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گذار مخالفان شاه از گفتامن 
مبارزه مساملت آمیز به گفتامن 
رسنگونی و مبارزه ی مسلحانه

ــاب 1۳۵۷ اســت.  ــاه و انق ــی ش ــن رسنگون ــث، تبیی موضــوع بح
ــود: ــر ب ــه رشح زی مراحــل انقــاب ب

اول- رژیم دیکتاتوری و حکومت مطابق میل خودسرانه شاه 

ــاره همــه  ــود. درب شــاه یــک نظــام خودکامــه فــردی برســاخته ب
ــور  ــه ط ــش ب ــی رسان ارت ــت. متام ــم می گرف ــود تصمی ــائل خ مس
مســتقیم بــه او وصــل بودنــد  و بــه او گــزارش می دادنــد. ســفرای 
ــدگان  ــه مناین ــرد را ب ــن رویک ــرد و ای ــاب می ک ــود انتخ ــران را خ ای
مجلــس و نخســت وزیــر و وزرأ هــم تعمیــم داده بــود. هیــچ 
نــوع اصاحــات سیاســی را بــر منی تابیــد. هیــچ راهــی بــرای ابــراز 
مخالفــت سیاســی وجــود نداشــت. می خواســت همــه مــردم را 
عضــو حــزب رســتاخیر کنــد و راهــی "متــدن بــزرگ" ســازد. آن چــه 
ــا  ــه شــار مــی رود، حتــی ب از نظــر برخــی "عــر طالیــی شــاه" ب
ــی  ــازمان "س ــکا و س ــای آمری ــه دولت ه ــه هم ــای محرمان گزارش ه
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ــت  ــه روای ــاه ب ــت ش ــرار دارد. حکوم ــل ق ــارض کام آی ای" در تع
ــرده ام.1   ــزارش ک ــتقلی گ ــه مس ــکا را در مقال ــه آمری ــناد محرمان اس

دوم- گفتمان غرب زدگی و بازگشت به خویشتن

ــه گروهــی از   ــه خویشــن ک ــی و بازگشــت ب ــرب زدگ ــان غ گفت
روشــنفکران مســتقل و داخــل حکومــت مطــرح ســاختند ، فضــای 
تنفــس بــرای مخالفــان رژیــم شــاه فراهــم مــی آورد. مخالفــان رژیــم 
ــتی  ــتعاری و امپریالیس ــت های اس ــانده سیاس ــت نش ــاه را دس ش
دولت هــای غربــی بــه رهــری دولــت آمریــکا بــه شــار می آوردنــد 
ــی اســت.  ــی و دین ــی و قوم ــگ مل ــازی فرهن ــال نابودس ــه در ح ک
ــری  ــی نظ ــن، مبنای ــه خویش ــت ب ــی و بازگش ــرب زدگ ــان غ گفت
بــرای ایــن مدعــا فراهــم مــی آورد. 2 ادعــا ایــن نیســت کــه گفتــان 
غربزدگــی و بازگشــت بــه خویشــن توســط روشــنفکران حکومتــی 
و مســتقل علیــه شــاه ســاخته شــد. نقــد مدرنیتــه و غــرب در قــرن 
بیســتم میــادی در همــه جــا- و بیــش از همــه خــود جهــان غــرب- 
ــان  ــن گفت ــم از ای ــی ه ــنفکران ایران ــود و روش ــر ب ــیار فراگی بس
جهانــی بســیار متأثــر بودنــد. امــا ایــن گفتــان بــه ســود مخالفــان 

شــاه متــام شــد و پشــتوانه ای فکــری بــرای آنــان مهیــا ســاخت.

ــارزه  ــه مب ــز ب ــارزه غیرخشــونت آمی ــان از مب ــور مخالف ســوم- عب
ــرنگونی ــلحانه و س مس

مخالفــان شــاه بایــد از گفتــان مبــارزه مســاملت آمیــز بــه گفتان 
رسنگونــی رژیــم و مبــارزه مســلحانه گــذر می کردنــد. مقالــه کنونــی 
ناظــر بــه توضیــح تاریخــی ایــن فراینــد اســت. مدعــا ایــن نیســت که 
کلیــه مخالفــان شــاه بــه مبــارزه مســلحانه یــا حتــی رسنگونــی رژیــم 
بــاور داشــتند، جبهــه ملــی و نهضــت آزادی و آیــت اللــه خمینــی و 
حــزب تــوده مخالــف مبــارزه مســلحانه بودنــد و حــزب تــوده بارهــا 
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ــا در  ــن رویکــرد پرداخــت؛ ام ــد ای ــه نق ــوان تروریســم ب تحــت عن
نهایــت، وقتــی قطــار انقــاب راه افتــاد، حتــی معتقــدان بــه "شــاه 
ســلطنت کنــد، نــه حکومــت" را هــم بــا خــود بــرد. ایــن نوشــتار در 
پــی هــدف بــزرگ نــگارش تاریــخ انقــاب نیســت، بلکــه بــه طــور 
گزینشــی منونه هــای مهــم رسنگونــی و مبــارزه مســلحانه را گــزارش 
ــتباهات  ــود و اش ــه ش ــی گرفت ــته درس ــر از گذش ــرد. اگ ــد ک خواه

گذشــتگان تکــرار نشــود، گام مهمــی بــه پیــش برداشــته می شــود.

چهارم- زوال اراده و توان سرکوب

وقتــی رشایــط ، بــه "وضعیــت انقابــی" تبدیــل شــد، اگــر رژیــم 
شــاه "اراده" و "تــوان" رسکــوب مخالفــان را داشــت، بــا همــه 
ــرار  ــی" ق ــت انقاب ــد و جامعــه در "وضعی ــی ش ــه ط ــی ک مراحل
ــد. در  ــه ده ــود ادام ــای خ ــه بق ــت ب ــان می توانس ــت، همچن گرف
دوران انقــاب رژیــم شــاه نزدیــک بــه ۳ هــزار تــن از معرتضــان را 
ــوان  ــت "ت ــا در نهای ــاند. ام ــل رس ــه قت ــی ب ــای خیابان در رسکوب ه
ــروز شــد.  ــاب پی ــوب" فروپاشــید و انق ــوب" و "خواســت رسک رسک
ســاواک در نــوع خاصــی از رسکــوب بســیار متخصــص بــود. امــا شــاه 
فاقــد نیــروی آمــوزش دیــده رسکــوب شــهری بــود. بــه همیــن دلیــل 
ــش و حکومــت  ــردم در انقــاب، از ارت ــوب تظاهــرات م ــرای رسک ب
ــت از  ــه ای حفاظ ــروی حرف ــش نی ــا ارت ــرد. ام ــتفاده ک ــی اس نظام
ــای  ــوب جنبش ه ــص رسک ــه متخص ــت، ن ــور اس ــی کش ــای مل مرزه
شــهری و انقــاب. جمهــوری اســامی ایــن نیــرو را ســاخت و اینــک 
بــه طــور افقــی و عمــودی- از طریــق بســیج مســاجد، بســیج 
محــات، بســیج مدارس، بســیج دانشــجویی، بســیج اســتادان، بســیج 
ادارات، بســیج قــوه مقننــه، بســیج قــوه قضاییــه، بســیج حوزه هــا، 
ــوب  ــده رسک ــوزش دی ــروی آم ــور دارد. نی ــه حض و...- در کل جامع
شــهری لزومــاً نبایــد کشــتارگر باشــد، بلکــه بایــد بتوانــد تظاهــرات 

ــد. شــهری مخالفــان را جمــع کن
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پایان دوره ی رضا شاه

پــس از رفــن رضــا شــاه و آمــدن محمدرضــا شــاه فضــا تــا حــدود 
ــه  ــا توجــه ب ــود و ب ــه ب ــاز شــد.۳ شــاه جــوان و بــی تجرب ــادی ب زی
ــی  ــای رضاخان ــرای برخورده ــی ب ــدرش، امکان ــراج پ ــی اخ چگونگ
ــی  ــن فضای ــت. در چنی ــود نداش ــمنان خ ــور و دش ــائل کش ــا مس ب
ــاران اش4  ــوی و ی ــواب صف ــت. ن ــکل گرف ــام ش ــان اس ــروه فدائی گ
ــاور داشــتند.  ــه حکومــت اســامی و اجــرای احــکام رشیعــت ب ، ب
ــوی  ــد و جل ــت باش ــکام رشیع ــری اح ــد مج ــت بای ــد دول می گفتن
ــرای  ــزرگ ب ــرد. احمــد کــروی را خطــری ب خــاف رشع هــا را بگی
ــوی  ــت جل ــه دول ــتند ک ــد و می خواس ــار می آوردن ــه ش ــام ب اس
فعالیت هــای مطبوعاتــی و اجتاعــی او را بگیــرد. نــواب و محمــد 
خورشــیدی در ۸ اردیبهشــت 1۳24 بــا اســلحه بــه کــروی تیراندازی 
ــی از  ــت- و گروه ــار روحانی ــا فش ــد. ب ــده مان ــی او زن ــد. ول کردن
نخبــگان سیاســی ســکوالر، از جملــه علــی دشــتی، غامحســین 
رهنــا، قاســم غنــی، و...- کــروی را در دادگاه محاکمــه کردنــد. در 
یکــی از جلســات، در 2۰ اســفند 1۳24، او و منشــی اش)حدادپــور( 
را در دادگاه کشــتند. قاتــل او  ســید حســین امامــی بازداشــت شــد. 
ــن  ــید ابوالحس ــاج س ــون ح ــی چ ــان و مراجع ــه فقیه ــد ک می گوین
ــاج  ــی، ح ــد تهران ــیخ محم ــی، ش ــین قم ــا حس ــاج آق ــی، ح اصفهان



۵

ابوالقاســم کاشــانی، عامــه امینــی و ســید محمــد بهبهانــی مجــوز 
تــرور کــروی را بــه آنــان داده بودنــد. آیــت اللــه بروجــردی، آیــت 
ــس از  ــل را آزاد ســازد. پ ــا قات ــزد شــاه فرســتاد ت ــی را ن ــه خمین الل

دو بــار دیدارآیــت اللــه خمینــی بــا 
شــاه، شــاه دســتور آزادی ســید حســین 

امامــی را صــادر کــرد.
اولیــن تــرور فدائیــان اســام قتــل 
بــود.  کاشــان  در  برجیــس  دکــرت 
بهایــی  "یهــودی  ایــن  می گفتنــد 
شــده" بســیاری از مســلان ها را بــا 
تجویــز داروهــای غلــط کشــته اســت. 
بــه  را  هژیــر   1۳2۷ ســال  در  شــاه 
نخســت وزیــری انتخــاب کــرد. هژیــر 
برگزارکننــده ی انتخابــات متقلبانــه ی 
فدائیــان  بــود.  شــانزدهم  مجلــس 
آبــان 1۳2۸، هژیــر را   اســام در 1۳ 
بــه دســت ســید حســین امامــی تــرور 
ــه  ــد و ب ــت ش ــی بازداش ــد. امام کردن
جــرم قتــل هژیــر ، 4 روز بعــد اعــدام 
شــد. انتخابــات باطــل اعــام شــد و در 
انتخابــات بعــدی دکــرت مصــدق، آیــت 
ــی  ــه مل ــای جبه ــانی و اعض ــه کاش الل

بــه مجلــس راه یافتنــد.
شــاه در ۵ تیــر 1۳2۹ علــی رزم آرأ 
را،کــه در آن زمــان رئیــس ســتاد ارتــش 

بــود، بــا حایــت و فشــار بریتانیــا )بــرای جلوگیــری از ملــی  شــدن 
نفــت(، بــه عنــوان نخســت وزیرمنصــوب کــرد. رزم آرأ و ارشف 
پهلــوی، عاشــق و معشــوق بودنــد. آیــت اللــه کاشــانی  در ایــن زمان 
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بــا موافقــت شــاه از تبعیــد بازگشــت و رزم آرأ را مهدورالــدم  اعــام 
کــرد. فدائیــان اســام مدعــی انــد بــه غیــر از ایــن فتــوا، جلســه ای 
هــم بــا رهــران جبهــه ملــی داشــته و موافقــت آنــان را هــم بــرای 
تــرور رزم آرأ گرفتــه بودنــد. ۵ در 16 اســفند 1۳2۹، خلیــل طهاســبی 
رزم آرأ را در حــال ورود بــه مجلــس ترحیــم آیــت اللــه فیــض تــرور 
کــرد. خلیــل طهاســبی بازداشــت شــد و فدائیــان اســام در بیانیــه 

تهدیــد آمیــزی از شــاه خواســتند کــه رسیــع او را آزاد ســازد.
نــواب صفــوی در دوران نخســت وزیــری مصــدق در 12 خــرداد 
1۳۳۰ بازداشــت شــد وتــا 14 بهمــن 1۳۳1 بــه مــدت 2۰ مــاه 
زندانــی بــود. فدائیــان اســام کــه امیــدی بــه اجــرای رشیعــت 
ــه کاشــانی و دکــرت  ــه ای آیــت الل توســط دولــت نداشــتند، در بیانی
ــخ را  ــکاران تاری ــه روی جنایت ــد ک ــی خواندن ــدق را جنایتکاران مص
ــان دکــرت ســید حســین فاطمــی را کــه مســئول  ــد. آن ســفید کرده ان
ــت  ــه  دس ــد، ب ــار می آوردن ــه ش ــام ب ــکام  اس ــردن اح ــرا نک اج
ــی  ــد. عبدخدای ــده مان ــی او زن ــد. ول ــرور کردن ــی او را ت عبدخدای

ــرد. ــا او را آزاد ک ــت کودت ــد و حکوم ــت ش بازداش
ــبی-  ــل طهاس ــنا، خلی ــس س ــورا و مجل ــس ش ــب مجل ــا تصوی ب
ــد.  ــدان آزاد ش ــان 1۳۳1 از زن ــد و در 24 آب ــو ش ــل رزم آرأ- عف قات
فدائیــان اســام و نــواب، در دوران حکومــت کودتــا، بــا ایــن بهانــه 
کــه زاهــدی تــوده ای هــا و مصدقی هــا را رسکــوب می کنــد، ســکوت 

پیشــه کردنــد.
شــاه ســپس حســین عــأ را بــه نخســت وزیــری انتخــاب کــرد. در 
2۵ آبــان 1۳۳4، یکــی از فدائیــان اســام بــه نــام ذوالقــدر بــه حســین 
عــأ در زمــان رشکــت در مراســم ترحیــم پــر آیــت اللــه کاشــانی 
تیرانــدازی کــرد. در آذر مــاه نــواب و واحــدی هــم بازداشــت شــدند. 
گفته انــد کــه تیمــور بختیــار شــخصا در دفــرتش عبدالحســین 
واحــدی را کشــت. در 2۷ دی 1۳۳4 اعــام شــد کــه نــواب صفــوی ، 

ذوالقــدر و محمــد واحــدی اعــدام  شــدند.
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بدیــن ترتیــب، گــروه تروریســتی فدائیــان اســام بــر دیگــر 
ــه  ــی دارد. البت ــدم تاریخ ــه 4۰ و ۵۰ تق ــتی  ده ــای تروریس گروه ه
برخــی از رهــران حــزب تــوده گفته انــد کــه محمــد مســعود)متولد 
ــه  ــد را خــرو روزب ــگار منتق ــه ن 12۸۰ - درگذشــت 1۳26( روزنام
از حــزب تــوده  تــرور کــرده اســت. روزبــه چنــد تــن دیگــر را هــم 

ــرور کــرده و کشــته  اســت.6 ت
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تاریخی که با کودتا آغاز شد

ــرداد  ــدی 2۸ م ــاری- آخون ــی- درب ــی- بریتانیای ــای آمریکای کودت
1۳۳2 یــک نقطــه عطــف تاریخــی بــود. رابطــه ی مخالفــان و 
ــت دکــرت محمــد  ــه دول ــا  علی ــس از کودت ــم، پ ــا رژی روشــنفکران ب
ــود  ــدرت خ ــر ق ــه روز ب ــاه روز ب ــرد. ش ــی ک ــر اساس ــدق تغیی مص
می افــزود و مخالفــان و روشــنفکران هــم دولــت آمریــکا را حامــی 

ــد.  ــار می آوردن ــه ش ــد ب ــن فراین ــی ای اصل
العــاده در رسارس  بــا وضــع حالــت فــوق  حکومــت کودتــا، 
ــران  ــدق و همفک ــه رساغ مص ــدأ ب ــی ابت ــداری نظام ــور، فرمان کش
ــس  ــاً پ ــوده، خصوص ــزب ت ــوب ح ــپس رسک ــت. س ــش رف و متحدان
ــی  ــدار نظام ــوان فرمان ــه عن ــار ب ــور بختی ــار تیم ــاب تیمس از انتص
ــت  ــزب بازداش ــران ح ــا ره ــه تنه ــد. ن ــدید ش در 6 دی 1۳۳2، تش
شــدند، بلکــه "ســازمان نظامــی حــزب تــوده" و  "ســازمان جوانــان 
حــزب تــوده" هــم کشــف شــد. عــدم حایــت حــزب تــوده از دکــرت 
مصــدق در دوران نخســت وزیــری او۷ ، فــرار برخــی از رهــران حزب 
ــی  ــه نامه های ــا توب ــان، ب ــه آن ــت بقی ــوروی و بازداش ــه ش ــوده ب ت
همــراه شــد- از جملــه نوشــته های محمــد یــزدی و محمــد بهرامــی 
کــه از اعضــای گــروه ۵۳ نفــر بودنــد و بــه خیانــت اعــرتاف کردنــد 
ــوده در  ــزب ت ــابق ح ــران س ــط اف ــرت توس ــه ع ــار نرشی و انتش
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ــی کــه  ــدی افــزود. حزب ــأس و رسخوردگــی و ناامی ــر ی بازداشــت- ب
پــس از فــرار شــاه درخواســت حکومــت جمهــوری می کــرد و گــان 
می بــرد کــه کمونیســت ها پیــروز شــده اند۸ ، کارش بدیــن جــا 
انجامیــد. روشــنفکرانی چــون مهــدی اخــوان ثالــث و احمــد شــاملو 
بــه دلیــل خیانــت حــزب بــه آرمان هــا از آن جــدا شــدند)البته 
برخــی گفته انــد کــه ایــن دو عضــو حــزب تــوده نبودنــد. همچنیــن 
هوشــنگ ابتهــاج گفتــه اســت کــه عضــو حــزب تــوده نبــوده، ولــی 
ــتان،   ــم گلس ــه ابراهی ــه گفت ــت(. ب ــته اس ــی داش ــا همدل ــا آن ه ب
"زمســتان" اخــوان "متــام روحیــه زمانــه" را بازگــو می کــرد، اگــر چــه 

ــود.  ــا ایــن هــدف نــروده ب او آن شــعر را ب
مهــدی اخــوان ثالــث )1۰ اســفند 1۳۰۷ - 4 شــهریور 1۳6۹ ( کــه 
ــلی و  ــعر "تس ــد، ش ــی ش ــرداد 1۳۳2 زندان ــای  2۸ م ــس از کودت پ
ســام" را در ســال 1۳۳۵ بــرای دکــرت مصــدق رسود. او در ایــن شــعر 

