
پیکر »ناصر تکمیل همایون« در زادگاهش آرام گرفت

تاریخنگاِرایراندوست
همدلی| پیکر ناصر تکمیل همایون؛ جامعه شناس و تاریخ نگار 
و چهــره باســابقه در عرصه سیاســی ایران روز گذشــته در 
زادگاهش قزوین به خاک ســپرده شــد. پیکر این مورخ فقید 
که روز پنج شنبه، ۲۶ آبان ماه پس از وداع در پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی، از تهران راهی قزوین شد، روز ـ 
۲۷ آبان ماهـ  در بهشت حسینی این شهر به خاک سپرده شد. 
در این مراسم، همســر ناصر تکمیل همایون، فرزند او )نادر 
تکمیل همایون( و برخی از دوستان و همکاران این چهرۀ فقید 
از جمله حمید تنکابنی )رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی( 

حضور داشتند. 
ناصــر تکمیل همایون متولــد ۱۳۱۵ در قزوین بود. او دورۀ 
کارشناســی فلســفه و علوم تربیتی و کارشناسی ارشــد علوم 
اجتماعی را در دانشــگاه تهران گذراند و دورۀ دکترای تاریخ 

و دکترای جامعه شناسی را در دانشگاه پاریس به پایان برد.
از جملــه آثار او به »تاریخ ایــران در یک نگاه«،  »آموزش و 
پرورش در ایران«، »آبسکون، یا، جزیره آشوراده«، »سلطانیه«، 
»دانشگاه گندی شاپور«، »تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران: از 
آغاز تا دارالخالفه ناصری« »مشروطه خواهی ایرانیان )مجموعه 

مقاالت(« و »جاده ابریشم« می توان اشاره کرد.
از این جامعه شناس و تاریخ نگار اخیراً اثری با عنوان »مصدق 
در دورۀ قاجار« منتشــر شد. تکمیل همایون اثِر دیگری به نام 
»ایران جان« از )انتشــارات نگارســتان اندیشه( را در آستانۀ 
رونمایی داشــت. این اثر با مضمــون »هویت ملی« به نگارش 

درآمد.
او در روزهای اخیر در پی حمله قلبی در بیمارستان طالقانی 

تهران بستری شده بود و در روز ۲۵ آبان ماه درگذشت.
رئیس فرهنگســتان علوم، در پیامی درگذشت ناصر تکمیل 
همایون مورخ و پژوهشــگر تاریخ و جامعه شناسی، تهران پژوه 
و از چهره های برجسته ملی را تسلیت گفت و افزود: فقدان او 

برای دانش کشور یک ضایعه است.
به گزارش روابط عمومی فرهنگســتان علــوم، رضا داوری 
اردکانی، با ابراز تاســف از درگذشــت ناصر تکمیل همایون، 
درگذشــت وی را برای دانش کشــور یک ضایعه دانســت و 
گفت:»آن مرحوم برای من دوستی عزیز بود و خاطرات و انس 

و صحبت دوران دانشکده با ایشان را از یاد نمی برم.«
تکمیل همایون پنج ســال پیش در گفتوگو با »همدلی« به 
روایت بخش هایــی از حضور خود در عرصه سیاســت ایران 
پرداخت. او که به دوســتی با ابوالحسن بنی صدر مشهور شده 
بود می گوید که از این دوســتی سمتی و سهمی نبرده است.» 
اصال سمتی نداشتم. دیناری هم از دولت و جمهوریت بنی صدر 
استفاده نکردم یا ســفر نرفتم. فقط برای یکی از دوستانم که 
عضو حزب جمهوری اســالمی بود و مادرش فوت کرده بود، از 
آقای بنی صدر یک امضا گرفتم. مادرش وصیت کرده بود او را 
در کربال دفن کنند. آن موقع پاسپورت ها امضا می خواست. از 
بنی صدر امضا گرفتم که جنازه مادر این دوســتمان به کربال 
بــرود. یک بــار دیگر هم آقای دکتر محمد مکری که ســفیر 
ایران در مسکو بود، به روانشاد داریوش فروهر تلفن زد و گفت 
اطالعاتی دربــاره جنگ دارم که می خواهم به بنی صدر انتقال 
دهــم. آقای فروهر ماجرا را به من گفت. من گفتم اطالعات را 
به من بدهد تا من به بنی صدر منتقل کنم، مکری قبول نکرد. 

