
١ 
 

 
 زندهو اين استاد  ماياد...   

   
  
در مردي كه  .ها ي زمان هايِ استثناييِ همه از آن چهره. اش خليلِ ملكي بود نام

تاريخي اش، نزديك به چهل سال  سيمايِروزگارمان  هاي شگفت پرتو تجربه
يِ  تر از همه و درخشانسياري از اهلِ سياست از بماندگارتر اش، پس از مرگ
استواري و ي آن  مايه. دهد خود را نشان مي اش سياسيِ دوراننويسندگانِ 

اش به اصولِ اخالقِ روشنفكرانه و زهد  بندي پاي باكي و و بي يبين روشن
ها و  بدخيمي تيرهاي تهمت و نتري مردي كه آماجِ زهرآگين .بود اش روشنفكرانه

اش  خواهانبد ي دشمنان و از همه از آزمايشِ روزگار سربلندتر ها بود، توزي كين
  .بيرون آمد

اي كه دو تن از دوستانِ من و يارانِ او،  اين مقاله را بيست سال پيش براي يادنامه
اينك بارديگر براي تازه . نوشته ام ،پرداختند دكتر اميرِ پيشداد و همايونِ كاتوزيان،

به وبالگ من سر به جواناني كه  اش و شناساندنِاو  تبزرگداشكردنِ ياد و 
  .كنم در اينترنت منتشر ميويرايش،  با اندكياي از او ندارند،  زنند و خاطره مي

  
  داريوش آشوري

  
  

  شا زندگييِ ها سال  در واپسين  ملكي  خليل با

من   زمان  آن.  آشنا شدم  از نزديك  ملكي با خليلِ  هكبود  1336سال 
  هشت -  و هفت   بود پنجاه  و او مردي  بودم  آموزِ سالِ آخرِ دبيرستان دانش
 يو نام  شا هاي دور از راه نوشته را دورا  ، ملكي ، البته هم  از آن  پيش.  ساله
در پيرامونِ او   حزبِ توده  كه يا و نيز هنگامه  داشت  يِ ايران در جامعه  كه
  از آن  پس يو تا چند قدر دورانِ مصد.  شناختم بود، مي  پا كرده بر

  يعني .بود  پرداخته  حزبِ توده  بود كه  يهمان  مندر ذهنِ   تصويرِ ملكي



٢ 
 

و   بريده  شان» حزبِ طرازِ نوين«و »  زحمتكشان«از   كه  يغولِ هولناك آن
  ترين خطرناك  و اكنون .بود  درغلتيده »و امپرياليسم  رتجاعادامنِ   به«

ها  امبارانِ دشن  ترين سهمگين  ، حزبِ توده در نتيجه. شد مي  شناخته  دشمن
  همان  از ملكي  شا كرد و در چشمِ هواداران ها را نثار او مي و تهمت

  اين.  و ديگران  از تروتسكي  ينلاستا  از آن  پيش  بود كه  را ساخته يابليس
. استاد بودند  در آن  و استالين  استعداد مكتبِ لنين شاگردانِ با  بود كه  يفنّ
  اش  ، چشم شدنِ نفت  يِ ملي هنگامه گرفتنِ با در  كه  بودم  ياز نسل  هم  من
  كشانده  ميدانِ ماجراهايِ سياسي  به  نوجواني  و از همان  دنيا باز شده  به

  به  سالگي  سيزده ـــ  دوازده  ، از همان من  نيز، همچون  يبسيار .بود  شده
شد، يا   نهاده  پيشِ پايِ من  كه يراه .بودند  پيوسته  حزب  و آن  حزب  اين
 بر بنا . بود  راه حزبِ توده ،»كرد  انتخاب«مرا   ، ملكي  يِ گفته  به ، كه يراه
با   اما ماجرايِ من.  شناختم را مي  ملكي  مكتب  از ديد آن  بايست ، مي اين

 رِشوـ و  ـعالمِ شر  و در آن  را برگردانديم  تا سرمان .دير نپاييد  حزبِ توده
آمد   مرداد پيش 28، كودتايِ  باد كشيديم  باد و مرده  هزند  يچند  نوجواني

  پس  هم  آموزيِ حزبِ توده تشكيالت دانش .كرد  ها را پنبه يِ رشته همه  كه
ها و  در آغاز نوميدي. پاشيد  نياورد و از هم  دوام  بيش  يسال  يك  از آن
سركوبيِ  .آمد  پيش  هم  ماجرايِ انقالبِ مجارستان  كه  ها بوديم كامي تلخ

ستاد «ماهيت   به  مرا هم  نوجوان  هاي چشم  ملّت  از آن  ارتشِ سرخ
  .گشود»  زحمتكشانِ جهان

، اما  شناخت مي»  خوب»  را كمابيش  ملكي  يا پيشينه  با چنين  ي، كس باري 
آمد، در مورد  مي  كوتاه  يبا هر كس  اگر در دشمني  كه  ياز ديدگاه حزب

نظر   يِ بود و در عرصه  پهلوان  ملكي  چرا كه . گذاشت مي  تمام سنگ  ملكي
و   چند سالِ نوميدي  ، آن سپس. بود  حزب  تنها مرد ميدانِ نبرد با آن

  در آن. نسلِ پريشانِ ما را در دامنِ خود پرورد  آمد كه  پيش  سرخوردگي
شد و   يپناهگاه  ما براي  سياست  جايِ  به  ادبيات  يچند  هايِ نوجواني سال

با   بود، همراه  يِ ما زبانِ  نسلِ سرخورده  ، كه هدايت قِهايِ صاد نوشته
  كه  يا و شاعرانِ تازه  و شكنجِ فريدونِ توللي  از رنج  و آكنده  كام شعرِ تلخ

  آشنايي  ، كه و مولوي  و حافظ  از شعرِ خيام  يا رسيدند با چاشني مي  از راه
  .خود كشيد  سوي  مرا به  سياسي كوششِ زمد و باآ  پيش  با ملكي
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يِ  گفته  بارها، به  اش   در زندگي  بود كه  يناپذير مرد خستگي  ملكي 
  يهاي زخم   با همه  بار هم  اين .بود  آغاز كرده» ديگر از صفر بارِ«،  ش  ـا خود
ر آغاز از صف  خواست بود، باز مي  چشيده  كه  يهاي بود و تلخي  خورده  كه
  يِ در مجله يهاي مقاله  ،و تبعيد  از زندان  از آزادي  پس ، 1334  از سال. كند

سويِ دستگاه رهبريِ   بيشتر به  يِ آن نيشِ حمله  كه  نوشت مي  فردوسي
  يِ نماينده  بودند كه  را يافته  يكس  يارانِ ملكي  سپس. بود  حزبِ توده

بود و رويِ   گرفته  يا مجله  براي  يبود و امتياز  مجلسِ شورايِ كذايي
  اش  بودند و قانع  برده  او را پيشِ ملكي  يارانِ ملكي .بود  مانده  شا دست
. منتشر كند  و اجتماعي  يِ تحليلِ مسائلِ سياسي مجله  يك  بودند كه  كرده

كوششِ ـ و  ـيِ كار تازه دورِ  ملكي  بود كه  نبرد زندگييِ  مجله  با همين
  و با همان  را خريدم  ، آن يكم  يِ شماره  از همان. را آغاز كرد  اش يسياس
  اش  مطالب . ، خواندم داشتم  و مجله  برايِ خواندنِ كتاب  در جواني  كه  يآز
  با حسينِ سرپولكي  سپس.  ام بسيار آموزنده بود و براي نشست  ما دل  به

در سالِ آخرِ  .وز كوشاو هن  هايِ قديمي از نيرويِ سومي ، آشنا شدم
مرا  ،ديد  آماده  را در من  زمينه  چون .بود  همكالسِ من  دبيرستانِ دارالفنون

 نبرددفترِ »  در  دوستانِ ملكي  محفلِ  جا به كشاند، و از آن  حزبي  يِ حوزه  به
جا دورِ  در آن  يِ هوادارانِ ملكي بازمانده . در خيابانِ منوچهري ،» زندگي

  .شدند مي  جمع  هم

  كه  يديدارِ مرد. انگيز بود هيجان  ما براي  راستي به  ديدار با ملكي  نخستين 
  يبرايِ جوان  بودم  گو كردهـ و ـ  گفت  اش   و درباره  او را شنيده  نام  همه آن
  يدر يك. شورانگيز باشد  بايست يِ او كنجكاو بود، مي درباره  همه  آن  كه

  شد و كارِ آن مي  تشكيل»  نبرد زندگيدفترِ «در   هر هفته  كه  يهاي از جلسه
  و كمابيش  درشت ياندام:  اش بود، ديدم  سياسي  مسائلِ  و تحليلِ  بحث
بينيِ  ،پيشانيِ بلند ، يِ تاس كلّه ، بزرگ  يبا سر ،سفيدرو بود.  داشت قچا