ــد: ــه مصــدق می گوی خطــاب ب
ــری  ــار نیامــد. دی ــّر و بخــت، ی ــام/ کــه ت ف ــوادر ای ــادر ن »ای ن
گذشت و چـــون تـــو دلـیـــری/در صـــــّف  کــــــارزار  نـیـــامــــد.«

ــا اســکندر؟ "  ــادر  ی اخــوان در اردیبهشــت ســال 1۳۳۵ شــعر "ن
ــاد، هــان مصــدق  ــال زی ــه احت ــن شــعر، ب ــادر" در ای را رسود. "ن
ــام  ــن ن ــه ای اســت کــه همزمــان شــاعر در "تســلی و ســام" او را ب
ــت. از  ــیار اس ــعر بس ــن دو ش ــابهت ای ــوه مش ــود. وج ــده ب خوان
ــوده  ــزب ت ــران ح ــی از ره ــت برخ ــرار و خیان ــه ف ــی ب ــه وقت جمل
ــز  ــه ج ــگ/ کاری ب ــو در جن ــاوران ت ــفله ی ــد: "وز س ــاره می کن اش
ــار خــود را بســت و  ــد ب ــه آم ــرار نیامد«)تســلی و ســام(، »هرک ف

ــکندر؟(. ــا اس ــادر ی رفت«)ن
در "نــادر یــا اســکندر" اخــوان وضعیــت یــأس و رسخوردگــی 
ــه خــوردن  ــی ، رضب ــا، شکســت نهضــت مل ــس از کودت ــی پ همگان
آرمان هــا و باورهــا، فــرار برخــی از رهــران حــزب تــوده ، وابســتگی 
ــه مــردم، و جوانــی چــون  ــان ب ــه شــوروی، پشــت کــردن آن ــان ب آن

http://saeedkd.com/ebrahim-golestan-on-forough-farrokhzad/
https://www.youtube.com/watch?v=wPWik2DF_nM
https://www.youtube.com/watch?v=wPWik2DF_nM
http://shereno.com/5/21/257.html
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خــودش را می گویــد کــه بــه تنهایــی قصــد مقاومــت در برابــر 
کفتــار و گــرگ روبــه صفتــان دارد. او منتقــد خائن هایــی اســت کــه 
بــه دشــمن کودتاگــر پیوســتند.  آرمان هــا و وعده هــای حــزب تــوده 
را هــم در ایــن شــعر کامــاً پــوچ و گمراهــی بــه شــار آورده اســت 
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و پشــیانی خــود را از دنبالــه روی آنــان ابــراز مــی دارد. اخــوان در 
ســال 1۳۳۳ در زنــدان، آنــان را فرمایــه خوانــده بــود: »الجــرم نالــه  
در کــوه و کمــر گــم شــده ایم/که ســپردیم عنــان در کــف گمراهــی 
ــد/از فرومایگــی همــت  ــرج بلن ــدان ب ــد. نرســیم و نرســیدیم ب چن
ــه  ــد: »هرک ــم می گوی ــکندر" ه ــا اس ــادر ی ــد.« در "ن ــی چن کوتاه
ــوار و  ــت و خ ــامن بدبخ ــا ه ــت و رفت/م ــود را بس ــار خ ــد ب آم
بــی نصیــب. زآن چــه حاصــل، جــز دروغ و جــز دروغ؟/ زیــن چــه 

حاصــل، جــز فریــب و جــز فریــب؟.«
احســان طــری ایــن شــعر را نقــد کــرد و بــه اقتفــای او دیگرانــی 
ــد.  ــرار کردن ــخن ها را تک ــان س ــتغیب، و...( ه ــین دس )عبدالحس
گفتنــد او وضعیــت پــس از کودتــا را بســیار ســیاه تــر و رسخــورده 
تــر  از آن چــه بــود نشــان داده اســت. "نــادر یــا اســكندر ؟ " گــزارش 
وضعیــت رژیــم و مخالفــان اســت ، همــراه بــا خشــم و عصیــان، و 
آرزوی ایــن کــه شــاید "نــادر نــوادر ایــام" بــه عنــوان نجــات بخــش، 

بیایــد.۹  
ــای  ــس از کودت ــرداد 1۳۷۹(، پ ــاملو)21 آذر 1۳۰4-2 م ــد ش احم
2۸ مــرداد 1۳۳2 بازداشــت و پــس از یــک ســال زنــدان، در زمســتان 
1۳۳۳ آزاد  شــد. شــاملو پیــش از کودتــا، شــعر »آبائی »)آبایــی  
شورشــی شــهید مســلح  تركمــن  علیــه  حكومــت  مركــزی  آن  ســال ها 
بــوده  اســت(  را در  ســال  1۳۳۰ رسوده اســت.1۰ او  شــعر »لحظــه »را 

در ســال  1۳۳1 بــرای  اعدامی  هــای توده ای هــا می  رسایــد.11  
وارطــان ســاالخانیان ، متولــد 6 بهمــن 1۳۰۹ ، عضــو حــزب تــوده 
، کــه مســئولیت یکــی از چاپخانه هــای مخفــی حــزب تــوده را 
ــر  ــت و بــر اث ــت 1۳۳۳ بازداش ــت، در 6 اردیبهش ــده داش ــر عه ب
ــته  ــت کش ــی ، در 1۸ اردیبهش ــاور نکردن ــداوم و ب ــکنجه های م ش
شــد، بــدون آن کــه نکتــه ای را افشــا کنــد. احمــد شــاملو کــه در ایــن 
زمــان زندانــی بــود، شــعر "وارطــان ســخن نگفــت" را بــرای او رسود. 
منتهــی بــه دلیــل سانســور، نــام نازلــی را جایگزیــن وارطــان کــرد.12 
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مرتضــی کیــوان، متولــد  1۳۰۰، از ســال 1۳24 بــه عضویــت حــزب 
تــوده درآمــد. پــس از کودتــای 2۸ مــرداد، در ۳ شــهریور 1۳۳۳ بــه 
همــراه چنــد افــر فــراری ارتــش از ســازمان نظامــی حــزب تــوده 
کــه بــه خانــه وی پناهــده شــده بودنــد، توســط حکومــت نظامــی 
دســتگیر شــد. در بامــداد 2۷ مهــر 1۳۳۳ بــه همــراه ۹ افر ســازمان 
ــاران شــد. شــاملو شــعر »نــگاه  كــن !« را  نظامــی حــزب تــوده تیرب
در  1۳۳4 بــرای مرتضــی کیــوان و دیگــر اعدامی هــای  حــزب تــوده 
می رسایــد. ایــن شــعر تصویــری اســت از فضــای ایــران پــس از 
کودتــا. 1۳  شــاملو در ســال  1۳۳4 در »مــن درد مشــرکم مــرا فریــاد 

کــن« فضــای پــس از کودتــا را بــه خوبــی بــه تصویــر می کشــد.
او دو دهــه بعــد، »خطابــه تدفیــن« را بــرای خــرو روزبــه 
ــک  ــت/دیرگاه. /ی ــده س ــوی خونین/خوان ــا گل ــب ب ــد: »ش می رسای

شــاخه/در ســیاهی جنگل/بــه ســوی نور/فریــاد می کشــد.«
ــر در 1۳۳۳  ــدان ق ــت" را در زن ــه زندگی س ــعری ک ــاملو "ش ش
رسوده اســت. می گویــد شــعر شــاعران پیشــین بــه کار رزم بــا 
ــی  ــعرها تفاوت ــود آن ش ــود و نب ــد. ب ــق منی آی ــل خل ــای مقاب دیوه
در زیســت جهــان مــردم نداشــت. امــا "امروز/شــعر/حربه ِی خلــق 
اســت/زیرا کــه شــاعران/خود شــاخه یی ز جنــگِل خلق انــد" و زبــان 
"دردهــای مشــرتک خلــق" انــد. بــر روی "جراحــات شــهر پیر" دســت 
می گــذارد: »کیــوان/رسود زندگــی اش را/در خــون رسوده اســت/

وارتان/غریــِو زندگــی اش را/در قالــِب ســکوت،/اما، اگرچــه قافیــه ی 
زندگــی/در آن/چیــزی بــه غیــِر رضبــه ِی کشــداِر مــرگ نیســت،/در 

ــت! .« ــرگ/ زند گیس ــر م ــعر/معنِی ه ــر دو ش ه
ــهربانی رسوده  ــِت ش ــداِن موق ــنگفرش " در  1۳۳6 در زن ــر س "ب
شــده و مــردم را فــرا می خوانــد کــه بــه ســنگفرش خونیــن شــهرها و 
کوچه هــا از پنجــره بنگرنــد کــه چگونــه "یــاران ناشــناخته" هاننــِد 

"اخــرتان ســوخته" به خــاک فــرو ریختنــد.
هوشــنگ ابتهــاج در "بــر ســواد ســنگفرش راه" در اســفند 1۳۳1، 

http://www.bbc.com/persian/arts/2014/10/141022_l51_morteza_keyvan_anniversary
https://www.youtube.com/watch?v=kf8O-YhQUd0
https://www.youtube.com/watch?v=kf8O-YhQUd0
https://www.youtube.com/watch?v=7Y3Mv1TKI9k
http://shamlou.org/?p=60
http://shamlou.org/?p=60
http://shamlou.org/?p=112
http://shereno.com/31/124/3542.html
http://shereno.com/31/124/3542.html
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ــت  ــه  دس ــه 1۳۳۰ ب ــال های ده ــتبداد س ــری از اس ــا تصوی ــه تنه ن
می   دهــد، بلکــه پیامدهــای آن را برشــمرده و بــر نفــرت دیوانــه وار 
و کیــن خواهــی و انتقــام پــای می فشــارد. مخاطــب او جــاد اســت: 
ــه وار خویش/مــی  ــا متــام نفــرت دیوان ــا متــام خشــم خویش/ب »ب
ــان/ ــک انس ــه ی ــاد/آه هنگامی/ک ــت ب ــاد/ای جاد/ننگ ــم فری کش
ــودن  ــی کشــد در خویشن/انســان ب ــر را/م ــی کشــد انســان دیگ م
را/بشــنو ای جاد/مــی رســد آخــر/ روز دیگرگــون/ روز کیفــر/ 
روز کیــن خواهــی/ روز بــار آوردن ایــن شــوره زار خــون/ زیــر 

ــر  ــن کوی ــذر کیــن/ وی ــاران خونیــن/ ســبز خواهــد گشــت ب ــن ب ای
ــه  ــی ک ــن/ آه هنگام ــای نفری ــد از گله ــد ش ــارور خواه ــک/ ب خش
خــون از خشــم رسکــش/ در تنــور قلبهــا می گیــرد آتــش/ بــرق 
رسنیــزه چــه ناچیزســت/ و خــروش خلــق/ هنگامــی کــه می پیچــد/ 
ــنو ای  ــه دالویزست/بش ــاق/ چ ــا آف ــاق ت ــد از آف ــن رع ــون طنی چ
ــر طبــل/ جاد/مــی خروشــد حشــم در شــیپور/می کوبــد غضــب ب

ــم  ــن خش ــرت خونی ــان/ و درون بس ــد عصی ــرف رس می کش ــر ط ه
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خلــق/ زاده می شــود طوفان/بشــنو ای جــاد/ و مپوشــان چهــره بــا 
دســتان خــون آلــود/ می شناســندت بــه صــد نقــش و نشــان مــردم/ 
ــر/و  ــرق چکمه هــای تو/لکه هــای خــون دامنگی ــر ب می درخشــد زی
بــه کــوه و دشــت پیچیــده ســت/نام ننگیــن تــو بــا هــر مــرده بــاد/

خلــق کیفرخــواه/و بــه جــا مانــده ســت از خــون شهیدان/برســواد 
ــاد.« ــاد :ای جــاد ننگــت ب ــک فری ــرش راه/ نقــش ی ســنگ ف

شــعر "کیــوان ســتاره بــود" را بــرای اعــدام مرتضــی کیــوان رسود. 
همــه از یــأس و بــی کســی ســخن می گفتنــد. 

ــی  ــأس و رسخوردگ ــای ی ــه فض ــی، ب ــور کل ــه ط ــا ب ــه فض اگرچ
همگانــی تبدیــل شــده بــود، امــا مخالفــان و روشــنفکران بــا رژیمــی 
ــرد  ــس از آن  ک ــه پ ــی ک ــت و رسکوب های ــدق را برانداخ ــه مص ک
)از جملــه اعــدام 4۰ نفــر از رهــران و اعضــای شــاخه نظامــی 
حــزب تــوده، و تعــداد زیــادی حبــس ابــد( ، بــه چشــم یــک "غــده  
رسطانــی" بــی درمــان می نگریســتند. بیــژن جزنــی بعدهــا در 
تحلیــل وضعیــت ایــن دوران نوشــت کــه حــزب تــوده نقــش خــود را 
بــه عنــوان حــزب پیــرشو رهــری کننــده طبقــه کارگــر از دســت داد:

تــوده و شکســت  بنــدی حــزب  »در هــم شکســن ســازمان 
اســرتاتژیک ایــن جریــان سیاســی کــه از جملــه مظاهــر آن خیانــت 
و زبونــی رهــری و تســلیم طلبــی گــروه کثیــری از کادرهــا و اعضــاء 
آن بــود، در رسکــوب کــردن جنبــش تــوده ای و عقــب رانــدن روحیــه 
ــت  ــن شکس ــا ای ــت ب ــت. در حقیق ــی گذاش ــر قاطع ــا تأثی توده ه
تاریخــی]، از یــک طــرف[ رشایــط ذهنــی مبــارزه بــه شــدت آســیب 
دیــد و ]از طــرف دیگــر،[ بــا دگرگونــی اقتصــادی و اجتاعــی رشایط 
عینــی نیــز دگرگــون شــد. نتیجــه نهایــی ایــن تحــوالت ترکیــب منفــی 
ــت  ــی در جه ــل منف ــدن عوام ــع ش ــی و جم ــی و ذهن ــط عین رشای

ادامــه و طوالنــی شــدن اختنــاق شــد.«14 
جزنــی در نــرد بــا دیکتاتــوری شــاه  نیــز بــه شــدت به حــزب توده 
می تــازد کــه پــس از کودتــای 2۸ مــرداد ۳2 و ســاقط کــردن مصــدق 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb7IVc-Ruz8
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ــرد.  ــاز می ک ــارزه مســلحانه را آغ ــد مب توســط امپریالیســت ها ، بای
حــزب تــوده دارای ســازمان الزم- خصوصــا ســازمان نظامــی- بــرای 
ایــن عمــل بــود تــا طــی یــک پروســه انقابــی توده هــا را بــه پیــروزی 

برســاند)ص 46 (.
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نقطه ی عطف 1۵ خرداد 1۳4۲: 
تعیین تکلیف اصالح یا انقالب

دولــت آیزنهــاور چنــد ســالی بــود کــه بــه شــاه بــرای انجــام برخی 
اصاحــات فشــار مــی آورد. بــا انتخــاب جــان اف کنــدی بــه ریاســت 
جمهــوری و آغــاز بــه کارش در 1۳۳۹ )1۹61(، ایــن فشــارها افزایــش 
یافــت. شــاه وعــده داد کــه انتخابــات آزاد و رقابتــی میــان احــزاب 
ــت های  ــه ی سوسیالیس ــی دوم" و "جامع ــه مل ــود. "جبه ــزار ش برگ
نهضــت ملــی") بــه رهــری خلیــل ملکــی در ســال 1۳۳۹( تشــکیل 
شــد. امــا انتخابــات قابــی و متقلبانــه ی بیســتمین دوره ی مجلــس 
شــورای ملــی آن چنــان مفتضــح از کار درآمــد کــه شــاه تحــت فشــار 
ــات مجــدد-  ــر دولــت و برگــزاری انتخاب ــه تغیی ــور ب ــی مجب همگان
بــا وعــده انتخابــات آزاد- شــد. رشیــف امامــی را جایگزیــن اقبــال 
کــرد و خــودش بــرای هــر جایــی دو نامــزد تعییــن کــرد تــا مــردم از 
میــان آن هــا یکــی را انتخــاب کننــد. از ســوی آمریــکا تحــت فشــار 
ــط  ــن رشای ــد. در ای ــاز کن ــی را ب ــه ی مل ــت جبه ــه راه فعالی ــود ک ب
معلــان کــه دیدنــد دولــت بــه وعده هــای خــود در مــورد افزایــش 
حقــوق آنــان عمــل نکــرده، بــا رهــری محمــد درخشــش- مناینــده ی 
اســبق مجلــس- در میــدان بهارســتان در 12 اردیبهشــت 1۳4۰ 
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ــان  ــی آن ــن انتظام ــد. مأموری ــزار کردن ــزی برگ ــع مســاملت آمی تجم
ــرت  ــرتی 2، دک ــس کان ــه ی رئی ــلیک گلول ــا ش ــد و ب ــوب کردن را رسک
ــان  ــازه ی وی از خیاب ــت جن ــد. در 1۳ اردیبهش ــته ش ــی کش خانعل
شــاه تــا میــدان بهارســتان توســط جمــع بســیار کثیــری از معلــان و 
دانشــجویان و دیگــر اقشــار اجتاعــی بــه نحو شــکوهمندی تشــییع 
ــار  ــچ وجــه در اختی ــه هی ــازه ب ــه جن ــاه ک ــتور ش شــد)برخاف دس
ــا رس دادن شــعار، خواهــان اســتعفای  ــه ب ــرد(. هم ــرار نگی ــان ق آن

نخســت وزیــر و محاکمــه ی قاتــل شــدند. 
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بــرای درک گســرتدگی تظاهــرات بهــرت اســت کــه نگاهــی بــه دو 
تلگــرام وابســته نظامــی آمریــکا در نیمــه شــب 14 اردیبهشــت بــه 

واشــنگن بیندازیــم :
ــا  ــران ب ــده در ای ــن ۵۰ هــزار تظاهــر کنن »طــی اعتصــاب معلمی
ارتــش و نیــروی انتظامــی مواجــه شــده اند، و احتــال دارد اعتصابــی 

در رسارس کشــور بــه زعامــت جبهــه ی ملــی برپــا شــود.«1۵ 
ــه )16  ــح 6 م ــاعت ۷.۳۰ صب ــل از س ــای ذی ــت نیروه ــرار اس »ق
ــق  ــس ملح ــوای پلی ــه ق ــرات ب ــی تظاه ــرای رسکوب ــت( ب اردیبهش
شــوند:یک گروهــان از تیــپ اول پیــاده؛ یــک گروهــان از تیــپ 
دوم پیــاده؛ گــردان چرتبــاز و رسبازانــی از گارد شاهنشــاهی مجهــز 
بــه رسنیــزه و وســایل موتــوری. دربــار بســیار مضطــرب اســت، بــه 
ویــژه ایــن کــه احســاس می کنــد رسبــازان بــه هیــچ وجــه بــه ســوی 
معلمیــن شــلیک نخواهنــد کــرد. چنانچــه تظاهــرات عمــده ای فــردا 
از رس گرفتــه شــود و نیروهــای انتظامــی عندالــزوم از شــلیک کــردن 
ــرای رژیــم خواهــد بــود. ممکــن  اجتنــاب کننــد، روز بحرانــی ای ب

