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شصت سال در سودای سوسياليسم
مروری بر شخصيت سياسی- فكری و شبكه ارتباطی ابراهيم يزدی

با تأکيد بر کتاب شصت سال صبوری و شكوری

سهراب مقدمی  شهيدانی 

مقدمه 
بررسی شبكه انس��انی و ارتباطی شخصيت های سياس��ی، يكی از مهم ترين راه های 
كشف مرام و مسلك سياس��ی واقعی آنهاس��ت؛ چه اينكه در عالم سياست و در زيست 

سياست مدارانه، ارتباطات، تعيين كننده ترين عامل در كنش گری سياسی است. 
ابراهيم يزدی يك��ی از مرموزترين چهره ه��ای تاريخ معاصر ايران اس��ت كه با وجود 
عملكرد سياسی سؤال برانگيزش در دوران نهضت امام خمينی)ره( هنوز هم در آزادی 
كامل به انتشار آرا و روايت های خاص خود مشغول است و همچنان ارتباطات پيچيده 
و پردامنه خود را حفظ كرده اس��ت. تحليل كارنامه سياسی و شخصيت ابراهيم يزدی، 
نيازمند بازخوانی دقيق عملكرد اوس��ت. گرچه روايت وی از وقايع دهه های پيش��ين، 
مورد نقد بسيار است، اما در بازشناسی ش��بكه ارتباطی و بستر فعاليت سياسی او، يكی 
از بهترين منابع محسوب می شود. جلد اول از خاطرات او گذشته از پيشينه خانوادگی، 
ش��امل اهم مش��اهدات و فعاليت های وی از ابتدای ورود به عرصه سياس��ت در دوران 
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دانش آموزی تا هنگام خروج از ايران و سفر به امريكا در سال 1339ش است.
يزدی در مدت قريب به هفت دهه فعاليت سياسی، در تش��كل های فكری- سياسی 
مختلفی حاضر ش��ده و با ش��خصيت های متفاوتی مرتبط بوده است. حضور در نهضت 
خداپرستان سوسياليس��ت كه به اعتقاد وی، يكی از مؤثرترين محافل در شكل گيری 
او بوده است، نخستين گام در ورود به فعاليت سياس��ی وی محسوب می شود. آشنايی 
با س��ران جبهه ملی و نهضت مقاومت ملی، هم��كاری با خاندان خسروش��اهی كه در 
مبادالت تنگاتنگ اقتصادی با امريكايی ها بوده اند، حضور به عنوان نيروی نفوذی نهضت 
خداپرستان در انجمن اسامی دانشگاه تهران، آشنايی و ارتباط ارگانيك و ايدئولوژيك 
با برخی قرآن گرايان ايرانی مانند محمدتقی شريعتی، آشنايی و همكاری سياسی با علی 
شريعتی و برادران چمران، حضور در جلسات مربوط به جبهه ملی دوم، ارتباط وثيق با 
بنيان گذاران نهضت آزادی مانند بازرگان و سحابی در قالب تشكيات متاع و اذعان به 
فعاليت جريان نوانديشی دينی برای بازانديشی و نوسازی دينی، ارتباط با شخصيت های 
روحانی ملی گرا مانند صدرباغی، طالقانی، زنجانی و آش��نايی با افرادی مانند ش��هيد 
مطهری، وصلت با دختر ميرزاباقر طليعه از دوستان نزديك ميرزاحسن رشديه، ارتباط 
فاميلی با بهزاد نبوی، عملكرد سؤال برانگيز در ارتباط با امريكايی ها )از جمله اعام لغو 
يك طرفه قراردادهای ايران كه منجر به ضرر ميلياردی به ايران شد(، از جمله موضوعاتی 
است كه از يزدی انسانی پيچيده به نمايش گذاشته كه ملقمه ای از گرايش های فكری و 
سياسی وابسته به چپ و راست و در عين حال، عصاره ای از روشنفكری دينی )با طيف ها 

و گرايش های مختلف( است. 
مسئله توجه به بازشناسی بنيان های فكری و ارتباطات شخصی شخصيت های سياسی، 
گرچه هنوز در پژوهش های تاريخی و سياسی ايرانی پررنگ نيست، اما به هر ميزان كه 
مقدور باش��د، نبايد از آن غفلت كرد و به جای دس��ت يازيدن به استدالل های موهوم 
يا قضاوت های برآمده از حدس و گم��ان، بهتر آنكه با تكيه ب��ر روايت های مورد قبول 
شخصيت های سياسی، منظومه فكری و مس��لك سياسی آنان، روايت و قضاوت گردد. 
بازخوانی محيط رشد و بازشناسی روابط شخصی سياست مداران، عامل مهمی  در مقوله 
روانشناسی سياسی است كه مع األسف در محافل علمی  ايرانی، هنوز ورود چندانی ندارد 

و همين مسئله ما را در تحليل شخصيت ها با نقصان و ضعف مواجه ساخته است. 
در اين نوشتار تاش می ش��ود ضمن مرور زندگی و كارنامه سياس��ی ابراهيم يزدی، 
شبكه ارتباطی او نيز از زبان خودش مورد بازخوانی و بررسی قرار گيرد. گرچه جای جای 
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خاطرات يزدی از حيث تطابق با اسناد تاريخی قابل نقد علمی  است، ليكن نوشتار حاضر، 
بيشتر بر بازشناس��ی ارتباطات انسانی و جريان شناس��ی فكری ابراهيم يزدی متمركز 
است و در نوشته های آتی، مدعاهای تاريخی وی نيز مورد خوانش انتقادی قرار می گيرد. 

ابراهيم یزدی؛ سوسياليست ملی گرا
ابراهيم يزدی متولد مهرماه 1310 در قزوين است.1 ابراهيم يزدی فعاليت سياسی اش 
را از دوران دانش آم��وزی و متأثر از برخ��ی اطرافيان، از جمله ب��رادر بزرگترش كاظم 
يزدی- از اعضای اصلی نهضت-2 با حضور در »نهضت خداپرستان سوسياليست« آغاز 
می كند.3 وی عضو هسته دانش آموزی اين نهضت بوده است.4 عضويت در اين تشكيات 
سری سياس��ی و فكری تأثيرات بلندمدت و عميقی بر شخصيت ابراهيم يزدی بر جای 
می گذارد، آنچنان كه وی نهضت را به عنوان اصلی ترين عامل تربيتی خود برمی شمارد 

و چنين می گويد: 
عضويت و فعاليت در نهضت خداپرس��تان سوسياليست تأثير بسيار 
عميقی در ذه��ن و ديدگاه های من ب��ر جای گذاش��ت. در واقع، بعد از 
تربيت خانوادگی و تاوت آيه های عشق و محبت مادر در گوش و كنار 
كار مستمر و جدی همراه پدر و تجربيات بسيار با ارزش عينی و واقعی 
از زندگی و جامعه، حضور و فعاليت در نهضت خداپرستان سوسياليست 
اثرات درازمدت در شكل گيری روحيه و گرايشات سياسی و اجتماعی 

من بر جای گذاشته است.5
اين است كه ابراهيم يزدی در جای جای خاطرات خود از محاسن اين تشكيات سری 
سخن به ميان می آورد. در روايت يزدی، اين نهضت نه تنها تشكياتی التقاطی نيست 
بلكه بانيان آن بر اس��اس تأمين توأمان ارزش های اجتماع��ی و توحيدی، به ايجاد اين 
تشكيات دس��ت زده اند. يزدی ضمن آنكه »اعتقاد به سوسياليس��م به عنوان اولويت 

1. شصت س��ال صبوری و ش��كوری؛ خاطرات دكتر ابراهيم يزدی، تهران، كوير، 1394، ج1: از تولد تا هجرت، 
ص15.

