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 حميد بھشتی

  ٢٠١١ جون ٠٧
  

  عزت هللا سحابی، الگوئی برای مليون متدين
  
 

س از ايران پ"ان نياد ھاينريش بل تحت عنوکه از جانب ب) ١٣٧٩ -حمل- فروردين(در حاشيه کنفرانس برلين 

احبه ای با  برلينی تاگس اشپيگل مصۀار شد، از مرحوم عزت هللا سحابی آگاھی يافتم که در روزنامذبرگ" انتخابات

 در آن مصاحبه گنجی که به اتفاق سحابی و گروھی از . اکبر گنجی منتشر گشته استروزنامه نگار مردمی،

  ".خمينی به موزه تعلق دارد: "د، گويا گفته بوددگرانديشان ايرانی به اين کنفرانس دعوت شده بو

من بالفاصله دچار دلھره گشتم، زيرا بيم آن می رفت که پس از بازگشت شرکت کنندگان کنفرانس به ايران چه ھا بر 

در کوتاه ترين مدت گنجی متنی را برای تصحيح آن گفتار نوشت که پس از کاسته شدن حواشی . سرشان نخواھد آمد

  . چکيده در ھمان روزنامه منتشر گشتو به صورت

با اينحال ھم گنجی و ھم سحابی و ھم يکی دو تن ديگر از شرکت کنندگان کنفرانس پس از بازگشت به ايران به 

  .زندان افتاده و گنجی پس از تحمل اعتصاب عذائی طوالنی توانست از زندان آزاد شود

 تحمل شدايد بسيار و شرکت در برنامۀ اعتراف آميزی در خود سحابی بعدھا مجددا به زندان افتاد و مجبور به

بعدھا وی در بارۀ زمان اسارتش گفت که شرايط زندان در زمان جمھوری اسالمی بسيار . تلويزيون ايران گشت

 سال از عمر خود را زندانی سياسی بوده ١٥او . سخت تر و تحمل ناپذيرتر بوده است تا اسارت وی در زمان شاه

  . سال در جمھوری اسالمی گذرانده است٣سال آن را در زمان شاه و  ١٢است که 

 در يک خانواده فرھنگی تھرانی، فرزند يک استاد دانشگاه که فارغ التحصيل فرانسه ١٣٠٩عزت هللا سحابی متولد 

 ی از پيروان دکتر مصدقدانشجوئوی در دوران .  به تحصيل در رشته مکانيک پرداخت١٣٢٠بود، در پايان دھۀ 

  . به خاطر نشر اعالميه ھائی در افشای شرايط حاکم پس از کودتا به زندان افتاد١٣٣٠ ۀبود و در اوائل دھ

پليس مخفی شاه، . وی به اتفاق پدرش و برخی از روشنگران مذھبی مقاومت عليه دولت کودتا را سازماندھی نمود

اما نھضت .  بی سابقه ای مواجه ساختويافته ختناق سازمان ابه کمک سازمان سيا تأسيس و ايران را با  ساواک،

خوبی سازمان يافته بود و عل رغم تمامی مساعی ساواک توانست پيام ھای خويش را توسط ه مقاومت ملی نيز ب

  .شبنامه و اعالميه به اطالع عموم برساند
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 سازمان دانشجويان .کندی شاه را به انجام اصالحات سطحی مجبور نمود. مريکا سپری گشتادوران آيزنھاور در 

مصدق در ملک خويش در . مسلمانی که سحابی در آن فعاليت کرده بود، در اين بين پا به ميدان سياست نھاده بود

وجود آمده بود، دچار چند دستگی بوده ه نزديکی تھران در تبعيد بود و اپوزيسيونی که در زمان اصالحاِت نيم بند ب

  .نمی دانست چگونه فعاليت نمايد

پيشوای آنھا دکتر . پدر سحابی به اتفاق برخی از روشنگران مذھبی حزب اسالمی نھضت آزادی را تأسيس نمودند

سسين و نيز اعضای شورای مرکزی آن دستگير ھيأت مؤ. ۀ کوتاھی اين حزب ممنوع گشتبه فاصل. مصدق بود

  .ا بر عھده گرفته بودوليت انتشار اعالميه ھا رزيرا باز ھم مسؤ. ی نيز زندانی شدسحاب. گشتند

يکی از دستگيرشدگان اين جمعيت، مھندس بازرگان بود که نقشی محوری در نھضت مقاومت ملی داشته، از 

شاه بداند ما آخرين : او در دفاعيات افسانه وار خويش در مقابل دادگاه نظامی گفت. سسين نھضت آزادی بودمؤ

پيش بينی او درست از آب درآمده، ضرباتی چند از جانب .  ايمگروھی ھستيم که به راه مبارزه قانونی گام نھاده

  .گروه ھای متفاوت عليه شاه و عوامل او وارد شد

ھنگاميکه يکی از اعضاء رھبری سازمان مجاھدين خلق ايران، محمد حنيف نژاد که بعدھا در زندان اعدام گشت، 

 مسلحانه وفق دھد، آشکار گشت که آن راه ۀزاز سحابی خواست که زندگی خويش را تغيير داده و با شرايط مبا

  . قانونی را رھا نکردۀوی علی رغم سمپاتی و ھمگامی که با مجاھدين داشت، راه مبارز. سحابی نيست

سراسر مبارزات او و يارانش با رژيم شاه بدين خاطر بود که آنھا قانون اساسی و قوانين خويش را لگدمال می 

لذا پای نھادن به ميدان خارج از قانون برای سحابی و . ای آنھا نقش بنيادی داشتبر" قرارداد اجتماعی. "کردند

  .يارانش مطرح نبود

با اينحال او ھمواره مبلغ . ت می گرفتأ وی از باورھای دينی اش نشۀوليت اجتماعی و رفتار دموکرات منشانمسؤ

زيرا که ). فارسی(تکيه کرد و نه بر زبان ) اسالم(اين نظر بود که برای حفظ وحدت ملی کشور نه ميتوان بر دين 

  .گو می کنند و ايران کشوری است متشکل از اقوام مختلف که به زبان ھای متفاوت گفت

کسانی .  ضرورت مرزبندی ميان اخالق و سياست، عمال فاقد مصداق استۀزندگی وی اثبات کرده است که افسان

 را از سياست کنار کشيده و کسانی که پا به ميدان سياست می که به اخالق پايبند می باشند، مجبور نيستند خود

  .گذارند مجبور نيستند معيارھای اخالقی و وجدان خويش را کنار نھند

افيانش و ھم رنقش اخالقی و سرمشق بودن سحابی پس از فوتش نيز ھمچنان مصداق داشته، ھم برای خانواده و اط

ھاله دو روز پس از فوت پدر، به . برای دخترش ھاله نقش ابدی داردويژه ه برای ھمراھان وی ماندگار بوده و ب

 يکی از عوامل رژيم ددمنش به قتل ۀدنبال حمله  جسد وی و بۀھنگام مقاومت مسالمت آميز در قبال تدفين غاصبان

د شده تازه از زندان آزابه طور موقت او که در حال سپری نمودن حکم زندانش بود، به خاطر بيماری پدر . رسيد

  .بود که ھمراه پدر دار فانی را وداع گفت
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