اســت پیامــد آن رژیــم شــاه را ســخت تهدیــد کنــد.«16 
ــار  ــه درب ــی اســتعفای خــود را ب ــف امام در 14 اردیبهشــت رشی
ارســال کــرد. شــاه در  16 اردیبهشــت 1۳4۰ ، ضمــن پذیــرش 
اســتعفای رشیــف امامــی، علــی امینــی را بــه نخســت وزیــری 
انتخــاب کــرد. انحــال مجلــس شــورای ملــی و مجلــس ســنا یکــی 
ــود. ســفیر  ــن ســمت ب ــرش ای ــرای پذی ــی ب از پیــش رشط هــای امین
ــری  ــه نخســت وزی ــی ب ــاره انتخــاب امین فرانســه در گزارشــی درب
نوشــته بــود: »آیــا آقــای امینــی ایــران را از پرداخــت هزینــه یــک 

ــرد؟.«1۷  ــد ک ــاف خواه ــالب مع انق
 دولــت کنــدی فشــار مــی آورد کــه جبهــه ی ملــی هــم وارد کابینــه 
شــود. ولــی علــی رغــم کوشــش امینــی، نــه جبهــه ی ملــی پذیرفــت1۸ 
و نــه شــاه.1۹ دولــت امینــی مبــارزه بــا فســاد و اصاحــات ارضــی را 
آغــاز کــرد. امینــی، درخشــش، رهــر معلــان معــرتض را بــه عنــوان 
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ــه در  ــی، ک ــن املوت ــرد. نورالدی ــرورش انتخــاب ک ــوزش و پ ــر آم وزی
جوانــی یکــی از اعضــای گــروه کمونیســتی ۵۳ نفــر بــود- بــه عنــوان 
ــم  ــت ه ــنجانی سوسیالیس ــن ارس ــد. حس ــرتی برگزی ــر دادگس وزی
وزیــر کشــاورزی شــد. غامعلــی فریــور- یکــی از مشــاوران نزدیــک 
مصــدق- وزیــر صنایــع و معــادن شــد. شــاه هــم بــا صــدور بیانیــه ای 
در 1۹ اردیبهشــت 1۳4۰ انحــال مجلســین شــورای ملــی و ســنا را 

اعــام کــرد.
شــاه اصــاً امینــی و اصاحــات او را منی خواســت. بــه دولــت 
آمریــکا می گفــت کــه اگــر قــرار بــر اصاحــات و انقــاب باشــد، شــاه 
ــر  ــی و دیگ ــه ی مل ــن رهــر اصاحــات و انقــاب اســت. جبه بهرتی
مخالفــان هــم حــارض بــه ســکوت نبودنــد. آنــان قصــد داشــتند از 
فرصــت بــه وجــود آمــده بــرای ســازماندهی خــود و اعرتاض سیاســی 
اســتفاده کننــد. دولــت امینــی در 1۹ اردیبهشــت 4۰ میــدان جالیــه 
را بــرای تجمعــات سیاســی و تظاهــرات تعییــن کــرد. جبهــه ملــی در 
عیــن مخالفــت بــا ایــن امــر، بــرای 2۸ اردیبهشــت درخواســت تجمع 
ــت  ــی می گف ــود ول ــق ب ــان مواف ــع آن ــل تجم ــا اص ــی ب ــرد. امین ک
ــن تجمــع را برگــزار  ــه کشــور ای ــس از بازگشــت شــاه ب ــد پ بگذاری
کنیــد. ولــی بــه آنــان مجــوز داد و آن هــا هــم تجمــع بزرگــی را بــا 
ــار  ــاپور بختی ــی و ش ــم ســنجابی، غامحســین صدیق ســخرنانی کری
برگــزار کردنــد کــه مطابــق برخــی برآوردهــا حــدود 1۰۰ هــزار نفــر 
در آن رشکــت کردنــد. وقتــی از دکــرت محمــد مصــدق- کــه همچنــان 
در احمدآبــاد در حــر شــاه بــود- نــام بــرده شــد، جمعیــت چنــان 
ــر و  ــرد. ح ــوکه ک ــاه را ش ــه ش ــروز داد ک ــود ب ــاتی از خ احساس
تبلیغــات دروغیــن شــاه علیــه مصــدق بــی اثــری خــود را نشــان داد. 

جبهــه ملــی روحیــه گرفــت و بــر فعالیت هــای خــود افــزود.
ــزار  ــط برگ ــات را در آن رشای ــر انتخاب ــه اگ ــت ک ــی می دانس امین
کنــد، شــاه مطابــق معمــول، مجلــس شــاهانه درســت خواهــد کــرد. 
گزارش هــای ســفرای بریتانیــا و آمریــکا بــه رصاحــت نشــان می دهــد 
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کــه شــاه بــه آن هــا گفتــه بــود کــه اجــازه منی دهــد اعضــای جبهــه 
ملــی، کــه بازیچــه ی تــوده ای هــا هســتند، وارد مجلــس شــوند. او 
تأکیــد کــرده بــود کــه متــام قــدرت بایــد در دســت خــودش باشــد. به 
همیــن دلیــل، امینــی بــه دنبــال اصاحــات اجتاعــی و اقتصــادی- 

ــات آزاد  ــرای انتخاب ــی ب ــا فرصت ــود ت خصوصــاً اصاحــات ارضــی- ب
ــت  ــی آورد و دول ــار م ــاً فش ــی دامئ ــه ی مل ــا جبه ــازد. ام ــم س فراه
فاقــد مجلــس را غیــر قانونــی می خوانــد. شــاه هــم همــه را بســیج 
ــار وارد  ــی فش ــه امین ــات ب ــزاری انتخاب ــرای برگ ــه ب ــود ک ــرده ب ک
آورنــد.  ســفیر آمریــکا نوشــته اســت کــه شــاه بــه دنبــال حکومــت 
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فــردی اســت و "ســگ ها را رهــا کــرده اســت تــا دربــاره ی مســأله ی 
انتخابــات بــه امینــی حملــه کننــد". امینــی دیــداری خصوصــی بــا 
ــگاه  ــس دانش ــاد- رئی ــرت فره ــزل دک ــی در من ــه ی مل ــران جبه ره
ــه در آن دکــرت صدیقــی، آذر،  ــن مــورد صــورت داد ک ــران- در ای ته
ســنجابی، عبدالحســین خلیلــی و مهنــدس بــازرگان رشکــت داشــتند. 
امــا بــه نتیجــه ای نرســیدند. امینــی بــه آنــان پیشــنهاد کــرد بــه نــام 
ــد.  ــا نپذیرفتن ــا آنه ــد، ام ــت کنن ــات رشک ــدی در انتخاب ــزب جدی ح
خلیــل ملکــی2۰ و مهنــدس مهــدی بــازرگان21 سیاســت جبهــه ملــی 
ــازرگان و  ــدس ب ــد. مهن ــه شــار آورده ان ــن دوران را اشــتباه ب در ای
ــاور بودنــد کــه بایــد از تعــارض سیاســتهای  ــر ایــن ب دوستانشــان ب
ــا  ــی ب ــه نفــع مــردم اســتفاده کــرد و جبهــه ی مل ــا شــاه ب امینــی ب
ــه امینــی عمــا موضــع اســتبدادی شــاه را تقویــت  ــد ب حمــات تن

می کنــد.
شــاه هــر ترفنــدی را بــرای رسنگونــی امینی بــه کار می زد. از ســوی 
دیگــر، نیروهــای دســت راســتی و ســپهبد بختیــار - رئیــس ســاواک- 
ــی  ــار حت ــد. بختی ــی او بودن ــرای رسنگون ــی ب ــه چین ــال زمین در ح
ــا  ــه آمریکایی ه ــود، ک ــرده ب ــا ک ــنهاد کودت ــدی پیش ــت کن ــه دول ب
ــزار  ــد ه ــن 1۳4۰ چن ــرده بودنــد. در اول بهم ــت رد ک ــه رصاح ب
ــه  ــد ک ــا کردن ــران تظاهــرات اعرتاضــی برپ دانشــجوی دانشــگاه ته
ــم  ــرات ه ــن تظاه ــد. در ای ــوب ش ــهربانی رسک ــش و ش ــط ارت توس
نیروهــای نظامــی بیــش از 2۰۰ دانشــجو را مجــروح کــرده و یــک 
ــی از  ــن در یک ــر  را  در 2 بهم ــن کله ــام بهم ــه ن ــوز ب ــش آم دان
ــه  ــی ب ــرت امین ــتند. دک ــه، کش ــتان علمی ــی دبیرس ــای حوال کوچه ه
ــار را دســتگیر کنــد.  ــا بختی دیــدار شــاه رفــت و درخواســت کــرد ت

ــه خــارج کشــور رضایــت داد.22 . ــه ســفر او ب امــا شــاه فقــط ب
ــه  ــوی جبه ــه از س ــدر- ک ــی ص ــن بن ــی2۳ و ابوالحس ــژن جزن بی
ملــی مســئول تظاهــرات دانشــگاه تهــران بــود- تأییــد کرده انــد کــه 

ــود.24  ــی ب ــت امین ــی دول ــم رسنگون هــدف رژی
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شــاه پــس از ســفر بــه آمریــکا و دیــدار بــا کنــدی، پــس از 
بازگشــت عــزم خــود را بــرای برکنــاری امینــی جــزم کــرد. بــه نوعــی 
ــه اســتعفا شــد.  ــور ب ــر 1۳41 مجب ــی در 26 تی ــا امین ــرد ت ــار ک رفت
ــوب  ــری منص ــت وزی ــه نخس ــای او ب ــه ج ــم را ب ــدالله عل ــاه اس ش
ــه رسعــت  ــه ب ــالب ســفید"- ک ــوان رهــر "انق ــه عن ــرد و خــود ب ک
ــا  ــام داد- ظاهــر شــد. ب ــر ن ــه "انقــالب شــاه و مــردم" تغیی آن را ب
وجــود مخالفــت رصیــح روحانیــت بــه رهــری آیــت اللــه خمینــی، 
ــه انقــاب شــاه و  ــدوم اصــول 6 گان ــه برگــزاری رفران شــاه اقــدام ب
مــردم کــرد.2۵ نتیجــه رســمی کــه توســط دولــت اعــام شــد: از میــان 
ــد.  ــده، تنهــا 4 هــزار نفــر مخالــف رأی دادن ــون رشکــت کنن 6 میلی
مقابلــه ی آیــت اللــه خمینــی و شــاه بــه رویــداد 1۵ خــرداد 1۳42 

منتهــی شــد.
علــم از شــاه خواســت کــه فرماندهــی کل قــوا را بــرای چنــد روز 
بــه او واگــذار کنــد تــا مخالفــان و روحانیــت را رسکــوب کنــد. صبــح 
ــه  ــاال ک ــید: »ح ــرد و از او پرس ــن ک ــم تلف ــه عل ــاه ب ــرداد ش 1۵ خ
ــوپ و  ــردم ت ــرض ک ــن ع ــی. م ــی بکن ــه می خواه ــد، چ ــاب ش انق
ــم. از  ــاره می کن تفنــگ در دســت مــن اســت "..." مــادر آن هــا را پ
ــر  ــتم. اگ ــو هس ــت ت ــم و پش ــد موافق ــد و فرمودن ــه دل خندیدن ت
کمــی تزلــزل در اعلیحــرت مــن بــود مــن چــه غلطــی می توانســتم 
بکنــم؟ همــه چیــز بــه بــاد رفتــه بــود. فرمودنــد بلــی هــان 

ــد.«26   ــا را می خوردن ــو م ــای شپش آخونده
علم معتقد به رسکوب روحانیت، در مورد آن نوشته است:

»درســت روز 18 خــرداد بــود. مــن متــام ایــن ســه روز را از دفــرم 
ــون  ــم چ ــوش رفت ــا زره پ ــم ب ــعدآباد ه ــودم و س ــده ب ــارج نش خ
هنــوز شــهر متشــنج بــود.«. در کاخ ســعدآباد شــاه بــه او توضیــح 
ــته  ــه داش ــابق جلس ــتمداران س ــی از سیاس ــا گروه ــه ب ــد ک می ده
اســت. می گویــد: »تــو منی دانــی کــه انتظــام و عــأ بــا چــه وضعــی 
پیــش مــن آمدنــد. رس مــن داد زدنــد کــه بــس اســت آدم کشــی بــس 
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اســت. دولــت را بینداز...بعــد کــه حــرف آن هــا را شــنیدم آن هــا را 
از اطــاق بیــرون کــردم تــو را خواســتم.«2۷ علــم می گویــد کــه شــاه 
در هــان جلســه دســتور بازداشــت انتظــام و عــأ را صــادر کــرد.2۸ 
ــم هــم حاکــی اســت کــه تظاهــرات مخالفــان گســرتده  گــزارش عل

بــوده اســت.
ــه واشــنگن پســت 1۵ نوامــر 1۹۷۸ ، در گزارشــی تعــداد  روزنام
کشــته شــدگان 1۵ خــرداد 1۳42 را دســِت کــم یــک هــزار نفــر ذکــر 
ــه از رسکــوب تظاهــرات  ــی در گزارشــی ک ــژن جزن ــود.2۹ بی ــرده ب ک
1۵ خــرداد 1۳42 نوشــته، می گویــد ایــن تظاهــرات بــه رهــری شــاه 
وحشــیانه رسکــوب شــد. در ایــن کشــتار، 4 تــا 2۰ هــزار نفــر کشــته 
شــدند. ایــن "نقطــه عطفــی" در تاریــخ بــود کــه روابــط مخالفــان 

بــا رژیــم را تغییــر داد.۳۰ 



24

ــی آورد،  ــار من ــه ش ــف ب ــه عط ــرداد را نقط ــی 1۵ خ ــط جزن فق
خانــم ملبتــون هــم گفــت: »1۵ خــرداد نقطــه عطفــی در ســلطنت 
شــاه اســت؛ در آن روز او بــه شــکلی غیرمرتقبــه در مقابلــه بــا 

ــان داد.«۳1  ــت نش ــان قاطعی ــده جوی مفس
ــوب 1۵  ــس از رسک ــد روز پ ــا- چن ــفیر بریتانی ــت- س ــس رای دنی
ــاً  ــه او اص ــود ک ــگفت زده ب ــه و ش ــم رفت ــدار عل ــه دی ــرداد ب خ
ــد چــه رخ داده اســت. او گفــت کــه پــس از »1۵ خــرداد  منی فهمی
اوضــاع دیگــر" مثــل قبــل نخواهــد بــود، "حرکتــی را در نطفــه خفــه 

ــت.«۳2   ــرا نیس ــان ماج ــن پای ــا ای ــد ام کرده ان
ایــن "نقطــه عطــف" را بایــد جــدی بــه شــار آورد. ایــن نقطــه 

ــر داد. ــان را تغیی ــارزه سیاســی مخالف عطــف رسشــت مب
یروانــد آبراهامیــان هــم نقــش تعییــن کننــده ای بــرای ایــن 
رویــداد قائــل اســت. او می نویســد: »شــاه یــک بــار دیگــر مخالفــان 
ــت  ــان در صــدد تثبی ــه او همچن ــن ک ــا ای ــود. ب را رسکــوب کــرده ب
قــدرت خــود بــود، خاطــره کشــتارهای 1۳42 بــه صــورت نهفتــه ماند 
ــاره رس برکشــد. درســت  ــه می توانســت در فرصــت مناســب دوب ک
همچنــان کــه جنبــش تنباکــوی ســالهای 12۷۰ و 12۷1 مترینــی بــرای 
انقــاب مرشوطــه ســال های 12۸4 تــا 12۸۸ شــد، خیزش هــای 
ــا  ــرای انقــاب اســامی ســال های 1۳۵6 ت ــز مترینــی ب خــرداد 42 نی

ــود.«۳۳  1۳۵۷ ب
اکــر روشــنفکران و مخالفــان بــا دیــدن رسکــوب 1۵ خــرداد 1۳42 
حکــم پایــان اصاحــات و آغــاز انقــاب را صــادر کردنــد. ایــن مدعــا 

را بــه شــواهد و قرائــن بعــدی تثبیــت خواهیــم کــرد.
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تشکیل نهضت آزادی و اعالم 
پایان مبارزه مساملت آمیز

اعــام  بــه  آن،  انشــعاب های  و  دوم  ملــی  جبهــه  اختافــات 
موجودیــت "نهضــت آزادی ایــران" در 2۷ اردیبهشــت 1۳4۰ منتهــی 
ــازرگان و  ــدس ب ــی، مهن ــه طالقان ــت الل ــی آی ــان اصل ــد. موسس ش
ــام مهنــدس منصــور  ــار آن هــا، ن یداللــه ســحابی بودنــد. امــا در کن
عطایی)وزیــر کشــاورزی کابینــه دکــرت مصــدق(، آیــت اللــه زنجانــی، 
حســن نزیــه، رحیــم عطایــی و عبــاس ســمیعی هــم وجــود داشــت. 
ــت:  ــازرگان گف ــدس ب ــت آزادی مهن ــه ی نهض ــه ی افتتاحی در جلس
»مســلانیم، ایرانــی هســتیم، تابــع قانــون اساســی هســتیم، "شــاه 
رفرانــدم   ». نــه حکومــت"، مصدقــی هســتیم  کنــد،  ســلطنت 
اصاحــات شــاه در ششــم بهمــن 1۳41 برگــزار شــد. جبهــه ی ملــی 
بــا شــعار"اصالحات آری، دیکتاتــوری نــه" و نهضــت آزادی بــا 
مواضعــی تندتــر، ماننــد آیــت اللــه خمینــی و روحانیــت، پیــش از 
ــت آزادی در  ۳  ــه ی نهض ــد. اطاعی ــت کردن ــدم مخالف ــا رفران آن ب
بهمــن 1۳41 تحــت عنــوان "ایــران در آســتانه یــک انقــالب بــزرگ!" 
منتــرش شــد کــه انقــاب ســفید شــاه را توطئــه ی بیگانــگان به شــار 

ــرد.  ــداد می ک ــری آن قلم ــاً مج ــاه را رصف آورده و ش
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بــه دســتور شــاه از روز ســوم بهمــن بازداشــت رهــران جبهــه ی 
ــان  ــاب آن ــدم در غی ــا رفران ــی دوم و نهضــت آزادی آغــاز شــد ت مل
برگــزار شــود. بدیــن ترتیــب در زمــان قیــام 1۵ خــرداد 1۳42، رهــران 
ــی  ــه مل ــران جبه ــد. ره ــه رس می بردن ــدان ب ــت آزادی در زن نهض
دوم در 1۸ شــهریور 1۳42 - بــا فشــار دولــت آمریــکا- آزاد شــدند، 
ــگاه داشــته  ــدان ن ــرای محاکمــه در زن امــا رهــری نهضــت آزادی ب
ــن دو گــروه هــم در آزادی یکــی و ادامــه  شــد. تفــاوت مــرشب ای

