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شوراي انقالب 
مي خواست 
راهپيمايي روز 
عاشورا از شرق به 
غرب باشد. يعني 
مسير راهپيمايي 
را از حوالي ميدان 
امام حسين تا 
ميدان آزادي فعلي 
در نظر گرفته 
بودند. عالوه 
بر اين، اعضاي 
روحاني شوراي 
انقالب با ائمه همه 
مساجد تهران 
صحبت كرده و 
از آنها خواسته 
بودند مردم را از 
تمام نقاط تهران 
به مسير اصلي 
راهپيمايي بياورند. 
يعني مردم از 
خيابان هاي 
مختلف، به 
تظاهرات كنندگان 
خيابان  هاي انقالب 
و آزادي كنوني 
اضافه مي  شدند. 

نگاه

مهندس سحابي دست پرورده 
آموزه هاي ديني

س��ابقه آش��نايي من با مهندس عزت اهلل سحابي به 
اولي��ن دوره مجلس پس از انقالب بازمي گردد. در واقع 
به دليل اينكه من پيش از انقالب بيش��تر در قم اقامت 
داش��تم، فرصت آشنايي با مهندس سحابي دست نداده 
بود. بنابراين وقتي من در مجلس اول ش��وراي اسالمي 
در س��ال 59 به عنوان نماينده شهر زرند كرمان و آقاي 
مهندس س��حابي هم به عنوان نماينده مردم تهران در 
مجلس حضور پيدا كرديم، در واقع اين اولين آشنايي من 
با ايشان بود.من در دور اول مجلس عضو دو كميسيون 
اقتصاد و نيز كميس��يون صنايع و معادن مجلس بودم. 
آقاي سحابي هم اگر اشتباه نكنم رئيس يا نايب رئيس 
كميسيون صنايع و معادن بود. براي همين آشنايي من 
با ايشان عالوه بر همكاري ما در صحن علني مجلس به 
رابطه نزديك تري در كميسيون صنايع و معادن مجلس 
منجر ش��د. البته قبل از تش��كيل كميسيون ها هم يك 

آشنايي موقتي ميان من و ايشان به وجود آمده بود. 
همان طور كه مي دانيد من به لحاظ سني جوان ترين 
نماينده در مجلس اول ش��وراي اس��المي بودم و مرحوم 
دكتر يداهلل س��حابي پدر آقاي مهندس عزت اهلل سحابي 
هم مس��ن ترين نماينده مجلس بودن��د. به همين دليل 
مرحوم دكتر س��حابي رئيس سني در مجلس اول بودند. 
البته رياست سني بر مجلس مانند االن نبود كه تشريفاتي 
باشد و چند ساعت بيشتر طول نكشد. در آن زمان به دليل 
اينكه هنوز آيين نامه داخلي مجلس تنظيم و تدوين نشده 
بود، فكر مي كنم مدت رياست مرحوم دكتر سحابي حدود 
يك  ماه و نيم بر مجلس طول كشيد. براي همين هم در 
برخي جلسات هيات رئيسه گاهي آقاي مهندس سحابي 
هم حضور پيدا مي كردند و آن جلس��ات هم به نوعي در 

آشنايي من با ايشان موثر بود. 
از ديگر مواردي كه مي توانم به آن اشاره كنم برخي 
از س��فرهاي كاري و ماموريتي ب��ود كه در واقع فرصت 
بيش��تري براي آشنايي ما بود. يادم هست كه به خاطر 
يكي از مباحثي كه در كميسيون صنايع و معادن مطرح 
شده بود من به اتفاق آقاي سحابي به اصفهان سفر كرديم. 
چيزي كه در اين س��فر از مهندس سحابي در ذهن من 
مانده است مساله متانت، تعهد و تدين ايشان است. حتي 
خاطرم هست كه ايشان ساعت زنگ دار كوچكي داشتند 
كه صداي زنگ آن هم بسيار ضعيف بود. شب ها به وقت 
خواب آن را در كنار خود قرار مي دادند و به اين وسيله 
براي نماز شب از خواب بر مي خاستند. در مجموع بايد 
بگوي��م هر خاطره اي كه من از ايش��ان دارم دليلي بر 
تعهد و تدين ش��ان اس��ت. از موارد ديگري كه در اين 
راس��تا الزم مي دانم تا به آن اش��اره اي داش��ته باشم 
حساسيت ايشان نسبت به منافع ملي است. ايشان به 
دقت مواظب بودند دسته بندي هاي سياسي كه گاهي 
ممكن بود تبديل به برخي مش��اجرات ش��ود، آسيبي 
به منافع ملي كش��ور نرس��اند.  همان طور كه مي دانيد 
در دول��ت مرحوم ش��هيد رجايي به هر ح��ال در برخي 
امور اختالف هايي ايجاد ش��ده بود. خاطرم هست كه در 
كميسيون ما عالوه بر مهندس سحابي يكي ديگر از اعضاي 
نهضت آزادي هم حضور داش��ت. در يكي از مواردي كه 
اختالفي براي تصميم گيري در كميسيون پيش آمده بود، 
همكاري كه از اعضاي نهضت بود، رو به مهندس سحابي 
ك��رد و تعبيري را به كار برد كه مضمون آن اين بود كه 
ديگر فالن مس��اله به ما مربوط نمي شود و خودشان هر 
تصميمي كه خواستند بگيرند. خاطرم هست در مقابل اين 
سخن، مهندس سحابي خيلي ناراحت و برافروخته شدند 
و ب��ا تندي و عصبانيت به آن همكار گفتند اگر ما داراي 
اختالف نظر سياسي با برخي همكاران مان هستيم، اين 
مساله نبايد موجب شود تاثيري در همكاري ما براي تامين 
و صيانت از منافع ملي  داشته باشد. همين جا بايد عرض 
كنم اين نحوه برخورد ايشان با چنين مسائلي براي من در 
آن زمان خيلي جالب توجه بود. در واقع اختالفات سياسي 
هيچ گاه موجب نشد آقاي سحابي كوچك ترين اهمالي در 
تعهد نمايندگي شان در مجلس و نمايندگي مردم داشته 
باشند. آقاي مهندس سحابي به لحاظ شخصيتي فرد بسيار 
منطقي و آرامي بودند و هيچ وقت نديدم كه از ايشان رفتار 
تند يا خارج از چارچوب اخالقي سر بزند. قطعاً مهندس 
س��حابي را مي توان از بهتري��ن مصاديق افراد متخصص 
متعهد و متدين دانست. از اين جهت متخصص بودند كه 
به هر حال در رشته تحصيلي خود فردي بودند كه داراي 
نظرات كارشناس��انه بودند. متعهد و متدين بودن ايشان 
هم به معناي اين است كه پايبند به حالل و حرام بودند 
و در اقامه نماز و تالوت قرآن نيز اهتمام جدي داش��تند. 
نكته اي مي خواهم در پايان عرض كنم و آن اين است كه 
به باور من مهندس عزت اهلل س��حابي را مي توان يكي از 
بهترين دس��ت پرورده هاي آموزه هاي اسالمي به ويژه در 

مسائل اخالقي دانست.

يادداشت

با احترام از او ياد كنيم
مبارزات و فعاليت هاي انقالبي مهندس سحابي در 
س��ال هاي پيش از انقالب، زمينه ساز آشنايي ما بود. 
من در س��ه مقطع متفاوت در اين دوران، ايش��ان را 
چنين شناختم: مس��لماني متعهد و مبارزي بي توقع.