  كشيده  شا صورت. وار تيز و شاهين  با نگاهي  هايِ آبي و چشم ، كوچك
. افزود بر شكوه سيما مي  كه ، بر زير چانه  كوچك  يبود با خط غبغب

 و با  سنگين. ماند ياد مي  و به  گذاشت اثر مي  بر بيننده  بود كه  يا چهره
سخنگويِ . زد مي  حرف  آذربايجاني  يِ را با لهجه  فارسي .بود  ديجوقار و 
و   و حالت  در نگاه.  قوي بسيار  و استدالل  در بحث ،بود  يتواناي
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كرد  مي  جذب  يا سخت  كه  وجود داشت  قوي  يپرتوِ شخصيت شاـرفتار
سو   آن  به  سويِ خيابان  از اين  خواست مي  كه  يا هنگامام. رماند يا مي

ها  از اتومبيل  . را داشت  شهر آمده  به  حالت روستاييِ تازه  برود، گاه
  . گريخت مي  برابرشان از  زده هراسيد و شتاب مي

مهديِ  ِ ي گفته  به  كه  يهاي سال  ، در آن منوچهري  يِ خيابانِ باالخانه  در آن 
از   فضايِ سرد و سربيِ آكنده  بود، در آن»  از نوا افتاده  طبلِ توفان«،  اخوان

سرسختيِ   با همان  از كودتا، ملكي  و وازدگيِ پس  و سرخوردگي  نوميدي
  هنوز به .دارد  نگاه  را زنده يا مرده كوشيد كورسويِ چراغِ نيم مي  هميشگي

  كه  بست اميد مي يا آينده  و به  داشت  تكيه  خويش» وسعت نظرِ تاريخيِ«
. درگيرد  يبتابد و جنبش  يدور، باز نورِ اميد چندان  ، بارِ ديگر، و نه در آن

، در 1332مرداد  28 از  پس  هايِ شكست سال  در همان  كه  بعدها شنيدم
  سخن»  وسعت نظرِ تاريخي«از   همچنان  ،اش  بازمانده  از يارانِ  يمجلس
از يارانِ   ياما يك. سپرد  نوميدي  به  نبايد تن  كه  است  بوده  و بر آن  گفته مي

  در تندزبانياش هم بود و  برادرِ ناتني  كه  --، حسينِ ملكاش نزديك
  خواهم مي  من«:  بود كه  گفته آمده بود ودر -- بودن  ملكي  به  شباهت بي

 و بر سرِ . نباشم  بست ايران پاي  يعني»  باشم  داشته  وسعت نظرِ جغرافيايي
از روشنفكرانِ   يبسيار  بود كه  يزمان  و اين. برود  از ايران  بود كه  آن

با  ،ر پاسخد  ملكي. بودند  يِ اروپا شده و روانه  بارِ سفر بسته  سرخورده
وسعت نظرِ   هم  االغ!  آقا جان»  بود كه  گفته  ،اش  تنديِ هميشگي  همان

بحث   و همين» !رود جا مي سبزتر باشد آن  دارد و هرجا علف  جغرافيايي
يِ  يِ مجله شماره  نخستين  يِ سرمقاله»  يا جغرافيايي  وسعت نظرِ تاريخي«

  .شد  نبرد زندگي

نيرويِ «  از كادرهايِ قديم  يهنوز گروه 1337و  1336هايِ  سال  در آن 
و   يِ كارگري چند حوزه  هنوز. بسيار  بودند، اما نه  شا رب  ــو ــدور»  سوم
  ملكي  ، كه هفتگي  هاي برقرار بود و نشست  و دانشجويي  آموزي دانش

  تمنداناز اراد  همگي ،بودند  مانده  ها كه  آن.  يافت ها حضور مي خود در آن
از نظر   شان ترين برجسته  .بودند  ِي شخصِ ملكي و يارانِ سرسپرده

و خوشرو و شاد و   بسيار كاردان  يجوان .بود  زاده عباسِ عاقلي  تشكيالتي
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»  نيرويِ سوم«يِ تشكيالت  و بازمانده  كارهايِ سازماني  ، كه دلير و صميمي
  اش  يِ زندگي همه  كمابيش . گشت او مي  همت  ها به و شهرستان  در تهران

  چنان  زاده عاقلي. بود  اش   و سازماني  در خدمت كارِ سياسي  دريغ بي
، بعدها  ساواك» كارشناسِ«،  زاده حسين  بود كه  يتواناي  يِ دهنده سازمان
كنند از   ول  را در بيابان  زاده اگر عباسِ عاقلي«بود   يِ او گفته درباره
از   جمع  ترينِ آن برجسته. »كند مي  درست  تشكيالت  هم  بيابان  هايِ ريگ

  يك. با عينك ستبر يا چرده سيه  منوچهرِ صفا بود؛ شيرازيِ  نظرِ فكري
در گفتار و  ظريف يطنز  با  ،سواد و صميمي عيار و با روشنفكرِ تمام

ا ب(  و نيز طنزنويسي  سياسي  كارِ نويسندگيِهايِ بعد در  سالدر  . نوشتار
هايِ  در سال  ملكي . داد  از خود تواناييِ بسيار نشان) داوود.  يِ غ واره نام

اما صفا . شود  در رهبري  جانشينِ وي  بود كه  او چشمِ اميد بسته  بعد به
گير بود  و كناره  و هنرمند حساس  و پژوهنده  روشنفكرِ نويسنده  بيشتر يك

  . تا رهبرِ سياسي

  گروه جوان  دلگرميِ اين  يِ و مايه  شمعِ جمع  ها ملكي سال  ، در آن باري 
او را رها   گاه هيچ  ،هر حال  به ،بودند و  شاـ  و هوادار  شيفته  همه  بود كه
  يسر  گاه گه  ينيز كسان  حزبي  هايِ از سالمندترها و قديمي. بودند  نكرده
  آموزان و دانش  از دانشجويان  يِ جمع عمده. پرسيدند مي  يزدند و حال مي
  ي، نيز هنوز گروه و ميانسال  ، جوان از كارگرانِ قديميِ حزبي  ولي. بود

  اما گرم ، جمعِ كوچك  اين  يِ جاذبه. داشتند  رفت  ــو  ــ دبودند و آم  مانده
خود كشيد و در   مرا نيز به  زودي به  ، و شخصيت قويِ ملكي و صميمي
  . ماندگار شدم  ميانِ ايشان

آموزانِ  چند از دانش  يجا تن و در آن  رفتم قيِ حقو دانشكده  سالِ بعد به 
با تشكيالت   پيش  هاي بودند و از سال  يافته  راه  دانشگاه  به  كه  شهرستاني

 .پيوستند  جمعِ دانشجوييِ ما در تهران  داشتند به  رابطه»  نيرويِ سوم«
در رويدادهايِ دانشجوييِ   كه  شديم  ييگروه كوشا  در دانشگاه  رفته ـ ـ  رفته
بود  1338و  1337هايِ  سال  در همين . داشتيم يهايِ بعد نقشِ فعال سال
را   بزرگ  جمعيت سياسيِ  يِ تشكيلِ يك افتاد تا زمينه  فكرِ آن  به  ملكي  كه

هايِ  ها و گروه ها شخصيت» نيرويِ سومي«بر   افزون  در آن  كند كه  فراهم
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  شركت ، هايِ سوسياليستي ، اما با گرايشسيِ ديگر نيز از طيف مليسيا
 .بود  گذاشته»  ايراننهضت ملّيِ هايِ  سوسياليست  يِ جامعه«را   نامِ آن .كنند

روزها را   يِ آن فضايِ سياسيِ افسرده  هايِ يخ  خواست كار مي  با اين
  يا كوششِ سياسيِ گسترده     ــ و   ــيِ كار زمينه  بشكند و از راه فعاليت علني

  ــو   ــ آمدها و نشست ــو   ــ يِ رفت ، با همه اما، سرانجام. كند  را فراهم
 1339در سالِ   ، كه سازمانِ تازه  ، در اين»ها شخصيت«ها با  برخاست 

هايِ » نيرويِ سومي«يِ  ماند و بازمانده  ملكي  شد، باز هم  فراهم  يِ آن زمينه
در شمارِ   كدام بودند و هيچ  پيوسته  تازه  كه  مانند من  يو چند تن  ميقدي

حزبِ «جز تغييرِ نامِ   كوشش  ، در اين هر حال  به. نبودند» ها شخصيت«
هايِ  سوسياليست  يِ جامعه»  به» ) نيرويِ سوم(  زحمتكشانِ ملّت ايران

  .نشد  حاصل  يمهم چيزِ»  ايران  نهضت ملي

  ييِ ملّ جبهه  هايِ ها و شخصيت كوشيد گروه مي  چند فروتنانه هر  ملكي 
  يزيرا بسيار. شد نمي  كار كامياب  در اين  آورد، ولي  را گرد هم

