
  انوشه ميرمرعشي
بي تردي�د هر مب�ارز سياس�ي ي�ا سياس�تمدار، 
نمي تواند نس�بت به نهاد خانواده، مس�ائل زنان و 
همس�رداري بي تفاوت باش�د، زيرا نهاد خانواده و 
مسائل مربوط به بانوان از اركان امر سياست است. 
سياس�تگذاري صحيح در اين دو بخ�ش مي تواند 
به تشكيل جامعه اي س�الم و قدرتمند منجر شود 
و البت�ه نگاه غل�ط به آن و داش�تن سياس�ت هاي 
ضدخان�واده مي توان�د اركان س�امت اجتماع�ي 
يك جامع�ه را از بين بب�رد، اما جالب اس�ت كه در 
طول تاريخ، روحانيون سياس�تمدار ك�ه مبارزه را 
سرلوحه رويكردهاي خويش قرار داده بودند، بيش 
از ساير سياستمداران نسبت به اين دو مسئله يعني 
خانواده و زنان اهتمام و دغدغه داشته اند. در مقال 
پي آمده، به بررس�ي آرا و نظريات چه�ار روحاني 
مبارز و سياستمدار درباره خانواده و زنان به شكل 
مختصر پرداخته ايم. اميد آنكه مفيد و مقبول  آيد. 

   
  نظر خواجه نصيرالدين طوسي درباره زنان و 

نحوه همسرداري 
ابوجعفر محمدبن حسن جهرودي معروف به »خواجه 
نصيرالدين طوسي« در سال 597. ق، در طوس به دنيا 
آمد. تحصيالتش را در همان شهر آغاز كرد و بعد از طي 
مراحل اوليه كسب علوم ديني، تحصيل دو علم طب و 
حكمت را در حوزه علميه نيش��ابور پي گرفت. سال ها 
بعد درحالي كه خواج��ه تبديل به يك��ي از روحانيون 
بزرگ عالم تشيع شده بود، زمان شروع حمله مغوالن 
به شمال خراسان از نيشابور خارج شد، اما كمي بعد به 
دستور هم مدرسه اي سابقش - يعني حسن صباح كه به 
خاطر دنياطلبي به سمت اسماعيليان و رهبري اين فرقه 
انحرافي رفته بود- به زور و همراه خانواده، به قلعه الموت 
برده و در آنجا حبس شد! حبس و حصري كه 24 سال 

به طول انجاميد و با حمله هالكوخان - نوه چنگيز- به 
الموت و شكست اسماعيليان پايان يافت. 

خواجه پس از آزادي، به دليل جايگاه علمي و ديني كه 
داشت، مورد توجه هالكو قرار گرفت. ايشان به دو علت، 
مقام صدارت را در دربار هالكو پذيرفت، اول اينكه بتواند 
از ريختن خون بي گناهان جلوگيري كند، در اين زمينه 
توفيقات بسياري داش��ت و دوم به سبب عالقه مندي 
ظاهري ي��ا واقعي مغوالن به علم، در گس��ترش علم و 
دانش بكوشد كه اين هدف هم با ساخت مدارس علمي، 
رصدخانه مراغه و تأليف كتب علمي محقق شد. خواجه 
نصيرالدين در طول 18 س��ال زندگاني اي كه در دوره 
هالكو و فرزندش آباقا خان داشت، به تربيت شاگردان 
بس��ياري چون عالمه حلي، قطب الدين ش��يرازي و... 