1- م��ن ب��ه دعوت آيت اهلل طالقان��ي به مدت 10 
ش��ب در مس��جد هدايت سخنراني داش��تم. موضوع 
سخنراني تفسير آيه آخر سوره ماعون بود. )َو يَْمَنُعوَن 
الَْماُع��ونَ ( من در منبرها س��عي مي كردم نكات مورد 
اس��تفاده مخاطب��ان را بگويم تا اينك��ه اطالع دادند 
جوان��ان و برخ��ي از دانش��جويان و اس��تادان هم در 
اين جلس��ات ش��ركت مي كنند. بعد از مدتي متوجه 
ش��دم از جوان ترها مهندس س��حابي و آقاي شيباني 
در جلس��ات حضور منظم دارند و از استادان هم پدر 
مرحوم سحابي و آقاي مهندس بازرگان. پيگيري ها و 
توجهات مرحوم س��حابي براي من جالب بود و حاكي 
از عالقه ايشان به مباحث قرآني بود. مطالعات قرآني 
مهندس سحابي پايدار بود. ايشان و پدرشان با قرآن 
عجين بودند. به هر ترتيب آن جلس��ات با مش��كالتي 
روب��ه رو ش��د، از جمله آنكه مرا چن��د بار كالنتري 9 
ميدان بهارستان خواست تا از جزييات جلسات مطلع 
ش��ود و البته قصد تعطيلي جلس��ات را هم داش��تند 
اما اين نش��د و 10 جلس��ه ما به پايان رس��يد. يكي 
از ثمرات آن منبرها، آش��نايي ما ب��ا جوانان انقالبي 
و مومن و دانش��گاهي آن زمان بود، از جمله مرحوم 

مهندس س��حابي.
2- دادگاه هاي نهضت آزادي، دومين دوره اي بود 
كه من با اين گروه برخورد مي كردم. خاطرم هس��ت 
آن زمان مرحوم مهدي ش��املو نزديك دادگاه كه در 
حوالي عش��رت آباد سابق بود، مي ايستاد و كاغذهايي 
را توزيع مي كرد جهت شركت در دادگاه نهضت. من 
نيز مرتب در جلس��ات دادگاه ش��ركت مي كردم و از 
دفاعيات اين گروه مبارز اس��تفاده مي كردم. مقاومت 
نهضت آزادي در برابر حكومت شاه در دادگاه، در آن 
زم��ان توجه خيلي از فع��االن را به خود جلب كرد و 

اميد و نش��اطي را به وجود آورد.
3- س��ومين برخورد من ب��ا اعضاي نهضت آزادي 
و مرحوم س��حابي به سال هاي زندان بازمي گردد. من 
مدت��ي را در اتاقي بودم ك��ه چهارنفره بود. به غير از 
من، آقايان بازرگان و دكتر سحابي و آيت اهلل طالقاني 
در اتاق بودند. من در اين دوران با پدر مرحوم سحابي 
هم صحبت و همنش��ين بودم. او و مهندس س��حابي 
دلبس��ته مباحث ديني بودن��د و همان طور كه گفتم 
از مباح��ث قرآني هم در اين راه اس��تفاده مي كردند. 
به همين دليل هم دكتر سحابي، باد و باران در قرآن 
را نوش��ت و مهندس بازرگان هم راه طي شده را. اما 
دورادور ب��ا مهندس س��حابي هم در زن��دان ارتباط 
داش��تيم. س��لول آنها يعني مهندس سحابي و دكتر 
شيباني، دور از ما بود ولي در شب هاي چهارشنبه كه 
آزادي زندانيان بيشتر بود، گفت وگوها و تعامالت هم 
راحت تر شكل مي گرفت. غير از شب هاي چهارشنبه، 
در  صبحگاه ه��ا ه��م همديگ��ر را مي ديديم. جا دارد 
خاط��ره اي از همين صبحگاه ها بگويم. من وقتي وارد 
زندان ش��دم به م��ن گفتند به دادم��ان برس. گفتم 
چ��را؟ گفتند ما را در صبحگاه مجبور مي كنند آهنگ 
»شهنشاه ما« را بخوانيم. گفتم رهبر اركستر كيست؟ 
گفتن��د آق��اي حكيم��ي. گفتم فردا صب��ح من رهبر 
اركستر مي شوم. رفتم جلوي صف، گفتم 1و2و3 و به 
جاي آن آهنگ، آهنگ »اي ايران،  اي مرز پرگهر« را 
خوانديم. جواناني مثل مهندس سحابي بسيار استقبال 
كردند و با صداي بلند پاس��خ مي دادند چون جوانان 
توده اي هم صف شان را جدا كرده بودند و بريده بودند. 
وقتي افس��ران زندان مرا بازخواست كردند، گفتم اگر 
قرار باش��د ش��اه را دعا كنيم، در بيرون از زندان هم 

مي توانس��تيم اين كار را بكنيم. 
در پ��س از انق��الب هم من در مجلس اول با اينها 
برخورد داش��تم. اولين برخورد ما با مهندس سحابي 
و مهندس بازرگان و همفكران ش��ان به اليحه قصاص 
بازمي گش��ت. از اينجا به بعد بود كه مواضع فكري و 
سياس��ي ما و آنها تغيير كرد و اختالفات آغاز شد اما 
هر چه بود مهندس سحابي انسان پاك و طاهري بود 

كه بايد با احترام از وي ياد كرد. روحش شاد.

اواخ�ر دي م�اه 1388 بود كه ب�ه دفتر 
ع�زت اهلل س�حابي رفتم تا ب�ا او درباره 
ش�وراي انقالب و نق�ش آن در حوادث 
قب�ل و بعد از بهم�ن 57 مصاحبه كنم. 
گفت وگوي ما البته به درازا كش�يد چرا 
كه س�حابي انبوهي از خاطرات سياسي 
را در انبان ذهن خود داش�ت و عالوه بر 
اي�ن، خوش صحبت و مهرب�ان بود. گاه 
نكته اي به ذهنش متبادر مي شد و سوالي 
را كه نپرسيده بودم جواب مي داد و گاه 
نيز س�وال شخصي ام را، ولو بي ارتباط با 
س�وال قبلي، پاس�خ مي  گفت. باري آن 
گفت وگو با پيرمرد باعزت سياست ايران 
به درازا كش�يد. بخشي از آن گفت وگو 
اين�ك در پيش روي خوانندگان روزگار 
اس�ت. بخش هاي ديگرش، كه خاطرات 
سحابي از مجلس خبرگان قانون اساسي 
و اقوال و افعال برخي از رجل ميان مايه 
و بلندپايه سياس�ي پس از انقالب را در 
بر مي گي�رد، الاقل در ايران امروز، قابل 
انتش�ار نيست. ش�ايد در »ايران فردا« 

قابل انتشار باشد.  
---

-  ش�ما از چه زماني وارد شوراي انقالب 
شديد؟

تقريباً در آبان 1357، امام)ره( در پاريس 
بود. آقاي مطهري هم تازه از پاريس به ايران 
برگشته بود و به ديدن بنده، كه تازه از زندان 
آزاد شده بودم، آمد و به من گفت در پاريس 
اين بحث با امام)ره( مطرح ش��د كه شرايط 
انقالبي فعلي كش��ور نيازمند رهبري اس��ت 
بنابراين بهتر اس��ت ش��ورايي براي اين كار 
تشكيل ش��ود؛ شورايي متشكل از معتمدين 
امام)ره( كه برخي از آنها در داخل كش��ور و 
برخي ديگر نيز در خارج كش��ور باشند. اين 
بحث هم مطرح شد كه اگر شرايط در داخل 
كش��ور دش��وارتر ش��د، همه اعضاي داخلي 
شوراي انقالب به خارج كشور بيايند. خالصه 
در پاريس چند نفر را به امام)ره( پيش��نهاد 
كرده بودند و امام)ره( هم حضور آن افراد در 