 . نخواهد داشت  يها نمود باشد شخصيت آن  ملكي  جا كه دانستند آن مي
  كه يا ضربهها  سال  در آن  كه  ويژه به. گرفتند مي  كناره  يا بهانه  به  هر يك
 ،بود  خورده  و مسعود حجازي  خنجي  ، محمدعلي اش   از يارانِ قديم  ملكي

و همچنان  بودند  كردنِ او كرده  دو برايِ بدنام  اين  كه  يو كوشش
بر ضد   توده  هايِ حزب هايِ نهانيِ بازمانده پاشي سم  ، و همچنينكردند مي

  در فضايِ سياسيِ آن .بود  تار كرده     ــو  ــ تيره  او، فضا را پيرامونِ ملكي
ها  ها و آماجِ تيرِ دشمني مانند او در زيرِ رگبارِ دشنام  كس روزگار هيچ

  .نبود

  كه  ، من يِ آن كنگره  ها، در نخستين يِ سوسياليست با تشكيلِ جامعه
يِ  هيئت اجراييه  ، سپس يِ مركزي عضويت كميته  ، به دانشجو بودم

تر و  روابط نزديك  با ملكي  شد كه  سبب  همين . شدم  برگزيده  رينف هفت
يِ  جبهه«هايِ شور و غوغايِ  سال  در آن . باشم  داشته  يشد بيشتر ــو ــآمد

 .ما بود قِپاتو  بيش    ــو  ــ در خيابانِ رامسر، كم  يِ ملكي ، خانه» ملّيِ دوم
يا برايِ   هايِ گوناگون رها يا جلسهكا  روز براي  سه   ــدو  يا هفته  يگاه

  بر اثرِ همين.  يِ او، پيشِ او بودم در خانه  دوستانه  هايِ در ميهماني  شركت
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بود   يِ ملكي خانه  در همين.  آمدها او را بهتر و بيشتر شناختم  ــو    ــ رفت
  . و با او آشنا شدم  بار جاللِ آلِ احمد را نيز ديدم  نخستين  كه

، و  ، دارايِ غرورِ فطري و بسيار اخالقي  و پاكدامن  نجيب  يانسان  ملكي 
  از نظرِ تواناييِ نويسندگيِ سياسي. بود  ركوششو پ  و باانرژي  بسيار جدي

يِ مردانِ  در ميانِ همه  و تاريخي  و داشتنِ بينشِ جهاني  و تحليلِ مسائل
مانند  كم  انديشي ستو در  مانند، و در راستگويي سياسيِ دورانِ خود بي

  در محيط سياسيِ ايران  كه  داشت  هم  يهايِ ديگر اما خصلت. بود
را   يِ آن مايه  .و تندزبانيِ او بود  ، آشكارگويي باالتر از همه. خوشايند نبود

  خواندن  درس  و سپس  كرده  خيمِ آذربايجانيِ او فراهم ــو ــ بسا خوي  چه
  ، اين در آلمان  ، و سپس در تهران  يِ فنّيِ آلماني ها در مدرسه نزد آلماني

  وار را در او نيرومندتر كرده و كوشندگيِ آلماني  و جديت  خويي درشت
و »  ام  و ساده  تُرك صاف  من«:  گفت مي  اش يِ آذربايجاني با لهجه  .بود

  كه  يطدر محي  هم  زد، آن پروا مي و بي  كنده و پوست  را رك  شا هاي حرف
برنخورد، و مردمانِ   يكس  ال پيچيد تا به را در هفت  يبايد هر حرف مي

را در نظر   و شرط ادب  هزار مصلحت يا گفتنِ هر جمله  برايِ»  عاقل«
  نگاه  مصلحت  را بنا به  كس جانبِ خاطرِ هيچ  كمابيش  اما ملكي. گيرند مي
  گاه  شا و نزديكان  با ياران  كه بود  بسا اين عيبِ او چه  بدترين . داشت نمي

  كه  يهنگام  ا، حتّ داشت  ادب  هميشه. بود  و دوران  تندخوتر از ناآشنايان
فرياد   اش   و نزديكان  سرِ ياران  جا نيز به اما بي. كرد مي  گويي درشت

  به  را كه  يكسان  شناسم مي  من. رماند ها را از خود مي آن  كشيد و گاه مي
 .بودند  و رميده  رنجيده  از ملكي  هايِ شخصي آزردگي  همينسببِ 
ِ  ي مايه  كه  جا داشت بي ِ هاي تندزباني  نيز از همين  چند بار با من  كه چنان

  . شد مي  گاه ــ  به ــ هايِ گاه دلگيري

ماند و  مي  و اجتماعي  گرِ سياسي و انديشه  نويسنده  تنها يك  اگر ملكي
  ياشكال  بسا چندان طرزِ رفتار چه  نيز باشد، اين  رِ حزبرهب  خواست نمي
ها،  هظرافت رفتار و رعايت روحي  رهبرِ سياسي  اما برايِ يك.  داشت نمي
  يا در جامعه  ويژه دارد؛ به  بسيار ت، اهمي و نزديكان  در مورد ياران  هم  آن

و رهبرانِ   مردان  كه ياي، در ج و زودشكن  حساس  ي، با مردمان مانند ايران
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و   بتوانند ميانِ مسائل  اند كه  نيافته  رشد سياسي  اندنيز چن  اش  سياسي
  بگذارند و حسابِ اين ق، فر و مصالحِ ملّت  و خيرِ جامعه  روابط شخصي

  .جدا كنند  دو را از هم

 ، كس و با هيچ  نداشت  دوست شخصي  هيچ  كه  بگويم  توانم مي 
از . بود  و رسمي  اصولي  همواره  اش روابط. شد نمي  خودماني ، الحاصط  به

و   يِ روابط شخصي بر پايه  كه  آورم ياد نمي  را به يهمساالنِ او كس
  برخاستـ  ــو ــ ، با او نشست با سياست  يا رابطه  هيچ ، بي دوستانه

ارت بهتر، عب  به. بودند  اش  يارانِ سياسي  دوستانِ او همان.  داشت مي
ميانِ او و جاللِ آلِ   .تر از او جوان  ، و همگي اش  يا شيفتگان  ارادتمندان

دليلِ ارادت استوارِ آلِ   به  و اين .بود  نزديكي  يِ يِ دوستانه احمد رابطه
  پس  احمد دو ماه  آل(  يافت  تا پايانِ عمرِ هر دو دوام  بود كه  يو  احمد به
زيرِ نفوذ  ،آلِ احمد  آخرِ عمرِ هر دو، كه  هاي ا در سالام.  ) مرد  از ملكي

فرديد، ديد در    ويژه به ،  شا هاي و در نوشته  يافته  يا شخصيِ تازه احمد
. شد ميانِ آن دو مي  برخوردهايِ تند سببِ  گاه كرد، گه مي   طرح،  زدگي غرب
و   باور نداشت  و اجتماعيِ آلِ احمد در اساس  هايِ سياسي حرف  به  ملكي

بر    من  كه يدر ماجرايِ نقد.  دانست نظر نمي صاحب  زمينه  او را در اين
  . جانبِ مرا گرفت  هم  نوشتم   زدگي غرب

را يا   ديگران  دليلِ شخصيت بسيار قوي  به  بود كه  ياز مردان  ملكي 
،  جام، سران يمردان  اما چنين. انندمر كنند يا از خود مي مي  جذب  سخت

را   و دوستي  هايِ خوشِ نزديكي يِ دم بسا هرگز مزه و چه .تنها هستند
در   ها و همدمي بودن  يِ خودماني چشند؛ مزه مانند مردمانِ ديگر نمي

يِ او را  خنده. ها بود از اين  يكي  ام گمان  به  ملكي .از اغيار را  مجلسِ خالي
و   مجلس.  گفت نمي  مطايبه كرد و نمي  هرگز شوخي.  ياد دارم  كمتر به
  از مسائلِ اجتماعي  در حضورِ او جز سخن. بود  جدي  هميشه  اش محفل

 ينبود، اما آشناييِ چندان  عالقه بي  ادبيات  به. شد نمي  گفته  و سياسي
   هرگز در جواني  دانم نمي  و سخت  خويِ جدي  با آن  مردي.  نداشت

  وارِ پوالدينيد  در پشت اين  اگر چه.  يا نه بود  را چشيده  يِ عاشقي مزه
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  كالفه  سخت  گاه  چرا كه. كرد  شد احساس را نيز مي  يوجود دلِ نازك
  .آورد مي  ديده  نيز به  شد و اشك مي

و   گرِ سياسي و انديشه  نويسنده  عنوانِ يك  به  در بابِ اهميت ملكي 
باب   در اين . بسيار است  ، سخن راندر اي  يا تازه  بنيانگذارِ مكتبِ فكريِ

هايِ  در سال  خود از يارانِ نزديك ملكي  ، كه كاتوزيان  همايون  محمدعلي
خاطرات سياسيِ خليلِ بر    كه  ي، در پيشگفتارِ پهناور آخرِ زندگيِ او بود

   خاطراتدر   اي انورِ خامه  همچنين .است  داده  ، داد سخن نوشته   ملكي
سياسيِ   را در تاريخِ  ملكي  ، حقِ و بزرگواريِ تمام  بيني روشن خود، با