به این ترتیب من به بنی صدر زنگ زدم که او گفت سوار یکی 
از طیاره های جنگی که به دزفول می آید شــوید. با مکری قرار 
گذاشــتم اما مکری نیامد. بعد ها فهمیدم مکری اطالعاتش را 
به آقای رجایی گفته. این دو مورد، پاسپورت برای یک جنازه 
و سفر به جبهه برای دیدن آقای بنی صدر تنها استفاده من از 

ریاست جمهوری ایشان بود.«
ناصر تکمیل همایون که روزگاری در جبهه ملی با بنی صدر 
سیاســت ورزی می کرد در اوج اتفاقات والتهابات دهه ۶0  پناه 
دادن او بــه بنی صدر رئیــس جمهور برکنار شــده، یکی از 
فرازهای مهم زندگی این مرد فرهنگی وسیاسی بود. موضوعی 

که او را نزدیکی حکم اعدام هم برد.

تکمیل همایون در گفت وگو بــا »همدلی« درباره آن روزها 
گفت:» مــا تا زمانی که بنی صدر در کرمانشــاه بود اصال فکر 
نمی کردیم که قرار باشــد در روزهای بعد مسئله اختفای او به 
میان بیاید. یک روز آقای حسین اخوان طباطبایی از من پرسید 
از بنی صدر خبری داری؟ گفتم خیر. بعد گفت بیا با ماشین من 
به خانه خواهرش برویم و ببینیم چه خبر اســت. خانه خواهر 
بنی صدر در پل رومی بود. وقتی آنجا رفتیم متوجه شدیم آقای 
بنی صدر در کرمانشــاه مورد غضب قرار گرفته و قرار است به 
تهران بیاید و احتمال دارد در تهران ماجراهای جدیدی پیش 
آید. خواهر دیگر بنی صدر به من گفت شــما باید ابوالحسن را 
نجات دهید. این خواســته به ایــن خاطر نبود که بنده قدرت 
دارم. فقط به خاطر روابط دوستی ما بود. من هم گفتم: فردا به 
خانــه بهجت  خانم، خواهر دیگر بنی صدر می  روم و همدیگر را 
می بینیم. روز بعد که ما خواستیم آنجا برویم فهمیدیم خانه در 
حالت محاصره قرار دارد. بنی صدر هنوز رئیس جمهور بود، اما 
فقط به دنبال تصمیماتی از فرماندهی کل قوا برکنار شده بود. 
ما سراغ حاجی لطفی رفتیم که به رئیس سیاه جامگان معروف 
بــود. به او گفتیم بیا برویم خانه بنی صدر و او را از خانه بیرون 
بیاوریــم. او هم چون تقریبا نگهبان ما بود و در ســخنرانی ها 
همراه ما بود، قبول کرد. به خانه بنی صدر که می رفتیم دیدیم 
ســر کوچه چند پاســدار مراقب کوچه اند. بــه آخر کوچه که 
رسیدیم یک موتوری هم دیدیم که داخل کوچه در رفت وآمد 
بود. در یکی از رفت وآمدهای او به حاجی لطفی گفتم برو باال 
و بنی صدر را بیاور. اگر دیدی نخواســت بیاید کمی لباست را 
تکان بده کلتت را کــه ببیند همراهت می آید. خالصه حاجی 