2. به روايت ابراهيم يزدی، گذش��ته از كاظم يزدی، محمد نخش��ب، برادر خانمش فري��دون طليعه و دو تن از 
پسران مرحوم ميرزا مهدی آشتيانی به نام مهندس جال و جعفر آش��تيانی، محمدجواد رضوی، و برخی ديگر، 

از بنيان گذاران نهضت خداپرستان سوسياليست بوده اند. رك: شصت سال صبوری و شكوری، همان، ص119.
3. همان، ص104 و 118.

4. همان، ص119. وی می گويد باقر رضوی، رضا نخش��ب، منهاجی، تنفگچی، ابراهيم يزدی و اسماعيل يزدی 
اعضای اولين هسته دانش آموزی نهضت مذكور بوده اند. 

5. همان، ص136. 
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منافع جامعه در برابر منافع فرد« را از مبانی اين نهضت برمی شمارد، تاش می كند آن 
را »سوسياليسمی  بر پايه خداپرستی« معنا و معرفی كند! »به اين معنا كه بدون توحيد، 
بدون يك جامعه توحيدی، بدون اخاق، عدالت اجتماعی يا سوسياليسم هرگز به وجود 
نخواهد آمد.«1 شايد انديشه هايی از اين دست كه از مبانی فكری و آموزه های بنيادين 
»نهضت خداپرستان سوسياليس��ت« بود را بايد درآمدی بر انديشه التقاطی مجاهدين 
در دهه پنجاه و اعتقاد به ايجاد مدينه فاضله موهوم ش��ان با عن��وان »جامعه بی طبقه 
توحيدی« برشمرد. ش��ايد از همين باب بود كه مجاهدين را فرزندان معنوی مهندس 

بازرگان خطاب كردند. 
ابراهيم يزدی در بخش ديگری از خاطرات خود به وجه مخفی و سری فعاليت نهضت 
اش��اره می كند و تصريح می كند كه »نهضت خداپرس��تان سوسياليست، يك سازمان 
مخفی بود. هيچ گونه فعاليت علنی مش��هود به نام خود نداش��ت. فعاليت های آن تماماً 
مخفی بود.«2 اين در حالی است كه باز به تصريح خود ابراهيم يزدی »در فاصله سال های 
1325 تا 1332، شرايط سياس��ی جز برای مدت كوتاهی، بعد از ترور شاه در 15بهمن 

27، برای انجام فعاليت گروهی تقريبا آزاد بود.«3
اين رويه فعاليت مخفی تا س��ال 1328يا 1329 كه محمد نخشب به همراه گروهی 
ديگر انشعاب كردند، ادامه داشته است.4 نكته مهمی كه نبايد از نظر دور داشت، پس از 
آغاز تحركات مربوط به ملی شدن صنعت نفت در سال 1328 و تمايل محمد نخشب- 
محوری ترين شخصيت تش��كيات- به علنی شدن فعاليت های سياسی نهضت، برخی 
همچنان بر رويه پنهان كاری تأكيد می ورزند و پس از انش��عاب، عمًا »دو جريان به نام 
نهضت خداپرستان سوسياليست به وجود آمد و شاخه اصلی با همان خط مشی قبلی به 
كار خود ادامه داد.«5 جالب آنكه برادران يزدی، پس از انشعاب نخشب و برخی ديگر از 
اعضای نهضت، همچنان در شاخه مخفی نهضت باقی می مانند و در پوشش فعاليت های 
جانبی، مانند انتشار نشريه مهد علم و تش��كيل گروه »جمعيت تعاونی خداپرستان«، 
»نفوذ در ساير تشكل های سياس��ی و دينی«، به فعاليت می پردازند.6 ابراهيم يزدی در 
تبيين هر سه بخش از فعاليت رسانه ای، خدماتی- اقتصادی، و نفوذ در مجامع سياسی- 

1. همان، ص121.
2. همان.

3. همان، ص122.
4. همان.

5. همان، ص128، با اندك تغيير و تلخيص.
6. همان، ص129.
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دينی، نكات قابل توجهی را بيان كرده اس��ت. وی در مورد پ��روژه نفوذ اعضای نهضت 
مذكور در تشكيات انجمن اسامی، چنين می گويد: 

برخی از اعض��ای اصلی نهض��ت )ش��اخه اصلی( كه س��ال های آخر 
دبيرستان و اول دانشگاه بودند، )باقر رضوی و نگارنده( مأموريت يافتند 
كه در انجمن اسامی دانشجويان دانشگاه تهران وارد شده و فعاليت های 
عمومی  و علنی خود را در آنجا متمركز كنند. من از سال آخر دبيرستان 
در فعاليت های انجمن اسامی دانش��جويان حضور پيدا كردم و بعد از 
ورود به دانشگاه تهران، دانشكده داروسازی، فعاليت در انجمن اسامی 

دانشجويان را تا پايان تحصيل و پس از آن ادامه دادم.1
در بخشی از خاطرات ابراهيم يزدی كه اختصاص به فعاليت های وی در انجمن اسامی 
دارد، او به مأموريت مخفی اش به عنوان نيروی پوششی نهضت خداپرستان در انجمن 
اسامی هيچ اشاره ای نكرده و با ذكر اسامی  بانيان اين انجمن، نام خود را در كنار برخی 
ديگر از شخصيت های سياسی، از جمله دانشجويان فعال در انجمن اسامی برمی شمارد! 
گذشته از موضوع نفوذ در انجمن اسامی، اسامی  فعاالن اين تشكل دانشجويی-دينی، 
در بازشناسی پيوندهای سياسی سال های آينده، بسيار مؤثر خواهد بود. ابراهيم يزدی از 
آقايان علی اكبر و علی اصغر معين فر، مصطفی و مرتضی كتيرايی، يوسف و اكبر طاهری 
قزوينی، عزت اهلل س��حابی، عباس و مصطفی چمران، مهدی بهادری نژاد، زين العابدين 
زاخری، س��يد جال الدين مجتبوی، عباس حائری، ابوالفضل حكيمی، محمد مولوی، 
حسين حريری، محمد طليعه، عباس شيبانی، كاظم، اسماعيل و ابراهيم يزدی، به عنوان 