نيز از   هايِ ملكي نوشته  كه(  فرصت  در اين  من . است  روزگارِ ما گزارده
چند   كه افزود جز آن  توانم ها نمي آن  به  يچيز)  دور است  ام  دسترس

  هم ، آن ا ملكيو رويارويِ خود ب  هايِ شخصي را براساسِ تجربه  يا نكته
يِ  و فشرده  يِ زندگانيِ سياسيِ او، و نيز برداشت كلّي دوره  در واپسين

  . كنم  بيان  در جنبشِ روشنفكريِ ايران  خود را از جايگاه وي

  كه(هايِ او  نوشته .بود  يگِر سياسيِ بسيار تواناي و تحليل  نويسنده  ملكي 
برايِ   ست   يهنوز سرمشق) ودو منتشر ش  گردآوري  يروز  ما اميدوار
از   همچنين .بزنند  قلم  يِ بينشِ اصوليِ سياسي بخواهند بر پايه  كه  يكسان

 . است  از مشروطيت  پس  در ايران  يِ سياسي سندهايِ بزرگ تاريخِ انديشه
فرو نشيند و   او را گرفته  پيرامونِ نام  كه  يغبارهاي ــو  ــ گرد كه  هنوز مانده

دراز بود، اما   هايِ ملكي بيشترِ مقاله. شود  بايد، گزارده  كه  چنان ،وحقِ ا
نبود، اما قدرت   شيوا و روان  اگرچه  اش  فارسي  انشاي. آور نبود مالل
  با همين . داشت يگريِ درخشان و تحليل  يِ دانشِ سياسي و مايه  فكري

و   با ديد روشن  ملكي  بود كه  سياسي  و دانشِ  و تحليلي  قدرت فكري
 ، يعني تا كودتا، 1332يِ  تا نيمه 1329هايِ  در سال  گيريِ درست جهت
و  ،برآيد ِ آن و امكانات  با تمامِ قدرت  از پسِ حزبِ توده  توانست  تنه يك

  نيرومندترين  به  يِ كوتاه، ، در همان فاصله كند كه  را بنيادگذاري  يجريان
  گاه  شا هاي نوشته  به  شود ملكي  بدل  يرانحزبِ سياسيِ نهضت ملّيِ ا

 .كرد تر مي را شيرين آن  زد كه نيز مي  يا حكايت  از خاطره  يا چاشني
» گو تركانِ پارسي«قولِ جاللِ آلِ احمد، لطف سخنِ   ، به شاـ  نثر  ي شيوه
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  هايِ پايانِ عمر كه در سال. نبود  دست چيره  اما در ترجمه.  را داشت
. كرد مي  ، بيشتر ترجمه را نداشت  شا هاي يِ انتشار نوشته اجازه
  از انگليسي  هم  كتاب  يك .بود  بيشتر از زبانِ فرانسه  شا هاي ترجمه
ها را  ترجمه  آن  اغلب  هايِ آخر منوچهرِ صفا و من در سال. كرد  ترجمه
  . كرديم مي  و اصالح  بازبيني

. او بود  و رهبريِ سياسيِ  سياستمداري  يملك  اما وجه ديگرِ كار و زندگيِ 
و فرعِ زندگيِ او در مقامِ   دنباله  از زندگيِ ملكي  جنبه  ، اين درواقع
مرد   معنايِ دقيقِ كلمه  هرگز به  زيرا .بود  گرِ سياسي و انديشه  نويسنده
  به  يابي ، در پيِ دست تعريف  ، بنا به نبود كه  يكس ، يعني .نبود  سياسي

ميدانِ   ناگزير به  سياسي گرِ و انديشه  در مقامِ نويسنده  ملكي. باشد  درتق
 .بود  يِ او بيشتر اخالقي ا انگيزهشد، ام مي  نيز كشيده  عملِ سياسي

  وظيفه  انجام  اش  و وطن  مردم  به  روشنفكرِ نسبت  عنوان  به  خواست مي
 .كرد مي  بسيار تكيه  انيِ روشنفكر بر وظيفه  هم  شا هاي در نوشته .ندك

،  قدرت  ، يعني ست    هدف عملِ سياسي  كه  يچيز  خود از آن  ولي
در   كه  يضعف  ترين شايد بزرگ.  نداشت  آن  به  يگرايش يچو ه  گريخت مي

  شمرد همين  بتوانم  در مقامِ سياستمدار و رهبرِ حزبِ سياسي  كارِ ملكي
  كه  يو تشكيالت  ، حزب در نتيجه .نبود  خود در پيِ قدرت  ملكي  باشد كه

حزبِ او، . رو بود و دنباله  اي جريانِ حاشيه  يك  كشيد در عمل مي  دنبال  به
از روشنفكرانِ   يانجمن  ، به بودم  عضوِ كوشايِ آن  من  كه  يهاي در سال
  به   حزبِ سياسي  يك  تا به  مانست مي  با دانش  و كمابيش  و يكدل  خوب

هايِ  هدف  به  رسيدن  برايِ  قدرت  به  خواهانِ دستيابي ، كه ايِ راستينمعن
و فكريِ   و اخالقي  قدرت معنوي  بيشتر به. و اجتماعيِ خود باشد  سياسي

قدرت او . كشيد مي  دنبال  به  كه  يسازمان  تا به  داشت  شخصِ خود تكيه
در كمينِ   نبود كه  ياما كس .بود  و بينشِ سياسي  و تحليل  در انديشه

در عالمِ   البته. باشد  نشسته  قدرت  به  يابي دست  فرصت تاريخيِ خود برايِ
وانمود كند   چنين  بايست نمي  يپر از ريايِ ما كس  سياسيِ ما و در دنياي

برپا   حزبِ سياسي  كه  اما كسي . است  قدرت  به  خواهانِ دستيابي  كه
  يابي بايد در پيِ دست مي  ،هر حال  دهد، به مي  ييِ سياس كند و برنامه مي
اما . درآورد  عمل  خود را به  هاي ها و آرمان باشد تا انديشه  قدرت  به
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هايِ  ها و برنامه هدف  كرد كه مي  كارها را برايِ آن  يِ آن همه  گويي  ملكي
اسيِ و دانشِ سي  خواست قدرت فكري مي .درآورند  ملع  به  او را ديگران

ها را  انديشه  آن  تواناييِ اجرايِ  بگذارد كه يدر خدمت كسان  خود را 
از حزبِ   از بريدن  ، پس دليل  همين  به. اند  و مرد ميدانِ بازيِ قدرت رنددا

يا بعدها  .و خود پشت سرِ او ماند  را جلو انداخت  مانند بقايي  يكس  توده
  .باشد  يِ ملّي يِ جبههاندرزگو و راهنما  خواست مي  هميشه

  به  يكار  چندان  --   شاهد بودم  از نزديك  من  جا كه تا آن  ---   دليل  همين  به 
تواناييِ   بود كه  سپرده  يدست كسان  را به  آن . نداشت  كارِ تشكيالت حزبي

  يِ مجلس نماينده  نبود كه  حتّا در فكرِ آن  گاه هيچ .را داشتند  گرداندنِ آن
ِ  براي  امكانيد و وب  در ميان  بيستم  انتخابات مجلس  1340  در سال. ودش

در هم   يِ ملّيِ دوم جبهه . وجود داشت هم آشكار نيمه  هايِ سياسيِ فعاليت
 .بود  شده  بار منحل  يك  مجلس ، بر اثرِ فشارِ مخالفان آن زمان،. بود  ميدان
ديگر   كه  ها پيشنهاد كردم ليستيِ سوسيا يِ جامعه اجراييه  در هيئت  من

جريانِ سياسيِ مستقلِ   نامِ يك  به  و خودمان  نباشيم  يِ ملّي روِ جبهه دنباله
چرا .  كنيم  نامزدهايِ خود را اعالم  و در انتخابات  شويم  وارد ميدانِ عمل

پيشنهاد   كه  هنگامي.  داشتيم  هايِ سرشناس چهره  در چند شهرستان كه
  به  آذربايجانيِ وابسته  هايِ همراه چند تنِ ديگر از شخصيت  ،كيمل  كردم

  از چند جلسه  پس  كند،  خود را از تبريز نامزد نمايندگي ،تشكيالت ما
فكر   نشد و اين  فراهم  شرايط آزاديِ انتخابات  ولي . پذيرفت  با اكراه  بحث

  .ماند  در نطفه

از شگردهايِ   ملكي  شد كه مي  بسب  يِ قدرت گرفتنِ مسأله  ناديده 
  كه  يا جمله  آن. بماند  غافل  كمابيش  و هواداران  و جلبِ مردم  رهبري
مالك « ، كه  شد مي  چاپ   و زندگي  علميِ   هايِ مجله پشت شماره  هميشه