زنــدان دیگــری موثــر بــود.
اولیــن جلســه ی محاکمــه ی رهــران نهضــت آزادی در دادگاه 
ــس از اعــام حکــم دادگاه  ــاز شــد. پ ــر 1۳42 آغ نظامــی در ۳۰ مه
بــدوی رهــران نهضــت آزادی در 16 دی 1۳42 )مهنــدس بــازرگان و 
آیــت اللــه طالقانــی هــر یــک 1۰ ســال زنــدان، دکــرت یداللــه ســحابی 
ــس  ــال حب ــک 6 س ــی هری ــی بابای ــد عل ــیبانی و احم ــاس ش و عب
مجــرد، مهنــدس عــزت اللــه ســحابی و ابوالفضــل حکیمــی و محمــد 
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مهــدی جعفــری هــر یــک 4 ســال زنــدان مجــرد(، مهنــدس بــازرگان 
در اولیــن جلســه دادگاه تجدیــد نظــر ، در 14 اســفند 1۳42، گفــت:
»در دادگاه قبلــی گفتنــد نــواری کــه ایــن جــا ضبــط صــوت 
می کننــد، بــه حضــور اعلیحــرت بــرده می شــود و ایشــان اســتاع 
اول  از خــدا می خواهیــم شــخص  مــا  بهــرت.  چــه  می فرماینــد، 
ــا را بشــنود.  ــای م ــف حرف ه ــدون تحری ــی واســطه، ب ــت، ب مملک
پادشــاه مملکــت نیــز احتیــاج دارد دو کلمــه حــرف، حــرف حســابی 
از زبــان اشــخاصی کــه نــه تــرس دارنــد و نــه طمــع دارنــد، بشــنود. 
ــا ارزش ایــن  ــا رصاحــت و ب چــه حرف هــای مــا، و چــه اظهــارات ب
ــانی  ــرت کس ــه به ــا. چ ــی وکای م ــا، یعن ــجاع م ــید و ش ــران رش اف
ــت  ــخص اول مملک ــر ش ــوت، براب ــط ص ــوار ضب ــن ن ــق ای از طری
بایســتند و صحبــت کننــد کــه قــرون طوالنــی اســتبداد قامــت آن هــا 
را نتوانســته خــم کنــد و جــز در پیشــگاه ذات ذوالجــال، رکــوع و 
ســجود و تعظیــم و تســبیح منی کننــد. شــاه مملکــت بایــد افتخــار 
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کنــد کــه در میــان ملــت ایــران، اشــخاصی هــم پیــدا می شــوند کــه 
"غــام خانــه زاد" و "نوکــر جان نثار" نیســتند. ایشــان ســال های ســال 
ــان نوکــران و چاکــران اســتاع فرمودنــد،  حرف هــای مــردم را از زب
یــک بــار هــم از زبــان آزاد مــردان- ولــی نــه آزاد مــردان کنگــره ای 

ــه مــرد، بشــنوند.«۳4  ــه آزاد بودنــد و ن ســازمان امنیتــی، کــه ن
ــازرگان اولیــن سیاســتمداری بــود کــه  احتــاالً مهنــدس مهــدی ب
پیامدهــای حکومــت مطلقــه ی شــاه را هشــدار داد. او در "آخریــن 
دفــاع" خــود در دادگاه تجدیدنظــر نظامــی در ۷ تیــر 1۳4۳ ، ضمــن 
دفــاع از قانــون اساســی، ســلطنت مرشوطــه و روش هــای مســاملت 
آمیــز فعالیــت سیاســی- در حالــی کــه می دانســت شــاه ســخنان او 

را خواهــد شــنید- گفــت:
»...مــی خواســتم دربــاره ســلطنت مرشوطه از دریچه چشــم شــا 
صحبــت کنم...ایــن اخطــار را پشــت ایــن تریبــون می کنــم کــه دفــاع 
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ــا، و نهضــت آزادی  ــر م ــاع از ســلطنت مرشوطــه اســت. اگ ــا، دف م
ایــران را کــه یگانــه جمعیتــی اســت کــه رصیحــاً گفتــه و می گویــد 
طرفــدار قانــون اساســی و ســلطنت مرشوطــه اســت، احیانــاً، ظاهــراً 
محکــوم کنیــد اســمش را از بیــن بریــد؛ اگــر جمعیت هــای طبیعــی 
واقعــی کــه از ملــت رسچشــمه گرفتــه باشــد، بعــد از ایــن درســت 
ــن، و دادگاه هــای دیگــری  ــی و چــه روی زمی ــر زمین شــود، چــه زی
نظیــر ایــن دادگاه تشــکیل شــود، آن جمعیــت و آن دادگاه طرفــدار 
رژیــم ســلطنت نخواهــد بــود. مــا آخریــن ســنگر دفــاع از ســلطنت 
ــن اگــر دادگاهــی  ــون اساســی هســتیم. بعــد از ای مرشوطــه و قان
تشــکیل شــود، بــا جمعیتــی رس و کار خواهــد داشــت، کــه واقعــاً 

مخالــف ایــن رژیم اســت.«۳۵ 
مهندس بازرگان بعدها گفت:

»فکــر مقاومــت مســلحانه در برابــر رژیــم کودتــا، از اواخــر ســال 



۳۰

ــی،  ــی و مذهب ــای مل ــن مقاومت ه ــوب آخری ــس از رسک 1۳42 ، پ
ــی و  ــت مل ــت نهض ــیون و شکس ــای اپوزیس ــدن نیروه ــی ش متاش
ــت،  ــی، شــکل گرف ــق قانون ــارزه، از طری ــات مب ــن امکان ــن رف از بی
بــه طــوری کــه در ســال 1۳4۳ همــه گروه هــا و دســتجات مخالــف 
رژیــم، بــا افــکار و ایدئولوژی هــای گوناگــون، بــه یــک نتیجــه 
ــا رژیــم شــاه، مبــارزه  واحــد رســیده بودنــد کــه تنهــا راه مبــارزه ب
مســلحانه اســت. بنــده نیــز در ضمــن دفــاع در دادگاه نظامــی ایــن 
نکتــه را بــه رئیــس دادگاه خاطــر نشــان کــردم و گفتم:"...مــا آخریــن 
ــی  ــارزه سیاس ــه مب ــی، ب ــون اساس ــه از راه قان ــتیم ک ــانی هس کس
ــه" را  ــم، ایــن "نکت ــم، و از رئیــس دادگاه انتظــار داری برخاســته ای

ــد..." .«۳6  ــا بگوین ــه باالتری ه ب



۳1

تشکیل موتلفه و ترور حسن 
علی منصور

تحلیــل و پیــش بینــی مهنــدس بــازرگان بــه رسعــت عملــی شــد. 
۸ مــاه بعــد - در اول بهمــن 1۳4۳- حســن علــی منصــور )نخســت 
وزیــر شــاه( توســط هیأت هــای موتلفــه- بــه دلیــل تصویــب 
ــرور و در ششــم بهمــن کشــته شــد. حســن علــی  کاپیتوالســیون- ت
ــتانش"  ــر "دوس ــه اک ــرد ک ــار می ک ــی افتخ ــور علن ــه ط ــور ب منص
ــرت ســازمان  ــس دف ــان یاتســویچ، رئی ــه خصــوص گراتی ــی- ب آمریکای

ــتند. ــران- هس ــی آی ای" در ای "س
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جمعیــت هیئت هــای موتلفــه در  بهــار 1۳42 تشــکیل شــد. 
افــرادی چــون حــاج صــادق امانــی، محمــد صــادق اســامی، حــاج 
مهــدی عراقــی، حبیــب اللــه عســگراوالدی، اســدالله الجــوردی، حــاج 
ســید عــاء الدیــن میــر محمــد صادقــی، حــاج حبیــب اللــه شــفیق و 
حــاج ابوالفضــل توکلــی از موسســان و رهــران آن بودنــد. آیــت اللــه 
ــت  ــورای روحانی ــی ش ــواری و موالی ــتی، ان ــری، بهش ــی مطه مرتض
ــان کامــاً همــراه و هاهنــگ  ــد. آن ــن گــروه را تشــکیل می دادن ای
بــا حرکــت آیــت اللــه خمینــی بودنــد. صــادق امانــی در دادگاه-  ۷ 

اردیبهشــت 1۳44- گفــت:
»مــا بــا بررســی اوضــاع بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه پاســخ بــه 
ایــن مســئله، از لولــه تفنــگ می توانــد خــارج شــود.«۳۷ »شــاه 
ــد،  ــته باش ــت را داش ــور مملک ــت در ام ــق دخال ــه ح ــدون آن ک ب
رســامً دخالــت و اوامــر خــود را تحمیــل می منایــد، کــه مــا خواهــان 
محــو آن هســتیم. مــن احســاس می کنــم کــه تبعیــض رسارس شــئون 

ایــن کشــور را فــرا گرفتــه اســت.«۳۸ 
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از آنــان اعــدام شــدند)محمد بخارایــی، رضــا صفــار  4 نفــر 
ــر  ــی(، 6 نف ــی همدان ــادق امان ــژاد و ص ــک ن ــی نی ــدی، مرتض هرن
حبــس ابد)مهــدی عراقی، هاشــم امانــی همدانــی، حبیــب اللــه 
عســکراوالدی،عباس مدرســی فــر، ابوالفضــل حیــدری، محمــد تقــی 
ــواری و احمــد  ــن ان کافچــی(، 2 نفــر 1۵ ســال حبــس )محــی الدی
ــه  ــز ب ــی نی ــر نظام ــر از اعضــای غی ــش از 1۰۰ نف شــاهبداغلو(. بی

ــوم شــدند.     ــدان محک ــه زن ــروه ب ــن گ ــا ای ــکاری ب ــل هم دلی
بیــژن جزنــی تــرور حســن علــی منصــور را بــا تــرور رزم آرأ 
بــه  بهمــن 4۳  اول  کــرده و می نویســد: »منصــور در  مقایســه 
رضب گلولــه فدائیــان اســام کشــته شــد...در واقــع ایــن بــار نیــز در 
حالــی کــه منصــور همیــن الیحــه نفــت را بــه مجلــس می بــرد بــه 
رسنوشــت رزم آرأ دچــار شــد و آن هــم توســط هــان دســته ای کــه 
رزم آرأ را کشــته بودنــد ولــی ایــن بــار برخــاف اثــری کــه تــرور رزم 
ــح  ــور نتای ــل منص ــت، قت ــال 2۹ گذاش ــی س ــت سیاس آرأ در موقعی
مثبتــی بــه بــار نیــاورد و حرکــت رژیــم را متوقــف یــا کنــد نکــرد. 
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دیکتاتــوری پــس از تــرور منصــور بــا هــان شــتاب بــه پیــش رفــت 
و ســازمان های مخفــی انقابــی نیــز در تأثیــر ایــن حرکــت بــه 
تکاپــو نیفتادنــد و ایــن حرکــت ادامــه پیــدا نکــرد و از تــرور عــادی 
بــه تــرور انقالبــی بــدل نشــد.«۳۹ در بخــش دیگــری، تــرور حســن 
علــی منصــور توســط موتلفــه را تحــت عنــوان "تــرور سیاســی" نــه 
"تاکتیک هــای مبــارزه مســلحانه انقابــی" تقســیم کــرده ولــی آن را 
موثــر دانســته و می گویــد »کشــته شــدن منصــور در حــد عمومــی 
اثــر گذاشــت و در افزایــش متایــات مســلحانه بــه خصــوص در بیــن 

ــر نبــود.«4۰   ــر مارکسیســت بــی تأثی عنــارص مذهبــی و غی



۳۵

موعود گرایی فروغ فرخ زاد

فــروغ  فــرخ  زاد ) ۷ دی 1۳1۳- 24 بهمــن 1۳4۵(، در چنین فضایی 
و پــس از ایــن حــوادث شــعر "کســی کــه مثــل هیــچ کــس نیســت" 
ــود،  ــه او در آن می زیســت نب را رسود. فقــط ســیاق عمومــی ای ک
فــروغ  و ابراهیــم گلســتان41 عاشــق و معشــوق یکدیگــر بودنــد.42 
ــم  ــا رژی ــی در مــورد رابطــه ب ــدگاه سیاســی متفاوت ــن کــه دی ــا ای ب
داشــتند، امــا بــر یکدیگــر تأثیرسیاســی هــم می گذاشــتند.4۳ گلســتان 
اگرچــه روابطــی بــا حکومــت داشــت، ولــی پــس از بازداشــت آیــت 
اللــه خمینــی بــه دیــدار او رفتــه بــود و اعــرتاض او بــه کاپیتوالســیون 

http://shereno.com/2/8/99.html
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را برحــق می دانســت. می گفــت کــه رضاشــاه کاپیتوالســیون را لغــو 
کــرد و حــاال اینهــا دوبــاره ایــن تبعیــض را تصویــب کرده انــد.

گلســتان در فیلــم خشــت و آئینــه - کــه اندکــی پــس از 1۵ خــرداد 
1۳42 ســاخته شــده- در یــک صحنــه راه رفــن و حــرف زدن هاشــم 
و تاجــی در محله هــای جنــوب شــهر را نشــان می دهــد. ایــن 
کارگاه  یــک  از  دو 
مســگری  کوچــک 
می شــوند،  رد 
در  کــه  حالــی  در 
یکــی از حجره هــا، 
عکــس آیــت اللــه 
کنــار  در  خمینــی 
نصــب  ورودی 
ــر  ــت. پ ــده اس ش
نوجوانــی در داخــل 
کنــار  در  حجــره 
گداختــه  آتشــی 
قــرار دارد. عکــس 
آیــت اللــه خمینــی، 
ــه  ــه ک ــش گداخت آت
می کنــد  فــوران 
نوجــوان،  پــر  و 
انقــاب  از  خــر 
ــی  ــد. خمین می دهن
آتشــی برافروختــه و می توانــد ناجــی آن پــر فقیــر باشــد.44 
گلســتان گفتــه اســت کــه پــس از بازداشــت آیــت اللــه خمینــی و 
تحــت نظــر بــودن او در منزلــی در تهــران، بــه دیــدار او رفتــه و در 
معرفــی خــودش، از پــدر بزرگــش- کــه آیــت اللــه بــوده- و عمویــش 
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کــه او هــم آیــت اللــه بــوده، و پــر عمویــش کــه شــاگرد آیــت اللــه 
خمینــی بــوده ســخن می گویــد. آیــت اللــه خمینــی همــه آن هــا را 

می شــناخته اســت.4۵ 
ــج  ــم ارسار دره گن ــم گلســتان در اوج قــدرت شــاه، در فیل ابراهی
جنــی بــه خوبــی تجــدد آمرانــه شــاه را بــه نقــد کشــید و نشــان داد 
کــه ایــن نــوع تجــدد - یــا "مدرنیســم توســعه نیافتگــی" بــه تعبیــر 

مارشــال برمــن- بــه انقــاب منتهــی خواهــد شــد.46 
ــگ نظــام پدرســاالر  ــه جن ــر" ب ــر گه ــرز پ ــروغ در شــعر "ای م ف
رفتــه و همــه چیــز را بــه ریشــخند می گیــرد. بخــش ۵ کــه شــاره 
ــان و  ــروغ- از آن صــادر شــده، در آن زم ــرای ف ــنامه 6۷۸ - ب شناس
ــن  ــراف دروازه قزوی ــای اط ــی، محله ه ــار اجتاع ــی اقش ــزد برخ ن
را "ناحیــه پنــج" می نامیدنــد کــه مرکــز دزدهــا ،مــال خرهــا، 
ــد  ــت وآم ــکونت و رف ــل س ــا، دالالن و مح ــا ، معتاده قاچاقچی ه
اراذل و اوبــاش بــود. او همــه افراد و نهادهــای اجتاعی و حکومتی 
ــه تعبیــر دیگــر،  ــا شــخص واره شــعر، هــم هویــت می ســازد. ب را ب
شناســنامه هویــت همــه آنــان از "بخــش ۵" صــادر شــده و کل نظــام 
حاکمــه و کارگزارانــش، هویتــی جــز اراذل و اوبــاش ندارنــد. امیــد 
بــه آینــده - میــدان دیــد- کل مــردم ایــن جامعــه محــدود بــه میــدان 

"تیــر"، میــدان "اعــدام" و "میــدان توپخانــه" اســت:
»مــن در میــان تــوده ســازنده ای قــدم بــه عرصه هســتی نهــاده ام/

کــه گرچــه نــان نــدارد، امــا بــه جــای آن میــدان دیــد بــاز و وســیعی 
دارد/کــه مرزهــای فعلــی جغرافیاییــش/از جانــب شــال، بــه میــدان 
پــر طــراوت و ســبز تیــر/و از جنــوب، بــه میــدان باســتانی اعــدام/و 

در/ مناطــق پــر ازدحــام، بــه میــدان توپخانــه رســیده ســت.«
فــروغ آزادی خواهــی را بــه "مــرده بــاد و زنــده بــاد" فــرو 
منی کاســت. در شــعر "بعــد از تــو" گوشــه چشــمی بــه ایــن وضعیــت 

اندختــه اســت. می گویــد:
ــام  ــا مت ــو م ــد از ت ــت کردیم/بع ــم خیان ــه ه ــا ب ــو م ــد از ت »بع
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یادگاری هــا را/بــا تکه هــای رسب ، و بــا قطره هــای منفجــر شــده ی 
ــم/ ــه زدودی ــای کوچ ــه ی دیواره ــچ گرفت ــای گ ــون/از گیجگاه ه خ
ــاد... ــم/ و داد کشــیدیم:«زنده ب ــه میدان هــا رفتی ــا ب ــو م بعــد از ت

مــرده بــاد«/ و در هیاهــوی میــدان ، بــرای ســکه های کوچــک آوازه 
خوان/کــه زیرکانــه بــه دیــدار شــهر آمــده بودنــد ، دســت زدیــم.«

فــروغ هــم مأیــوس و رسخــورده از وضــع موجــود، موعودگرایانــه 
وعــده می دهــد کــه نجــات دهنــده ای خواهــد آمــد و همــه چیــز را 
بــه طــور برابــر میــان همــه تقســیم خواهــد کــرد. موعــود او "کســی 
ــن  ــام خونی ــردم و قی ــا کمــک م ــس نیســت"4۷ ب ــچ ک ــل هی ــه مث ک
آنــان ظهــور خواهــد کــرد. مــردم بــرای ظهــور او بایــد نشــان دهنــد 
ــفند-  ــتار گاو و گوس ــه کش ــای واال- ن ــرای آرمان ه ــد ب ــه حارضن ک
ــای  ــر درخت ه ــده، "زی ــات دهن ــود نج ــد. موع ــانی کنن ــون فش خ
کهنــه یحیــی بچــه کــرده اســت". شــاید بتــوان خطــر کــرد و تأویــل 
ایــن را در شــعر "دمل بــرای باغچــه می ســوزد" فــروغ جســت و جــو 