پرداخت.)1( 
اما در آن 24 سالي كه خواجه در حبس اسماعيليان بود 
به درخواست يكي از امامان اين فرقه به نام ناصرالدين 
عبدالرحيم، كتاب »تهذيب االخالق« ابوعلي مسكويه 
را به فارس��ي ترجمه ك��رد. خواجه نصي��ر البته عالوه 
بر ترجمه اين اث��ر، بخش هايي را ب��ه آن اضافه كرد و 
ن��ام كتابش را هم گذاش��ت: »اخالق ناص��ري«. او در 
بخش هايي از آن كتاب، به ارائ��ه نظراتش درباره زنان 
و همسرداري نيز پرداخته اس��ت. مثاًل او براي انتخاب 
همسر، به مردان توصيه مي كند با بانويي ازدواج كنند 
كه صفات نيك داشته باشد: »بهترين زنان، زني بَُود كه 
در عقل، ديانت، عفت و فطنت )به معناي هوش تجربي 
و فرد با تجرب��ه( و حيا و رقت دل و ت��ودد )مهرباني( و 
كوتاه زباني و اطاعت ش��وهر و بذل نف��س در خدمت 
او و ايثار رضاي او و وق��ار و هيبت نزديك اهل خويش 
متجلي بَُود...«. اما جالب اس��ت از آنجايي كه در دوره 
خواجه نصير هم مردان در انتخاب همسر توجه ويژه اي 
به زيبايي صورت زن داش��تند، به آنها گوشزد مي كند 
معموالً صورت زيبا و س��يرت زيبا، كمت��ر با هم جمع 

مي ش��ود: »و بايد كه جمال زن باعث نباشد بر خطبه 
او، چه جمال با عفت كمتر مقارن افتد، به س��بب آنكه 
زن جميله را راغب و طالب بس��يار باشد و ضعف عقول 
ايشان مانع و وازع انقياد نبود، تا بر فضايح اقدام كنند...«. 
همچنين خواجه به مرداني كه به دنبال گرفتن همسر 
دوم هستند، توصيه مي كند: »مرد چون اثر صالحيت و 
شايستگي او )همسر اول( احساس كند، زني ديگر را بر 
او ايثار نكند، اگرچه به جمال، مال، نسب و اهل بيت از 

او شريف تر باشد...«. )2(
  ديدگاه آيت اهلل مخترع مشروعه خواه، درباره 

»حسن التبعل«
آي��ت اهلل س��يدمحمدباقر مجته��د اصطهباناتي، در 
سال 1216. ش، در ش��هر اصطهبان استان فارس و 
در خانواده اي كه نسل اندر نسل درس خوانده حوزه 
علميه بودند، به دنيا آمد. ايشان تحصيل را در محضر 
پدر آغاز كرد و بعد از نوجواني، براي كسب علوم ديني 
به شيراز مهاجرت كرد. 9 س��ال در حوزه علميه اين 
شهر درس خواند و بعد از آن در سن 30 سالگي همراه 
همسر و فرزندان خردس��الش، براي ادامه تحصيل به 
تهران مهاجرت كرد. ايشان بعد از مدتي شاگردي در 
محضر آيت اهلل العظمي حاج مالعلي كني، تدريس را  
كنار تحصيل علم در مدرسه »خان مروي« پايتخت 
آغاز كرد. البت��ه در همان دوره كنار اس��تادش حاج 
مالعلي كن��ي در مبارزه عليه اس��تبداد و اس��تعمار 
هم شركت داشت. ايش��ان بعد از 12سال تحصيل و 
تدريس، درحالي كه عالمي بزرگ شده بود، به شيراز 
برگش��ت و عالوه بر امام جماعتي مسجد »احمدآقا« 
تدريس را هم در حوزه علميه شيراز شروع كرد. در آن 
زمان خاندان قوام الملك، بر اس��تان فارس حكمراني 
مي كردن��د. حكومتي همراه با چپ��اول، غارت و ظلم 
بي حد به مردم و البته در عي��ن حال خدمات دهي به 
انگليسي هاي استعمارگر! به همين دليل هم آيت اهلل 

شهيد آيت اهلل سيدحسن مدرس، چهار 
پسر و دو دختر داشت. او نام دختر بزرگش 
را خديجه بيگم و نام دختر كوچك ترش 
را فاطمه بيگم گذاشته بود. رابطه عاطفي 
شهيد مدرس با دخترانش و شيوه تربيتي 
و رفتار وي با آنه�ا، نكات جالبي را درباره 
انديشه آن بزرگ در باره مسئله خانواده 
و زن، پيش چش�م ما به نمايش مي گذارد