لطفی، بنی صدر را به این صورت آورد و سوار ماشینش کردند. 
چند نفری که ســر کوچه مراقب بودند بــه صورت اتفاقی در 
آن لحظــات، به خانه بنی صدر نــگاه نمی کردند. موتوری هم 
موقــع رفت و آمدش متوجه خروج بنی صدر نش... بعد از ســه 
چهار شــب که آنجا بودیم متوجه شدیم ماشینی آنجا مرتب 
رفت وآمد دارد؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم که از آنجا خارج 
شویم. من نمی دانستم کجا باید برویم؛ چون اصال برای این کار 
ساخته نشده بودم و به رموز مخفی کاری و پنهان شدن آشنایی 
نداشتم… سه، چهار روز هم آنجا ماندیم که صاحبخانه گفت 
یک ماشــین که آنتنش باالست اطراف این خانه در رفت وآمد 
اســت. او گفت می ترسم بنی صدر را بگیرند و به اسم من تمام 
شــود. من ماجرا را به یکی از دوســتانمان به نام اصغر لقایی 
گفتم کــه او گفت بیایید خانــه من...در خانــه لقایی بودیم 
ماجرای انفجار دفتر حزب پیش آمد...خبر اســامی کشته ها را 
که برای ما می آوردند من شــاهد بــودم بنی صدر برای بعضی 
از آن هــا گریه کرد. می گفت بعضــی از این ها آدم های خوبی 
بودند. کسی که بیشتر یادم می آید شهید حسن عباسپور وزیر 
نیرو بود. بنی صدر حالتی نداشت که بتوانیم بگوییم خوشحال 
بود... از هفتم تیر دیگر روحیات بنی صدر عوض شــد. ما تا آن 
روز مخفی بودیم، اما از آن روز به بعد ماجرای مخفی شــدن 
کمی روشــن تر و مشکل تر شد. من سراغ آقای داریوش فروهر 
رفتم. آقای فروهر خودش هم پنهان شده بود. حاال برای پیدا 
کردن فروهر هم مکافات داشتیم. به فروهر که ماجرا را گفتم، 
گفت تنها راهش این اســت که ایشــان ]فروهر[ برود قم و با 
آقای پســندیده مالقات کند که او پادرمیانی کند تا بنی صدر 
را بتوان یک جا مخفی کرد. قرار شــد فروهر این کار را بکند 
و همچنین یک  بار هم بیاید بنی صدر را ببیند که البته نیامد. 
او به من حالــی کرد که اگر بخواهی بنی صــدر را پیش امام 
ببری تا آن موقع ممکن اســت کشته شود. چون از هفتم تیر 
بــه بعد فضا کمی هیجانی شــده بود و مردم شــعارهای ضد 
بنی صدر می دادند و گویا انفجار حزب جمهوری اسالمی را به 
دســتور او می پنداشــتند. از طرفی هم خانواده بنی صدر به ما 
فشــار می آوردند که تو نه چریکی نه خانه تیمی داری. به من 
می گفتند بنی صدر را تحویل مجاهدین بده...یک روز این ها با 
یک تاکســی پیکان قراضه آمدند دنبال بنی صدر. شــاید هیچ 
کس باور نکنــد این گونه دنبال یک مقام سیاســی بروند. در 
داخل این پیکان راننده ای با قیافه کارگری نشسته بود. خانمی 
هم با عینک دودی در کنار راننده نشسته بود که بعد ها شنیدم 
به چشم هایش هم در زیر عینک چسب زده بودند. بچه ای هم 
در بغل ایــن خانم بود که بادکنک بزرگی دســتش بود. یک 
چســب زخم به گونه بنی صدر چســباندند، بعد داخل ماشین 
بچــه با بادکنکش را هم دادند بغل او. این تاکســی بین چهار 

ماشین آخرین مدل حرکت کرد و رفت...« 
ناصر تکمیل همایون با این سابقه سیاسی وفرهنگی توانست 
از التهابات دهه ۶0 که اعدام ســکه رایــج آن روزگار بود، به 
وساطت برخی روحانیون نزدیکان بنیانگذار جمهوری اسالمی 
جان به در ببرد ونزدیک به ۲0 ســال پــس از آن روزها را در 
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی به پژوهش بپردازد 
و کتاب بنویسد. فعالیت هایی که به گواه بسیاری، ایران دوستی 

در مرکز آن قرار داشت.

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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 کره شمالی موشکی با قابلیت رسیدن 
به خاک آمریکا شلیک کرد

واشنگتندرتیررس

 چهره های ساکِت مورد نظر
 چه کسانی هستند؟

جدالبرسر
»سکوتخواص«

 گزارش »همدلی« از وضعیت
 بازارهای موازی در هفته ای که گذشت

بازیسکهودالربا
سرمایههایسرگردان

درآمد بیشتر مردم اجازه مراجعه به 
دندان پزشکی را نمی دهد

غمنان؛بزرگتر
ازدرددندان

 افزایش ۲۲ درصدی مرگ بر اثر
 گازگرفتگی نسبت به سال گذشته

قاتلخاموش
کشندهترازپارسال

دعابرایتیمملیفوتبال
ازتریبوننمازجمعه

همدلی| در روزهای گذشته بارها مقامات دولت 
از خواص انتقاد کرده اند. انتقاداتی که برخی معتقد 
هســتند اشــاره به مقامات دولت سابق و حسن 
روحانی دارند. تحلیل گران می گویند مقامات دولت 
رئیسی نوعی فرار رو به جلو را در پیش گرفته اند...
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چراخواصسکوترا
برگزیدهاند؟