کــرد کــه گفتــه اســت:
ــه جــای گل/  ــا همــه در خــاک باغچه هاشــان ب »همســایه های م
ــر روی  ــه ب ــا هم ــایه های م ــد/ همس ــل می کارن ــاره و مسلس خمپ
و حوض هــای  می گذارنــد/  شــان/ رسپــوش  کاشــی  حوض هــای 
ــد/ و  ــی باروتن ــای مخف ــد/ انباره ــه خــود بخواهن ــی آنک کاشــی/ ب
بچه هــای کوچــه مــا کیف هــای مدرســه شــان را/از مبب هــای 

ــد.« ــر کرده ان ــک پ کوچ
در ایــن شــعر فــروغ بــه نوعــی رسنگونــی رژیــم و وقــوع انقابــی 
خونیــن را پیــش بینــی کــرده بــود. می گویــد کــه همــه شــاهد مــرگ 
ــاه و  ــته اند. بــه ش ــر آن بس ــم ب ــال چش ــن ح باغچه انــد و در عی
دیگــر زمامــداران سیاســی کــه گــان می کردنــد ایــران جزیــره ثبــات 
اســت و کار همــه مخالفــان را یکــره کرده انــد، از قلــب ورم کــرده 
ــاره و مسلســل  ــه جــای گل، در آن خمپ باغچــه خــر مــی داد کــه ب
ــناس  ــر ناش ــک اب ــارش ی ــار ب ــه »در انتظ ــن باغچ ــته اند. و ای کاش

http://shereno.com/2/8/98.html
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خمیــازه می کشــد«. هشــدار مــی داد کــه هنــوز وقــت بــرای شــفای 
ایــن بیــار در حــال مــرگ وجــود دارد و بایــد او را بــه بیارســتان 
بــرد، ولــی در هــر حــال ذهــن ایــن باغچــه از خاطــرات ســبز تهــی 

شــده و در حــال مــرگ اســت:
»مــن از زمانــی/ کــه قلــب خــود را گــم کــرده اســت می ترســم/ 
مــن از تصــور بیهودگــی ایــن همــه دســت/ و از تجســم بیگانگــی 
ایــن همــه صــورت می ترســم/ مــن مثــل دانــش آمــوزی/ کــه درس 
هندســه اش را/ دیوانــه وار دوســت مــی دارد تنهــا هســتم/ و فکــر 
ــر  ــن فک ــرد/ م ــتان ب ــه بیارس ــود ب ــه را می ش ــه باغچ ــم ک می کن
ــب  ــم.../ و قل ــر می کن ــن فک ــم.../ م ــر می کن ــن فک ــم.../ م می کن
باغچــه در زیــر آفتــاب ورم کــرده اســت/ و ذهــن باغچــه آرام آرام/ 

ــود.« ــبز/تهی می ش ــرات س از خاط
ــرداد  ــای 2۸م ــس از کودت ــروغ  پ ــه از ف ــی ک ــروغ- فروغ ــن ف ای
ــر  ــی پ ــردم، گناه ــعر:"گنه ک ــش را در ش ــزارش گناه ــه گ 1۳۳2 )ک
زلــذت/در آغوشــی کــه گــرم و آتشــین بــود" بازگــو کــرد( بــه فــروغ 
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پــس از 1۵ خــرداد 1۳42 گــذر کــرده -  هــان فروعــی اســت کــه 
ــر شــد«.4۸  ــت بخی ــد »عاقب ــه ای می گوی ــی خامن عل
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از بیژن جزنی تا چریکهای فدایی 
خلق ایران

دیکتاتــوری مطلقــه شــاه از یــک ســو، و شکســت مشــی مســاملت 
آمیــز حــزب تــوده از دیگــر ســو، بیــژن جزنــی و همفکرانــش را بــه 
ــخ ســی ســاله  ــاب  تاری ــد. او در ســه کت ــگ چریکــی ران ســوی جن
سیاســی، نــرد بــا دیکتاتــوری و چگونــه مبــارزه مســلحانه تــوده ای 
ــح  ــت را توضی ــن سیاس ــل ای ــل و دالی ــا عل ــیده ت ــود؟ ، کوش می ش

داده و همــه را بــه ایــن ســو ســوق دهــد.
بیــژن جزنــی رضورت گــذار از مبــارزه مســاملت آمیــز بــه مبــارزه 
کــه  می کــرد  ادعــا  او  می کــرد؟  توجیــه  چگونــه  را  مســلحانه 
دیکتاتــوری خودکامــه شــاه روی رژیــم فرانکــو را ســفید کــرده 
ــای  ــرداد 1۳42، گروه ه ــوب 1۵ خ ــس از رسک ــد پ ــت.4۹ می گوی اس
مارکسیســت و غیــر مارکسیســت بــه ســوی مبــارزه مســلحانه رفتنــد 
و ایــن مبــارزه در ســال 1۳4۹ بــه بــار نشســت. امــا اصاحــات 
ارضــی نقشــی در ایــن گــذار نداشــت، »آنچــه عامــل تعییــن کننــده 
در رضورت مبــارزه مســلحانه بــه شــار مــی رود، تهاجــم دیکتاتــوری 
پــس از یــک دوره عقــب نشــینی اســت ...مهمرتیــن عامــل رضورت 
ــات  ــم، ســلب امکان ــوری رژی ــارزه مســلحانه "بازگشــت" دیکتات مب
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ــه  ــردم ) و ب ــه م ــل ب ــدت قب ــاه م ــی دوره کوت ــه ط ــدودی ک مح
خصــوص بــه نســل جدیــدی کــه در میــدان مبــارزه پیــدا شــده بــود( 
ــی  در  ــه حت ــن وحشــیانه مــردم ک ــود، رسکــوب خونی داده شــده ب
2۸ مــرداد هــم رسکوبــی شــبیه آن رخ نــداده بــود و باالخــره شــکل 
فــردی دیکتاتــوری کــه خشــن تریــن و خفقــان انگیزتریــن نــوع آن 
ــوع آن در حکومــت رضاخــان از نظــر تاریخــی  ــا ن ــردم ب ــود و م ب
آشــنایی داشــتند، بــه شــار مــی رود.«۵۰ او تأکیــد می کنــد کــه 
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ــده  ــلحانه ران ــارزه مس ــه ســوی مب ــرشو را ب ــای پی ــه جریان ه »آنچ
ــوده اســت.«۵1  ــوری شــاه ب ــاً دیکتات ــز عمدت اســت نی

ــه  ــه ب ــا هم ــود، ام ــردی ب ــوری ف ــای دیکتات ــر از رژیم ه ــا پ دنی
رساغ مبــارزه مســلحانه منی رفتنــد. پــس علــل و دالیــل دیگــری 
ــن رابطــه  ــی در همی ــود. جزن ــذر الزم ب ــن گ ــح ای ــرای توضی هــم ب
از نقــش "رویــداد عظیــم انقــاب کبیــر فرانســه"، انقــاب روســیه، 
انقــاب الجزایــر، جنــگ ضــد امپریالیســتی ویتنــام، جنبــش انقابــی 
ــران  ــلحانه ای ــارزه مس ــری مب ــکل گی ــر ش ــار، ب ــطین،یمن، ظف فلس
ــارزه  ــه مب ــذار ب ــی" گ ــد.۵2 "رشط الزم" و "رشط کاف ــخن می گوی س
مســلحانه را از یکدیگــر متایــز کــرده و می گویــد دیکتاتــوری 
ــلحانه  ــارزه مس ــردم "رشط الزم" مب ــوق م ــه حق ــلب هم ــاه و س ش
بــود، امــا تجــارب داخلــی و جهانــی هــم "رشط کافــی" بــرای آغــاز 
مبــارزه مســلحانه بــود. در جمــع بنــدی دالیــل شــکل گیــری مبــارزه 
مســلحانه در ســال های پــس از 1۳4۹ می گویــد: اوالً: نارضایتــی 
اقتصــادی و سیاســی مــردم. ثانیــاً: دیکتاتــوری فــردی بســیار خشــن 
شــاه کــه هرگونــه مبــارزه مســاملت آمیــز را غیــر ممکن ســاخته بود. 
ثالثــاً: وجــود گروه هــای کوچــک جوانــی کــه بــا اتــکای بــا تجــارب 
ــن  ــد.۵۳ در عی ــم بودن ــا رژی ــارزه مســلحانه ب ــه مب پیشــین حــارض ب
حــال، یــک نکتــه کلیــدی را در رویکــرد ایــن گروه هــا نبایــد نادیــده 
ــیر  ــق تفس ــد و مطاب ــت بودن ــت- لنینینس ــان مارکسیس ــت. آن گرف
ارتدوکــس، بــه روش هــای مســاملت آمیــز منی تــوان بــه سوسیالیســم 
ــه  ــاد ب ــه اعتق ــف هرگون ــا مخال ــی می نویســد: »م ــرد. جزن ــذر ک گ
ــم  ــا روح مارکسیس ــه ب ــز ک ــن ت ــتیم. ای ــز هس ــاملت آمی ــذار مس گ
ــی از  ــه یک ــرد ک ــرار می گی ــد ق ــورد تأکی ــا م ــت دارد از آنج مطابق
ــکان  ــن ام ــان، پذیرف ــا در جه ــات رویزیونیســم معــارص م خصوصی
گــذار مســاملت آمیــز بــه سوسیالیســم اســت.«۵4 پــس مســأله فقــط 
و فقــط ایــن ادعــا نبــود کــه »بــی شــک دیکتاتــوری شــاه یکــی از 
خــون آشــام تریــن دیکتاتوری هــای جهــان معرفــی شــده اســت.«۵۵ 
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، بلکــه مســأله گــذار بــه سوسیالیســم و دیکتاتــوری پرولتاریــا هم در 
انتخــاب مبــارزه مســلحانه موضوعیــت داشــت. انقــاب بــرای آنــان 
بــه خــودی خــود موضوعیــت داشــت. یعنــی اگــر آنــان در کشــور 
ــم-  ــق مارکسیس ــتند، مطاب ــم می زیس ــری ه ــتی دیگ ــر کمونیس غی
ــد. ــد انقــاب می کردن ــه سوسیالیســم بای ــذار ب ــرای گ لنینینســم، ب

در جلســات او و همفکرانــش در دهــه 1۳4۰ موضــوع بحــث ایــن 
بــود کــه آیــا می تــوان بــا روش قهرآمیــز، اهــداف انقابــی را پیــش 
بــرد؟ نتیجــه گیــری آنــان ایــن بــود کــه بــا تعــداد انــدک منی تــوان 
ــه  ــی ب ــد. جزن ــدارک دی ــاب را ت ــوان انق ــا می ت ــرد، ام ــاب ک انق
پیشــاهنگ می نگریســت کــه  بــه عنــوان  گروه انــدک چریکــی 
جامعــه را تــکان داده و انقابــی کننــد. بــه تعبیــر خــودش، "تــدارک 

قهرآمیــز انقــالب". بــرای ایــن کــه :
ــم  ــر ضــد رژی ــز ب ــارزه قهرآمی ــه مب »مــردم در رشایطــی دســت ب
ــر ممکــن  ــرای آن هــا غی ــه وضــع موجــود ب ــه اوال،ً ادام ــد ک می زنن
شــده باشــد؟...، ثانیــاً، قــدرت توســل بــه ســاح را در خــود ببیننــد و 
ایــن بســتگی دارد بــه نقــش پیشــاهنگ انقابــی آنهــا و ثالثــا، درک 
ــادی  ــی و اقتص ــته های سیاس ــه خواس ــیدن ب ــه رس ــند ک ــرده باش ک
آنــان از راه هــای آســان تــر، یعنــی راه هــای مســاملت آمیــز، ممکــن 

نیســت.«۵6 
ــد  ــن نتیجــه رســیده بودن ــه ای ــش از آن ب ــی و دوســتانش پی جزن
ــای علیــه مصــدق، رسکــوب 1۵ خــرداد و جبهــه ملــی  ــا کودت کــه ب
ــدارد  ــچ نتیجــه ای ن ــز" هی و دانشــگاه، "فعالیت هــای مســاملت آمی
و پیــروزی در رشایــط ایــران تنهــا از راه نــرد مســلحانه حاصــل 
می شــود. جزنــی بیشــرت بــه مــدل کوبــا دلبســته بــود. منتهــی 
ــه و  ــتاها رفت ــا و روس ــه کوه ه ــد ب ــهری بای ــک ش ــای کوچ گروه ه
بجنگنــد تــا روســتائیان را بــا خــود همــراه ســازند. اصاحــات ارضــی 
ــرش  ــد و می گفــت: »پذی ــرد مســلحانه منی دی ــی ن شــاه را هــم ناف
تغییــرات اقتصــادی و اجتاعــی در روســتاهای ایــران منتــج بــه نفــی 



4۵

ــود.«۵۷  ــتایی)کوهی( منی ش ــه روس ــلحانه در منطق ــارزه مس مب
جزنــی بــا تــرور مخالــف بــود، امــا از جهــت ابــزاری آن را تأییــد 
می کــرد و می گفــت: »در رشایــط فعلــی کشــن عنــارص منفــور 
رژیــم تنهــا بــه مثابــه نشــان دادن رضبــه پذیــری رژیــم و برانگیخــن 
ــه  ــه رژیــم ارزش دارد.«۵۸ ب ــه مــردم نســبت ب احســاس تنفــر و کین
تعبیــر دیگــر، تــرور فرســیو و طاهــری را "اعــامل قــدرت پیشــاهنگ" 
در برابــر "اعــامل قــدرت رژیــم" بــه شــار مــی آورد. یعنــی رضبــه 
ناپذیــری قــدرت ایــن غــول شکســته می شــود. جزنــی حتــی صدمــه 
زدن و منفجــر کــردن صنعــت نفــت ایــران را جزیــی از مبــارزه 
مســلحانه بــه شــار مــی آورد و آن را تجویــز می کــرد . رسقــت 
از بانک هــا را هــم تحــت عنــوان "مصــادره" تجویــز می کــرد و 
می گفــت نیازهــای مالــی ســازمان های چریکــی را تأمیــن می کنــد.۵۹ 
در نهایــت از طریــق بــه هــم پیوســن "گــروه احمــدزاده- پویــان" 

)مســعود احمــدزاده، امیــر پرویــز پویــان و عباس مفتاحــی( و "گروه 
جنگل")پنــج تــن از اعضــای بازداشــت نشــده گــروه جزنــی: از جمله 
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محمــد صفایــی آشــتیانی و علــی اکــر صفایــی( بــه تشــکیل ســازمان 
چریکهــای فدایــی خلــق منتهــی شــد. پویــان در بهــار 1۳4۹ "مبــارزه 
ــم در  ــد زاده ه ــت6۰ و احم ــاء " را نوش ــوری بق ــلحانه و رد تئ مس
تابســتان 1۳4۹ "مبــارزه مســلحانه؛ هــم اســراتژی و هــم تاکتیــک" 
ــا  ــارزه مســلحانه ب ــی از "رابطــه مب ــه برداشــت جزن را نوشــت. البت

انقــاب" بــا برداشــت پویــان و احمــد زاده یکســان نبــود.
مســعود احمــد زاده ادعــا می کــرد کــه جامعــه کامــاً در وضعیــت 
انقابــی قــرار دارد. او بــرای ایــن ادعــا هیــچ شــواهد و قرائنــی ارائــه 
منی کــرد، فقــط مخالفــان و ناقــدان ایــن مدعــا را رفرمیســت ، 

ــت: ــرد و می گف ــداد می ک ــت قلم ــکار و اپورتونیس سازش
»هرگونــه توســل بــه آمــاده نبــودن رشایــط عینــی انقــاب، مبیــن 
اپورتونیســم، سازشــکاری و رفرمیســم، نشــانه فقــدان شــهامت 

ــت.«61  ــی اس ــی عمل ــه ب ــی و توجی سیاس
خواننــده توجــه دارد کــه در ایــن مــن، رفــرم بــه عنــوان دشــنام 
بــه کار رفتــه اســت. احمــدزاده در طــرح ایــن ادعــا تنهــا نبــود، او و 
اکــر مخالفــان و روشــنفکران، رفــرم و گفــت و گــوی بــا رژیــم شــاه 
ــه توســط  ــود ک ــی ب ــن گفتان ــد. ای ــه شــار می آوردن ــت ب را خیان
ــدزاده  ــای احم ــد. ادعاه ــاخته ش ــاه س ــان ش ــنفکران و مخالف روش
ــه نظــر  ــارض ب ــاب متع ــی انق ــط عین ــودن رشای ــاده ب ــورد آم در م

می رســند.62 
ــه  ــت ک ــاله" می گف ــه س ــدی س ــع بن ــم در "جم ــد ارشف ه حمی
فضــای پلیســی و رسکوبگرانــه راه هرگونــه فعالیــت مســاملت آمیــز 
ــارزه  ــچ راهــی جــز مب ــب، هی ــن ترتی ــرده اســت، بدی را مســدود ک

ــدارد.6۳  ــرای شکســن ایــن فضــا وجــود ن مســلحانه ب
ایــن نــوع مبــارزه، کامــاً متأثــر از انقــاب روســیه و انقــاب چیــن 
بــود. چریکهــای فدایــی خلــق ایــن دو انقــاب را الگــو قــرار داده و 
ادعــا می کردنــد کــه در جامعــه ایــران نیــز دقیقــا هــان اشــکال و 

مراحــل تکــرار خواهــد شــد. آنــان در ســال  1۳۵۳ نوشــتند:
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»مــا تجربــه حــزب کمونیســت چیــن را آموختــه ایــم و بــاز هــم 
می آموزیم...مــا بــر مبنــای تجربیــات خلق هــای پیــرشو و از جملــه 
چیــن، واقعیــات سیاســی ایــران را در ســال های اخیــر مطالعــه 
و جمــع بنــدی می کنیــم. بســیاری از مشــخصات انقــاب مــا و 
ــر شــباهت  ــه انقــاب اکت ــن، ب بســیاری از مشــخصات انقــاب چی
دارد. در انقــاب مــا جنــگ تــوده ای طوالنــی وجــود خواهد داشــت؛ 
ــزب  ــری ح ــا ره ــا ب ــاب م ــت. انق ــوده اس ــن ب ــز چنی ــن نی در چی
کمونیســم بــه مثــر خواهــد رســید؛ در چیــن نیــز چنیــن بــوده اســت. 
ــد  ــتایی خواه ــق روس ــا در مناط ــوده ای م ــش ت ــی ارت ــگاه نظام پای
بــود؛ در چیــن نیــز چنیــن بــوده اســت. انقــاب مــا فقــط بــا اتحــاد 
ــری  ــا ره ــهر]ی[ و ب ــورژوازی ش ــرده ب ــان و خ ــران و دهقان کارگ
طبقــه کارگــر عملــی اســت؛ در چیــن نیــز چنیــن بــوده اســت.«64 
البتــه هــان گونــه کــه حمیــد ارشف نوشــته، آنــان کتــاب  جنــگ 
ــی شــهری خــود  ــگ چریک ــل را رسمشــق جن ــی شــهری برزی چریک