  ، نه فريفتنِ عوام  نه  است  حقّ و حقيقت   و زندگي  علمعملِ نويسندگانِ  
   سرامدباوري  ياز نوع  ، حكايت» شان از اعراض  يا هراس  انخوشايند ايش

)elitisme  (آن  گرفتنِ جامعه  و ناديده اتبه در نتيجه . داشت  و روحي ،  
برايِ   كه ، ، نداشتنِ تاكتيك اصطالح  و يا، به  نگرفتنِ مصلحت سياسي  ديده
و   برايِ رهبرِ سياسي  نه اما  است  يِ تكرو فضيلت و پژوهنده  نويسنده  يك
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زير پرچمِ خود فرا   را به  مردم  ،هر حال  به ، كه  يكس ، يعني . حزبي
  . مرد نظر بود تا عمل تر بيش  در سياست  ، ملكي باري. خواند مي

بود   شده  گرم  دوباره  يِ سياسي بازارِ مبارزه  كه1341 - 1 339  هايِ سال  در 
كه  بودند، شاهد بودم  تاز يافته ــو  ــ  تاخت  برايِ  يرشور ميدانو جوانانِ پ  

سويِ   به ،شدند  بهادرهايِ سياسي  ــ  بعدها از بزن  كه  ياز جوانان يبرخ
جا  آن  ها را به آن  يِ بزرگ ملكي جاذبه .آمدند و گروه ما مي  حزب
 كشاند ميديگر  يجاي  را به  ايشان  زودي به  كشاند، اما بوياييِ تيزشان مي
ماند  ما مي  برِ          ــو   ــدور  چه آن .داشت  آينده  در بازيِ قدرتشان  گمان به  كه

  انديش فكر و نيك و خوش  و بحث  مردمانِ اهلِ درس  از همان  يجز تن
  داشتند، اما اهلِ كتك  خوردن  برايِ كتك  ييِ پهن دنده  مثلِ ملكي  نبود كه

  پس»  نيرويِ سوم«يِ كوشندگانِ  از بازمانده  چه ، آن جهدر نتي. نبودند  زدن
شد،   سويِ او كشيده  به  هايِ پسين ماند يا در سال  مرداد با ملكي 28از 

و   پاكدل  يمردمان : بودند از جنسِ خود ملكي  يمردمان  كمابيش  همگي
و دانشِ   و قلمي  فكري  قدرت  داراي  برخي ، دوست و ميهن  پاكدامن
- دادند، اما  مي  تشكيل  را بر گرد ملكي  ييِ فكريِ نمايان هسته  ، كه سياسي

و   سياسي، قدرت خواستيِ  غريزه  از آن  بهره بي -- باز مانند ملكي - 
  يك  تا به  است  الزم  برايِ مرد سياسي  و رواني  از نظرِ شخصي  چه آن

  .شود  بدل  قطبِ نيرومند

 اي يِ سياسي نويسنده ،نظر صاحب يروشنفكر  لكيم  ،كه آن  خالصه 
در  يراهنمايِ بزرگ  توانست مي  بود كه  برجسته يدان و تئوري  ،دارايِ بينش
  چاالك  و عمل  اما در پيشگاميِ سياسي .باشد  انِ سياسييجر  خدمت يك

و   بين باريك  يگر جو و مشاهده گرا و كناره درون  يدر نهاد مرد. نبود
در   گرچه .شد مي  وارد ميدان  يِ اخالقي انگيزه  به  هميشه  گر بود كهن درون
  كشيده  جريان  پيشرو نبود و به چه بسا  پيشرو بود، در عمل  انديشه

و ) 1326در سالِ (  از حزبِ توده  در ماجرايِ انشعاب  كه  چنان. شد مي
 ايران تكشانِ ملتحزبِ زحم  وجود آوردن  و به  با دكتر بقايي  آشنايي  سپس

  پيشگام  نبود كه  ملكي  ، اين ام  و شنيده  خوانده  جا كه ، تا آن 1331در سالِ 
چشمِ رهبرِ   او به  به  او بودند كه برِ  ــو  ــهايِ دور جوان  بود، بلكه  عمل
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جريانِ   او را به  يِ وي از انديشه  نگريستند و با الهام و پيرِ خود مي  معنوي
در   كه  اي جديت ذاتي اآمد، ب مي  ميدان  به  كه  ياما هنگام. كشيدند مي  عمل

كرد و تا  مي  كار را دنبال  جاتر از همه بر او بود، استوارتر، كوشاتر و پا
  . رفت مي  پايان

و   صالح  بود كه  در پيِ آن  همواره  مرداد نيز ملكي 28  از كودتاي  پس 
بجنبند و   گروه  از اين  يو كسان  يِ ملّي، هه، رهبرانِ جبو صديقي  سنجابي

عملِ  ِ خود پيشگام  نبود كه  انديشه  در اين  گاه هيچ .شوند  پيشروِ عمل
ها رويِ  سال  در آن  شا هاي ، در بيشترِ نوشته دليل  همين  به. باشد  سياسي
يِ ها در ايرانِ سال  كه اي  بست سياسي بن  در آن .ها بود با آن  اش  سخن

  از آبرويِ سياسيِ خود و به  گذاشتن  بهايِ مايه  بود، به  آمده  پيش 42 -39
 .باز كند  يراهكوشيد  باز ميها  ها و بدگويي خريدنِ تيرِ دشنام  جان

 شد مي يادآور  آن  رهبرانِپيوسته به را   هايِ تاريخيِ اُپوزيسيونِ ملّي فرصت
  شاـ دچار  كه  گمي ــدر  ــسر و  گيجي  همه ها را از آن آن كوشيد مي و

  ينصيب  خوردن  جز تهمت  كوشش  همه  آناما از . بودند برهاند
از   شدن  برايِ بيرون  يراه  جويِ  ــو   ــ در جست  هميشه او.  گرفت نمي
  به  و يادآور شدنِ مسايل  بود، از ديدار با زمامدارانِ رژيم  بست سياسي بن
را تيزتر   شا زبانِ دشمنان  و همين  .نداشت  يهيزو پر  ها نيز هراس آن
  .كرد مي

  و نيز النه  ِ رهبريِ آن كاري ــ و ندانم  سرگرداني  دليِل  به  يِ ملّيِ دوم جبهه
  كه  يو نيز ترس  در آن  و چپِ ملكي  از دشمنانِ راست  يبسيار  كردن
در كنارِ خود   ياز حضورِ ملك  يِ رهبريِ آن از مردمانِ ميانمايه  يگروه

حتّا  . درونِ خود نپذيرفت  و تشكيالت حزبيِ او را به  داشتند، ملكي
عضوي سازمانِ ما را بيدرخواست از  يبا برخ  ملكي.  گذاشت  پاسخ ت

  روابط ،و داريوشِ فروهر  مانند غالمحسينِ صديقي ، يِ ملّي رهبرانِ جبهه
مانند شاپورِ   يرميدند كسان او مي از  اغلب  اما ديگران . داشت  دوستانه

  ــو  ــو دار  و حجازي  خنجي. ناپذير داشتند بختيار با او دشمنيِ آشتي
و بر ضد   كرده  النه  يِ ملّي در جبهه  پيشاپيش  ايشان  به  يِ وابسته دسته 

،   ملكي ِ بر ضد  موجِ عظيمِ تبليغات. كردند مي  سمپاشي  از درونِ آن  ملكي
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  ملكي  بود كه  شده  بود، سبب  بار آورده  به  خنجي  كه  يجنجال  ويژه به
  ولي. ندارد  يا ميانهبا او با    است  او بدگمان  به  هم قكند دكتر مصد  گمان

  كه  ياز كارت تبريك  و هر سال  داديم  خرج  به  يابتكار  ما در تشكيالت
احمدآباد   در قدرسِ دكتر مصدآ  به  هر يك ، كرديم مي  برايِ نوروز چاپ

مهرآميز، رويِ  يا و با جمله  خط خوش  او با همان . فرستاديم مي يكارت
اعضايِ خود در   به.  گفت مي  پاسخ  مان    يكايك  به  ويزيت  كارت  يك

كار در دكتر   اين .كار را بكنند  همين  بوديم  كرده  سفارش  ها هم شهرستان
يِ  رهبرانِ جبهه  به  ام  شنيده  كه  يجاي  تا به .بود  هگذاشت ياثرِ خوب قمصد
پيغام داده بود كه من هر سال از سراسرِ ايران از ايشان كارت تبريك   ملّي

يِ  اما رهبريِ جبهه» نيستند؟يِ ملّي  ها در جبهه كنم، چرا اين دريافت مي
يِ  جامعه«يِ  كنگره  نخستين  كه تا اين  .گرفت  ناشنيده  را هم  پيغام  ، اين ملي

با   فرستاد كهق برايِ دكتر مصد  يپيام) 1340  در سال(» ها سوسياليست
را   داد وي  ملكي  به قمصد  كه  يپاسخِ گرم. بود  همراه  از ملكي  يا نامه