نسل دوم از دانشجويان اين انجمن نام می برد.2 
به روايت يزدی، »اصاح جامعه بر طبق دستورات اسام«، »كوشش در ايجاد دوستی 
و اتحاد بين مس��لمانان«، »نش��ر حقائق اس��امی«، و »مبارزه با خراف��ات«، از جمله 
اهداف انجمن اس��امی بوده اس��ت.3 در اين اهداف، ريش��ه هايی از گفتمان نوانديشی 
دينی شكل گرفته در جهان اس��ام- به طور خاص در مصر- به چش��م می خورد كه از 
جمله آن مس��ئله »اصاح طلبی دينی« و »مبارزه با خرافات« و »نشر حقائق اسامی« 

1. همان.
2. همان، ص143. 

3. همان، با تلخيص و اندك تغيير. 
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و مسئله وحدت گرايی اس��ت.1 ريشه هايی از انديش��ه اصاح گرايانه افرادی مانند سيد 
جمال الدين اس��دآبادی و برخی ديگر از مصلحان فكری مس��لمان ب��ه اجمال در اين 
اهداف منعكس اس��ت. البته گفتمان مذكور در پيوند وثيق با »قرآن گرايی« مورد نظر 
متفكران نوانديش در شبه قاره هند و مصر است كه در سال های بعد، برون داد آموزه های 
گفتمانی قرآن گرايانه از طيف های مختلفی از فعاالن انجمن اسامی دانشجويان و ساير 
تشكل های دينی هم گرا، قابل بازيابی و بررسی است. اين رويه وقتی در خاطرات يزدی 
قابل رديابی است كه بدانيم، از منظر او كسانی مانند يوسف شعار و محمدتقی شريعتی 
به عنوان پيشگامان نوسازی و بازسازی انديشه دينی، معرفی شده اند.2 وی در جای ديگر 
به بيانی صريح، به فعاليت در قالب »جنبش روشنفكری دينی« اشاره می كند و چنين 
می نويسد كه »جنبش روشنفكری دينی، از همان آغاز، هيچ گاه حركتی تك بعدی نبود. 
برای روشنفكری دينی، بازسازی انديشه های رايج دينی همان اندازه مهم بوده است كه 
بررسی و نقد ديدگاه های رايج علمی  كشورمان و زنده ساختن آثار علمی  گذشتگان«3 
وی آنگاه به برخی مقاالت از بازرگان، س��حابی، معين فر، كتيرايی و برخی ديگر اشاره 

می كند.
ابراهيم يزدی به ارتباط فكری و تشكياتی تربيت يافتگان كانون نشر حقايق اسامی 

با نهضت مقاومت ملی به خوبی پرداخته و تأكيد دارد: 
بس��ياری از ش��خصيت های فعال در كانون به نهض��ت مقاومت ملی 
پيوس��تند و كميته نهضت مقاومت ملی در اس��تان خراسان را تشكيل 
دادند. ارتباط ما با كانون مشهد هم از طريق دكتر علی شريعتی و هم بعد 

از 28مرداد از طريق نهضت مقاومت ملی بود.4

1. بررس��ی منظومه فكری و مناس��بات ارتباط��ی اعضای نهض��ت آزادی ب��ا قرآن گرايان ايرانی ب��ا پی جويی 
برون داده های گفتمانی قابل بازيابی اس��ت. به عنوان نمون��ه گفتمان مبارزه با خرافات، در خرقانی، س��نگلجی، 
كسروی، و بعدتر شريعتی ها و حتی مرحوم طالقانی و بازرگان و... به يك نسبت پررنگ قابل مشاهده است كه در 
تفسير خرافه، گاه با برخی از ش��عائر دينی مثل توس��ل و زيارت و عزاداری و... مواجهه و مقابله می شود. مراد اين 
جريان از بيان حقايق اسامی نيز متفرع بر ناحق بودن برخی آموزه ها و معارف اسامی وقت بوده است كه در ساير 
خاستگاه های فكری روشنفكران دينی نيز همين رويه را شاهديم. تشكيل كانون نشر حقايق اسامی در مشهد نيز 

در امتداد پيگيری چنين گفتمانی صورت پذيرفته است. 
2. يزدی در اين زمينه می نويسد: »در آن سال ها]ی آغازين دهه س��ی[ فعاليت دانشجويان مسلمان بيشتر در 
خارج از دانشگاه و در محافل روش��نفكری دينی متمركز بود. ]در تبريز[ جلسات قرآنی زير نظر و هدايت خانواده 
شعار برقرار بود.... يكی از قديمی ترين مراكز نوسازی و بازسازی انديشه دينی، كانون نشر حقايق اسامی مشهد 
اس��ت. اين كانون بعد از 1320... به همت مرحوم استاد محمدتقی ش��ريعتی پايه گذاری شد.« رك: شصت سال 

صبوری و شكوری، همان، ص160. 
3. همان، ص148.
4. همان، ص161.
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شايد همين ارتباطات تنگاتنگ است كه بعدها در كوران مبارزات اسامی در نهضت 
امام خمينی)ره( ني��ز ادامه می يابد و پيون��د فكری ش��ريعتی ها )محمدتقی و علی( با 
اعضای نهضت آزادی را سامان می دهد و باز، با لحاظ چنين پيشينه ای می توان تكاپوی 
فوق العاده ابراهيم يزدی برای گرفتن پيامی  از ام��ام خمينی)ره( مبنی بر قلمداد مرگ 

دكتر شريعتی به عنوان شهادت، را معنا كرد.1
در بخش ديگری از خاطرات يزدی نيز به موضوع ارتباط تشكياتی نهضت مقاومت ملی 
و برخی فعاالن فكری و روشنفكران دينی مشهد اشاره شده، كه در قالب كميته ايالتی 
نهضت مقاومت ملی- خراسان، فعاليت داش��تند. ابراهيم يزدی به جلسه ای با اعضای 
اين كميته در شب 24شهريور 1336 اشاره می كند كه در آن، افرادی مانند محمدتقی 
و علی شريعتی، سيد ابراهيم ميانی )پس��رعموی آيت اهلل ميانی معروف(، سيد جواد 
مادرشاهی، افضلی، دل آسايی، آسايش، برادران حكيمی  و برخی ديگر حضور داشته اند 
كه از قضا، همزمان از برخی از افراد حاضر در جلسه، بلكه 70 نفر از سران نهضت مقاومت 
ملی دستگير می ش��وند.2 ارتباط های پيچيده و تنگاتنگ سوسياليست های ايرانی، در 
پوش��ش فعاليت در مجموعه های مختلف با عناوين و ش��عارهای ظاه��راً ناهمگون- از 
جنبش های چپ تا جريان های راس��ت گرا- در بررسی دقيق خاطرات ابراهيم يزدی به 
خوبی بازتاب داده شده است. دستگيری علی شريعتی پس از جلسه با ابراهيم يزدی و 
تحت عنوان نهضت مقاومت ملی و در عين حال گرايش به انديشه های سوسياليستی، 