شوراي انقالب را تصويب كردند. 
-  پس مطابق با تقسيم بندي هاي مربوط 
ب�ه رهب�ران انقالب ها، ش�وراي انقالب 
اليه »رهبري بس�يج گر« در انقالب 57 

را تشكيل مي داد.
بل��ه. حرف آقاي مطهري اين بود كه االن 
ديگر آتش انقالب درگرفته است. به ويژه بعد 
از تظاه��رات 17 ش��هريور، اين فرض تا حد 
زيادي قطعي شده بود. به هر حال اين نكته 
نزد امام)ره( هم مط��رح و از جانب امام)ره( 
تاييد شده بود. در آن شرايط، انقالب نيازمند 
رهبراني بود كه در داخل كشور حضور داشته 
باشند و نيروهاي انقالبي را مستقيماً هدايت 

كنند. امام)ره( به عنوان رهبر اصلي انقالب، 
خودش در خارج از كشور بود و نمي توانست 
اش��راف كامل��ي بر روند پيش��رفت انقالب و 
جزييات مربوط به مبارزه داش��ته باش��د. به 
همين دليل ش��وراي انقالب تش��كيل شد تا 
انقالب از اين حيث دچار خأل و كاستي نشود. 
-  شوراي انقالب به عنوان مجمع رهبران 
بسيج گر انقالب، چه نقشي در برگزاري 
تظاهرات ميليوني عاشوراي 57 داشت؟

قبل از تظاهرات روزهاي تاسوعا و عاشورا، 
دفتر حقوق بشر شوراي انقالب تشكيل شده 
بود. وظيفه اين دفتر، بررسي حوادث انقالب 
و اقدامات رژيم ش��اه در قبال مردم معترض 
از حيث رعايت حقوق بشر بود. يعني تخلفات 
حقوق بش��ري رژيم را مي سنجيد و گزارش 
مي داد. دفتر حقوق بش��ر ابتدا ترتيبي داده 
بود كه راهپيمايي روزهاي تاس��وعا و عاشورا 
از جل��وي دادگس��تري تهران آغاز ش��ده و 
به پيچ ش��ميران، يعني جل��وي منزل آقاي 
طالقاني، ادامه يافته و س��پس رو به ش��مال 
خيابان شريعتي فعلي پيش رفته تا سرانجام 
به حسينيه ارش��اد و محل دفتر حقوق بشر 
برسد. ما اين تصميم را به ساير اعضاي شوراي 
انقالب منتقل كرديم اما اعضاي شورا با اين 
برنام��ه مخالف��ت كردند و گفتند كه ش��ورا 
خ��ودش برنامه راهپيمايي روزهاي تاس��وعا 
و عاش��ورا را به ش��كل ديگري طراحي كرده 
است. شوراي انقالب مي خواست راهپيمايي 
از شرق به غرب باشد. يعني مسير راهپيمايي 
را از حوال��ي مي��دان امام حس��ين تا ميدان 
آزادي فعل��ي در نظ��ر گرفته بودند. عالوه بر 
اين، اعضاي روحاني ش��وراي انقالب با ائمه 
همه مس��اجد تهران صحب��ت كرده و از آنها 
خواسته بودند كه مردم را از تمام نقاط تهران 
به مسير اصلي راهپيمايي بياورند. يعني مردم 
از خيابان هاي مختلف، به تظاهرات كنندگان 
خيابان ه��اي انق��الب و آزادي كنوني اضافه 
مي ش��دند. در واقع مردم مستقر در مساجد 
ته��ران مثل رودخانه هايي مي ش��دند كه به 
درياي خروش��ان تظاهرات كنندگان مس��ير 
اصلي مي پيوستند. ما ديديم كه برنامه اعضاي 
روحاني ش��وراي انقالب وسيع تر و فراگيرتر 
از برنامه دفتر حقوق بش��ر است. لذا اعضاي 
دفتر حقوق بشر را قانع كرديم كه خودشان 
را ب��ا اين برنامه هماهنگ كنند. بنده و آقاي 
موسوي اردبيلي از طرف شوراي انقالب و آقاي 
عبدالكريم الهيجي از طرف دفتر حقوق بشر، 
مسوول برگزاري راهپيمايي شديم. مهم ترين 
نكته، تامين امنيت راهپيمايي بود. اقداماتي 
صورت گرفت و از طريق واسطه هايي، سران 
ارتش تحت فشار قرار گرفتند كه ارتش اين 
راهپيمايي را م��ورد حمله قرار ندهد. بعد از 
اينكه امنيت راهپيمايي تامين شد، تظاهرات 
روز تاس��وعا برگزار ش��د. عصر روز تاسوعا ما 
گرد هم جمع ش��ديم تا گزارش هاي مربوط 
به راهپيمايي را بررس��ي كنيم. در برخي از 

گزارش ها به اين نكته اشاره شده بود كه مردم 
از شعارها راضي نبودند يعني مردم مي گفتند 
شعارها ضعيف بود و عليه شاه مستقيماً شعار 
داده نش��د. البته مردم عليه ديكتاتور ش��عار 
مي دادند ولي آن روز به طور واضح عليه شاه 
ش��عار داده نشد. با مرحوم عراقي هم تماس 
گرفتيم و ايش��ان كه در خارج از كشور بود، 
گفتند امام )ره( ه��م اعتراض دارند كه چرا 
شعارها مستقيماً عليه شاه نبود. اين گونه شد 
كه در روز عاش��ورا شعار »مرگ بر شاه« سر 
داده ش��د. آن روز ترتيبي داده شد كه مردم 
از شمال ميدان آزادي وارد ميدان شوند و بعد 
از پايان سخنراني آقاي بهشتي، كه سخنران 
اصلي مراسم بود، به سمت شرق ميدان آزادي 
حركت كنند و مراس��م به اين شكل خاتمه 
يابد. تظاهرات روز عاشورا بسيار پرحرارت و 
شمار شركت كنندگان در آن بسيار چشمگير 
بود. اريك رولو س��ردبير لوموند ديپلماتيك، 
ك��ه بعدها عضو كابينه ميتران ش��د، آن روز 
در ته��ران ب��ود و در تظاه��رات هم حضور 
داش��ت. من فرداي روز عاشورا، او را در دفتر 
مهندس بازرگان ديدم. از او پرس��يدم نظرت 
راجع به تظاهرات ديروز و پريروز چيس��ت؟ 
رولو گفت: من سي سال است كه ناظر چنين 
صحنه هايي هستم. در ويتنام، كوبا، جنگ كره 
و هر جاي ديگري كه جنگ يا انقالب مهمي 
در جري��ان بوده، حاضر بوده ام اما تا به حال 
چنين تظاهراتي نديده بودم. او مي گفت اين 
تظاهرات مثل يك »مّد انس��اني« بود. دقيقاً 
همين تعبير را به كار برد و بعداً هم در لوموند 
ديپلماتيك مقاله اي با عنوان مّد انساني درباره 

تظاهرات روز عاشورا نوشت. 
-  جمعيت�ي ك�ه در آن تظاهرات حضور 

داشت تقريبًا چقدر بود؟
بين سه تا پنج ميليون نفر در آن تظاهرات 

شركت كردند. 
-  مهم ترين پيامدهاي تظاهرات عاشورا 

به نظر شما چه بود؟
مهم ترين پيامدش اين بود كه جهت اصلي 
انقالب مشخص شد يعني ديگر معلوم بود كه 
ش��اه بايد برود. پس از آن روز، رفتن شاه  به 

