوقا به توجه ديآن فيتعر مای برا

 انقالب از آهی سالی س ظرفی ول. ديا شده نينش عزلت و ديا بسته خودی رو به را دری جمع

 آمده شيپ اگر. باشد آرده ذآر حضورتان در را ها نيا اسم آه ديا برخوردهی آس به البد گذشته

 مصدق ازی رويپ انيمدع ازی برخ اگر. اند آاره چه و ستنديآ نهايا ديباش دهيپرس خود از ديبا آه

. آمدند رونيب ها یمصدق انيم از ستادنديا خمينی برابر در آه همی آسان تنها رفتند خطا راه به

 قلم از اسمش حال آه آرد مبارزه ها نيا با عمر آخر روز تا وی فداآار با اريبخت مثلی آس چه

  مانده؟ وتمسك چرا ها یدوم حسن شود، گفته های اول بيع آه مينداری حرف ما افتد؟يب

 ناموجه قصد. استی جمع جنون تيحكا همان مكملی قيصد و اريبخت نام آردن حذف نيا

  .سانسور با نجايا آلك، و دوز با آنجا. استی امهريآر حكومت به اعتراض دادن جلوه

 ازی رويپ به را مردم اهويه آن در آه» نادره مردان«از  نفر دو ازی نام استاد جناب البته

ی گريد و بهاری مهدی كي. برد یم آردند دعوتی نيخمی شعارها به ندادن تن و شعور و عقل

 دستگاه ازی طرفدار بهی شهرت چگاهيهی اول آه ديبگو آند یم فراموشی ول. یميرح مصطفا

 قانون  یباره در  رحيمیآهی آتاب .بود بساط آن سرسخت مخالفان ازی دوم و نداشتی امهريآر

 همان. هست و بوده روشن آن نوشتن از هم شمقصود و است موجود نوشته تيمشروطی اساس

 را حرفش گذاشتند نه داشت، را شياجرا درخواست 1342 سال دری مل جبهٌه آهی اساس قانون

ی اجرا درخواست جزی آار آه را سرانش و آند منتشر را اش روزنامه دادند اجازه نه و بزند

 آه رای نيخم نيهم عوض در. فرستادند زندان به ماه پانزده جمع در بودند نكردهی اساس قانون

 با داد یم مرتجعانه شعار جور هزار و بود آرده برپا شورش نظام آردن ساقطی برا عمًال

 دوران در شما آه سديبنو رای آتاب همان نديبنش فرصت سر تا فرستادند خارج به احترام و عزت

  .دبودن دهينفهم ا ينخوانده هيبق و ديبود خوانده انقالب



 دو بار راه را به روی مخالفان دمكرات حكومت محمدرضا 1332بعد از آودتای سال 

ه های چريكی مجاهدين و فدائيان خلق از دل داستان درآمدند آ بار اول گروه. شاه بستند

بار .  اآثرًا عضو اين سازمان بودند1342 ملی در سال  یاعضايشان تا قبل از سرآوب جبهه

آنكه جنون .  ما باليی را بياورد آه ديديم یت خمينی سپردند تا بر سر همهه دسدوم انقالب را ب

داشت مردم ايران نبودند، محمدرضا شاه بود آه در بيست و هشت مرداد وطنش را در ازای 

چنان به خود غره شد آه فكر  برقرار آردن ديكتاتوری به ديگران فروخت و به مرور زمان آن

رفتار . ازد و هر آس را آه عضوش نشد از مملكت بيرون آندتواند حزب راه بياند آرد می

تواند بی ملت سلطنت آند نه واآنش مردمی آه از  آرد می آدمی جنون آميز بود آه تصور می

  .ها زور شنيدن به جان آمده بودند سال

 با 1357بايد به جالل متينی آه تازه پا به ميدان سياست گذاشته ياد آوری آرد در انقالب 

هايی آه نام  همان.  شده بود1342داران قانون اساسی همان رفتاری شد آه در سال طرف

، مقصودم سنجابی و فروهر و بختيار  ورد و سوميشان را فراموش آرده آدوتايشان را به ياد می

است، نامه نوشتند و درخواست اجرای همين قانون را آردند و تا دور هم جمع شدند حكومت 

آنيد آه اگر راه را برای  تصور می. اواك سر و دستشان را شكستوقت به ضرب چماق س

  افتادند؟ آردند مردم باز هم به دام خمينی می دمكراسی باز می

ردان بگذريم در اين ميان نام يک زن نيز که تصادفا پيشگام تر از کسانی از نادره محاال 

است که مقاله ی رشاهيام ديمهشده  از قلم افتاده است و او  براست که حضرت استادی نام

 ديگر او.  استاريبخت نخست وزيری در حمايت از بلكهی نيخم با مخالفت در فقط نهتاريخی او 

 !دان و مدعی مردانگی را برده باشدزنان آبروی بسياری از مر ی چرا؟ مگر اينکه اين نادره

ی عيطب اورديب را اريبخت نام نخواهدی آسی وقت. البته روشن است  همیفراموش نياديگر دليل 

 بسته هم به ها اسم. اورديب آرد دايپ انقالب بحران دری و آه رای مدافع تنها نام نتواند آه است

 و آرد سفت را رو  یهيما ديبا پس. درسته دروغ تا شود یم رو زودتر آاره مهين دروغ و است

  .شد منكر اساس و اصل از را زيچ همه

 را اش درجه نينش خارجه و لشكر یبی مسارهايت ثلم آه مای دانشجوی ب استاد ی نوشته

 تيقاطع با است اوردهين در سر آنها از چگاهيه آهی ليمسا باب در آنی اتكا به تا داشته نگه



 یم نشخوار خود است سالی س طلبان سلطنت آه آنچه از استی ا خالصه بكند، نظر اظهار

 باب دری الفزن دوم مردم، به زدن جنون تهمت اول : بدهند هم هيبق خورد به آوشند یم و آنند

 كی يبرايی تنها به نهايا آدام هر. اند آرده گرانيد آه آنچه انكار آخر و اند نكرده خود آنچه

 انقالب در اگر آه رديبگ درس انشيدانشجو از مورد نيا در است بهتر استاد. ستيآاف شرم عمر

 و شدند واقف خود زمان آن موضعی رستناد به روزگار گذشت با افتادند راهی نيخم دنبال به

  .اند گشته باز مصدق راه به امروز

  پير بودی و ره ندانستی
  تو نه پيری که طفل کتابی

جالل خطابش به . چندی پيش يکی از مليون اين بيت را خطاب به سنجابی در جايی نوشت

 . و امروز هم کار سزايی استمتينی
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