نظري تاريخي به جايگاه خانواده و زنان
 در انديشه 4 روحاني سياستمدار 

خانم هاي دانشمند در ميان خودشان 
يك سرمشق تشكيل دهند

اصطهبانات��ي، مقابل اس��تبداد قواميون ش��يراز 
سكوت نكرد و همين اعتراض به رفتارهاي ظالمانه 
خاندان قوام به مردم، در نهايت باعث تبعيد ايشان 
به نجف اش��رف ش��د. مدتي بعد از ورود آيت اهلل 
اصطهباناتي به نجف اش��رف، ايشان براي كسب 
فيض از محضر آيت اهلل العظمي سيدمحمدحسن 
حس��يني معروف به »ميرزاي ش��يرازي« راهي 
سامرا شد. او از آن زمان به بعد، عالوه بر استفاده 
از محضر ميرزاي شيرازي و كسب اجازه اجتهاد 
از ايش��ان تدريس را هم در حوزه علميه س��امرا 
آغاز كرد. البته در همان زمان هم جزوات ايشان 
درباره اختراعاتشان مانند »ساعت آبي«، »تلمبه 
ناعوري«، »بادبزن دوار«، »دستگاه قاعده تعيين 
قبله« و ...  مي��ان طالب و عالقه من��دان به علم، 
دست به دست مي شد. نهايتاً آيت اهلل اصطهباناتي 
بعد از سال ها مجاهدت علمي و مبارزه با استبداد 
و استعمار در عراق و س��پس در ايران همزمان با 
وقايع دوران مشروطه به دليل حمايت از مشروعه 
مشروطه و همچنين مخالفت با استبداد، در تاريخ 
20 اسفند 1286. ش، به دس��ت عوامل خاندان 

قوام در شيراز به شهادت رسيد.)3( 
اما در دوره اي كه آيت اهلل اصطهباناتي در نجف و به 
تبعيد به سر مي برد، همسرشان ]دختر استادشان 
آيت اهلل سيدمحمدحسن الريجاني[ به رحمت خدا 
رفتند. در آن تاريخ از عمر زندگي مشترك آيت اهلل 
اصطهباناتي و همسرشان، 21 سالی مي گذشت و 
آنها هفت فرزند داشتند اما از آنجا كه ايشان شديداً 
به همسرشان عالقه مند بودند، بعد از دفن او تا شب 
سر مزارشان مي نشينند و خطاب به ايشان، نامه اي 
با عنوان »فراق« مي نويسند. در بخش هايي از اين 
نامه آمده است: »همسر من! هنوز باور نمي كنم كه 
تو رفته اي و برنمي گردي... هر وقت چنين تصوري 
در مغز من داخل مي شود، لرزه بر اندامم مي افتد و 

برق از سرم مي پرد... 
همسر عزيزم! حال كه تو رفتي، چرا دل مرا همراه 
خود بردي؟ من بي دل چگونه زندگي كنم؟ چطور 

بياسايم؟... 
همسر نازنينم! در اين موس��م گل كه گل ها همه 
س��ر از خاك بيرون كرده اند، تو چرا س��ر به خاك 
فرو برده اي؟ چرا سينه خاك را بر سينه من برتري 

دادي؟... 
جان ش��يرينم! پس از تو، هرگز خواب به چشمم 
نرفته و س��ر بر بالش پرمهرت نگذاشته ام. در اين 
دل شب كه جهان در خامشي فرو رفته، زمزمه اي 
به گوش��م مي رس��د و از اين تاريكي هولناك، هر 
دم ش��بحي چش��مم را مي زند و قلبم را به تالطم 
مي اندازد. آيا تو هس��تي كه خودنمايي مي كني و 
دل��داده ات را صدا مي زني؟ اما نه، اينها پريش��اني 