بسيار جالب توجه است. 
گذشته از مسئله نفوذ در تشكل های دينی و سياسی ديگر، مانند انجمن اسامی، وجه 
ديگر از كار پوشش��ی نهضت، فعاليت های آموزشی و برگزاری كاس های شبانه بود. به 
اين منظور »نهضت )شاخه اصلی(، همچنين زير پوشش كاس های شبانه، محلی را در 
چهارراه سرچشمه، اول خيابان سيروس اجاره كرده بود كه ضمن اداره كاس های شبانه 

و تدريس داوطلبان، برخی از فعاليت های خود را در آن انجام می داد.«3

1. به رغم اصرارهای پردامنه ابراهيم ي��زدی و حضورش در نجف، حضرت امام نه تنها حاضر نش��د مرگ دكتر 
شريعتی را با عنوان شهادت قلمداد كند، بلكه در پيامی كه در پاسخ به تلگراف های تسليت دانشجويان و خطاب 
به ابراهيم يزدی نوشت، حتی از آوردن لفظ مرحوم نيز برای او امتناع ورزيد و از تعبير فقد دكتر شريعتی استفاده 
كرد. پس از اصرارهای مك��رر ابراهيم يزدی برای دريافت پيامی با عنوان »ش��هيد ش��ريعتی« يا الاقل »مرحوم 
شريعتی«، امام همچنان بر موضع خود ايستادگی كرد. در نتيجه وقتی يزدی پيام را با خود برد، از انتشار و انعكاس 
آن پيشگيری به عمل آمد! برای اطاعات تفصيلی و بازبينی اسناد مربوطه، بنگريد به: سيد حميد روحانی، نهضت 

امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی، دفتر سوم، ص353-356. 
2. شصت سال صبوری و شكوری، همان، ص247.

3. همان، ص129.
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همزمان، شاخه انشعاب كرده نهضت سوسياليست به رهبری محمد نخشب، فعاليت 
علنی خود را با نام »جمعيت خداپرستان سوسياليست« ادامه داد و شاخه پنهان، مدت ها 
در پوشش های اقتصادی، رسانه ای، آموزشی، دينی و سياسی مختلف فعاليت كرد و در 
سال 1331 »به فكر تأسيس يك حزب سياسی اسامی افتاد و از افراد شناخته شده ای 
نظير آيت اهلل طالقانی، مهندس بازرگان، دكتر سحابی، دعوت كرد و جلساتی در تجريش 

تشكيل شد.«1 
اين نشست های اوليه گرچه ثمری در تأسيس حزب نداشت ولی نشان از گرايش های 
سياس��ی اعضای اصلی ش��اخه مخفی نهضت و پيوند وثيق آنان با نيروهای به اصطاح 

ملی- مذهبی دارد. 
ابراهيم يزدی به واسطه تأثيرپذيری عميق از آموزه های سوسياليستی، در بخش هايی 
از خاطرات خود تاش می كند مجموعه ای از آثار و شخصيت ها را كه از منظر او در جهت 
آشتی ميان آموزه های سوسياليستی و معارف اسامی گام برداشته اند، ليست كند. در 
اين جهت، وی پيشينه و نشانه های بروز انديش��ه های سوسياليستی در جهان اسام را 
از انديشه تساوی طلبی در س��لوك رفتاری پيامبر)ص( و ياران خاص ايشان تا جنبش 
قرامطه در قرن س��وم تا زمان حاضر، بسط داده اس��ت. از منظر ابراهيم يزدی، گرايش 
تساوی طلب و انديشه عدالت خواهی بر مبنای اشتراك همه مردم در كار و بهره مندی از 

امكانات به اندازه نياز، چيزی است كه: 
انديشه انتظار و ظهور حضرت صاحب، تأكيد و تأييد اين آرمان است. 
گفته می شود وقتی حضرت مهدی)عج( ظهور می كند، جامعه صلواتی 
به وجود خواهد آمد و افراد جامعه همه، بر حسب وظيفه دينی به اندازه 
وسع و توان خود كار خواهند كرد و هر كس به اندازه نيازش و برای رفع 
حوائج روزمره خود از امكانات استفاده خواهد كرد. پول به عنوان وسيله 
مبادله اقتصادی از بين می رود و افراد با فرس��تادن صلوات احتياجات 
خود را دريافت می كنند. در آن زمان، جهان پر از عدل و داد خواهد شد.2

آن گونه كه مشاهده می شود، نوعی تفسير كامًا سوسياليستی از اسام و انتظار ارايه 
داده شده كه نش��ان دهنده ماهيت فكری ابراهيم يزدی و س��اير تربيت يافتگان نهضت 

سوسياليست های خداپرست است. 

1. همان، ص130.

2. همان، ص132.
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ابراهيم يزدی ضمن تاش در جهت ارايه پيشينه تاريخی- دينی برای سوسياليسم،1 
در چرخشی معنادار، به وارداتی بودن عدالت خواهی سوسياليستی به دنيای اسام در 

دوران معاصر اعتراف می كند؛ 
در دوران جديد حركت اسامی، طی يك صد سال گذشته كه بسياری 
از مفاهيم و مقوالت و انديشه های اروپايی به سرزمين های اسامی وارد 
شد، كلمه سوسياليس��م نيز به عنوان تجلی آرمان عدالت خواهی مورد 
توجه قرار گرفت و عدالت و مس��اوات در كنار حري��ت به عنوان يكی از 

آرمان های جنبش های ملی و احياگر اسامی، مطرح شد.2
يزدی ش��خصيت های زيادی را در ش��مار پيش��گامان سوسياليس��م نوين در ايران 
برمی شمارد و ضمن يادكرد از سيد جمال اسدآبادی، او را به عنوان »اولين فرد در اين 
قرن كه واژه سوسياليسم را برای سرش��ت يا هدف اقتصاد اسامی به كار برده است«،3 
معرفی می نمايد. وی در ادامه ب��ا ورود به عرصه مش��روطه، واژه اجتماعيون را معادل 
سوسياليسم و اصطاح عاميون را معادل دموكرات معنا می كند و سرآخر چنين نتيجه 
می گيرد كه »اجتماعيون- عاميون در واقع همان سوسيال دموكرات ها بودند«.4 از منظر 
وی »اجتماعيون مس��لمان به گروهی از مسلمانان اطاق می شد كه در ضمن مسلمان 
بودن، طرفدار سوسياليسم بودند«.5 البته باز هم او خواسته يا ناخواسته، ناگزير می شود 
به ريش��ه های انحرافی و التقاطی عدالت خواهی سوسياليس��تی اعتراف كند و به رغم 
اينكه در برخی از فرازهای نوشته خود تاش می كند رنگ و لعاب و پيشينه ای دينی به 