هر و م  كه  نيست  او بدبين  تنها به نه قدكتر مصد  خاطر كرد كه آسوده
بود،   گير كرده  يِ ملّيِ دوم جبهه  كه يبست بن در ، سرانجام. نيز دارد  ارادت

با اين . برپا شد»  يِ ملّيِ سوم جبهه»  ق،و راهنماييِ دكتر مصد  با پيشگامي
ها و  رهبرانِ حزب  جايِ واقعيِ خود را در ميان  كه  رفت مي  ملكي جريان

يِ ملّيِ  بههج  ،دستورِ شاه  به  ،تامني  اما سازمان. بازيابد  هايِ ملّي شخصيت
و   كرد و رهبران  سركوب ،يابد  يو قدرت  قوام  كه از آن  را پيش  سوم

از رهبرانِ   و چند تن  ملكي  از جمله .افكند  زندان  را به  كوشندگانِ آن
  برد و به  دادگاه نظامي  ها را به آن  سپس ، كهها را يِ سوسياليست جامعه
  .كرد  محكوم  زندان

  ــ  راه  در  بسيار كوشيد كه  ملكي  ميِ ملّيِ دو اليت جبههدر جريانِ فع 
  بست سياسي برايِ گشودنِ بن  ياثر گذارد و راه حلّ  سرانِ جبهه  روشِ   ــو 

  ها كه سال  در اين ، همچنين. دهد  نشان  ايران ِ و اقتصادي  و اجتماعي
پيرامونِ مسائلِ رشد و   و مطالعه  شده  در اروپا باب»  جهانِ سوم«عنوانِ 
و اهلِ   جوينده  همواره  كه ،نيز  بود، ملكي  يافته  رواج  يِ اقتصادي توسعه
ها و  ، كتاب و فرانسه  و انگليسي  هايِ آلماني زبان  بود و به  مطالعه

هنوز   در ايران  كس هيچ  كه يكرد، در زمان مي  را مطالعه  مطبوعات اروپايي
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ماندگيِ  يِ واپس مسأله  بود، به  پيدا نكرده  ه جديتوج  مسائل  اين  به
  هايِ خود پيوسته به در مقاله  و  ه بوديافت  توجه  و اقتصاديِ ايران  سياسي

كند،   را نيز متوجه آن  يِ ملّي كوشيد سرانِ جبهه مي . پرداخت مي  مسأله  اين
  بيرون  را، كه  مسائل  اين  به  توجه  ملكي.  يافت مي  ياما كمتر گوشِ شنواي

شد،  مي  طرح  و سوسياليسم  لنينيسم    ــ از چارچوبِ سنتّيِ ماركسيسم
از   يدر يك  كه چنان . دانست در خود مي  يا يِ رشد فكريِ تازه نشانه
 ،» و زندگي  دفترِ علم«در   شا و هواداران  از ياران  يگروه  كه يهاي جلسه

 به  بودند، با اشاره  شده  جمع ، تكشانزحم حزبِبرايِ جشنِ سالگرد  
، اما از نظرِ  ايم   رفته  تحليل  از نظرِ جسمي  اگرچه« ، گفت  جمعيت يِكوچك
  ». ايم    رشد كرده  يخيل  فكري

ها  يِ دشمني ديد همه مي  كه و اين  يِ ملّيِ دوم از كارِ جبهه  نوميديِ ملكي 
  به  تصميم 1341  اخرِ سالدر او  شد كه  ، سبب متوجه شخِص اوست

رهسپارِ اروپا   دانشگاه  به  برايِ رفتن  كه  شاـ بگيرد و با فرزند  گيري كناره
رهبريِ   كرد كه  دعوت  حتّا از دكتر صديقي .و بماند اروپا برود  بود، به
نيز   يا نامه. بگيرد  جايِ او در دست  ها را به يِ سوسياليست جامعه
بر او و بر   را كه  چه آن  فرستاد و در آن قكتر مصدوار، برايِ د گزارش
يِ سياسي نامه وصيت  به  كه --  در پايانِ نامه.  بازگفت ،بود  رفته  ملي  نهضت  

ها را نيز  يِ سوسياليست يِ مركزيِ جامعه اعضايِ كميته  -- نبود  شباهت بي
او   بهيارانِ خود را   گويي .بود  كرده  معرفي قدكتر مصد  بهيكايك 

  ايران  بيشتر در اروپا بماند و به يچند ماه  نتوانست  اما. سپارد مي
  در اين. كرد  ها شركت يِ سوسياليست در رهبريِ جامعه  و دوباره  بازگشت

  نيز روي 1342پانزدهمِ خرداد   قيام --  نبود  در ايران  ملكي  كه يزماني --  ميان
محكوم كردنِ سركوبِ در   يا الميهاع  يِ جامعه و هيئت اجراييه  داده

سالِ   ساواك  شد كه  يسندهايجمله از  اين اعالميه. بود  داده  آن  خونينِ
  .برد  دادگاه  به  بعد بر ضد رهبرانِ جامعه

و زيرِ   خورده  شكست  نيز از نظرِ سياسي  يِ ملّيِ دوم جبهه  ميان  در اين 
دكتر   كه بود تا آن  در رفته  به  دانخود از مي ِ و ناتواني  فشارِ  دستگاه

در چند مورد، از   يِ ملّي و از سرانِ جبهه  گذاشت  ميدان  خود پا به قمصد
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  بر اثرِ همين. كرد  ، بازخواست در جبهه»  حزبِ سوسياليست«نبودنِ   جمله
استعفا داد و قرار شد   شورايِ مركزيِ جبهه  بود كه  قهايِ دكتر مصد نامه
حزبِ   ،يعني .باشند  هايِ ملي حزب  محورِ آن  شود كه  تشكيل  يا جبهه
  يِ ، جامعه...) سنجابي  ، دكتر كريم اللهيار صالحبه رهبريِ (  ايران

، نهضت )به رهبريِ داريوشِ فروهر(حزب ملّت ايران  ، ها سوسياليست
بريِ به ره(  حزبِ مردمِ ايران ، )به رهبريِ مهندس بازرگان(آزاديِ ايران 
، و ديگر  ، بازاريان ، دانشجويان»ها شخصيت«و نيز با شركت  ،)دكتر سامي

  . قشرها

 -- نامدار شد» يِ ملّيِ سوم جبهه»  به  كه --   يِ تازه جبهه  در تشكيلِ اين 
،  سياسي ِ جو  ولي. داشتند  يها نقشِ مهم يِ سوسياليست كوشندگانِ جامعه

  به  در سركوبيِ آن  دستگاه  كه  يو خشونت  علت درگيريِ قيامِ مذهبي  به
، رئيسِ جمهورِ  با كندي  شاه  همچنين .بود  شده  بود، دگرگون  كار برده

  كه  رفت مي  شاه .بود  برداشته  را از ميان  و دولت اميني  امريكا، كنار آمده
جنبشِ   اين  بر آن شد كه  ، دستگاه دليل  همين  به. شود  ميدانِ قدرت تازِ هيكّ

از   و چند تن  يِ ملكي خانه  به  پس .كند  خفه  را در نطفه  تازه  سياسي
  ها را دستگير و زنداني بردند و آن  ها يورش يِ سوسياليست جامعه  رهبرانِ
با   بسيار بد و خشن  يرفتار  بار دستگاه ساواك اين). 1344مرداد (كردند 
  .  داشت  ملكي

از   پس  ملكي. كرد  محكوم  زندان  سال  سه  را به  ملكي  دادگاه نظامي 
از نو   طبلِ توفان«باز   آزاد شد كه  يا هنگامام. آزاد شد  از زندان  ماه  بيست
  ، هيچ و فشارِ شديد دستگاه حكومت  بود و فضايِ سرد شكست»  افتاده
و   اميدي يِ بيتنگنا  در اين. بود  جا نگذاشته برايِ فعاليت آشكار بر  ياميد

  فيدل  هايِ انقالبيِ زيرِ نفوذ انقالبِ كوبا و روش  كه  يا در جو فكريِ تازه
  از جمله ، در جهانِ سوم  دبره  هايِ رژيس گوارا و انديشه كاسترو و چه

  بست مي  نطفه  پنهاني  يا تازه  سياسي  هايِ بود، جريان  وجود آمده  به  ،ايران
  شكل  يِ مسلحانه و مبارزه  چريكي  صورت جنبش  به  رفته ــ رفته  كه

  آنان  هايِ تيرها و نارنجك ها و هفت از مسلسل  گاه گه  كه  يصداي . گرفت
 1346  هايِ در خفقانِ سياسيِ سال  بود كه  ي، تنها صدايِ رساي خاست برمي
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و  بود  و خسته  نيز ديگر پير و شكسته  ملكي. رسيد مي  گوش  بعد به  به
  در همين. آغاز كند» بارِ ديگر از صفر»  كه  را نداشت  توانِ آن  ــو    ــ توش
شد،  مي  كن ريشه  دست ساواك  اميد فعاليت آشكار به  هر گونه  ها كه سال