خيال است...«. 
همچنين آيت اهلل اصطهباناتي ج��زوه اي دارند به 
نام »طرز ش��وهرداري«. در اين جزوه خصوصيات 
و ويژگي هاي يك كدبانو و روش »حسن التبعل«- 
خ��وب ش��وهرداري ك��ردن- را نام برده و ش��رح 
مي دهند. در بخشي از اين جزوه آمده است: »زن 
بايد مقتصد باش��د، زيرا اقتص��اد و ميانه روي زن، 
اندوخته و پس انداز مال و ثروت مي نمايد و آن براي 
روز مبادا، گنجي است گران. چنانچه مخارج اتفاقي 
از قبيل خرج ناشي از ناخوشي، مسافرت، عروسي، 
آفات ارضي و سماوي و غيره به وسيله اين اندوخته 
تأمين و جبران گردد... بزرگ ترين محرك و مشوق 
مرد براي كار، اندوخته خانه اس��ت، زيرا تنها اين 
قسمت از مال است كه باقي مانده و باعث دلگرمي و 
اطمينان خانواده و مدير آن مي باشد...«. همچنين 
ايش��ان در همين جزوه، خطاب به مردان توصيه 
مي كند: »زن در اثر مش��قت كار خانه و بچه داري، 
غالباً از حالت عادي خارج بوده و تاب خش��ونت و 
درش��تي ندارد و رفتار تند ممكن است او را خرد 
نموده و از كار بيندازد يا او را از خانه بپراند و رشته 

زندگي خانواده را بگسالند.«)4(
  جايگاه »همس�ر« و »دختر« در انديشه و 

سلوك شهيد آيت اهلل سيدحسن مدرس
شهيد آيت اهلل سيدحسن مدرس، چهار پسر و دو 
دختر داشت. او نام دختر بزرگش را خديجه بيگم و 
نام دختر كوچك ترش را فاطمه بيگم گذاشته بود. 
رابطه عاطفي ش��هيد مدرس با دخترانش و شيوه 
تربيتي و رفت��ار وي با آنها نكات جالب��ي را درباره 
انديشه آن بزرگ درباره مسئله خانواده و زن پيش 

چشم ما به نمايش مي گذارد. 
دختر بزرگ شهيد مدرس، به سن ازدواج رسيده 
بود و در آن زمان پدر مدتي بود كه از نجف اشرف 
به اصفهان برگش��ته و تدريس را در حوزه علميه 
قمشه آغاز كرده بود. شاگردان و پاي منبري هاي 
او، مردان متدين و معتق��دي بودند. روزي باالي 
منبر رف��ت و گفت: من دخت��ري دارم كه اكنون 
وقت شوهر كردن اوست. هر كس خواستار دختر 
من است، بلند شود و پيشنهاد بدهد. مرد جواني 
به نام مرتضي بلند ش��د و گفت: آقا من زن ندارم 
و خواستگار دختر شما هستم! شهيد مدرس كه 
مرتضي را مي ش��ناخت و از ايمانش خبر داشت، 
خواس��تگاري را قبول كرد و دخترش را به او داد. 
ديگران اعت��راض كردند كه آق��ا! مرتضي كارگر 
ساده اي اس��ت، چرا دخترتان را به او مي دهيد؟ 
شهيد مدرس جواب داد: براي من فرق نمي كند، 
او مرد جواني اس��ت و مي تواند كار كند و زندگي 

خود و زنش را بچرخاند. 
ديگر نكت��ه ذكر ش��ده در اين فقره اينكه: س��ال 
1289 شمسي بود و مقطع پس از به انحراف رفتن 
مش��روطه و به همين دليل، اوضاع كش��ور به هم 
ريخته و آش��وب بود. در آن شرايط شهيد آيت اهلل 
مدرس، وصيتنامه اي خطاب به همسر خواهرش 
مالحيدر نوش��ت و ايش��ان را وصي خود قرار داد. 
در آن وصيتنامه اما توجهي ويژه به همسر و دختر 

كوچكش - كه هنوز ازدواج نكرده بود- داشت:

»بسم اهلل الرحمن الرحيم جناب مستطاب آقاي مال 
حيدر علي كليه امورات حقير و حياً و ميتاً واگذار 
به شماس��ت... اطفال را تربيت نماييد و به مكتب 
بروند. كمال مواظبت را داش��ته باش��يد... وصيت 
بعد از مردن من اين است، خانه ساخته مال سيد 
اسماعيل و خديجه بيگم، چهار دانگ و دودانگ با 
يكديگر بسازند. اگر يكي از آنها ناسازگاري نمود، 
ديگري قس��مت او را به قيمت عادالنه بخرد. شتر 
خوان و كاروانسرا، مال والده عبدالباقي چهار دانگ 
و مال عبدالباقي دو دانگ. م��ال والده اش از بابت 
حق يكصد تومان، نقد اول زمان امكان از بابت حق 
جهيزيه و خانه به فاطمه بيگم بدهيد. اگر زود فراهم 
آمد، با اطالع حاج باقر به كسي بدهيد، براي معامله 
شرعيه تا بلوغ. اگر چيز ديگر وقت موت باشد هم به 
عنوان ارث برند. از آنچه نوشتم تخلف نشود. همه را 
به خداوند متعال واگذار نمودم. 19شهر ذي الحج 