قــرار داده بودنــد.
ــود، در آن دوران  ــه ب ــعاعیان گفت ــی ش ــه مصطف ــه ک ــان گون ه
همــه  در جهــان انقابــی محصــول مبــارزه مســلحانه زندگــی 

می کردنــد و کامــاً متأثــر از ایــن زیســت جهــان بودنــد.6۵ 
ــه جــای  ــه لنینیســتی "گــروه پیشــاهنگ" ب نقــش برجســته نظری
ــق  ــی خل ــای فدای ــران چریکه ــر" در آرای ره ــه کارگ ــزب طبق "ح
جــای چــون و چــرا نــدارد. آنــان مارکسیســت- لنینیســت هایی 
ــا را هــم  ــن و کاســرتو در کوب ــو در چی ــه تجربه هــای مائ ــد ک بودن
در برابــر خــود داشــتند و از آن هــا اســتفاده می کردنــد. احمــدزاده 
می گفــت، فقــط و فقــط مــا مارکسیســت- لنینیســت ها بــه عنــوان 
ــاب را  ــری انق ــلحانه ره ــارزه مس ــق مب ــاهنگ از طری ــروه پیش گ
ــن و  ــات لنی ــه کل ــک اعالشــان ب ــک ت ــرای ت ــم.66 ب برعهــده داری

ــد.6۷  ــتناد می کردن ــی اس ــای اله ــون آیه ه ــو همچ مائ
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سازمان مجاهدین خلق ایران

چنــد تــن از جوانــان عضــو نهضــت آزادی در چنیــن ســیاقی 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مبــارزه مســاملت آمیــز در رژیــم 
شــاه امــکان پذیــر نیســت و بایــد از طریــق نــرد مســلحانه رژیــم 
ــعید  ــژاد6۸ ، س ــف ن ــد حنی ــال 1۳44، محم ــرد. در س ــون ک را رسنگ
محســن6۹ ، عبدالرضــا نیــک بیــن رودرسی۷۰ ، و از ســال  1۳4۵ اصغــر 
ــع کادر  ــر در واق ــار نف ــن چه ــت. ای ــا پیوس ــه آن ه ــع زادگان ب بدی
ــک،  ــای تئوری ــه فعالیت ه ــروه ب ــن گ ــد. ای ــی بودن ــری کوچک ره
ــه  ــه داد. ب ــود ادام ــی خ ــری و آموزش ــکیاتی، عضوگی ــی، تش عمل
مــرور افــرادی چــون علــی باکــری، عبدالرســول مشــکین فــام، نــارص 
ــراب حــق شــناس،  ــی، ت ــی میهندوســت، حســین روحان صــادق، عل

ــه شــدند. ــه آن هــا اضاف و...ب
وقتــی در رضبــه شــهریور 1۳۵۰ رهــران گروه دســتگیر شــدند، در 
زنــدان در ایــن مــورد بحــث کردنــد کــه چــه نامــی بــر خــود بنهنــد. 
ســعید محســن هــان "نهضــت آزادی" را پیشــنهاد می کنــد کــه رد 
می شــود. ســپس نــام "نهضــت مجاهدیــن خلــق" را بــر می گزیننــد 
ــود.  ــل می ش ــق" تبدی ــن خل ــازمان مجاهدی ــه "س ــت ب ــه در نهای ک
ایــن نــام اولیــن بــار در 2۰ بهمــن مــاه 1۳۵۰ توســط بخــش خــارج 

کشــور تشــکیات اعــام می شــود.۷1 
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مهــدی بــازرگان در زنــدان بــه حنیــف نــژاد گفتــه بود: »منــی بینی 
ــد؟  ــن و دوســتامنان چــه می کن ــی و م ــای طالقان ــا آق ــم ب ــن رژی ای

شــا جوان هــا بایــد فکــری بکنیــد.«۷2 
ســه فــرد یــاد شــده در نشســت های اولیــه بــه تحلیــل مبــارزات 
ــد  ــال های بع ــا س ــرداد 1۳۳2 ت ــای 2۸ م ــل از کودت ــال های قب از س
ــه  ــود ک ــن ب ــان ای ــری آن ــه گی ــد. نتیج ــرداد 1۳42 پرداختن از 1۵ خ
ــکارانه و  ــت سازش ــل ماهی ــه دلی ــران ب ــردم ای ــداوم م ــارزات م مب
عملکــرد رفرمیســتی و لیرالیســتی احــزاب و گروه هایــی چــون 
جبهــه ملــی، حــزب تــوده و نهضــت آزادی بــه شکســت منتهی شــده 
اســت. رسشــت سازشــکارانه آنــان در برابــر رژیم شــاه و امپریالیســم 
ــه در  ــه خــط مشــی سیاســی رفرمیســتی و اصــاح طلبان ــکا، ب آمری
ــرداد 42 و  ــوب 1۵ خ ــد. رسک ــی ش ــی منته ــون اساس ــوب قان چارچ
بــه شــهادت رســاندن هــزاران تــن، پایــان دوران مبــارزات مســاملت 
آمیــز را اثبــات کــرد. 1۵ خــرداد 42 نقطــه عطــف پایــان راه حل هــای 
مســاملت آمیــز و آغــاز مبــارزه مســلحانه بــود. مــردم الجزایــر، ویتنام 
ــدن  ــی ش ــلحانه و قربان ــارزه مس ــا مب ــه ب ــد ک ــان دادن ــا نش و کوب
تعــداد بســیار می تــوان بــر دیکتاتــوری مــورد حایــت امپریالیســم 

پیــروز شــد.۷۳ 
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آنــان بــا متــون مهنــدس بــازرگان، دکــرت ســحابی، آیــت اللــه 
طالقانــی، و...آشــنایی داشــتند و بــه شــدت از آن هــا متأثــر بودنــد. 
در ضمــن مارکسیســم بــه روایــت لنیــن و اســتالین و مائــو را "علــم" 
ــد از آن  ــه بای ــد ک ــه شــار می آوردن ــی عــر" ب ــگ انقاب و "فرهن
بهــره منــد شــد. نــه تنهــا از آثــار لنیــن) چــه بایــد کــرد (، اســتالین) 
ــار  ــو) چه ــی ( ، مائ ــم تاریخ ــک و ماتریالیس ــم دیالکتی ماتریاللیس
مقالــه فلســفی، کتابچــه رسخ، امپریالیســم و کلیــه مرتجعیــن 
ــز  ــاملت آمی ــتی مس ــوع همزیس ــتند، دو ن ــذی هس ــر کاغ ــخ ب تاری
ــی،  ــه ســبک کار حزب ــه لیرالیســم، اصــاح ب ــی متضــاد، علی ــه کل ب
ــود(،  ــوب ب ــت خ ــک کمونیس ــوان ی ــه می ت ــائوچی )چگون و...(، ش
اصــول مقدماتــی فلســفه ژرژ پولیســرت ، و بــه عنــوان منبــع آموزشــی 
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ــک "اســالم لنینیســتی و مائوئیســتی"  ــد، بلکــه ی اســتفاده می کردن
بــر ایــن اســاس اخــرتاع کردنــد. منابــع تالیفــی آنــان عبــارت بودنــد 
ــأ راه  ــی، راه انبی ــگارش حســین روحان ــوژی  ن از:  شــناخت ، متدول
ــن  ــی میه ــگارش عل ــل ن ــژاد، تکام ــف ن ــد حنی ــگارش محم ــرش ن ب
دوســت، اقتصــاد بــه زبــان ســاده نــگارش محمــد عســگری زاده، راه 
امــام حســین نــگارش احمــد رضایی)البتــه بــه نظــر برخــی ایــن هــم 
ــام او  ــی بن ــه افتخــار احمــد رضای ــه ب ــود ک ــژاد ب ــف ن نوشــته حنی
منتــرش شــد(،  مبــارزه چیســت  ، روســتا و انقــاب ســفید: بررســی 
رشایــط انقابــی روســتاهای ایــران نــگارش عبدالرســول مشــکین فــام 

ــا .  ــازماندهی و تاکتیکه ، س
ادعــای حنیــف نــژاد ایــن بــود کــه راه انبیــأ بــه راه "رفیــق مائــو" 

http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--shenakht.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--shenakht.pdf
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ــاز و  ــم اعج ــت.برای فه ــده اس ــی ش ــم منته ــم لنینیس و مارکسیس
عظمــت قــرآن کتاب هــای رفیــق مائــو را بخوانیــد.۷4  )مهنــدس 
عبدالعلــی بــازرگان می گویــد کــه مصطفــی جــوان خوشــدل]از 
ــف  ــه حنی ــود ک ــه ب ــره[ گفت ــه نف ــع ن ــن  در جم ــه اوی ــهدای تپ ش
نــژاد می گفــت مــن در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیده ام کــه قــرآن 
ــد(. مســعود  ــت می کن ــا را کفای ــک م ــه ازنظــر تئوری ــج الباغ و نه
احمــدزاده بــا ابریشــمچی هــم ســلول بــود و بــه او گفتــه بــود کــه 
ــرون خواهــد  ــادات شــا بی ــه رسعــت هســته ماتریالیســتی اعتق ب

زد.۷۵ یعنــی او بــه عنــوان یــک 
کمونیســت بــه خوبــی می دیــد 
ــای  ــا باوره ــان ب ــای آن ــه باوره ک

ــدارد. ــی ن ــان تفاوت خودش
محــل نــزاع ایــن نوشــتار، اعــام 
ــز  ــاملت آمی ــای مس ــان روش ه پای
و توســل بــه مبــارزه مســلحانه 
بــرای رسنگونــی رژیــم شــاه بــود. 
دفاعیاتــش  در  صــادق  نــارص 
کــه چگونــه  توضیــح می دهــد 
مبــارزه مســاملت آمیــز بــه مبــارزه 
بــه   او  شــد.  تبدیــل  مســلحانه 
شــهریور  از  پــس  رویدادهــای 

ــا 1۵ خــرداد  1۳42 و کشــتار مــردم پرداختــه و می افزایــد: 1۳2۰ ت
»ایــن وقایــع، آخریــن تردیــد مبارزیــن ایــران را در دســت بــردن 
ــه  ــس جامع ــن پ ــرد...از ای ــان ب ــر مســلحانه از می ــه اســلحه و قه ب
ــه  ــود ک ــارزی ب ــداوم گروه هــای مســلح مب ــش م ــران شــاهد روی ای
ــه  ــم را ک ــم حاک ــلحانه رژی ــالب مس ــق انق ــتند از طری ــد داش قص
ــد.«۷6  ــون کنن ــران اســت، واژگ ــق ای ــل خل ــت و تکام ــع پیرشف مان

ــازمان  ــزی س ــع مرک ــه جم ــا ب ــه بعده ــش، ک ــن کف ــه زری عبدالل
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پیوســت، در مــورد تفــاوت مشــی چریکــی ســازمان بــا مشــی 
مســاملت آمیــز گــروه نهضــت آزادی گفتــه اســت:

ــا  ــه، ب ــک پروس ــی ی ــدم، ط ــنا ش ــازمان آش ــا س ــی ب ــن از وقت »م
تفاوتــی کــه میــان ســازمان و ســایر گروه هــا بــود آشــنا شــدم. 
ــز  ــاملت آمی ــی مس ــرد ول ــارزه می ک ــت آزادی مب ــد نهض ــرض کنی ف
ــا  ــدند. م ــداد می ش ــو قلم ــت ج ــازرگان مصلح ــل ب ــرادی مث ؛ و اف
جلســات محاکــات آنهــا را هــم خوانــده بودیــم، محاکــات آقــای 
طالقانــی را هــم خوانــده بودیــم. از مجموعــه این هــا می توانســتیم 
بفهمیــم کــه وارد جریانــی شــده ایــم کــه یــک خــط فاصــل بیــن ما و 
ســایر جریانــات مســاملت جــو می کشــد و مســئله "قهــر" را مطــرح 
می کند...مــی گویــد بــا ایــن رژیــم منی شــود وارد صحبــت و دیالــوگ 

ــم.«۷۷  ــن مطلــب وصلــش می کردی ــه ای ــم ب شــد.هرچه خواندی
بیانیــه اعــام تغییــر ایدئولــوژی ســازمان از اســام بــه مارکسیســم- 
ــد بهــرام  ــه تأیی ــه وســیله تقــی شــهرام نوشــته و ب لنینیســم، کــه ب
آرام هــم رســیده بــود، در مهــر مــاه 1۳۵4 منتــرش شــد. در ضمیمــه 
ــم  ــی ایــده آلیس ــوان "منشــأ اجتاع ــاره ۳ بیانیــه، تحــت عن ش
موجــود در بطــن تفکــر ســازمان و ماهیــت طبقاتــی آن"، در یــک 
پاورقــی بــه ماقــات بنیانگــذاران ســازمان بــا مهنــدس مهــدی 
ــی  ــا 1۳46 زندان ــازرگان از ســال 1۳42 ت ــازرگان در ســال 1۳4۷ )ب ب
بــود( اشــاره کــرده و در بخشــی از آن بــه تفــاوت مــرشب انقابــی 
و چریکــی ســازمان و روش رفرمیســتی بــازرگان اشــاره کــرده اســت. 
ایــن بخــش بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه درک گروه هــای انقابــی 
و چریکــی از مبارزانــی چــون مهنــدس بــازرگان و گروه هایــی چــون 
نهضــت آزادی، جبهــه ملــی و حــزب تــوده چــه بــوده اســت. پــس از 
ذکــر طــرد مبــارزه مســلحانه از ســوی بــازرگان و عــدم بــروز شــور و 

ــه آن، می نویســد: احســاس نســبت ب
»فقــط جریــان عمل و رشایط ســخت و خشــونت بار ســال های ۵۰ 
الزم بــود کــه ماســک خــوش ظاهــر "مبارزیــن قدیــم" را از چهره های 
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مأیــوس، ترســان و لــرزان آقایــان پروفســورها و مهندســین پــاره کند. 
ایــن آقایــان بــه اصطــاح روشــنفکر، کــه شــهرت و نــام کذایــی خــود 
ــی  ــی ســال های بحران ــردن اســتعدادهای انقالب ــود ک ــون ناب را مدی
4۰ و هــواداری از رفرمیســم منحــط و از رس تــا پــا سازشــکارانه ایــن 
ــارزه  ــری مب ــی از اوج گی ــن رشایط ــون در چنی ــد، اکن ــال ها بودن س
ــورژوازی  ــیرین ب ــای ش ــد؟ وعده ه ــی چــه می توانســتند بکنن انقاب
ــک طــرف، و  ــی خودشــان از ی ــر خــرده بورژوای و احــام شــیرین ت
حمــات پیاپــی پلیــس بــه مبارزیــن و شــکنجه شــدید آنــان از طــرف 
دژخیــان رژیــم حاکــم و همچنیــن دیــدن تیرباران هــای پشــت رس 
هــم انقابیــون از طــرف دیگــر، بــرای یکــره کــردن کار آنــان کافــی 
بــود. ماهیــت واقعــی آن هــا از پشــت همــه تظاهــرات ریاکارانــه ، 
وقتــی تــرع کنــان بــر محــراب بــورژوازی بــه ســجده افتادنــد و بــه 
عــذر گناهــان گذشــته، پیشــانی بــر خــاک درگاه ســاییدند، بــا همــه 
زشــتی و شــناعتش بــه خوبــی روشــن شد...ایشــان]مهدی بــازرگان[ 
کــه روزگاری کبــاده رهــری مبــارزات مذهبــی و قرشهــای وســیعی 
ــروز  ــیدند، ام ــد! را می کش ــن و معتق ــنفکران موم ــردم و روش از م
کارخانــه ای دارنــد و بــا وجدانــی راحــت! بــا اســتثار تنــی چنــد از 
جوانــان زحمتکــش وطــن! - هــان کــه روزگاری ایشــان قصــد آزاد 
کردنشــان را داشــتند- روزگار را بــه خوبــی می گذراننــد و شــکر 
ــد-  ــه داده ان ــه ای ک ــر قبل ــداری تغیی ــا مق ــه ب ــان! را- البت درگاه من

ــه جــای می آورنــد!! .«۷۸  ــه ب خالصان
عمــوم روحانیــون شــاگرد آیــت اللــه خمینــی ) آیت اللــه منتظری، 
آیــت اللــه طالقانــی، آیــت اللــه بهشــتی، آیــت اللــه مطهــری، آیــت 
از  الله هاشــمی رفســنجانی، و...(  اللــه علــی خامنــه ای، آیــت 
ســازمان مجاهدیــن خلــق- تــا پیــش از تغییــر ایدئولــوژی- حایــت 
معنــوی و مالــی کردنــد. آنــان کوشــش های فراوانــی بــه خــرج 
دادنــد کــه آیــت اللــه خمینــی را بــه حایــت از ســازمان مجاهدیــن 
ــار نرفــت. در نهایــت  ــر ب ــچ گاه زی ــد. امــا او هی ــق ســوق دهن خل
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ــا  ــدار ب ــرای دی ســازمان حســین روحانــی و تــراب حــق شــناس را ب
آیــت اللــه خمینــی و کســب حایــت بــه نجــف اعــزام کــرد. ایــن 
ــرای او  دو ضمــن 1۰ جلســه در بهمــن 1۳۵۰ مواضــع ســازمان را ب
توضیــح دادنــد.۷۹ بــا ایــن کــه آیــت اللــه خمینــی والیــت فقیــه را 
ــی  ــق ول ــت را ح ــود، حکوم ــف درس داده ب ــال 1۳4۷ در نج در س
فقیــه بــه شــار مــی آورد و خواهــان تغییــر رژیــم بــود، امــا مبــارزه 
ــی  ــین روحان ــرد. حس ــی می ک ــدت نف ــه ش ــرور را ب ــلحانه و ت مس
ــکار شــاره ی  ۷۸ و ۷۹ نوشــت کــه در آن دیدارهــا مــا  هــم در پی
تــک تــک دیدگاه هایــان را بــرای ایشــان توضیــح دادیــم و آخریــن 
جملــه ای کــه بــه مــن گفــت ایــن بــود: »آقــا ایــن مطلــب را پیــش 
خودتــان داشــته باشــید، واقــع امــر ایــن اســت کــه مــن اعتقــادی بــه 

مبــارزه مســلحانه نــدارم.«۸۰ 
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ــارزه ی  ــاره مب ــری هــم درب ــه مرتضــی الوی ــی ب ــه خمین ــت الل آی
ــا را فشــل  ــن شــکل، نیروه ــه ای ــارزه ب ــود: »مب ــه ب مســلحانه گفت
ــرای  ــارز ب ــت مب ــال ۵۷ روحانی ــرد.«۸1 در س ــد ک ــده خواه و پراکن
کســب تکلیــف در مــورد مبــارزه مســلحانه آیــت اللــه طاهــری خــرم 
ــی ضمــن  ــد. خمین ــزام می کن ــی اع ــه خمین ــت الل ــزد آی ــادی را ن آب
مخالفــت بــا مبــارزه مســلحانه بــه او گفتــه بود:مــا منطــق داریــم و 
بــا منطــق می جنگیــم.۸2 طاهــری خــرم آبــادی می افزایــد کــه آیــت 
اللــه خمینــی حکــم تــرور حســن علــی منصــور را هــم نــداد و آنــان 