مهم ترين مطالبه مردم بدل شد. 
-  ظاهراً ش�ما قبل از پيروزي انقالب از 
كش�ور خارج ش�ديد و بع�داً مجدداً در 

جلسات شوراي انقالب شركت كرديد.
بله. همس��ر من اوضاع روحي نامساعدي 
داش��ت و من مجبور ب��ودم او را، به توصيه 
پزشكان، به محيطي آرام ببرم. محيط آرام 
هم در ايران آن زمان براي ما پيدا نمي شد. 
من هش��تم دي ماه از تهران به پاريس رفتم 
و با امام در نوفل لوش��اتو ديدار كردم. نكته 
جالب اين بود كه در آن روزها، ساواك ديگر 
كاري به كار كس��ي نداشت و من به راحتي 
توانستم از كش��ور خارج شوم. هيچ يك از 
نهادهاي امنيت��ي و اطالعاتي، حين خروج 
من از كشور كوچك ترين ممانعتي براي بنده 

ب��ه عمل نياوردند.  بنده با امام خميني)ره( 
 مختصر سابقه اي هم داشتم. در سال 42 كه
 ام��ام)ره( را به زندان عش��رت آباد آوردند، 
من هم آنجا زنداني بودم. بعدها هم ايش��ان 
ب��ا اعض��اي انجمن اس��المي مهندس��ين، 
ك��ه اعض��اي آن از دوس��تان بن��ده بودند، 
ديدارهايي داشتند يعني در دي ماه 57 كه 
من به ديدار ايش��ان رفت��م، في الجمله مرا 
مي شناختند. حاال شايد چهره ام را به خاطر 
نداشتند ولي مرا به اسم مي شناختند. خانه 
امام)ره( در نوفل لوشاتو ساختمان كوچكي 
بود و روبه رويش باغچه بزرگي قرار داش��ت 
كه آن باغچه مركز تجمعات بود و از همان 
ج��ا تلفني با ته��ران و جاهاي ديگر تماس 
مي گرفتند. آق��اي دكتر يزدي و دختر من 
هاله نيز  در آن خانه در نوفل لوشاتو حضور 

داشتند. 
-  شما مجدداً كي به ايران برگشتيد؟

من و همسرم دو ماه خارج از كشور بوديم. 
-  ام�ور ش�وراي انقالب در غياب ش�ما 

چطور پيش رفت؟
بعد از ورود امام)ره( به ايران، در نخستين 
جلسه شوراي انقالب مقرر شد امام)ره( دولت 
تشكيل بدهد يعني قرار شد همان حرفي كه 
امام)ره( در بهش��ت زهرا گفته بودند، اجرا و 
عملياتي ش��ود. در شوراي انقالب همه روي 
مهندس بازرگان به عنوان رئيس دولت موقت 
توافق داشتند. مهندس بازرگان به رغم تحذير 
آيت اهلل طالقاني، قبول مس��ووليت كرد زيرا 
مهن��دس بازرگان از س��ال ها قبل در عرصه 
سياس��ت فعال بود و بالطب��ع، به رغم اينكه 
به اختالفاتش با طرفداران امام خميني)ره( 
واقف بود، مي خواست سر و ساماني به اوضاع 

كشور بدهد.
-  چه اختالفاتي؟

طرفداران امام خميني )ره( و جريان هاي 
چپگرا همگي معتقد به براندازي رژيم بودند 
ولي مهندس بازرگان قائل به براندازي سنگر 
به سنگر بود و مي گفت ما نمي توانيم جهش 
ناگهاني به سمت براندازي رژيم داشته باشيم. 
مهن��دس ب��ازرگان در پاريس ه��م در يكي 
از جلس��اتش با امام)ره( در اي��ن باره بحث 
كرده بود ولي امام)ره( تس��ليم نظر مهندس 

بازرگان نشد. 
-  پيش�نهاد مهن�دس ب�ازرگان ب�راي 
براندازي سنگر به سنگر دقيقًا چه بود؟

ب��ازرگان چندمرحله اي  راه حل مهندس 
و مراح��ل آن چني��ن ب��ود: 1- بركن��اري 
س��لطنت ش��وراي  تاس��يس   -2  ش��اه 
3- برگزاري انتخابات آزاد از س��وي شوراي 
س��لطنت 4- تاسيس مجلس ملي در نتيجه 
برگزاري انتخاب��ات آزاد 5- روي كار آمدن 
دول��ت مل��ي از دل مجل��س منتخب مردم 
6- واگذار شدن امور كشور از سوي شوراي 
س��لطنت به دولت ملي ظرف يك س��ال تا 
س��ه س��ال. بازرگان مي  گفت ما از 25 سال 

پي��ش ب��ه اين س��و، يعن��ي از كودتاي 28 
مرداد ت��ا بهمن 57، از عرصه اداره كش��ور 
دور بوده اي��م. منظورش از »ما«، جبهه ملي 
و نيروهاي حاضر در دولت مصدق بود. وقتي 
ملي گرايان كه سابقه در دست داشتن دولت 
را ني��ز در كارنام��ه خود داش��تند، به علت 
س��ال ها دوري از قدرت با چ��م و خم اداره 
كشور آشنا نبودند، روحانيت كه اصاًل سابقه 
اداره كشور را نداشت به طريق اولي با فوت و 
فن كشورداري ناآشنا بود. بازرگان مي گفت 
م��ا بايد ب��ا نحوه تامين ن��ان و آب و برق و 
امنيت مردم آش��نا شويم و با تحويل گرفتن 
تدريجي امور، بر دولت اش��راف پيدا كنيم و 
پس از آن، با برگزاري رفراندوم تكليف نظام 
سياسي كش��ور را روشن كنيم. اما امام)ره( 
مي گفتند ما مي توانيم كشور را اداره كنيم. 
به هر حال اين يك��ي از اختالفات مهندس 
بازرگان با امام خميني)ره( در زمينه پيشبرد 

و هدايت انقالب بود.
-  موضع شما در اين ميان چه بود؟

بنده خودم آن موق��ع داغ بودم ولي يك 
س��ال بعد واقعاً به اين نتيجه رسيدم كه بايد 
روش مدنظر بازرگان را در پيش مي گرفتيم. 
-  ممكن نبود كه در زمان سه ساله اي كه 

مد نظر بازرگان بود، تب انقالبي بخوابد 
و بعد كه رفراندوم برگزار مي  شد، همان 

نظام سلطنتي راي بياورد؟
آن موقع نيروهاي داغ مي  گفتند به ش��اه 
و به اين ش��وراي س��لطنت اعتمادي نيست 
و اگ��ر ما االن تكليف ش��اه را معلوم نكنيم، 
او دوباره به ق��درت بازمي گردد. ولي در آن 
زمان فضاي كش��ور به گونه اي نبود كه تب و 
تاب انقالبي مردم فروكش كند. وقتي س��ه 
تا پن��ج ميليون نفر عليه ش��اه به خيابان  ها 
آمدند، چيزي كه در هيچ جاي دنيا س��ابقه 
نداش��ت، جوي در كشور ايجاد شد كه ديگر 
بعيد بود موقعيت رژيم تحكيم ش��ود و شاه 
بتواند دوباره به قدرت بازگردد. اين نكته را 
هم بگويم ك��ه آن موقع همه چپگرا نبودند 
اما فضاي انقالبي همه را تحت تاثير قرار داده 
بود و به همين دليل عبارت »نيروهاي داغ« 
را ب��ه كار مي برم وگرنه جبهه ملي و نهضت 