     صالح الدین هرسنی 
   کارشناس سیاسی

تاریخنگاریسنتی
ووقایعنگاری

 جهانگیر ایزدپناه
فعال اجتماعی

بایدخودرافداکنم
بربرگبهبرگروزها

 فیض شریفی
پژوهشگر ادبیات

سرمقاله

یادداشت ها

 ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور در 
همایــش جهاد تبیین که صبح پنجشــنبه، 
۲۶ آبان در محل سالن اجالس سران برگزار 
شــد، با اشــاره به حوادث اخیر و اعتراضات 
گفت:»خیلی ها در قضایای اخیر به وظیفه شان 
عمــل نکردند، خیلی از خــواص در قضایای 
اخیر مردود شــدند و وظیفه قانونی،شرعی، 
اخالقی و انقالبی خودشــان را در تنویر افکار 
عمومی انجام ندادند.«قطعا آنچه را که جناب 
رئیســی اظهار کرده اند، معطوف به واقعیت 
اســت. از منظر نشانه شناسی، روی سخن و 
مخاطب جناب رئیسی، آن دسته از خواصی 
اســت که در گذشــته در جهت تنویر افکار 
عمومی دســت به بســیج افکار عمومی در 

تبیین و تشریح شرایط می زدند. 
شرح در همین صفحه  

رئیسی،  ابراهیم  صالح الدین هرســنی- ســید 
رئیس جمهــور در همایــش جهاد تبییــن که صبح 
پنجشــنبه، ۲۶ آبان در محل ســالن اجالس ســران 
برگزار شــد، با اشــاره به حوادث اخیــر و اعتراضات 
گفت:»خیلی ها در قضایای اخیر به وظیفه شــان عمل 
نکردند، خیلی از خواص در قضایای اخیر مردود شدند 
و وظیفه قانونی،شرعی، اخالقی و انقالبی خودشان را 

در تنویر افکار عمومی انجام ندادند.«
قطعا آنچه را که جناب رئیســی اظهــار کرده اند، 
معطــوف به واقعیت اســت. از منظر نشانه شناســی، 
روی ســخن و مخاطب جناب رئیســی، آن دسته از 
خواصی اســت که در گذشــته در جهت تنویر افکار 
عمومی دســت به بســیج افکار عمومــی در تبیین و 
تشریح شــرایط می زدند. مثال ســید محمد خاتمی 
رئیس دولت اصالحات برای مشــارکت حداکثری، فرا 
خــوان می داد و یا آن که فضای اجتماعی و سیاســی 
را دعوت به مشارکت سیاســی حداکثری در انتخاب 
در جهت ارتقا پرســتیژ نظام و حاکمیت می کرد. در 
شرایط حاضر نیز، روی ســخن جناب رئیسی نسبت 
به آن دسته از خواصی است که روزگاری که عهده دار 
صــدارت دو قوه مقننه و مجریه و یا الاقل در زمره آن 
دســته از رجل سیاسی بوده اند که در سیاست گذاری 
کالن کشــور مثال در نهادی چون شــورای نگهبان و 
نظارت اســتصوابی نقش تعیین کننده ای داشته و در 
شــرایط حاضر به نظر می رسد که با فرا رسیدن پاییز 
و زمستان سیاســی به خواب فراموشی فرو رفته اند و 
بیش از آن که اقدامی در جهت آسیب شناسی و تنویر 
افکار عمومی و وضعیت موجود نمایند، نظاره گره وضع 
موجودند. به نظر می رســد که این سکوت دو معنا و 
مفهوم بیشتر ندارد. یا آن که راضی به وضع موجودند و 
می دانند که سیاست های آن ها با خواسته های جامعه 
منطبق نبوده و یا آن کــه می خواهند اما نمی توانند و 

گوش کسی هم به حرف شان بده کار نیست.
از منظر علت شناســی سکوت خواص که طبق انگار  
های جناب رئیســی شــاید بتوان آنها در ذیل مفهوم 
مصطلح در دو دهــه اخیر یعنی »خواص بی بصیرت« 
قرار داد، معلول ســه عامل است. عامل اول آن است 
که همان خواص جز مســببان وضع موجود هستند. 
بــرای نمونه وقتی غربال شــورای نگهبــان و نظارت 
استصوابی مدیران بحران ساز را به جهت محرمیت به 
جای مدیران متخصص، عهده دار مناصب و پست های 
کلیدی می نماید، نباید انتظار داشت که نتیجه چیزی 
جز آن باشد که هم اینک در زیر پوست شهرها جاری 
اســت. در ضمن چرا جناب رئیسی از خود نمی پرسد 
که گردش نخبگان در ســپهر سیاســی ایران طبیعی 
و هدفمند نیســت و به جای گــردش طبیعی چرخه 
نخبگان، فقط صندلی ها و پُســت ها جابه جا می شــود 
و مناصــب به هیچ نخبه ای با تفاوت نگاه به دســتگاه 
حاکمیت سپرده نمی شــود؟ به عبارت دیگر، گردش 
نخبــگان در ایران بیشــتر تحت دوگانــه )خودی و 