الحرام1328«.
البته ش��هيد مدرس چند س��ال بعد از آن و موقع 
ازدواج دختر كوچكش فاطمه بيگم، در صفحه اول 
قرآن مجيد سه نصيحت پدرانه و حكمت آميز براي 
دخترش نوشت و او را با آن قرآن، راهي خانه بخت 

كرد. آن سه نصيحت اين بود:
»اي نور چشمم فاطمه بيگم! 

شما را به خداوند سپردم و به شما نصيحت مي كنم 
سه مطلب را:

اول نماز خواندن را با قرآن خواندن ترك نكن.
دوم پدر و مادر را دعا كن و سوم در زندگاني خود 

قناعت كن.«)5( 
  ش�هيد ش�يخ محمد خياباني و اعتقاد به 

حضور بانوان در قيام 
ش��يخ محمد خياباني در آغاز نوجواني، دس��ت از 
تجارت و شغل پدري كش��يد و در ابتداي جواني، 
تحصيل علوم حوزوي را در مدرس��ه طالبيه تبريز 
آغاز كرد. ابتدا پيشنماز مس��جد محله »خيابان« 
تبريز و بعدها پيشنماز مسجد جامع اين شهر شد. 
شيخ اما از آنجا كه روحيه اي ظلم ستيز و عدالت خواه 
داشت، با شروع جنبش مشروطه خواهي، به صف 
مجاهدان پيوست و در دور دوم مجلس شوراي ملي 
به نمايندگي مردم تبريز انتخاب شد. سخنراني هاي 
آتشين او عليه اس��تبداد داخلي و ارتش اشغالگر 
روسيه تزاري در مجلس شوراي ملي، او را به يك 
نماينده انقالبي تبديل كرد. ش��يخ  س��ر قرارداد 
ننگين 1919 وثوق الدوله و خيانت او به وطن در 
تبريز و در فروردين 1299. ش، دست به قيام زد. 
قيامي كه هدفش نجات »وطن« از جور استبداد و 

استعمار بود. 
در آن روزگار عده اي به دروغ، تهمت تجزيه طلبي به 
هدف قيامش مي زدند، در حاليكه خود شيخ، مدام 
در ارگان مطبوعاتي قيامش، يعني روزنامه »تجدد« 
اين ش��ايعه را تكذيب مي كرد. اما استبداديون به 
تكذيب هاي او كاري نداشتند و به دنبال به شكست 
كش��اندن قيامش بودند. در نهايت با س��ركوب و 
شهادت شيخ در تاريخ 22 ش��هريور 1299. ش، 

قيام شيخ محمد خياباني به پايان رسيد. 
حال جالب است كه شهيد شيخ محمد خياباني در 
همان مدت كوتاه قيامش از مسائل بانوان غافل نبود 
و نسبت به شرايط و عملكرد آنها حساسيت هايي را 
ابراز مي كرد. او نسبت به رواج مدپرستي و گرايش 
برخي بانوان به البسه و مدل هاي لباس و مدهاي 
فرنگي كه با فرهنگ اس��المي و ايراني ناس��ازگار 
بود، اعتراض داش��ت، اما مس��ئول برطرف كردن 
اين معضل را نيز خود بانوان فرهيخته مي دانست. 
شيخ در يك سخنراني در تاريخ 12 سرطان ]تير[ 
1299. ش، با عنوان »عالم نس��وان« كه در مجله 
»تجدد« - ارگان مطبوعاتي قيام شيخ- چاپ شده 