سوسياليسم بدهد، ولی در بخش ديگر چنين می نويسد: 
ريش��ه و اصل انديش��ه سوس��يال دموكرات های ايران كم و بيش از 
گروه های ماركسيستی روسيه بود كه به تبع و تقليد از آنها در ايران نيز 

به وجود آمدند.6
البته اين حرف چندان درست نيس��ت و اصل انديشه سوسيال دموكرات های ايران از 

1. ابراهيم يزدی تفسير سوسياليستی از تساوی و اشتراك در منافع و كار و عدالت را مقارن با آموزه های اسام 
در مسئله اجرای عدالت و اقامه قسط معنی می كند و چنان ادعا می كند كه »انديشه عدالت خواهی و مساوات در 
اسام به قدمت خود اسام است و يك آرمان جديد و اقتباس شده از غرب نمی باشد.« رك: شصت سال صبوری و 

شكوری، همان، ص132.
2. همان.

3. همان، با تلخيص و اندك تغيير.
4. همان. 
5. همان.

6. همان، ص133.
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كمونيس��ت های روس��يه نبود چرا كه بزرگان اين جريان افرادی مانند حسينقلی خان 
نواب، حس��ين خان كس��مايی، تق��ی زاده، علی محمد تربي��ت و محمدعل��ی تربيت و 
محمدامين رسول زاده و... بودند كه همگی گرايشات انگلوفيلی و اكثرشان دارای سابقه 
فراماسونری را داشتند. فلذا نمی توان اينها را سوسيال دموكراتی واقعی ناميد؛ و اين افراد 
سوسيال های انگليسی الگوی بعدی ماركسيست های بعدی هستند و حزب توده از دل 

چنين افرادی مانند سليمان محسن اسكندی درآمد.
در خاطرات ابراهيم يزدی به رويكرد نهضت خداپرستان، در جهت تبديل سوسياليسم 

به يك جنبش اجتماعی در ايران به روشنی اشاره رفته است. وی می گويد: 
نهضت خداپرس��تان سوسياليس��ت، انديش��ه سوسياليس��م بر پايه 
خداپرس��تی يا سوسياليس��م تحققی را از س��طح يك موضوع و بحث 
آكادميك و يا ح��وزوی، به درون جامعه كش��انيد و آن را ب��ه انگيزه و 

ايدئولوژی يك جنبش تبديل نمود.1
يزدی از دكت��ر علی ش��ريعتی به عنوان يكی از نخس��تين كس��انی كه تح��ت تأثير 
نهضت مذكور قرار گرفته ياد می كند و كتاب معروف او ابوذر غفاری اولين خداپرس��ت 
سوسياليست و س��اير آثار و س��خنرانی هايش را تاش��ی در جهت تبيين انديشه های 
سوسياليس��تی معرفی می كند.2 به عقيده يزدی، كتاب های مرحوم طالقانی اس��ام و 
مالكيت و پرتوی از قرآن و آثار تفسيری محمدتقی شريعتی نيز نوعی انديشه اشتراكی 

در اسام را مطرح و تبيين كرده است.3 
ابراهيم يزدی در بخش��ی از خاط��رات خود، ب��ا ادبياتی جال��ب توج��ه و عريان، به 
تبيين نظام فكری خود می پردازد و مدعی اس��ت به رغم فروپاش��ی شوروی و شكست 
ماركسيسم، آرمان عدالت خواهی همچنان زنده است! وی برای فرار از اتهام چپ گرايی 
و ش��رق زدگی تاش می كند ضمن تأكيد بر تعلق اين آرمان به انديشه های چپ، خود 
را از پاسخ به اش��كاالت احتمالی برهاند. وی در روايت خود مشخص نمی كند كه مراد 
او از عدالت خواهی چيست و كدام عدالت را مدنظر دارد. واضح است كه عدالت خواهی 

1. همان.
2. وی چنين می نويسد: »بعدها مرحوم دكتر ش��ريعتی، با الهام از همين نهضت يكی از اولين آثار خود را به نام 
ابوذر غفاری اولين خداپرست سوسياليست، منتشر ساخت و در سخنرانی های خود و در ساير تأليفاتش توضيحات 

بيشتری درباره اين انديشه ارايه و آن را بسط داد«. رك: همان. 
3. همان. وی همچنين كتاب صوت عدالت اساميه جرج جرداق، كتاب االشتراكيه االساميه نوشته السباعی 
سوری، كتاب عدالت اجتماعی در اسام سيد قطب، را نيز آثاری به منظور تبيين ابعاد تطابق سوسياليسم با اسام 

برمی شمارد.
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ارتباطی و تازمی  با ماركسيسم ندارد. آرمان خواهی ای كه در اسام هست به مراتب بهتر 
و قوی تر است. عدالت خواهی را می توانيد در دوران حكومت امام علی)ع( و در سخنان 
ايشان ببينيد. البته تربيت يافتگان مكاتب و احزاب التقاطی، نوعاً به دوگانگی گفتاری و 
رفتاری دچار می شوند و از اين حيث، ابراهيم يزدی نيز مستثنا نيست.1 چنانكه در تبيين 

مفهوم عدالت خواهی چنين می نويسد: 
اس��می كه بر روی اين آرمان گذارده می ش��ود مهم نيس��ت. عدالت، 
مساوات، سوسياليسم... هر چه دلتان می خواهد بناميد و به هر زبانی كه 
می خواهيد بيان كنيد، فرق نمی كند. اما مهم اين است كه بايد كليشه ها 
را دور انداخت... هر جامعه ای راه حصول به عدالت را بايد بر اساس معيار 
و مبانی فرهنگی خود، شرايط ويژه و ساختارهای اجتماعی- اقتصادی و 