بیگانه(، بیشــتر درون گروهی است و نه برون گروهی 
و ما به دســت خود و البته واسطه همان دوگانه سازی 
دســت رد بر ســینه نخبگان واقعی زده ایــم و اجازه 
نداده ایم که نخبه واقعی بــه منظومه چرخه نخبگان 
ورود پیدا کند. تحت این شرایط و با توجه به آنکه آن 
دســته از نخبگان موجود که در آزمون سیاست ورزی 
مردود و دست شــان برای مردم باز شده است، اگر هم 
آنها بخواهند تالشی برای تنویر افکار عمومی و بهینه 
شــدن و بهبود وضع انجام دهند، مورد پذیرش افکار 
عمومی قرار نمی گیرد و شــاید راه و طریق شان هم به 

ترکستان نرسد.
عامل دوم بــه فقدان نفوذ و مقبولیت مشــروعیت 
و کاریزمای سیاســی خواص بــاز می گردد. به عبارت 
دیگر، می توان این گونه گفت که آن دسته از خواص، 
نماینــدگان واقعــی مردم نیســتند و بیــش از آنکه 
وکیل الرعایا باشــند وکیل الدولــه بوده اند. ورود این 
دســته از خواص بیش از آن که ناشی از تخصص آنها 
باشــد، حاصل تبانی و زد و سیاســی و رانتی و نظام 
خویشاوند ســاالری بوده است. ضمن آنکه محرمیت و 
روحیه چاکرمنشی این دسته از خواص جای تخصص 
آنها را گرفته اســت. در ایــن ارتباط، بخش تراژیک و 
غم بار ماجرا آن جاســت که آن دســته از خواصی که 
واجد کاریزما، مشــروعیت و مقبولیت سیاسی بوده اند 
ودر مواردی مشخص شده که بخش قابل مالحظه ای 
از مــردم به آن ها توجه دارنــد، از نقش یابی آنها برای 
تنویر اذهان عمومی جلوگیری شده و حاکمیت و نظام 
به واسطه همان الگوی دوگانه )خودی- بیگانه( یا آنها 
را محصور و یا آن که آنها را ممنوع التصویر و از صحنه 

سیاست در مفهوم دقیق آن حذف کرده است.
اما عامل سوم که جناب رئیسی بدان بی توجه است، 
همان مسئله شکاف نسلی است. او خود بیشتر از همه 
آگاه است که نیازها، خواسته ها و مطالبات نسل جدید 
به ویژه دهه هشــتادی ها و نودی ها منطبق با انگاره ها 
و نگرش های »الیت«های فکری و ابزاری در منظومه 
گردش نخبگان نیســت. در واقع، به واســطه انقالب 
الکترونیــک و گســترش فضاهای مجــازی، توقعات 
کالنی در نسل های جدید پیدا شده که الاقل نخبگان 
سیاســی و فکری متعلق به دهه چهل و پنجاه قادر به 
پاســخ گویی مطالبات و نیاز هایشان نیست. به همین 
خاطر است که بیانیه و فراخوان سلبریتی ها برای آنان 

جذابیت بیشتری دارد.
حال و در شــرایطی که عامــل و موئور محرک این 
اعتراضات قرار اســت از حجاب به مشــکالت فزاینده 
و ناامیــد کننده اقتصادی شــیفیت پیــدا کند، بهتر 
آن اســت که اتاق های فکر حول مســئوالن به جای 
تالش برای جمع کردن موقتی ناآرامی ها و بازداشــت 
معترضــان، از چهره های کاریزمــا و مقبول در جهت 
ثبات بهره گیرد؛ البته با تجدید نظر در سیاســت های 
مشکل ساز چند دهه اخیر و پاسخ صحیح و منطقی به 

مطالبات و خواسته های جامعه.

چراخواصسکوترابرگزیدهاند؟
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