آزادي چپگرا نبودند. 
-  در بين نيروهاي ملي - مذهبي، ديگر 

چه كسي - به تعبير شما- داغ بود؟
يكي از كساني كه با نظر مهندس بازرگان 
بس��يار مخالف بود و به ش��دت ب��ه او حمله 
مي كرد، دكتر پيمان بود. دكتر پيمان اصرار 

داش��ت انقالب همين االن بايد پيروز شود و 
منظورش از اين ح��رف، تغيير رژيم بود. در 
س��ال 1360 كه فضاي كشور به كلي عوض 
ش��د، نظر بس��ياري از مخالفان سرس��خت 
ب��ازرگان نيز تغيي��ر كرد. ح��اال مجاهدين 
خلق]منافقين[ اس��لحه به دس��ت بودند اما 
گروه هاي��ي مث��ل جنبش مس��لمانان مبارز 
نه تنها اس��لحه به دس��ت نبودن��د كه مويد 
جمهوري اس��المي هم بودن��د. اما رهبران و 
اعض��اي اين گروه ها هم دس��تگير ش��دند و 
بساط ش��ان جمع ش��د. پ��س از آنكه چنين 
اتفاقاتي افت��اد، دكتر پيمان خودش متوجه 
ش��د كه مخالفتش با بازرگان اشتباه بوده و 
در تحليلي كه درباره حوادث پس از پيروزي 
انقالب نوش��ت، به اين نكته اش��اره كرد كه 
علت بعضي اتفاقات، پيروزي زودهنگام انقالب 
بوده است. وي در مقاله اش نوشت اگر انقالب 
مدت زمان بيشتري را براي رسيدن به پيروزي 
طي مي كرد، س��ره از ناس��ره جدا مي شد و 
فرصت طلبان ش��ناخته مي شدند. يعني اين 
دس��ته از مخالفان بازرگان، كه به تدريج در 
جايگاه اپوزيسيون قرار گرفتند، از سال 61 به 
بعد به اين نتيجه رسيدند كه حرف بازرگان 

در سال 57 بي وجه نبود.

سحابي با يادآوري وقايع انقالب اسالمي 57:

 عاشورا
سقوط ديكتاتور را قطعي كرد

گفت وگويي منتشرنشده از عزت اهلل سحابي

مجيد انصاري جعفر شجوني

هومان دورانديش

گفت وگو با عباس شيباني

مخالف نظام نبود، مخالف ساليق برخي ها بود
سخت است گفت وگو با كسي كه مالحظات فراواني 
ب�راي صحبت كردن دارد. خصوصًا آنكه او، عباس 
شيباني باشد. شيباني چهره آشنايي براي مورخان 
انقالب است و حرف هاي فراواني براي گفتن دارد، 
ام�ا مدت هاس�ت يا ك�م مي گويد ي�ا نمي گويد. به 
همين دليل وقتي قرار اس�ت ب�ا او صحبت كنيم، 
مثل هميشه امتناع مي كند تا اينكه متوجه مي شود 
قرار اس�ت راجع به س�حابي از او بپرسيم. هرچند 
در ابت�دا مي گويد خاط�رات را خيلي به ياد ندارد، 
اما به احترام دوس�تي هايش هرچه در ذهن دارد، 
مي گويد. او پيش از انقالب، از همراهان و دوستان 
مرحوم س�حابي بوده اس�ت و به رغم جدايي راه و 
تفكرش در پس از انقالب، به حس�نات و امتيازات 

سحابي اشاره مي كند.
---

- شما بايد خاطرات فراواني از مرحوم سحابي داشته 

باشيد، امكانش هست در خالل خاطرات به برخي از 
ويژگي هاي ايشان اشاره كنيد؟

من متاس��فانه حافظه تاريخ��ي خيلي خوبي ندارم اما 
س��عي مي كنم به خاطر احترامي كه براي ايش��ان قائلم، 
خاطرات و گذشته ها را مرور كنم تا بخشي از ويژگي هاي 

ممتاز رفتاري و اخالقي ايشان را بيان كنم.
- غالب دوستان ايشان بر تدين و اخالقي بودن شان 

تاكيد دارند. شما تاييد مي كنيد؟
بل��ه، مگر مي توان غير از اين گفت. ايش��ان از يك 
خان��واده مس��لمان و كام��اًل پايبند به مس��ائل ديني 
و ش��رعي بودند. پدر ايش��ان بس��يار متدي��ن بودند، 
خودش��ان ه��م كوچك ترين بي مالحظگ��ي  در رعايت 
اصول و موازين ش��رعي نداشتند. من حتي بي اخالقي 
خاصي هم از ايش��ان به ياد ندارم. بسيار اهل مدارا و 
س��اده گيري بود. غير از اينه��ا يك صفت بارز اخالقي 

ايشان، فداكاري بود.

- آيا مورد خاصي از فداكاري ايشان به خاطر داريد؟
بله، در زندان موارد متعددي بود كه ايش��ان پيشقدم 
بودند. او واقعاً از خودش مايه مي گذاش��ت. در زمان هايي 
كه الزم بود، مخالفتش از خيلي ها، گوياتر و رس��اتر بود. 
قب��ل از انق��الب خيل��ي از فعاليت ها نياز ب��ه فداكاري و 
ازخودگذش��تگي داش��ت. مهندس س��حابي و برخي از 
دوس��تان ايش��ان در راه پيروزي انقالب از هيچ تالش و 

كوششي فروگذار نمي كردند.
- ارتباط مرحوم س�حابي با گروه ها و افراد مخالف 

در زندان چگونه بود؟
منظورتان از افراد مخالف چيست؟

- مثاًل توده اي ها.
مهندس سحابي نگاه كاماًل انساني به آنها داشت. طبق 
همان توصيه حضرت علي)ع( همه مورد احترام او بودند، 
چراكه يا هم كيش او بودند و برادر ديني اش بودند يا چون 

انسان اند، جايگاه انساني شان را حفظ  مي كرد. 

- مهندس س�حابي پيش از انقالب بيشتر متاثر از 
چه كساني بود؟

مهندس س��حابي بس��يار تحت تاثير مرحوم آيت اهلل 
طالقاني بود. اساساً بسياري از جوانان پرشور و انقالبي در 
آن دوران، آقاي طالقاني را الگوي خود قرار داده بودند. ما 
نيز به همراه مهندس سحابي و جمعي از دانشگاهيان ديگر 
در برنامه هاي مسجد هدايت شركت مي كرديم و از مباحث 
مختل��ف مرح��وم طالقاني اس��تفاده مي كرديم. مهندس 
س��حابي و ساير جوانان مسلمان انقالبي با حضور در اين 
برنامه ها هم اشكاالت و شبهات شان را برطرف مي كردند 
و هم در جهت پيشرفت انقالب همفكري مي كردند. خيلي 
از آشنايي ها و بعد از آن برنامه ريزي ها، در جلساتي چون 
جلس��ات مسجد هدايت شكل مي گرفت. در اين جلسات 
يكسري ها فعال تر و موثرتر بودند. مهندس سحابي قطعاً 
يكي از اين افراد بود كه نقش بس��زايي در مسائل انقالب 

و مبارزات پيش از انقالب داشت.

- اگ�ر چني�ن ب�ود، چرا بع�د از انق�الب همه چيز 
فراموش شد؟

چيزي فراموش نش��د. تالش ها و زحمات ايشان براي 
انقالب فراموش شدني نيست.