بــا حکــم دیگــران او را بــه قتــل رســاندند.۸۳  
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علی رشیعتی و گفتامن انقالب

ــه  ــود. او ب ــد همیــن عــر ب علــی رشیعتــی )1۳۵6- 1۳12( فرزن
شــدت مخالــف لیرالیســم و رسمایــه داری بــود.۸4 از مفاهیــم و 
اصــول مارکسیســم اســتفاده کــرد تــا یــک "اســام انقابــی و عدالــت 
ــه داشــت و  ــه شــدت عاق ــه ســارتر هــم ب ــه ب خــواه" بســازد. البت
ــس  ــارتر و مارک ــی از س ــا ترکیب ــید ت ــال 1۳۵۵  کوش ــا  در س بعده
ــب منــاد  ــی طال ــن اب ــی ب ــه عل ــود ک و پاســکال بســازد و مدعــی ب
ایــن ســه بعــد بــوده و بــه دلیــل دفــاع از "تســاوی در مــرف" در 
ــر اســت.۸۵  ــی ت ــر و انقاب ــکال ت سوسیالیســم از مارکــس هــم رادی
و  ســخرنانی ها  در  ســاواک،  محرمانــه  گزارش هــای  براســاس 
ــی در حســینیه ارشــاد، حداقــل 1۵۰۰ نفــر  ــی رشیعت درس هــای عل
ــگاه و توفیــق  ــد. ایــن جای و حداکــر ۵ هــزار نفــر رشکــت می کردن
ــل و بعــد از انقــاب- تکــرار نشــده  ــرد دیگــری- قب ــچ  ف ــرای هی ب

اســت.
پــی  آزادانــه  را  اهــداف خــود  داشــت  قصــد  کــه  رشیعتــی 
ــم  ــا ســاواک و رژی ــرد، تــاش کــرد کــه منافــع مشــرتک مهمــی ب گی
ــاه و  ــه ش ــت ک ــر، او می دانس ــر دیگ ــه تعبی ــازد. ب ــود بس ــرای خ ب
ســاواک دشــمن کمونیســت ها و روحانیــت مبــارز هســتند. او هــم 
ــرده و  ــت ک ــروه فعالی ــن دو گ ــه ای ــه علی ــت ک ــاواک می گف ــه س ب
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ــه  ــن، هــان اســام نوگرایان ــه م ــت اســام نوگرایان ــد. می گف می کن
اعلــی حــرت اســت. بــا اصاحــات شــاه و "انقــاب شــاه و مــردم" 
ــه نیســت و بایــد بــه طــور  ــارزه مخفیان ــه مب دیگــر هیــچ نیــازی ب
ــاور  ــن ب ــر ای ــم ب ــاواک ه ــرد. س ــت ک ــتا فعالی ــن راس ــی در ای علن
ــت ها  ــت و کمونیس ــه روحانی ــد علی ــی می توان ــه از رشیعت ــود ک ب

ــد.  اســتفاده کن
تابســتان  در 
ســاواک   1۳4۷
رشیعتــی  مشــهد 
کــرد  احضــار  را 
خواســت  او  از  و 
رشح  ضمــن  تــا 
ســوابق  کلیــه 
برنامه هــا  و 
اهدافــش،  و 
از  تحلیلــش 
ــود  ــت موج وضعی
بــرای  هــم  را 
بنویســد.  آنــان 
نتیجــه کار متنــی 
صفحــه ای   4۰
نامــه  در  شــد.۸6 
 1۳4۷ مــرداد   ۷
ســاواک مشــهد بــه 

ریاســت کل ســاواک، می نویســد: »ایــن فــرد اگــر خــوب هدایــت و 
رهــری شــود عضــو مفیــدی بــرای مملکــت خواهــد بــود.«۸۷ 
ــی آورد.  ــار م ــه ش ــی" ب ــلطه طبقات ــزار س ــت را "اب ــس دول مارک
رشیعتــی در ایــن نامــه می نویســد کــه شــاه مناینــده هیــچ طبقــه ای 
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نبــوده و لــذا تأمیــن کننــده منافــع طبقاتــی هیــچ طبقــه ای نیســت. 
ــران را وارد  ــرد و ای ــود ک ــم را ناب ــل فئودالیس ــن دلی ــه همی ــاه ب ش
ــق  ــز متعل ــارزه قهرآمی ــاب و مب ــرد.۸۸ انق ــی ک ــا فئودال دوران پس
بــه جوامــع طبقاتــی اســت کــه طبقــه حاکمــه مناینــده یــک طبقــه 
خــاص و منافــع آن اســت. امــا چــون ایــران چنیــن نیســت، نیــازی 
ــه اصــاح و  ــدارد و هرگون ــی وجــود ن ــز و مخف ــارزه قهرآمی ــه مب ب
انقابــی را می تــوان از طریــق رژیــم و شــخص شــاه بــه طــور علنــی 

ــد: ــرد. می نویس ــب ک تعقی
»در ایــران "طبقــه حاکمــه" وجــود نــدارد و بنابرایــن همــه طبقات 
ــرات  ــد تغیی ــود می توانن ــم موج ــی و رژی ــکل سیاس ــظ ش ــا حف ب
اساســی و عمیــق اجتاعــی را بــه نفــع خــود ممکــن بداننــد و بــه 
رسنوشــت خــود بــدون توســل بــه زور و دســت زدن بــه یــک کار 
ــده مــن در  ــه عقی ــدوار باشــند...این اســت کــه ب ــی امی ــد انقالب تن
جامعــه ایــران کــه رژیــم وابســته بــه طبقــه حاکمــه نیســت طبقــات 
ــان  ــه از می ــود ب ــی موج ــوب سیاس ــد در چهارچ ــروم می توانن مح
بــردن تبعیضــات طبقاتــی و تحقــق ایدآل هــای طبقاتــی و اجتاعــی 
خــود امیــدوار باشــند و بــی توســل بــه کار تنــد و انقــالب ، رســیدن 
بــه هدف هــای تنــد و آمــال انقالبــی خــود را ممکــن بداننــد و ایــن 
تجربــه بــزرگ و بزرگرتیــن نتیجــه عمیقــی اســت کــه از تحــوالت پنج 
ســال اخیــر ایــران می تــوان بــه دســت آورد...اکنــون رژیــم سیاســی 
ایــران و در رأس آن شــخص اعلیحــرت هایونــی تصمیــم قطعــی 
ــات  ــت و امکان ــه موقعی ــا ک ــر ج ــا ه ــش ت ــش از پی ــه بی ــد ک دارن
ــه تحــوالت  ــه ای ب ــی و در هــر زمین ــه هــر قیمت اجــازه می دهــد ب
عینــی و ریشــه ای اجتاعــی دســت زننــد. بــه طــوری کــه دگرگونــی 
واقعــی و محســوس همــه اشــکال نامطلــوب جامعــه در برابــر هــر 
ــرش  ــتعداد پذی ــه اس ــم ک ــلم می دان ــردد و مس ــودار گ ــمی من چش
هــر طــرح نــو و انقالبــی در اصــالح اوضــاع بــه حــد بســیار زیــادی 
فراهــم آمــده است...رســیدن بــه هدف هــای انقالبــی را در رشایــط 
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کنونــی ایــران بــا حفــظ شــکل سیاســی موجــود بــدون دســت زدن 
بــه کارهــای انقالبــی ممکــن و معقــول می دانــم و آن را هــر لحظــه 

ــم.«۸۹  ــکارتر می یاب آش
رشیعتــی می نویســد کــه بــا رهــری شــاه می تــوان اهــداف 
انقابــی و اصاحــات بنیادیــن را تعقیــب کــرد و نیــازی بــه مبــارزه 
مخفــی و مســلحانه نیســت. ســاواک ســخنان او را بــاور کــرده بــود 
و بــه او کمــک کردنــد تــا در حســینیه ارشــاد آزادانــه ســخرنانی کنــد 
ــد، فقــط و فقــط  ــاور نکــرده بودن ــرد. اگــر ب و اهدافــش را پــی گی
کافــی بــود تــا ایــن نامــه 4۰ صفحــه ای رشیعتــی را منتــرش ســازند، 
ــن  ــود و محــو شــود. ای ــی در آن ســیاق اجتاعــی ناب ــه کل ــا او ب ت
تحلیــل برخــاف تحلیــل همــه نیروهــای سیاســی موجــود بــود کــه 
پیــش از ایــن گزارشــی از آرای آنهــا بیــان کردیــم. رشیعتــی در ایــن 
ــدون  ــژاد ب ــف ن ــه، حنی ــن هم ــا ای ــت و ب ــرار داش ــان در اوج ق زم
ــای او  ــد، کل فعالیت ه ــاواک آگاه باش ــا س ــط او ب ــه از رواب ــن ک ای
در حســینیه ارشــاد را "فعالیت هــای ذهنــی" کــه نســل جــوان را از 

ــی آورد.۹۰  ــار م ــه ش ــازد، ب ــلحانه دور می س ــارزه مس مب
ســاواک وقتــی متوجــه شــد کــه رشیعتــی فقــط و فقــط روحانیــت 
غیــر مبــارزه را می کوبــد، از روحانیــون انقابــی و مبــارز دفــاع 
ــه  ــی اش هــم ن ــاط اســت، اســام انقاب ــان در ارتب ــا آن ــد و ب می کن
ــی  ــای چریک ــه از گروه ه ــت، بلک ــم اس ــه مارکسیس ــته ب ــا آغش تنه
مارکسیســت- لنینیســتی دفــاع می کنــد، حســینیه ارشــاد را تعطیــل 
کــرد و رشیعتــی را در ۵ مهــر 1۳۵2 بازداشــت کــرد و پــس از 1۸ مــاه 

در شــب عیــد 1۳۵4 او را آزاد کــرد.
علــی رشیعتــی در بازجویی هــای دوران بازداشــت هــم دامئــا بــر 
ایــن نکتــه پــای می فــرشد کــه مــن بــا ســاواک در ارتبــاط بــوده ام، 
ــاد  ــب متض ــا دو قط ــته ام، ب ــدار داش ــی" دی ــز ثابت ــرت پروی ــا "دک ب
مارکسیســم و روحانیــت ارتجاعــی مبــارزه می کــردم، رژیــم پشــتیبان 
ــد. در  ــت کرده ان ــتباهی بازداش ــرا اش ــود، و م ــن ب ــای م فعالیت ه
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اولیــن بازجویــی دوبــاره نوشــت کــه شــاه بــا اصاحــات ارضــی بــه 
کلــی فئودالیســم را نابــود کــرد و "بــورژوازی مرتقــی و رسمایــه داری 
ــن "انقــاب  ــران رشــد کــرد. شــاه رهــر ای ــم" در ای و صنعــت و عل
ــن  ــن اســامی" م ــا "نهضــت نوی ــه ب ــود" ک ــی ب ــی و اجتاع طبقات

ســازگار اســت.۹1 
در بازجویی هــای بعــدی هــم "رنســانس اســامی" خــود را پیــروی 
از فرمایــش اعلیحــرت قلمــداد می کــرد. بــه آنــان یــادآوری می کــرد 
کــه شــاه گفتــه اســت: »پشــتوانه تحــول اجتاعی ما اســام نخســتین 
اســت منتهــی آن اســامی کــه هــزار و چهارصــد ســال پیــش حــرت 
محمــد آورده اســت نــه آنچــه را بعدهــا بــدان افــزوده و بــرای خــود 
دکان کرده انــد.« ســپس تأکیــد می کــرد کــه همــه هــدف مــن عمــل 

بــه همیــن ســخن اعلیحــرت بوده اســت.۹2 
ــرد. او  ــرار ک ــکات را تک ــن ن ــم همی ــدی ه ــای بع در بازجویی ه

نوشــت:
ــی شــخص شاهنشــاه در کنگــره بزرگداشــت دهــه انقــاب  »وقت
ــد کــه  ــح شــخصی خویــش اعــام می فرماین ــوان ایــان رصی ــه عن ب
"پشــتوانه انقــاب مــا اســام اســت، امــا اســام نخســتین، اســامی 
کــه حــرت محمــد آورد، نــه آنچــه بعدهــا بــدان افزودنــد و بــرای 
خــود ارتجــاع دکان درســت کــرد!" مــن برایــم مثــل آفتــاب روشــن 
ــگ  ــان هاهن ــر زم ــش از ه ــروز پی ــن ام ــه کار م ــه برنام ــود ک ب
رشایــط عینــی و انقابــی ایــران پیــش مــی رود و از طــرف مســئوالن 
ــه شــد. انقــاب اجتاعــی  ــان ک ــد خواهــد شــد چن ــت و تأیی تقوی
ایــران، نــه خواســت اســام و مذهــب ازمیــان بــرود و نــه خواســت 
ارتجــاع مذهبــی را تحمــل کنــد، بلکــه اســام پــاک اولیــه را کــه بــا 

ــرد.«۹۳  ــد بپذی ــت می یاب ــال تقوی ــاب مج ــن انق ای
بــا پــروژه شــاه  رشیعتــی می گفــت کاری کــه کــرده دقیقــاً 
چریکــی  گروه هــای  کــه  می گفــت  اســت.  بــوده  هاهنــگ 
ــم[  ــان ]رژی ــرا "ســوپاپ اطمین ــق م ــن خل چــون ســازمان مجاهدی
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 ۹4 می خواندنــد".
امــا کاری کــه رشیعتــی در حســینیه ارشــاد انجــام داد، چیــز  
دیگــری بــود. ایــن رویکــرد و مواضــع نــه تنهــا هیــچ انعکاســی در 
ســخنان او نداشــت، بلکــه درســت معکــوس آن عمــل می کــرد. 
ــاخت  ــی" می س ــام انقاب ــرد و "اس ــزه می ک ــاب را تئوری ــاً انق دامئ

ــود. ــم موجــود ب ــه ضــد رژی ک
حملــه مســلحانٔه اعضــای ســازمان چریک هــای فدایــی خلــق ایران 
ــه پاســگاه ژاندارمــری ســیاهکل در 1۹ بهمــن ســال 1۳4۹ انجــام  ب
شــد. مهــدی اســحاقی و محمدرحیــم ســاعی، دو چریکــی بودنــد 
کــه در اول اســفند در درگیــری کشــته  شــدند.علی اکر صفایــی 
ــارص  ــی، ن ــدث قندچ ــی مح ــودی، محمدعل ــد فره ــی، احم فراهان
ســیف دلیــل صفایی، هــادی بنــده  خــدا لنگــرودی، شــعاع الدین 
مشــیدی، اســکندر رحیمــی، غفــور حســن پور اصیــل، محمدهــادی 
فاضلــی، عبــاس دانــش بهــزادی، هوشــنگ نیــری، جلیــل انفــرادی و 

ــاران شــدند. ــی عراقــی در 26 اســفند تیرب اســاعیل معین
چنــد مــاه بعــد، منــاف فلکــی لــو رفتــه و بازداشــت شــد. او قــرار 
خــود بــا مســعود احمــدزاده را لــو داد و بــه همــراه آنــان رفــت و 
مســعود را در  4 مــرداد 1۳۵۰ دســتگیر کردنــد. کمــی بعــد، عبــاس 
ــای  ــن از اعض ــدند. 6 ت ــت ش ــدزاده بازداش ــد احم ــی و مجی مفتاح
ــاس  ــدزاده ، عب ــعود احم ــق - مس ــی خل ــای فدای ــازمان چریکه س
ــی و  ــد توکل ــی، حمی ــدالله مفتاح ــدزاده، اس ــد احم ــی، مجی مفتاح
غامرضــا گلــوی- در 11 اســفند ســال 1۳۵۰ تیربــاران شــدند. در 1۳ 
اســفند  هــم  4 تــن دیگــر- بهمــن آژنــگ، ســعید آریــان، عبدالکریــم 

ــاران شــدند. ــان ســه پُله و مهــدی ســوالونی- تیرب حاجی
در فضــای پــس از ســیاهکل و چنــد روز قبــل از اعــدام 1۰ تــن از 
اعضــای چریکهــای فدایــی خلــق، بــه گــزارش ســاواک، علــی رشیعتی 
ســخرنانی "شــهادت" را در 6 اســفند 1۳۵۰ در حســینیه ارشــاد- در 

حضــور 2 هــزار نفــر- ایــراد کــرد.۹۵  
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او در ایــن ســخرنانی بارهــا و بارهــا از "انقــالب" و "انقــالب 
ــرد  ــب عرضــه ک ــی از مکات ــی طبقات اســالمی" ســخن گفــت. تحلیل
و گفــت ایــن کــه رهــران یــک مکتــب بــه کــدام طبقــه اجتاعــی 
تعلــق داشــته باشــند، مــاک بســیار مهمــی اســت. همــه پیامــران 
ادیــان ابراهیمــی از میــان "محرومرتیــن قرشهــای اجتاعــی" ظهــور 
کــرده و تعــدادی از آنــان "کارگــران حرفــه ای بســیار ســاده و گرســنه 
بودنــد".۹6 پیامــر اســام منــاد برده هــا ، تحقیرشــدگان ، محرومــان و 
آخریــن چوپــان مبعــوث بــود. »پــس از ایــن کــه مرحلــه فردســازی 
اش متــام می شــود، آغــاز جهــاد می کنــد، و در مــدت 1۰ ســال بیــش 
ــش  ــک کوش ــرد و ی ــک ن ــر ۵۰ روز ی ــی ه ــگ دارد، یعن از 6۵ جن

نظامــی.«۹۷
رشیعتــی همــه مفاهیــم متعلق بــه دوران مــدرن را بــه اجتاعات 

ســاده قبیلگــی جزیــرة العــرب بــرده - مثــاً می گوید "رسمایــه داری" 
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هــان "کنــز" قرآنــی اســت کــه ابــوذر بــا آن مبــارزه می کــرد- و از 
"انقــاب اســامی پیامــر" ســخن گفتــه و ایــن کــه مطابــق "قانــون" 
همــه انقاب هــای عــر حــارض، "انقــاب فرزنــدان صدیــق خــودش 
را می خــورد"۹۸ ، همیــن رسنوشــت را بــرای انقــاب پیامــر در نظــر 
گرفتــه کــه ابوذرهــا را در تبعیــد کشــت و علــی را خانــه نشــین کــرد 

و کشــت و دیگــران را.
کار جالــب رشیعتــی بــرای تحلیــل عمــل چریک هایــی کــه از 
ســیاهکل بــه ایــن طــرف کشــته شــده اند، ایــن ایــن اســت کــه شــعر 
"نــادر یــا اســکندر" اخــوان را می خوانــد. نــه تنهــا وضعیــت موجــود 
ــام  ــت دوران ام ــد، بلکــه وضعی ــت قلمــداد می کن را، هــان وضعی
ــه بــه شــار مــی آورد. می گویــد دوران انقــاب  حســین را هانگون
پیامــر و علــی و حســن ، دوران جهــاد بــود. امــا در رشایطــی مشــابه 
ــف  ــزارش و توصی ــکندر" گ ــا اس ــادر ی ــوان در "ن ــه اخ ــی ک وضعیت
ــت،  ــت نیس ــح و غنیم ــون دوران فت ــرد؟".  چ ــد ک ــه بای ــرده، "چ ک
دوران "شــکنجه و زنــدان و جانبــازی" اســت.۹۹ در چنیــن رشایطــی 
، حجربــن عدی هــا "تئــوری مســاملت" و "مبــارزه بــی خطــر" را 
منی پذیرنــد. پــس از صلــح امــام حســن "پایــه یــک تشــکیات مخفــی 
ــرد و  ــن می ب ــر زمی ــه زی ــارزه را ب ــاح مب ــه اصط ــذارد و ب را می گ
نهضــت مقاومــت مخفــی یــا ســازمان انقابــی علیــه رژیــم غالــب را 
عنــوان می کنــد"، چــون »دوره اختنــاق و دیکتاتــوری ســیاه" اســت. 
ولــی ایــن مبــارزان "دســتگیر می شــوند...و دســت جمعــی، رس 
ــای  ــه چهره ه ــی رحان ــام ب ــل ع ــوند.«1۰۰  دوران "قت ــده می ش بری
بــی تــاب شــورش نســل جــوان...و مــرگ...در زیــر شــکنجه" اســت.