ويژگی های روانشناختی خود جست وجو كرده و طی بنمايد.2
وی مشخص نمی كند كه مرادش از كليشه ها چيست كه بايد آنها را به كنار انداخت؟ 
و اساساً چگونه می توان در موضوعی به اين درجه از اهميت كه در سرتاسر يك جامعه، 
تمام مناسبات را تحت الشعاع قرار می دهد، چگونه می توان تا به اين پايه تسامح در مفهوم 
را پذيرفت و سوسياليسم به عنوان يك مكتب فكری وارداتی را با مفهوم عدالت، يكسان 
در نظر گرفت! و بايد از ايشان پرس��يد، اگر در دين ظرفيت آرمان عدالت خواهی وجود 
دارد، چه نيازی به آموزه های سوسياليستی و تلفيق نابه جای آن با مبانی اسامی وجود 
دارد و اگر اسام با آرمان عدالت خواهی مورد نظر سوسياليست ها نسبتی ندارد، چرا وی 
و همفكرانش تاش داشته و دارند، ميان اسام كه يك دين وحيانی است با يك مكتب 
وارداتی بشری، آشتی برقرار سازند؟ آيا اين رويه نش��انه التقاط فكری است يا رويكرد 

تاكتيكی برای استفاده ابزاری از اسام در جهت بسط سوسياليسم؟ 
در س��ال های فعاليت نهضت خداپرس��تان، به مرور يك خط فكری و رسانه ای پنهان 
شكل می گيرد كه تاش دارد در تقسيم ديدگاه های فلسفی رايج به دو مكتب ماترياليسم 
و ايده آليسم و در دورانی كه چپ ها آموزه های اسامی را در قالب مكتب ايده آليسم غربی 
معنا می كردند، اس��ام را »مكتب واس��طه« معرفی كند. ابراهيم يزدی صراحتاً بر اين 

مسئله تأكيد دارد كه: 

1. چطور می شود كه با اين گرايشات چپ روانه، رياست يكی از ليبرال ترين اپوزوسيون جمهوری اسامی يعنی 
نهضت آزادی را بر عهده داشته باشد. اين رگه ها و ريشه های ماركسيستی چگونه با اوضاع فعلی او قابل جمع است؟ 

تضاد مطلق است. 
2. همان، ص135.
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مكتب واس��طه در واق��ع جهان بينی غال��ب در نهضت خداپرس��تان 
سوسياليس��ت بود. در آث��ار مرحوم دكت��ر نخش��ب، و مهندس جال 
آشتيانی... و بعدها دكتر شريعتی، اين ديدگاه به چشم می خورد. بحث 
اصول فلس��فه و روش رئاليس��م مرحوم عامه طباطبايی، كه با همت 
مرحوم مطه��ری تدوين و منتش��ر گرديد، در همي��ن چهارچوب قرار 

می گيرد.1
صد البته قرار دادن ن��ام بزرگانی مانند عامه طباطبايی و ش��هيد مطهری كه خود از 
بانيان و پيشگامان مبارزه با انحرافات دينی و التقاط فكری بوده اند، در كنار كسانی چون 
نخشب و شريعتی، نه تنها سنخيت و وجهی ندارد، بلكه نشان از نوعی تاش مذبوحانه 
برای مصادره شخصيت های طراز اول حوزوی توس��ط جريان موسوم به ملی-مذهبی 
است. آنچنان كه در سال های اخير، برخی از نشريات اقماری ايشان نيز چنين تاش هايی 

را آغاز كرده است.2
در بازكاوی رويكردهای سوسياليستی در برخی اعضای نهضت مقاومت ملی، موضوع 
رابطه دوجانبه آنان با دولت جمال عبدالناصر و اخوانی ها قابل تأمل و نشان دهنده نوعی 

هم گرايی سياسی و فكری است.3
ابراهيم يزدی ضمن اش��اره به برگزاری سلسله جلس��ات سياس��ی كه به ايجاد جبهه 
ملی دوم در سال 38 منجر شد، نام خود را نيز در كنار كسانی مانند عباس اميرانتظام، 
مهندس بازرگان، داريوش فروهر، نصرت اهلل امينی، حسن نزيه، رحيم عطايی و عباس 
سميعی، به عنوان يكی از بانيان اين تشكيات ذكر كرده است.4 البته او در اين بخش به 
كلی گويی اكتفا كرده و توضيح نمی دهد كه او چطور با روشنفكران راست گرا در راه ايجاد 
جبهه ملی دوم تاش كرده و در اين راه چه نقش پر اهميتی را بر عهده داشته است كه 

بتوان او را به عنوان سران مؤسس جبهه ملی دوم نام برد! 
يكی از تش��كل هايی كه ابراهيم يزدی در آن حضور داش��ته، »مت��اع؛ مكتب تربيتی 
اجتماعی عملی« بود كه در س��ال 1335 و ب��ه ابتكار بازرگان ش��كل گرفت.5 عاوه بر 

1. همان، ص148.
2. به عنوان نمونه، نشريه مهرنامه در شماره های متعدد چنين پروژه ای را دنبال كرده است؛ خاصه ويژه نامه ای 

كه با موضوع »قربانی ماركسيسم اسامی« برای مصادره شهيد مطهری منتشر شده است. 
3. در صفح��ات 234-232 از جلد اول خاطرات ابراهيم يزدی، برخی از ابعاد اين رابطه سياس��ی- فكری، قابل 

مشاهده است. 
4. شصت سال صبوری و شكوری، همان، ص249.

5. همان، ص257.
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بازرگان، مهندس س��حابی، كاظ��م و ابراهيم ي��زدی، احمد آرام، مصطف��ی كتيرايی، 
كاظم حاج طرخانی، سيد باقر رضوی و س��يد غامرضا سعيدی نيز از اعضای مؤسس و 
پيوستگان بعدی اين تشكيات بودند. به ادعای يزدی به منظور »ايجاد فضای مناسب 
برای همكاری و هم كنش��ی فكری- ذهنی ميان روشنفكران دينی با روحانيون جوان و 
خوش فكر حوزه، شخصيت های روحانی، نظير مرحوم ]شهيد آيت اهلل[ مطهری و دكتر 

شيخ مهدی حائری يزدی نيز برای همكاری دعوت شده بودند.«1
با توجه به روايت ابراهيم يزدی، يكی از عرصه ه��ای ارتباطی اعضای نهضت آزادی با 
شخصيت هايی مانند شهيد مطهری را می توان همين تشكيات متاع برشمرد، چه اينكه 
اين ارتباط تا آخر نيز باقی ماند و ش��هيد مطهری در ارديبهشت 58 در هنگام خروج از 
جلسه متاع )در منزل سحابی(، به شهادت رسيد.2 البته ابراهيم يزدی در خاطرات خود، 
روايتی جهت دار از ارتباط شهيد مطهری با اعضای مجموعه متاع و مجموعه روشنفكری 
دينی به دست می دهد كه با اش��كاالتی همراه اس��ت. به عنوان نمونه وی مدعی است 
كه در ابتدای تبادل نظر و مباحثاتی كه با ش��هيد مطهری داش��ته اند، مرحوم مطهری 
با اولويت های مورد نياز جوانان آش��نا نبوده و اين جمع اعضای مت��اع بوده اند كه به او 