- پس چرا برخي بعد از انقالب، ايش�ان را مخالف و 
معاند نظام معرفي مي كردند؟

اصوالً ايشان هيچ گاه مخالفتي با اصل نظام نداشتند. 
اين صحيح نيست كه مرحوم سحابي را معاند نظام معرفي 
كنيم. ايش��ان بعد از انقالب طرز فكر خاصي داشتند كه 
البته اين به معناي مخالفت با اصل نظام نبود. تا آنجايي 
كه من مهندس سحابي را مي شناختم، او هيچ گاه فعاليتي 

نكرد كه به ضرر نظام تمام شود.
- پس چ�را در دوره هاي�ي با ايش�ان برخوردهاي 

قهر آميز صورت گرفت؟
نمي دانم، اين را بايد از آنان پرسيد. بعضي ها خود ايشان 

را نمي پسنديدند، به همين دليل تحملش نمي كردند.

حسين سخنور

بازخواني

 اصط��الح ملي- مذهبي كه از اواخر س��ال 1375 
در محافل و ادبيات سياسي مطرح شد تاكنون بازتاب 
نس��بتاً وس��يعي در ميان قش��رهاي مختل��ف مردم و 
نيروه��اي سياس��ي درون و بي��رون حاكميت داش��ته 
اس��ت. اين اصطالح به جماعت خاصي اشاره دارد كه 
همواره موضع انتقادي- اعتراضي نس��بت به حاكميت، 
به خصوص جناح انحصار و خشونت آن داشته و دارد. 
در تاريخ بش��ر، برخي عناوين و اصطالحات همانند 
نمادي از يك مفهوم هستند كه اشاره به آنها سابقه اي 
را در اذه��ان گويندگان و ش��نوندگان تداعي مي كند. 
ابتدا اين سابقه به وجود مي  آيد و سپس افراد همفكر و 
مرتبط در جامعه، نمادي را روي آن مي نهند تا مبادله 
مفهوم بين اذهان اهل جامعه ساده تر و سريع تر صورت 
گيرد. اگر اصط��الح ملي- مذهبي خيلي زود در ميان 
م��ردم كم  و بيش متفاوت، جا باز كرد و مورد قبول و 
تكرار لفظي قرار گرفت، به اين دليل است كه آن سابقه 
قبلي اجتماعي از مدت ها قبل براي اذهان مردم آش��نا 
بوده اس��ت و در واقع مردم بدون س��ابقه ذهني با آن 
عنوان يا اصطالح روبه رو نش��ده اند. لذا اين اصطالح را 
تجلي بخش ويژگي هاي آن سابقه نهادينه شده مي دانند.

در هر حال به نظر مي رسد مردمي كه اصطالح ملي- 
مذهبي را به كار مي برند، با واقعيت اجتماعي- تاريخي 
آن آش��نايي كاملي دارند. مل��ي- مذهبي ها مردماني 
هس��تند كه از اعتقادات اصولي اس��المي برخوردارند 
و ك��م  و بيش نس��بت به اح��كام آن عاملند و به وطن 
اي��ران و ملي��ت ايراني و مناف��ع و مصالح آن، عالقه و 
پايبندي دارند. اين دو ويژگي - ايرانيت و اس��الميت- 
در ح��ال حاضر مورد قبول و تاكيد وابس��تگان به اين 
جريان است. عالوه براين دو ويژگي، ويژگي ديگر اين 
جريان اين اس��ت كه در برخورد با مس��ائل و حوادث 
سياس��ي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين در برخورد 
با حاكمان يا ديگر نحله ها از نوعي اعتدال و انصاف نيز 
برخوردار است و در مواضع سياسي- اجتماعي خود از 
موضع گيري افراطي و غير دورانديش��انه پرهيز مي كند. 
اي��ن جريان همچنين نس��بت به روابط تجاري و حتي 
سياس��ي دولت با كش��ورهاي خارج��ي از حيث حفظ 
مناف��ع مل��ي و تقدم دادن آن بر ه��ر منفعت ديگري، 
حساسيت نش��ان مي دهد و فدا كردن منافع و مصالح 
عمومي جامعه را در پيش��گاه مصالح فردي يا گروهي 
يا عقايد مس��لكي و مرامي برنمي تابد. ازاين رو نس��بت 
به تماميت و اس��تقالل و اقتدار ايراني حس��اس است 
و در براب��ر فرهنگ بيگانه، به وي��ژه غرب، بر هويت و 
ويژگي ه��اي مثبت ملي تاكيد دارد و نس��بت به آن نه 
موضعي ش��يفته وار، و نه موضعي ضدي، بلكه منظري 
آموزن��ده و عقالن��ي دارد. و باالخره آنك��ه تفاوت اين 
جري��ان با مومنان حوزوي اين اس��ت ك��ه اين جريان 
آموزه ه��اي ديني خ��ود را مس��تقيم از منابع و مآخذ 
اصل��ي معارف اس��المي و آموزش ه��اي مكتب توحيد 
اخ��ذ مي كند و رفتار اجتماعي و فردي خود را بر اين 

مبنا تنظيم مي كند بنابراين مقلد رهبران مذهبي نيست.
اما س��رعت اقب��ال بخش هايي از جامع��ه، به ويژه 
جوانان و روشنفكران، نسبت به اين جريان تا حدودي 
دور از انتظار بود. به نظر مي رس��يد در اين روزگار كه 
بخش��ي از مردم، به ويژه جوانان، از دين و مليت و هر 
نوع تعهدي گريزي شتابناك دارند و به غرب مهاجرت 
مي كنن��د، اين گون��ه جريان هاي فك��ري و اجتماعي 
چندان خريداري نداش��ته باش��ند. كم  و بيش طبيعي 
مي نمود كه در بحبوحه سرخوردگي هاي تحميل شده 
ب��ر مردم، و نيز گس��ترش فراگير فرهن��گ و تبليغات 
ماه��واره اي و ويدئويي ك��ه جهان گرايي و نفي هويت 
ملي را هدف قرار داده، اقبال نسبت به ديانت و مليت 
هم كمرنگ و كاس��ته شده باش��د. اما اقبال قشرهاي 
روشنفكر و آگاه از جوان و ميانسال و پير، حكايت از آن 
دارد كه دين و مليت و هويت ايراني، هنوز در وجدان ها 
يا ناخودآگاه تاريخي اين ملت ستم كش��يده جايگاهي 
عميق دارد، به طوري كه مي تواند از القائات و تحميالت 
روحي- رواني محيط و فضاي پيرامون، س��بقت بگيرد 
و اين، خود، مايه تش��ويق و تس��لي وابس��تگان به اين 
جريان ش��ده اس��ت. حال كه جامعه ما نسبت به اين 
جريان شور و اقبالي نشان داده است، جا دارد كه اين 