است، مي گويد: 
»عالم نس��وان ما، داراي يك اهميت بزرگي است. 
نسوان ما هم جماعتي تشكيل مي دهند كه آن نيز 
در مقدرات اين مملكت سهم و حصه بزرگي را مالك 
مي باشند... ما مشاهده مي كنيم كه مدپرستي در 
ميان نسوان، شدت به هم رس��انيده و در اسراف و 
خراجي، يك نوع رقابت به خصوص آورده اس��ت. 
ما نمي تواني��م القيد مانده و اصالح��ات قيام بايد 
در عالم نس��وان هم نفوذ پيدا نمايد... خيلي خوب 
مي ش��د هرگاه يك عده از خانم هاي دانشمند، در 
ميان خودشان  قراري گذاش��ته، مجلسي ترتيب 
بدهند و در آن مجلس با البس��ه معقول و به كلي 
عاري از تزئينات مفرطانه اسراف آميز، حضور به هم 
رسانيده براي خواهران خودش��ان، يك سرمشق 

عبرت تشكيل بدهند...«.)6( 
پي نوشت ها:

1- دوان��ي، علي، »مفاخر اس��الم«، جلد 4، انتش��ارات 
اميركبير، چ��اپ اول 1364. ش، صفحات 90، 91، 97 

و 107
2- طوس��ي، خواجه نصيرالدين، »اخ��الق ناصري«، با 
تصحيح عبدالهادي قضائي، انتش��ارات بهزاد، چاپ اول 

1387. ش، صفحات 290 تا 292 
3- امين��ي، عبدالحس��ين، »ش��هيدان راه فضيل��ت«- 
زندگينامه 130 شهيد عالم - ، نشر روزبه، چاپ 1363. 

ش، ص 512
4- اس��المي، محمدج��واد، »ش��هيد راب��ع«- آيت اهلل 
محمدباقر اصطهباناتي، عالم مش��روعه خ��واه- ، مركز 
اسناد انقالب اس��المي، چاپ اول 1383. ش، صفحات 

180 و 190 
5- مدرس��ي، عل��ي، »م��رد روزگاران؛ مدرس ش��هيد، 
نابغه ملي«، انتش��ارات هزاران، چ��اپ دوم 1374. ش، 
صفحات 464، 478 و 479 و صالحي، نصراهلل، »گنجينه 
خواف- مجموعه درس ها و يادداش��ت هاي روزانه شهيد 
مدرس در تبعيد«، انتشارات طهوري، چاپ اول 1385. 

ش، بخش مقدمه 
6- »شرح احوال و اقدامات شيخ محمدخياباني«، به قلم 
چند نفر از دوستان و آشنايان او، برلين چاپخانه ايرانشهر، 

چاپ 1304. ش، صفحات 57 و 58 

ش�هيد ش�يخ محم�د خيابان�ي، در 
مدت كوت�اه قيام خويش، از مس�ائل 
بانوان غافل نبود و نسبت به شرايط و 
عملكرد آنها حساسيت هايي را ابراز 
مي كرد. او نسبت به رواج مدپرستي 
و گراي�ش برخ�ي بانوان به البس�ه و 
مدل هاي فرنگي كه با فرهنگ اسامي 
و ايراني ناسازگار بود، اعتراض داشت، 
اما مسئول برطرف كردن اين معضل را 
نيز خود بانوان فرهيخته مي دانست
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روايت انور خامه اي
 از زندان رضاخان

در كيستي و كارنامه
 گروه 53 نفر

  محمدرضا كائيني
دكتر انور خامه اي 
گذش��ته از جوانب 
متع��دد سياس��ي 
ف����رهنگ��ي  و 
 ، ش م��ه ا نا ر كا
واپسين بازمانده از 
گروه 53 نفر بود كه 
در دوران رضاخان 
دستگير شد و مورد 
شماتت و شكنجه 
قرار گرفت. او بعدها 
طي اثري تاريخي به روايت آغ��از و انجام اين گروه 
پرداخت و در اين باره ناگفته هايي را به قلم آورد. او 
در ديباچه اين كتاب، درباره پاره اي آثار در مورد اين 