خط دهی می كرده اند. وی در اين مورد چنين می نويسد: 
جلس��ات تبادل نظر و بحث های نظری در منازل اش��خاص تش��كيل 
می شد. برخی از اين جلس��ات با حضور حائری يزدی، مطهری، احمد 
آرام در منزل ما تشكيل می ش��د. محور عمده بحث، مسائل و مشكات 
جوانان با مذه��ب بود. به ي��اد دارم مرحوم مطهری مس��ائلی را مطرح 
می كرد كه روی آنها بايد كار ش��ود، اما ما به او ايراد گرفتيم كه اينهايی 
كه شما می گوييد مس��ائل جوانان ما نيس��ت. بلكه بزرگ ترين چالش 
فكری- عقيدتی از جانب ماركسيست هاست، كه بايد جواب داد. مطهری 
آن را پذيرفت و از من خواس��ت كه كتاب ها و نشريات ماركسيست ها را 
برايش تهيه كنم. من مجموعه ای از مجله دنيا، ك��ه زمانی دكتر آرانی 
آن را منتشر س��اخته بود، به اضافه مجله های رزم و مردم ماهانه را، كه 
توسط حزب توده منتش��ر می ش��د، و نيز برخی از كتاب ها نظير اصول 
مقدماتی فلسفه و نقش شخصيت نوش��ته پلخانف را كه داشتم همه را 

1. همان، ص262.

2. همان، ص274.
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به ايش��ان دادم. برخی از اين مجات را مرحوم مهندس حساسيان، از 
اعضای پركار و اهل مطالعه نهضت خداپرستان سوسياليست به من داده 
بود... مطهری از دريافت آنها بسيار خوشحال شد. بعدها در تدوين كتاب 
اصول رئاليسم، نوشته عامه طباطبايی، از اين منابع استفاده كرد و به 

نقد برخی از نظرات ماركسيست ها پرداخته بود.1
برخ��ی از مطالب ادعايی فوق الذكر با س��ؤاالتی همراه اس��ت از جمله آن كه ش��هيد 
مطهری در بازشناس��ی نيازهای فكری جوانان از ش��ناخت كافی برخوردار نباشد و يا 
اينكه در بازشناس��ی خطر كمونيسم التفات نداشته باش��د و اين موضوعات در نشست 
با برخی از حضار جلس��ه متاع از جمله ابراهيم يزدی بر وی آشكار شده باشد. چه اينكه 
مرحوم عامه، استاد شهيد مطهری سال ها پيش تر در هنگامه تسلط فرقه دموكرات بر 
آذربايجان در دهه بيست و قبل از آن با افكار كمونيستی آشنايی كامل داشت؛ چه رسد 
به شهيد مطهری كه خود استاد دانش��گاه تهران و فردی اهل مطالعه و به روز بود! نكته 
ديگر آن كه يزدی در ماجرای تهيه منابعی كه مدعی است به شهيد مطهری داده است، 
باز هم به بهانه ای از نهضت سوسياليست های خداپرست و يكی از اعضای آن نام می برد 

كه نشان از حفظ ارتباط يزدی با اعضای نهضت تا آن برهه تاريخی دارد. 
ابراهيم يزدی ارتباط با روحانيون به اصطاح خوش فكر حوزه با روشنفكران دينی را 
يك »هم كنشی فكری« می نامد كه به ادعای او »اين حضور و هم كنشی، بر فكر و انديشه 
و ديدگاه های هر دو طرف به طور جدی اثر گذارده بود؛ هم شكل می دادند و هم شكل 
می گرفتند.«2 وی با اش��اره به تجلی اين هم كنش��ی در انجمن های اسامی پزشكان و 
مهندسين، از حضور و سخنرانی برخی از اين روحانيان خوش فكر مانند شهيد بهشتی، 

مطهری، باهنر، ياد كرده است.3
موضوع آشنايی ابراهيم يزدی و خانواده او با شهيد مطهری نيز در خاطرات وی انعكاس 
يافته كه به واسطه همسايگی شهيد با منزل پدری ابراهيم يزدی اتفاق افتاده است. كه 
به ادعای يزدی، ارتباط دوستانه با ش��هيد مطهری به واسطه دوستی همسران ايشان و 
همچنين حضور در جلسات متاع، عمق و دامنه بيشتری يافته و همين امر موجب شد 
كه ارتباطات در مدت حضور يزدی در امريكا نيز برقرار باشد و هر كس به امريكا می رفته، 

1. همان، ص262-263.
2. همان، ص263.

3. همان.
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به سفارش شهيد مطهری به تگزاس رفته، به يزدی نيز سری می زد.1
تاش ابراهيم يزدی برای نزديك نشان دادن خود به شهيد مطهری از يك سو و ادعای 
تأثيرپذيری ايشان از جلسات انجمن اس��امی و متاع و... موضوعاتی است كه در منابع 
متقن غير از خاطرات شفاهی و روايت های يك سويه افراد معدودی مانند ابراهيم يزدی، 

مستندی ندارد. 
بخش ديگری از خاطرات ابراهيم ي��زدی مربوط به ماجرای احي��ای جبهه ملی دوم 
در تيرماه 1339 اس��ت كه در آن، وی مأمور به دعوت از شخصيت های سياسی و دينی 
می شود و برای اين امر، از كسانی مانند آيت اهلل طالقانی و آيت اهلل حاج سيد ضياءالدين 
حاج س��يدجوادی- از علمای ملی گ��رای قزوينی- و نيز از آي��ت اهلل فيروزآبادی كمك 

می گيرد.2 
سؤال اينجاست كه آيا يزدی نفوذی جريان سوسياليست ها در جبهه ملی بوده است؟ 
با اين گرايشات چگونه می توانسته در اين جريان كه همگی ملی گرا و ليبرال منش بودند 
ورود كند؟ س��ؤال ديگر اينكه آيا يزدی واقعاً از مؤسس��ين جبهه ملی دوم بوده است يا 
دارد برای خودش وجهه می تراشد؟ او در آن زمان چقدر عرضه و توانايی از خودش بروز 
داده بود كه در زمره اينها به ش��مار آيد؟ بايد به خاطرات سايرين رجوع كنيم تا ببينيم 

كه درست گفته يا نه؟ 
ابراهيم يزدی تا سال 39 در ايران بود و در اين سال از ايران خارج و تا سال 57 در امريكا 
بوده است. از جمله مش��اغل مهم او پيش از خروج از ايران و سفر به امريكا، دستياری در 
دانشكده داروسازی، حضور در سازمان بيمه های اجتماعی كارگران، همكاری با نمايندگی 
كارخانجات داروسازی لدرلی متعلق به خانواده خسروشاهی، فعاليت در كارخانه توليد دارو 
به عنوان مدير توليد و تبليغات است.3 وی در تاريخ 30 فروردين 1333 با دختر آقای ميرزا 
باقر طليعه )مشهور به خيابانی(، ازدواج كرد و خطبه عقد او توسط آيت اهلل طالقانی خوانده 
شد.4 پدر خانم او از شاگردان آخوند خراس��انی و از دوستان نزديك ميرزا حسن رشديه5 

1. همان.
2. همان، ص279-280.
3. همان، ص87-102. 