جريان را عميق تر توضيح دهيم.
هرچن��د اصطالح مل��ي- مذهبي جديد اس��ت اما 
واقعي��ت اجتماعي و مفه��وم تاريخي آن، از ديرباز در 
اين س��رزمين و در ميان قشرهاي مختلف مردم وجود 
داشته اس��ت. پيدايش اين اصطالح در دوران اخير به 
عصر قاجاريه و جنبش ضداستعماري و ضداستبدادي 
مش��روطيت بازمي گردد. برخ��ي از متفكران ايراني كه 
از نيم��ه قرن نوزدهم در انديش��ه جس��ت وجوي علل 
عقب افتادگ��ي مس��لمانان و ايراني��ان بوده اند، ضمن 
مالحظه دو عامل س��ترگ بازدارنده و عقب نگهدارنده. 
استبداد و استعمار خارجي كه دست در دست يكديگر 
داش��تند، به عامل جمود و قشريت در حيات فكري و 
فرهنگ��ي مردم برخورد كردن��د. از اين رو بر ضرورت 
تح��ول و تغيير در اف��كار و روحيات و اخالقيات مردم 
تاكي��د كردند و در   نهايت به فهمي از ديانت رس��يدند 
كه با فرهنگ جاري يا س��نتي مذهبي تفاوت داش��ت. 
آنه��ا در عي��ن توجه به تجدد و نوگرايي، بازگش��ت به 
س��لف صالح و منابع اصل��ي و ديني را ضروري يافتند 
و اغل��ب بر آي��ه ان اهلل اليغير ما بقوم حت��ي يغيروا ما 
بانفسهم، اس��تناد كردند. لذا آنها در عين تاكيد بر دو 
وجه نجات ملت از اس��تبداد و اس��تعمار، اصالح افكار 
و روحيات ديني و آش��تي ب��ا منابع اصلي و اوليه دين 
اسالم را نيز در افق رسالت خود داشتند. از اين جهت 
بود كه آنها با س��اير روشنفكران ايراني پيشگام اصالح 
كه آخون��دزاده و ملكم خان ش��اخص هاي نمادين آن 
بودند، تفاوت اساس��ي داش��تند. اتفاقاً حركات بعدي 
مل��ي و جنب��ش آزاديخواه��ي ك��ه منجر ب��ه انقالب 
مشروطيت شد، در عمل با پيشگامي و همت و كوشش 

آن جماعت تكوين و ش��تاب يافت. منادي و پيش��گام 
نخستين اين جريان مرحوم اسدآبادي بود كه به علت 
فس��اد و استبداد مطلقه شاهان قاجار و توسعه عمدي 
جهل در ميان مردم، از يك س��و و مداخالت غارتگرانه 
روس و انگلي��س، از ديگ��ر س��و، به مب��ارزه با اين دو 
عامل برخاس��ت و در   هم��ان حال مردم را به اصالح و 
تجديد بناي فكر ديني كه رنگ كهنگي و پوس��يدگي 
گرفت��ه بود، دعوت و تحريك مي كرد. نهضت تنباكو و 
حوادث بعدي آن به انقالب مش��روطه منجر ش��د و از 
خالل همين حوادث و رويداد ها نهضت نوگرايي ديني 
سربرآورد. به اين ترتيب چنان كه بسياري از محققان 
تاريخ معاصر قبول دارند، احس��اس ملي گرايي و مليت 
ايراني، در كنار حركت اصالح ديني، بس��تري مناسب 
براي رشد و شكوفايي خود يافت. انديشمندان غيرديني 
نيز به تكوين اين احساس كمك كردند اما دامنه تاثير 
اجتماعي اينان قابل قياس با تاثير گسترده آن حركت 

ملي با رنگ و بوي مذهبي نبود.
حركت پيش��تازانه مرح��وم س��يدجمال، در عين 
تاكيد ش��ديد بر استقالل كشور و مقابله با استعمار و 
اس��تبداد، كه كاًل نگاه ملي داشت، به همه مسلمانان 
كشورهاي اسالمي آن زمان متوجه بود. لذا همراهان 
و ش��اگردان او در هم��ه دنياي اس��الم، ب��ه ويژه در 
كش��ورهاي عربي، به مراتب بيش��تر از ايرانيان بودند 
و ب��ه همين س��بب، نهض��ت نوگرايي اس��دآبادي به 
نهضت جهان اس��الم ش��ناخته شد كه به اتحاد اسالم 
دع��وت مي كرد. اين دعوت به انقالب مش��روطيت در 
اي��ران، و جنبش مش��روطه خواهان عثماني و نهضت 
مل��ي اتحادالوطن��ي در مصر منجر ش��د و چهره هايي 
چون اعرابي پاش��ا، ش��يخ محمد عبده، و عبدالرحمن 
كواكبي را در ميان اعراب و مرداني چون شيخ هادي 
نجم آبادي، سيدمحمد طباطبايي، شيخ احمد روحي و 
ميرزاآقاخ��ان كرماني را در ايران پرورش داد و جذب 
كرد. انديشه نهضت اتحاد اسالم، پس از مشروطه، در 
جنبش جنگل نيز  به هر ترتيب الگوي ملي- مذهبي 
بار ديگر جايگاه ويژه اي يافته اس��ت. اينك رويكرد به 
جري��ان مل��ي- مذهبي در جامعه م��ا، پس از عبور از 
مرحله جهل سياسي و تجربه ملي گرايي افراطي ايران 
باس��تاني و پس از آن ملي گرايي بي پش��توانه مكتبي 
و ايدئولوژي��ك و بعد ايدئول��وژي طبقاتي ماده گرايانه 
ماركسيس��تي و س��رانجام مكتب فقه سنتي و آزمون 
ضع��ف و قوت هاي هركدام بار ديگر نمود جدي يافته 
است. به نظر مي رسد گرايش به جريان ملي- مذهبي 
كه خواس��تار مس��المت و گفت وگو ب��ا همه ملت ها و 
مس��لك ها و مذاهب و طالب صل��ح و آرامش و ترقي 
مادي است، نويد بخش پرشكوه دوران نويني از تاريخ 
ملت س��تمديده ايران است؛ دوراني كه با ويژگي هاي 
آزادي، كرامت انس��اني، عدالت اجتماعي، استقالل و 
اقت��دار ملي، دانش و معرفت، معنويت و عرفان ديني 

شناخته مي شود. 

گزيده اي از مقاله عزت اهلل سحابي در مجله ايران فردا

مفهوم ملي- مذهبي به چه معناست

سوگنامه

»گاه يك انسان با مرگ خويش نشان مي دهد كه در 
شأن زندگي بوده است.«

فرانسيس پونژ
چهل روز از مردن هاله سحابي مي گذرد. آنهايي كه 
او را مي ش��ناختند باور نمي كنند كه چهل روز گذشته 
باشد. باور نمي كنند كه او مرده باشد. اصاًل چه اصراري 
اس��ت. چه لزومي دارد خ��ود را زورچپان واقعيت كنيم. 
مي توان گهگاه از  پذيرفتن واقعيت س��ر باز زد، حادثه را 
ب��ه رو نياورد و مردن عزي��ز را فراموش كرد تا جا براي 
تداوم حياتش باز شود. از چگونه زيستنش  كه مي شود 
حرف زد؟ مگر نه اينكه در زمانه اي به س��ر مي بريم  كه 
بيش��تر از همه وقت در ستايش زندگي صحبت مي شود 
به اين اميد كه مرگ را از قدسيت انداخته باشيم. حتي 
اگر مردن به قصد اعاده حيثيت از زندگي باشد: »پاداش 
آدم هاي بزرگ اين اس��ت كه مدت ها پس از مرگش��ان، 

كاماًل مطمئن نيستيم كه مرده باشند.« )ژول رنارد(
هاله س��حابي در آستانه ميانس��الگي همزمان با پدر 
كهنسالش مهندس سحابي به خاك سپرده شد. اين تنها 
لحظه اي بود كه در مقام يك آقازاده حاضر شد و خود را 
برد زير سايه پدر. تا  قبل از آن هر چه بود، خودش بود 
و در ت��الش براي فراهم آوردن اندوخته هايي مختص به 
خود، مختص نس��ل خود، همان نسلي كه جواني اش با 