  نطفه  پنهاني  يجريان  ها نيز دور از چشمِ ملكي يِ سوسياليست در جامعه
  و همين  داشت  لنينيستي  ــ ركسيستيِ ما تندروانه  هايِ گرايش  كه  بست
  .را با خود برد  هايِ آن بازمانده  سرانجام  بود كه  جريان

  شاـ تا پايانِ عمرپس از آزادي از زندان   كه  يو نيم  دو سال  در آن  ملكي 
او   به  يسر  گاه گه  دوستانِ قديميياران و  .بود  نشين بيشتر خانه ،بود  مانده
اما ديگر از .  رفتم مي  شاـ ديدار  بار به  يك  نيز هر دو هفته  من .زدند مي

  روزها ترجمه  سرگرميِ او در آن. نبود  يخبر  فعاليت گروهيِ سياسي
مستعار   با نام  كرد كه  ها ترجمه زمان  همان  كتاب  سه ــدو. بود  كردن

  ، در يك شا گاز مر  پيش  يماه  ، يك او را ديدم  بار كه  آخرين. منتشر شد
در ميانِ   با قامت كشيده  هميشه  كه  يمرد. بود  مجلسِ ميهمانيِ دوستانه

بود،   و ستونِ استوارِ جمع  گفت مي  سخن  ايستاد و با همه مي  مجلس
نيز با خاموشيِ او   جمع. بود  نشسته فرو  بود و گويي  بار نشسته اين

  . نداشت يفروغ

نبود و غمگسار   دل   اهلِ درد  گاه هيچ ، غرورِ ذاتي  با آن  ملكي 
و   روزگارِ تلخِ شكستگي  در آن  كه  دانست نمي يشايد كس . خواست نمي
  ديده  ينورِ اميد  در افقِ سياسيِ ايران  كه  يو پايانِ عمر، در حال  پيري
.  گذشت مي  بر او چه ،بود  گرفته  شد و نورِ چشمانِ او نيز كاستي نمي

عملِ ،  دنبالِ آن  به ،و  ريزيِ معده خون  ، يك 1348ر تيرماه د  سرانجام
  هشت  و   ، در سنِ شصت بود كرده  سكتهكه پيش از آن  يبا قلب  جرّاحي
  .بخشيد  پايان  زندگيِ وي  ، به سالگي

  

آموزگار و   اين  به  بيشتر برايِ ادايِ دين  كه  يِ كوتاه مقاله  ، در اين باري 
ارزيابيِ   كه  ندارم  سرِ آن  شود، من مي  انِ دورانِ ما نوشتهيِ درخش چهره
نيز هنوز   بسا امكانِ آن  چه . يِ او بكنم و انديشه  از زندگانيِ ملكي  يتمام
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هايِ  نوشته  كم دست  بشود كه  يبايد هنگام كار مي  اين .نباشد  فراهم
و   سياليسمو سو  يِ مسائلِ نظريِ ماركسيسم در زمينه  اساسيِ ملكي

اما در . شود  منتشر و از نو خوانده  و ايران  مسائلِ اساسيِ جهان  همچنين
  و همكاريِ نزديك  آشنايي  يِ عمرِ او با وي دهه  در واپسين  كه  يمقامِ كس
هايِ  نوشته  ها كه يِ آرا و انديشه پژوهنده  عنوانِ يك  به  و همچنين  داشته
سو را   اين  به  از مشروطيت  و اجتماعيِ ايراني  يِ نويسندگانِ سياسي عمده
اگر   ملكي  ،كه  گفت  توانم قدر مي او اين ِ ، در حقّ است  كرده  مطالعه
از   پس  ايران  و اجتماعي  يِ روشنفكريِ سياسي چهره  ترين بزرگ

تمشروطي  اكنون.  است  يِ برجسته از چند چهره  يكي  كم نباشد، دست  
  عنوانِ سازمان  به  يگذرد و چيز مي  از مرگ ملكي  سال  يستب  به  نزديك

  نمانده  بر جاي ،او در پيوند باشد  با نام  سرراست  كه  و حزبِ سياسي
از   يو بخشِ بزرگ   روشِ انديشهگذرد ارزشِ   مي  زمان  ا هرچهام . است

  ،از نسلِ من  يو در ميانِ روشنفكران  يِ ايراني او در جامعه ِ ميراث فكري
  نشيبِ سياست ايران  وــ  ــو پرفراز  يِ پرآشوب را در صحنه  يعمر  كه

ها  دشمني  كه  غباري   ــو  ــبا فرو نشستنِ گرد .شود اند، پديدار مي   گذرانده
عنوانِ   به  بود، اكنون  پا كرده  ها در پيرامونِ او به نظري ها و تنگ و حسادت

 ي، جايگاه يِ سياسيِ ايرانِ نوين تاريخِ انديشه يِ يِ برجسته چهره  يك
  با ميراث فكريِ او برخورد جدي  كه  است  و جايِ آن ،يابد استوار مي

  .شود

از   يِ روشنفكريِ ايرانِ پس را در پهنه  يِ ملكي چهره  چه ، آن گمانِ من  به 
از   كيمل.  و پژوهندگيِ اوست  جويندگي  كند، يكي مي  برجسته  مشروطيت

از  هم تا پايانِ عمر .بود  هوشمند و جدي  يا پژوهنده  جواني  دوران
روزگارِ   مسائلِ جهان  و همچنين  هايِ سياسي در آراء و انديشه  پژوهش

روزهايِ   ، حتّا در آن روزهايِ زندگي  تا آخرين .بازنكشيد  خود دست
  هگرفت» نيرو  و سال  يدستيته«،  يِ فردوسي گفته  ، به كه  يتار   ــو    ــ تنگ

بود،   شده  افزوده  بر افسردگيِ فضايِ سياسي  و پيري  بود و ضعف بينايي
ها و  كتاب  يِ آخرين از مطالعه. بود  و پژوهش  در كارِ مطالعه  همچنان

دست او   شد و به در اروپا منتشر مي  كه  و اجتماعي  مهمِ سياسي  هاي مقاله
  توانست ، نمي علت خفقانِ سياسي  خود، به  اگرچه .دنبو  رسيد، غافل مي
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بود،   ممكن  نشرِ آن  صورتي  به  چه يِ آن بنويسد و منتشر كند، از ترجمه
از نظرِ   ملكي  كه  گفت  توانم مي  جرأت  را به  اين.  داشت برنمي  دست
 يِ مردانِ سياسيِ روزگارِ خود چند در ميانِ همه  و بينشِ سياسي  دانش
و   مايگي از بي  ،دليل  همين  به .بلندتر بود  از همه  گردن     وــ   ــسر
 .برد مي  بسيار رنج  دوران  در آن  انديشيِ بيشترِ مردانِ سياسيِ ايران خام

  به  ياميد .فكر خود باشيد  شما به»  شد كه يادآور مي  ما جوانان  به  پيوسته
  ».باشيد  نداشته  آقايان  اين

با   يِ ايران و بسته  يِ سنّتي يِ برخورد جامعه فراورده  كه  فكريِ ايرانروشن 
در هشتاد   در آن  گرفته  هايِ سياسيِ شكل ها و ايدئولوژي اروپا و انديشه

ما   به  و روسيه  از راه عثماني  از آن  يا عمده  بخش  كه(يِ اخير بود  ساله
در  ، و اجتماعي  بنياد استوارِ تاريخي و نداشتنِ  دليلِ نوپايي  به) بود  رسيده
با   ژرف  چندان  نه يبرخورد  كه بود  ييِ نازك اليه  يِ ايراني جامعه
از   ساده  كمابيش  يو نقش  كرده  يِ اروپايي هايِ ايدئولوژيك انديشه ميراث

  بر ذهنِ خود پذيرفته  ، و كمونيسم ، سوسياليسم ليبراليسم  ها را در قالب آن
  به ،و  ها نداشت انديشه  با اين  باطنيِ ژرف درگيريِذهن  اما اين. بود

و   يِ علمي در انديشه  كه  گونه ، آن  تحليلي  روشاز كاربرد    ،دليل  همين
 بستگيِ  يتنها نوع .بود  شود، ناتوان مي  ديده  و اجتماعيِ اروپايي  سياسي

  ،بگوييم  يا بهتر است .بود  ها يافته انديشه  با اين  و عاطفي  احساساتي
ا ام .بود  و رفتارِ سياسيِ خود كرده  و مدارِ انديشه  ها را گرفته شعارهايِ آن

  ها، دسترس و فلسفيِ آن  بنيانِ علمي  ها، يعني ترِ آن هايِ ژرف اليه  به
و   نويسي و روزنامه  يِ غوغايِ سياسي ، در همه دليل  همين  به.  نداشت
  يا نوشته  ، كمتر به از مشروطيت  نسلِ پس  سه ــهايِ دو پردازي تئوري
  هايِ با مايه  ژرف  يو برخورد  يجد  ياز درنگ  حكايت  كه  خوريم برمي