4. همان، ص105.
5. از بانيان مدارس نوين در ايران كه به واسطه اقدامات و انديشه های غير دينی مورد نقد و برخورد علمای وقت 
قرار گرفت و همواره نام او با عنوان دگرانديشی دينی گره خورده است. وی از سران مشروطه سكوالر و از اعضای 
فراماسونری بود كه مدارس جديدی كه به سبك غربی در ايران ايجاد شد را بنيان نهاد و متهم به ازلی گری است. 



324
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

است1 كه پس از مدتی فعاليت در عرصه مشروطه خواهی و انتشار روزنامه های طليعه نجات 
و كليد سعادت، تغيير لباس داد و پس از خروج از كسوت روحانيت، در دستگاه دادگستری 
پهلوی در زمان داور به كار گرفته شد.2 مادر بهزاد نبوی به نام شفيقه هروآبادی، دختر عمه 
خانم، ابراهيم يزدی است و از اين منظر، وابستگی فاميلی يزدی و بهزاد نبوی نيز می تواند 
در ايجاد پيوندهای سياسی و فكری فعلی بی تأثير نباش��د.3 جالب آن كه همسر ابراهيم 
يزدی به همراه بيش از صد دانشجوی دختر ديگر، انجمن اسامی بانوان را تشكيل داده 
بودند كه محور گردهمايی جلسات آنان خانم كاتوزيان، عروس شيخ خزعل بوده است.4 
اين موضوع نيز می تواند نشان از تنوع ارتباطات شخصی يزدی با شخصيت های سياسی 
و فكری متنوع ايران باشد و چه بسا، خود سرمنشأ برخی ارتباطات و اتفاقات در دهه های 

پيشين شده باشد. 
در منظومه ارتباطات پردامنه و گسترده ابراهيم يزدی با تشكل های مختلف، نهضت 
خداپرستان از جايگاه ويژه ای برخوردار است و در شكل دهی به رويه و انديشه و مسلك 
سياسی يزدی نقش بی بديلی داشته است. از اين رو، فعاليت اين تشكيات سياسی سری 
و نقش يزدی در تأثير و تأثر بر آن، بسيار پر اهميت است؛ خصوصاً كه ابعاد پنهان فعاليت 
سياسی و ايده های فكری مش��كوك نهضت خداپرستان تنها امروز سؤال برانگيز به نظر 
نمی رسد بلكه در منظر برخی گروه های سياسی ديگر- كه اتفاقاً دارای گرايشات سياسی 
مشترك با اينان بودند- نيز به عنوان »پان اساميست هايی كه از سفارت امريكا دستور 

می گيرند« خطاب شده اند.5 
جالب آنكه ابراهيم يزدی پيش از سفر به امريكا، ديدگاهی كامًا مثبت نسبت به جامعه 
امريكا در مقايسه با مناسبات اجتماعی در ايران داشته و يكی از داليل عدم تمايل اوليه 
به سفر به امريكا را ترك فضای امريكا و بازگشت به ايران، پس از تجربه زندگی در آنجا 

1. ابراهيم يزدی در توصيف ارتباط طليعه با رشديه و همكاری ميرزا باقر طليعه با دستگاه های دولتی عصر پهلوی 
چنين می نويسد: »مرحوم ميرزا حسن رشديه كه دايی همسرش )مادر همسرم( بود، در كوشش برای تأسيس مدارس 
جديد همكار و همگام می شود و چندين بار از جانب عناصر ارتجاعی و يا اس��تبدادی مورد ايذاء و اذيت قرار گرفت. 
هنگامی كه تشكيات جديد دادگستری پا گرفت و از طرف داور به همكاری با قوه قضائيه دعوت شد، پذيرفت و با تغيير 
لباس، به دادگستری رفت و در استان های مختلف )گيان و خراسان( مسئوليت های قضائی مهمی را عهده دار بود... 
آخرين سمت اداری وی، رياست اداره حقوقی وزارت دارايی بود.« رك: شصت سال صبوری و شكوری، همان، ص103.

2. همان، ص94. 
3. مادر بهزاد نبوی ماما بوده و در بيمارستان ميثاقيه )شهيد مصطفی خمينی فعلی( پسر ابراهيم يزدی به نام 

خليل را به دنيا آورده است. رك: شصت سال صبوری و شكوری، همان، ص107.
4. رك: همان، ص183-184.

5. رك: همان، ص125.
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عنوان كرده است.1 روايت او در اين زمينه گويای برخی زمينه های ذهنی او در گرايش 
به جامعه امريكاست كه او پس از سال ها، هنوز هم بدون هيچ نقد و نقضی همان ديدگاه 

اوليه خود را نقل كرده است: 
]پيش از خروج از ايران و س��فر به امريكا[ درب��اره روابط اجتماعی در 
امريكا مطالعات نسبتاً خوبی داشتم و بر اين باور بودم كه هر ايرانی كه 
به امريكا می رود، از مناس��بات اجتماعی نه چندان مطلوب ايران، وارد 
جامعه ای با مناسبات اجتماعی مطلوب )البته منهای برخی رفتارها كه از 
نظر ما غير قابل قبول است( می شود. اين فرد به سرعت روابط اجتماعی 
نابهنجار ايران را فراموش می كند و به روابط منظم و مرتب جامعه جديد 
انس می گيرد. حال وقتی بعد از چند س��ال به ايران برمی گردد، خواه و 
ناخواه دوباره در ذهن او مقايسه ای ميان روابط انسانی- اجتماعی و نظم 
و مقررات حاكم بر دو جامعه ايران و امريكا به وجود می آيد كه در مجموع 
ناراحت كننده خواهد بود! و من دليل كافی و قانع كننده ای برای پذيرفتن 
آن نداشتم. اما برادرم مرا قانع كرد كه رفتن به امريكا حتی اگر برای مدت 

كوتاهی باشد، مفيد است.2 

1. حال اين سؤال مطرح اس��ت كه چطور می شود كه كسی با اين حد گرايش��ات چپ روانه و سوسياليستی، به 
امريكا و غرب خوش بين باشد و برای تحصيل به امريكا برود. البته به نظر می رسد سفر به امريكا و سكونت 18ساله 

در آنجا شايد در ليبرال تر شدن وی مؤثر بوده است. 
2. همان، ص285-286. 