انقالب پيوند خورد: فعال دانشجويي از نوع ستاره دارش، 
دانشجوي اخراجي در آستانه انقالب، تجربه كوتاه تبعيد 
و پيوستن به صفوف اپوزيسيون خارج از كشور در سال 
57، بازگش��ت به ايران درست پس از انقالب  و اين بار 
س��ر درآوردن از جبهه هاي جن��گ، تجربه كوتاه حصر، 
تشكيل زندگي و خانواده و اين بار در هيئت  مادري قادر 
به فداكاري و در ت��الش براي فراموش نكردن روياهاي 
جواني، به دنبالش از سر گرفتن پژوهش و نيز ورود دوباره 
به عرصه اي كه عمومي اش مي خوانند همچون  شهروند، 
همچ��ون فعال حقوق زنان و قربانيان خش��ونت. گام به 
گام ش��بيه بسياري از هم نس��لي هايش عمل كرد تا شد 
ميانس��اله. آن بخش از هم نسلي هايي كه برايشان تجربه 
انقالب، تجربه كس��ي ش��دن بود و البته تجربه از دست 
دادن نيز. تجربه هيچ كاره نشدن. از آن دست آدم هايي كه 
هيچ كاره نشدن را بدل به نوعي موقعيت كرد و نوعي نگاه 
به عالم و آدم: طنز، نقد، همدلي. سينه اي فراخ و ذهني 
گشاده، قادر به بخشش و بزرگواري و تساهل. دوستدار 
زندگ��ي و زنده ها. يادآور ياد مرده ه��ا نيز. از آنهايي كه 
فراموش نمي كنند اما مي بخش��ند. از آنهايي كه عدالت 
را مي جويند اما در پي انتقام نيستند. به تعبير شريعتي 
از آن ن��وع »بزرگواراني گول خور« و نه  »كوچك واراني 
گول زن«! بر اين تجربيات اجتماعي انباشته و اندوخته، 

هاله سحابي توانسته بود سلوك دروني و اخالقي  بطئي 
معن��وي را ه��م بيفزايد. او را نمي ش��ود فقط يك فعال 
اجتماعي ناميد. در اين مس��ير پر فراز و نش��يب زندگي 
اجتماعي او توانسته بود يك شخصيت اخالقي و معنوي 
را هم طراحي كند بي س��ر و صدا و بوق و كرنا و هياهو. 
هيچ مهر و نش��اني نمي شد بر اين  نوع زيست گذاشت: 
قديس��ه، عارف زاهد خلوت نشين، مفسر مثنوي، شارح 
حافظ و... هيچ كدام اما مي شد در آرامش و طمانينه او 
رد پ��اي يك تزكيه نفس طوالني و خاموش را ديد و به 
احترام واداشته شد. وسواس نشان مي داد تا با هيچ يك 
از كليش��ه ها بر نخورد. زير چت��ر محبتش از رومي روم 
تا زنگي زنگ را مي توانس��ت جاي دهد، همويي كه قادر 
به قاطعيت هايي پرخطر بود. از آن دس��ت اصولگراياني 
كه براي پافش��اري بر آنچه كه اصل مي دانس��ت ممكن 
ب��ود  جان خويش را به خطر اندازد اما جان آن ديگري 
را هرگ��ز. در اين زمانه از حيثي��ت افتادن اخالق به نام 
زندگي، هاله سحابي با زندگي اش اعاده حيثيت زيستي 
اخالقي بود بي آنكه مجبور باشد به نفع اين، آن را ناديده 
بگيرد. اعاده حيثيت از سياس��ت حتي. نه كسب قدرت 
كه توزي��ع عادالنه آن. همه اينها  گيرم به قيمت مرگ 
خوي��ش. عيبي ندارد. مرگش را ب��ه رو نمي آوريم تا جا 

براي زندگي باز بماند.

سوسن شريعتيچهل روز پس از آن شب

يادِرفته

اميد هست كه روشن بود بر او شب گور
كه شمعدان مكارم ز پيش بفرستاد 

سعدي
مهندس عزت اهلل س��حابي و هال��ه اش در اين چهل 
روزي كه رفته اند بيش��تر به نهانخانه هاي دل دوستان و 
گستره هاي ذهن مردمان بازگشته اند. تصويرهاي دور و 
نزديك آن پدر و دختر كه در خلق و خو س��خت به هم 
شبيه بودند، در اين چهل روز ديده هاي غريبه و آشنا را به 
خود كشاند و مرگ آن دو را پرطبل تر از حيات شان كرد. 
اين دو نس��ل »سحابي« كه يادآور نسل اول خويش نيز 
شدند نشان دادند سرمايه اي به نام سحابي در سپهر علم 
و اخالق و سياس��ت اين سرزمين چگونه در نود سالگي 
خويش هنوز زاينده و بالنده است و سوداي زوال ندارد. 
از دكتر يداهلل سحابي تا فرزند هم راي و همراهش عزت 
و پس از او خانداني در ميان نخبگان ايراني درخشيدند 
كه به صراحت در گفتار و صداقت در رفتار شهره عام و 

خاص بودند و همين س��رمايه اخالقي آنان پيش از هر 
كنش و واكنش علمي و سياسي و اجتماعي نام هايشان 
را به حافظه ها مي س��پرد. س��حابي ها دينداراني بودند، 
گريزان از نفع و نام و مبارزاني دور از خش��ونت و انتقام. 
دغدغه اس��الم و ايران ظرف وجودشان را لبريز مي كرد 
اما از دامنه مدارا و نرم خويي آنان چيزي نمي كاست. به 
گفته محقق هنرمندي، گاندي و راه و رسم مبارزاتي او 
را در اين سرزمين به يادمان مي آورند. در اين چهل روز 
گفته ها و نوشته هاي بس��يار درباره مهندس سحابي به 
ميان اصحاب درد و درك آمد به ويژه آنكه هاله و هدي 
يادآور ياد او ش��دند. گفتني ها و نوش��تني هاي مختلف 
به زواياي گوناگون ش��خصيت و مي��راث او پرداختند و 
حق ش��صت س��ال ثبات راي و قدم او را در راه دفاع از 
حقيقت دين و حقوق مردم در حد امكان پاس داشتند، 
اما ش��ايد هنوز جاي گفتن و نوشتن درباره مبنايي ترين 

ستون زندگي  او باشد.

س��حابي سياستمداري اخالقي بود به معناي درست 
و درازدامن كلمه و اين يعني آنكه اخالقي مي انديشيد، 
اخالقي س��خن مي گفت و اخالق��ي رفتار مي كرد. براي 
همين آرام و اس��توار راه��ي را پيمود كه در هر جايش 

منزلگاهي براي آموزش ما و آمرزش او هست. 
نسل هايي كه درد دين و دغدغه ميهن در اين دوران 
دارند، در جاي جاي حيات شان وامدار تالش هاي كسي 
هستند كه به سربلندي اسالم و ايران انديشيد و كوشيد، 
براي خود چيزي نخواست و از راه انصاف و اعتدال خارج 
نشد، پس وامداران اخالقي او اينك فراوانند و حداقل اين 
وامداري آن است كه با خود اين آموزه حافظ را واگويند 

و به كار گيرند كه:
معاشران ز حريف شبانه ياد آريد
حقوق بندگي مخلصانه ياد آريد

چو در ميان مراد آوريد دست اميد
ز عهد صحبت ما در ميانه ياد آريد

هادي خانيكيسرمايه سحابي و وام هاي اخالقي ما
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