هايِ  عبارت ديگر، بيشتر كليشه  به .باشد  داشته  يِ اروپايي انديشه
و يِ روشنگر  تا انديشه  بينيم مي  و برخوردهايِ احساساتي  ايدئولوژيك

از آن   و مسائلِ آن  يِ ايراني جامعه وضعِ  باشد به  توانسته  كه يا شكافنده
  در ميانِ تماميِ آن  جهت  از اين  اما ملكي. باشد  نظر افكندهها  ديدگاه
  . بود  استثنايِ بزرگ  يك  نسل دو ــ يكي
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 ، دورانِ رشد و بلوغِ بود  از جنبشِ مشروطيت ايران  از نسلِ پس  كه او
آموختگانِ جديد  قشرِ نازك دانش  گذراند كه  يفكريِ خود را در شرايط

  هايِ سياسيِ جامعه و تالطم  در زيرِ تأثيرِ برخورد با غرب  يِ ايراني جامعه
از   ويژه هايِ سياسيِ جديد، به از ايدئولوژي  شدت ، به دوران  در آن

  يكسان  از جمله  اگرچه  هم  او. بود  ، اثر پذيرفته و سوسياليسم  ليبراليسم
و   خوانده  درس  يِ شيمي و در رشته  آورده  علمِ جديد روي  به  بود كه

  ا از جوانيام .ها بود در دبيرستان  از راه آموزشِ شيمي اش گذرانِ زندگي
  درس  ويژه به . داشت  و سياسي  مسائلِ اجتماعي ِ سوي  نيرومند به  يكشش

با   آشنايي  ، سپس 1930يِ  پرغوغايِ دهه  هاي ر سالد  در آلمان  خواندن
  ناپذيرِ سياسي يِ خستگي كوشنده  يك  را به  ، وي در ايران  گروه دكتر اراني

  در ميانِ آن  ملكي  به  چه اما آن. ماند  راه  كرد و تا پايانِ عمر در اين  بدل
با   او  بود كه  آن ،شدبخ امتياز مي  يِ ايراني نوخاسته» روشنفكرانِ«از   نسل

  را به  نماند و ماركسيسم  شعارهايِ ايدئولوژيك  هوشِ تند خود، در سطح
و روشِ   مفاهيم  كرد و توانست  جذب  دستگاه انديشگي  صورت يك
. كار گيرد  به  يِ ايران را برايِ شناخت مسائلِ سياسيِ جامعه  تحليلِ آن

شد در   سبب  بود كه  نويسندگي با قدرت  همراه  بينشِ شخصي  همين
  يِ سياسي در مقامِ نويسنده  ، ملكي هايِ زندگيِ حزبِ توده سال  نخستين
. بگيرد»  آموزگارِ بزرگ«لقبِ   پديدار شود كه  يپرداز و نظريه  يِ اول درجه

  بلكه .نبود  و بينشِ شخصي  تنها در داشتنِ قدرت تحليلي اواما امتيازِ 
شد  مي  سبب اش اخالقي استواريِو   و استقاللِ رأي  انديشه دليريِ او در

  هيچ  به  تروريسمِ استاليني  كه  يهاي سال  در آن  ويژه به .از ميدان نگريزد كه
 در سر بپروراند،  مستقل  يا انديشه  داد در قالبِ ماركسيسم نمي  اجازه  كس
  د و در بيانيسهايِ خود نهرا باز و با چشم  با چشم  از نگريستن او

  ها را از آن دشمني  ترين و هولناك  د و بارانِ تهمتريِ خود پروا نك انديشه
  . ديخر  جان  به ،و از هر سو ،سو

  و قدرت اخالقي  با قدرت شخصيت  همراه  و تحليل  انديشه  قدرت  اين
 .دبيند، بازگوي مي  كه  گونه را همان  داد حقيقت مي  او اجازه  به  بود كه
  از مشروطيت  در ميانِ تماميِ روشنفكرانِ ايرانيِ پس  ملكي  به  ها همين
  ملكي  كه  معنا نيست  آن  به  ها همه اين ، البته. بخشد مي  خاص اي جلوه
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  اين  به بلكه. بود  درست  شا هاي يِ برداشت و همه  خطا نرفت  به  گاه هيچ
دستگاه   در درونِ يك  بود كهبرخوردار   قدرت  از اين  ، كه  ست   معنا

  را با چشمانِ خود ببيند و تحليل  بتواند مسائل  ،و از ديدگاه آن ، فكري
  همين  به. ها و شعارها را بازگو نكند كليشه  بسته  و گوش  كند و چشم

 .  برخوردار است  از اهميت تاريخيِ خاص  هايِ ملكي از مقاله  ي، برخ دليل

و چند   در اواخرِ دورانِ حكومت دكتر مصد همراه سنجابي   كه  ام  شنيده
ا دكتر ام. بازدارند  روند تا او را از انحاللِ مجلس مي قتنِ ديگر نزد مصد

 وي  به  خطاب  ملكي. كند مي  بر نظرِ خود پافشاري  همچنانق مصد
ا ما رويد ام مي  جهنم  به  ترتيب  اين  شما به ق،آقايِ دكتر مصد«: گويد مي
يِ قدرت  دهنده نشان  هم  جمله  و اين» . آييم پشت سرِ شما مي  جهنم همتا 

   . شهامت اخالقيِ اوست  و هم  بيني پيش

، اما هرگز  ستيز برخاست  به  و مردانه  جانانه  با استالينيسم  اگرچه  ملكي
  به  باب  ، در اين درواقع .نكرد  روشن  وضعِ خود را در برابرِ لنينيسم

  پيرامونِ نام  بود كه  يحريمِ مقدس   شايد علّت آن ..برگزار كرد  سكوت
بدانند   همگان  بود كه  نرسيده  هنوز زمانِ آن .بود  را گرفته  و لنينيسم  لنين

  ماركسيست  ، ملكي باري.  نيست  لنينيسم  يِ شايسته جز فرزند  استالينيسم
  بود كه  و تحليل  از مقوالت شناخت  يتگاهبرايِ او دس  اما ماركسيسم ،بود
بنگرد و   و مسائلِ آن  يِ ايران تماميت جامعه  به  توانست مي  ياريِ آن  به
  و سياسيِ خود راه  اخالقي ِ وليتؤاساسِ مس بر ،كند و نيز  ها را تحليل آن

كرِ علميِ از رشد ف  يِ استثنايي نمونه  يكاو   بابت  از اين .دهد  نشان  چاره
بر   سياسي  يِ تبليغات در عرصه  انديشان جزم  اگرچه .بود  در ايران  مدرن
در   يِ انقالبي تبِ انديشه  كه  يا در دو دهه  ويژه و به ،گرفتند  پيشي  ملكي
بود،   و دورافتاده  خورده و تهمت  شده فراموش ينام  ملكي  باال گرفت  ايران

  در گذشته  باشد كه  بسا جز آن چه  و ملكي  يِ آنان در باره  اما داوريِ آينده
و   عنوانِ دو مرد سياسي  را به  و طبري  ، اگر ملكي برايِ مثال.  بود

و   بينش قِفر  كه  بينيم ، مي و بسنجيم  بگذاريم  ركار كنارِ هميِ پ نويسنده
از اگر، .  كجاست  از كجا تا به  يِ سرشناس دو چهره  در اين  شخصيت

ديگر از   يو برخ  و سنجابي  را در كنارِ بقايي  سويِ ديگر، ملكي
گونگيِ ديد و برخورد  و چه  بگذاريم  ملي  سرشناسِ نهضت  هاي شخصيت
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گرِ  با ديد نو و تحليل  ملكي  كه  بينيم ، مي بسنجيم  ها را با مسائلِ سياسي آن
  از سياست  هيِ علميآگا  هيچ  كمابيش  كه  يخود در ميانِ سياستمداران

  ديدند، چه نمي  يچيز  گري جز توطئه  سياسي  بازيِ  نداشتند و در ميدانِ
بسيار جلوتر   ديگر، ملكي  عبارت  به. بود  جا افتاده ــ  به ــ و نا  غريب  اندازه
جا   مردانِ سياسي  چنان و در ميانِ  يا زمانه  چنان بتواند در آن  بود كه  از آن
  .بيفتد

  رفت  از جهان  تنها و تلخكام  و كمابيش  خورده ظاهر شكست هر چند به 
و   از انديشه  يها و آزارها ديد، اما بنيانگذارِ روش ستم  و چپ  و از راست

و استواريِ   با دليري  و خرد سياسي  دانش  در آن  كه ست  رفتارِ سياسي
و نگرشِ   خردمنديِ سياسي  اگر قرار باشد كه.  است  آميخته  هم  به  اخالقي
در ميانِ ما   ،صادقانه  دوستي و ميهن  و نيز راستگويي  ،والنهؤو مس  درست

برايِ   يو سرمشق  نمونه  هميشه  جايِ سزاوارِ خود را بيابد، ملكي
  .تواند بود  روشنفكرانِ آينده

  1366،  ، زمستان تهران 

  

 

 

  
  