جريان، چنين داوري كرده است:
»مهم ترين اثري كه در اين زمينه نگاش��ته ش��ده، 
كتاب 53 نف��ر اثر معروف بزرگ علوي اس��ت. اين 
كتاب حاوي بخشي از واقعيت، به ويژه آنچه مربوط 
به زندان و دادگاه اس��ت، مي باش��د. ام��ا در مورد 
پيدايش اين گ��روه، فعاليت و س��ازمان آن و علل 
دستگيري و متالشي شدنش تقريباً چيزي ننوشته 
است. از اين مهم تر درباره  ارزش جمعي و فردي اين 
گروه، كامالً يكجانبه قضاوت كرده، ارزش هاي مثبت 
را به گونه اي برجسته و حتي گاهي اغراق آميز نمايان 
س��اخته اس��ت، ولي ارزش هاي منفي، جنبه هاي 
ضعف و نواقص اخالقي را به كل��ي ناديده گرفته و 
روي آنها سرپوش نهاده اس��ت. علوي عالماً عامداً 
از 53 نفر، حماسه اي س��اخته و داستاني قهرماني 
پرداخته است، در حالي كه چنين نيست. اين معلول 
شرايط و محيطي اس��ت كه در اين كتاب نگاشته 
شده است، يعني دوران رشد و گسترش حزب  توده 
و هنگامي كه رهبران اين حزب، خود را در آستانه  
رسيدن به قدرت مي پنداش��ته اند. اينها كه بيشتر 
از افراد53 نفر بودند، نياز به تبليغات به س��ود خود 
داشتند، نه بيان حقايق و واقعيات تاريخي و علوي، 

اين نياز را برآورده است. در حقيقت كتاب او، فقط 
يك اثر سياسي و تبليغاتي است، نه چيز ديگر. باز 
به همين علت است كه درباره  ايدئولوژي، سازمان، 
پيدايش و دستگيري53 نفر، چيزي نمي گويد، چون 
مي خواهد ماهيت ماركسيستي و پيوند اين جريان 
را با شوروي بپوشاند و آن را در مجموع يك جريان 

ضد اس��تبدادي نش��ان دهد. بايد اذعان كرد او با 
زبردس��تي خاص يك نويس��نده ماهر از عهده اين 
كار برآمده است. اثر ديگري كه در اين زمينه نوشته 
شده، خاطرات سياس��ي خليل ملكي است. در اين 
كتاب، آن بخش از واقعيت كه گفته شده، درست و 
بدون پرده پوشي است. ليكن متأسفانه ناقص است. 
در حقيقت بيان خاطراتي پراكنده است، نه گزارشي 
منظم و مدون از يك جريان تاريخي و اما كامبخش 
در كتاب خود يعني نظ��ري به جنبش كارگري در 
ايران برخالف عل��وي، به بي اهمي��ت جلوه دادن 
جريان 53 نفر كوش��يده و جز چند سطر پراكنده 
اينجا و آنجا به آن اش��اره نكرده است. علت آن هم 
آش��كار اس��ت و من در اين كتاب، به تفصيل شرح 
خواهم داد. كس��ان ديگري كه در اين باره چيزي 
نوشته يا قضاوتي كرده اند، اغلب از نسل هاي خيلي 
جوان ترند و نوشته هاي آنها بر نقل قول هاي دست 
دوم و سوم استوار است و چندان ارزشي ندارد. هدف 
من از ن��گارش اين خاطرات، اين اس��ت كه تا آنجا 
كه مي توانم اين كمبودها را جب��ران كنم و چهره 
واقعي 53 نف��ر را با تمام تاريكي ها و روش��ني هاي 
آن با تمام جنبه هاي مثبت و منفي آن نشان دهم. 
من شرافتمندانه تعهد مي كنم عين واقعيت و تمام 
واقعيت را چه درباره شخص خودم و چه درباره افراد 
ديگر اين گروه، بدون مالحظه و پرده پوش��ي شرح 
دهم. به همين دليل يقين دارم انتشار اين خاطرات، 
بدون واكنش نخواهد ماند و بالفاصله باران تهمت، 
افترا و دشنام گويي، بر سرم باريدن خواهد گرفت. 
آشكارا مي گويم كه از همه اينها و از هرچه پيش آيد، 
هيچ باكي ندارم چون اين سرنوش��ت همه كساني 

است كه حقيقت را مي گويند و مي خواهند...«. 
 

  دكتر انور خامه اي در دوران جواني
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