ــن "خاکســرت  ــر ای ــه در زی امــا حکومــت امــوی هــم می فهمــد ک
ســیاه شکســت، در پــس ایــن امنیــت هولنــاک رسخ، خطــر مشــتعل 
ــا  ــا رسخ- ب ــچ امنیتــی را- ســیاه ی ــاب انفجــار". »هی اســت و بــی ت
ــت. در  ــگاه داش ــوان ن ــه ای منی ت ــز، لحظ ــدی نی ــای اب ــل عام ه قت
ــوان دمــی آرام  ــز منی ت ــی از خــون، در قرســتانی از مــرگ، نی دریای
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ــود.«1۰1  ب
رشیعتــی بــه عرفــان ، فلســفه ، فقــه ، روشــنفکران خودفروختــه و 
ــام  ــط ام ــن رشای ــا در ای ــازد و می پرســد آی ــت وابســته می ت روحانی
حســین بایــد "قیــام مســلحانه" بکنــد؟ پاســخ می دهــد کــه وظیفــه 
حتمــی امــام و اصــل ایــن اســت کــه »قیــام مســلحانه سیاســی بکنــد 
ــام بــردارد و  و جاهلیــت مقتــدر حاکــم را بــه نیــروی انقــاب و قی

حــق را احیــا کنــد و زمــام مــردم را بــه دســت بگیــرد.«1۰2 
ــاق مطلــق، "عجــز  امــا در وضعیــت انقابــی قــرار نداریــم. اختن
مطلــق"، "ضعــف مطلــق" و "ســیاهی و ســکوت" اســت کــه 
ــارزان هــم خــود را  ــر کــرده و بســیاری از مب مهــدی اخــوان  تصوی
ــرود  ــا ف ــر گرده ه ــاره ب ــاق ها دوب ــد. »ش ــت فروخته ان ــه حکوم ب
می آید...اندیشــه بــه زنــدان دیریــن خفقــان و ســکوت افکنــده 
ــوی  ــان، گرمپ می شــود، و توده هــا، تســلیم و آزادگان، اســیر و روبه
ــه  ــته ب ــا فروبس ــه زر، ی ــه ب ــا فروخت ــا، ی ــیر و زبان ه ــرگان س و گ
زور، و یــا بریــده بــه تیــغ...و "دارهــا برچیــده خون هــا شســته اند" 
ــان  ــعله های عصی ــرتاض و ش ــای اع ــاب و فریاده ــای انق و موج ه
ــاد  ــر مزارآب ــته اند و "ب ــرو شس ــا ف ــه جوش ه ــد و هم ــرو مرده ان ف
شــهیدان" و "قرســتان رسد و ســاکت زنــدگان"، شــب ســیاه هــراس و 
خفقــان ســایه افکنــده و بــر ویرانه هــای ایــان و امیــد مســلانان، 
ــار تکــرار  ــوش.«1۰۳ . چندیــن ب ــم منی آیــد بــه گ "وای جغــدی ه

ــم". ــده ای ــا مان ــی رشف ه ــا ب ــن م ــه "رشمگی ــد ک می کن
در ایــن رشایــط ، فــرد مبــارز »جــز مــرگ ســاحی ندارد...مجاهــد 
بــا قربانــی کــردن خویــش، در آســتانه معبــد آزادی و محــراب 
ــی را  ــهادت، کاخ ــق ش ــهید از طری ــود.«1۰4 . ش ــروز می ش ــق پی عش
ــر بطــان  ــد و مه ــه می دم ــازه در جامع ــام ســاخته و روحــی ت بدن
ــاد و  ــی جه ــهادت ناف ــد. ش ــه می زن ــت خودکام ــره حکوم ــر چه ب
ــا  ــت، ب ــاده نیس ــط آم ــی رشای ــا وقت ــت، ام ــد نیس ــاب پیروزمن انق
ــهادت را  ــه ش ــد آگاهان ــرد. مجاه ــازی ک ــه س ــد زمین ــهادت بای ش
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انتخــاب می کنــد تــا »در انــدام مــرده یــک نســل خــون تــازه حیــات 
ــرگ رسخ  ــاب م ــز انتخ ــردن و ج ــز م ــد...او ج ــق کن ــاد تزری و جه
ــش- در  ــا مــرگ خوی ــدارد.«1۰۵ . او ب ــش، ســاحی و چــاره ای ن خوی
رشایطــی کــه همــه امکانــات مبــارزه را رژیــم گرفتــه اســت- حیــات 
یــک ملــت را تضمیــن می کنــد. او ســخنان خــود را بــا ایــن کلــات 

ــد: ــان می بخش ــهور پای مش
ــل ها،  ــه نس ــا، و هم ــه عره ــه هم ــت ب ــی اس ــهادت دعوت »ش

ــر.«1۰6  ــی مبی ــر منی توان ــران! و اگ ــی مبی ــر می توان ــه: اگ ک
بعــد از اعــدام 1۰ تــن از اعضــای چریکهــای فدایــی خلــق، علــی 
ــجد  ــان در مس ــرای آن ــهادت" را ب ــس از ش ــخرنانی "پ ــی س رشیعت
ــار  ــه آث ــم مجموع ــن و تنظی ــرت تدوی ــد. "دف ــراد می کن ــک ای نارم
رشیعتــی" نوشــته اســت: »ایــن بخــش کــه عینــاً از روی نــوار 
جامــع  مســجد  در   ،1۳۵۰ اســفند  در  شــهید،  معلــم  ســخرنانی 
نارمــک، پیــاده شــده، قبــاً در کتــاب شــهادت آمــده اســت. در ایــن 
ســخرنانی، وی کــه عمیقــاً تحــت تأثیــر شــهادت 1۰ رزمنــده دالور 
ــد احمــدزاده- کــه وی آن هــا را از  ــژه مســعود و مجی ــه وی ــق ب خل
نزدیــک می شــناخت- می باشــد. "زینــب وار" پیــام خــون و شــهادت 
شــهیدان را بــه ســوی مــردم مشــتاق و دردمنــد مــی آورد و آنــان را 

ــد.«1۰۷ ــام می خوان ــی و قی ــه خودآگاه ب
ــت:  ــده اس ــد آن آم ــخرنانی و پیام ــن س ــاواک از ای ــزارش س در گ
»پــس از امتــام ســخرنانی رشیعتــی هنــگام خــروج ناگهــان چراغ هــا 
خامــوش شــد و عــده ای کــه حــدود دویســت نفــر و تیــپ جــوان 
بودنــد شــعار می دادنــد زنــده بــاد خمینــی. خمینــی پیــروز اســت.  
ــدان هســتند و  ــا در زن ــای م ــه شــهدأ ملحــق می شــویم. رفق ــا ب م
ایــن عمــل باعــث اضطــراب افــراد حــارض در مســجد شــده بــود و 
ایــن وضــع مدتــی ادامــه یافــت تــا ایــن کــه بــا دخالــت مأموریــن 
پلیــس و مــردم خامتــه یافــت و حــدود ســاعت 22 جمعیــت متفــرق 

شــد.«1۰۸ 
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محمــد جــواد تندگویــان )متولــد 24 خــرداد 1۳2۹ -  وزیــر نفــت 
دولــت رجایــی کــه در آبــان 1۳۵۹ توســط ارتــش صــدام اســیر شــد 
و در اســارت درگذشــت(، یکــی از شــاگردان رشیعتــی بــود. او 
ــود. در  ــان ۵۳ - ب ــا 1۳ آب ــان ۵2 ت ــی سیاســی - از 1۳ آب هــم زندان
بازجویی هــای 1۵ فروردیــن 1۳۵۳ ســاواک از او، می نویســد کــه 
ــان افســانه  ــدزاده را "قهرم ــد احم ــی، مســعود و مجی ــی رشیعت عل

ــه شــار مــی آورد.1۰۹  ای" ب
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او بــرای یــاد "قهرمانــان افســانه ای" اش، قاطعانــه در هــان آغاز، 
تکلیــف همــگان را روشــن کــرد و گفت:

ــا  ــا مرده ه ــد، و م ــهیدان مرده ان ــون ش ــرادران! اکن ــران، ب »خواه
زنــده هســتیم، شــهیدان سخنشــان را گفتنــد، و مــا کرها مخاطبشــان 
ــی منی توانســتند  ــه- وقت هســتیم، آن هــا گســتاخی آن را داشــتند ک
ــان  ــی رشم ــا ب ــد، و م ــد، رفتن ــرگ را انتخــاب کردن ــد- م ــده مبانن زن
ماندیم...امــروز شــهیدان پیــام خویــش را بــا خــون خــود گذاشــتند و 
ــخ را  ــا نشســتگان تاری ــن نشســتند، ت ــر روی زمی روی در روی مــا ب

بــه قیــام بخواننــد.«11۰ 
ــه  ــزار طبق ــه ها را اب ــه اندیش ــه هم ــم ک ــای حاک ــت رژیم ه گف
حاکــم می ســازند، بــا جادانشــان شــهید می کننــد. رشیعتــی بــا 
ــش  ــک را آت ــای خش ــا هیزم ه ــود ت ــده ب ــود آم ــین خ ــخنان آتش س
ــون"،  ــره اول:"خ ــره دارد: چه ــی دو چه ــر انقاب ــت: "ه ــد. گف بزن
چهــره دوم:"پیــام"111 شــهدأ در رشایطــی کــه وضعیــت پیــروزی 
انقــاب مهیــا نیســت، بــا خــون خــود رژیــم را رســوا کردنــد. شــهید 
قلــب اندام هــای مــرده جامعــه اســت کــه بــا خــون خویــش بــه آن 
حیــات تــازه می بخشــد. در "شــهر جنایــت"، دینــداران بــه نــام دیــن 
و بــی دین هــا بــه نــام آزادی، بایــد بــه پــا خیزنــد و مبــارزه کننــد.
همــه بایــد انتخــاب کننــد: »کــه در نرد همیشــه تاریخ و همیشــه 
زمــان و همــه جــای زمیــن- کــه همــه صحنه هــا کرباســت، و همــه 
ماه هــا محــرم و همــه روزهــا عاشــورا- بایــد انتخــاب کنــد، یــا خــون 
را، یــا پیــام را..."پــس از شــهادت": آن هــا کــه رفتنــد، کاری حســینی 
کردنــد، و آن هــا کــه ماندنــد، بایــد کاری زینبــی کننــد، وگرنــه یزیدی 

 112». اند! 
روشــن بــود کــه واکنــش حــارضان بــه ایــن ســخنان چــه خواهــد 
بــود. در همیــن فضــا اعضــای ســازمان مجاهدیــن خلــق قصــد 
داشــتند دســت بــه عملیــات بزننــد. فروشــنده ســاح، یــک زندانــی 
تــوده ای بریــده همــکار ســاواک بــود کــه آن هــا را بــه ســاواک لــو 
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داد. ســاواک ماه هــا همــه آن هــا را شناســایی کــرد و رضبــه شــهریور 
ــا را  ــت آن ه ــد مرحلــه اکری ــی چن ــان وارد آورد و در ط ــر آن را ب

بازداشــت کــرد.
مهنــدس عبدالعلــی بــازرگان "رشکــت مهندســی ســمرقند" را 
تأســیس کــرده بــود. او در ایــن رشکــت افــرادی چــون مهنــدس میــر 
ــداران(،  ــم رسب ــازنده فیل ــی نجفی)س ــد عل ــوی، محم ــین موس حس
ــا آن هــا کار  ــه همــکاری دعــوت کــرده و ب ــوش، ...را ب حســن آالدپ
می کــرد. ایــن دفــرت بــه محــل پاتــوق علــی رشیعتــی تبدیــل شــده 
ــد، چــه  ــران می آم ــه ته ــود و ب ــه در مشــهد ب ــی ک ــود. چــه زمان ب

ــود. ــران مســتقر شــده ب ــه در ته ــی ک زمان
اولیــن گــروه از اعضــای ســازمان مجاهدیــن خلــق )محمــد 
بازرگانــی، علــی باکــری، نــارص صــادق و علــی میهــن دوســت( در 
ــاران شــدند. صبــح زود روز بعــد مهنــدس  ۳۰ فروردیــن 1۳۵1 تیرب
مهــدی بــازرگان و عبدالعلــی بــازرگان بــرای عــرض تســلیت و ابــراز 
ــا اعــدام فرزنــدش را  ــد ت همــدردی بــه منــزل حــاج صــادق می رون
بــه او تســلیت بگوینــد. عبدالعلــی بــازرگان ســاعت ۸ صبــح بــه دفرت 
ــه  ــد ک ــی را می بین ــف رشیعت ــه همک ــردد. در طبق ــاز می گ خــود ب
بــا دفــرت بســته آنهــا مواجــه شــده و در حــال رفــن اســت. رشیعتــی، 
بــازرگان را ناراحــت می بینــد. می پرســد چــه شــده اســت؟ آیــا 
اتفاقــی- بــرای مهــدی بــازرگان- افتــاده اســت؟ بــازرگان خــر اعــدام 
ــد.  ــرت می رون ــه دف ــا هــم ب ــی می دهــد. ب ــه رشیعت ــن را ب مجاهدی
ــد و  ــه می کن ــط گری ــط و فق ــاعت ها فق ــیند و س ــی می نش رشیعت
۳۰ الــی 4۰ ســیگار می کشــد. رفتــه رفتــه مهنــدس موســوی، نجفــی، 
حســن آالدپــوش، حمیــد نقــره کار و هنــدی هــم بــه دفــرت آمــده و 

ــوند. ــر می ش ــه متأث هم
دومیــن گــروه از اعضــای ســازمان مجاهدیــن خلق)محمــد حنیــف 
نــژاد، علــی اصغــر بدیــع زادگان، محمــد عســگری زاده، عبدالرســول 
ــد- ۵  ــدند. روز بع ــاران ش ــرداد 1۳۵1 تیرب ــام( در 4 خ ــکین ف مش



۷۰

خــرداد ۵1- علــی رشیعتــی در حســینیه ارشــاد ســخرنانی )درس هــای 
اســام شناســی( داشــت. جلســه دوازدهــم و ســیزدهم را بــه 
ــا  ــه تنه ــط ، ن ــن رشای ــا در ای ــود. ام ــاص داده ب ــم اختص مارکسیس
ــت  ــه کل حرک ــه ب ــد، بلک ــه ده ــود ادام ــه درس خ ــت ب منی توانس
ــه دو ســند  ــدأ ب ــود. ابت ــرده ب ــری و نظــری خــود هــم شــک ک فک

ــم: ــن مــورد بنگری ســاواک در ای
بــه گــزارش ســاواک، رشیعتــی در آغــاز گفــت: »مــن منی خواهــم 
راجــع بــه موضــوع بحــث مــا کــه در برنامــه گنجانــده شــده 
صحبــت کنــم و امیــدوارم هیــچ مســائلی مــا را از هــم جــدا نکنــد 
و تــا آخریــن هــدف بــا هــم باشــیم...]در اواســط ســخرنانی[ یکــی 
ــت  ــروز روزی اس ــت ام ــد گف ــدای بلن ــا ص ــارض ب ــای ح از خانم ه
کــه بایــد قیــام کــرد. حضــار کــف زدنــد و صــدا قطــع شــد و همــه 
منتظــر بودنــد کــه شــاید دوبــاره کســی صحبــت بکنــد امــا خــری 
نشــد...افراد رشکــت کننــده عــده کثیــری بودنــد بــه طــوری کــه متــام 
ــی  ــود و حت ــه اشــغال شــده ب ــه و زنان صندلی هــای قســمت مردان

ــر زمیــن حســینیه جمــع شــده بودنــد.«11۳  عــده ای در زی
ســاواک یــک زندانــی آشــنا بــا آثــار رشیعتــی- بــه نــام احمــد رضــا 
ــود.  ــرده ب ــک ســلول ک ــا او در ی ــی- را در دوران بازداشــت ب کریم
ــات  ــکار و اقدام ــاره اف ــی درب ــه گزارش ــد ک ــپس از او می خواهن س
رشیعتــی بــرای آنــان بنویســد. در بخشــی از ایــن گــزارش می گویــد 
کــه رشیعتــی دقیقــاً هــان افــکار ســازمان مجاهدیــن خلــق را بیــان 

ــد: ــا، می نویس ــت مدع ــرای تثبی ــرد. ب می ک
»بعــد از آن کــه حنیــف نــژاد و چهــار تــن دیگــر از افــراد ســازمان 
ــروزان  ــام ف ــه ن ــخصی ب ــدند ش ــدام ش ــن اع ــاح مجاهدی ــه اصط ب
کــه قــاری ارشــاد بــود، در حالــی کــه کرواتــی ســیاه پوشــیده بــود، 
آیاتــی در مــورد شــهیدان قرائــت کــرد و بــه خصــوص در ابتــدأ ایــن 
ــا  ــِه أَْمَواتً ــِبیِل اللّ ــی َس ــواْ ِف ــَن ُقِتلُ ــَنَّ الَِّذی ــد:" َوالَ تَْحَس ــه را خوان آی
بَــْل أَْحَیاء...الــخ". قبــل از قرائــت قــرآن یکــی از کارکنــان ارشــاد بــه 
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ــن  ــاک مجاهدی ــه روان پ ــوات گفت:"ب ــام صل ــدل در اع ــام صبح ن
ــه  ــه روزی ک ــر دهــم ک ــد تذک ــه بای ــوات بفرســتید". البت اســام صل
ــود.  ــور ب ــراد مذک ــدام اف ــردای اع ــم، ف ــخن می گوئی ــوردش س در م
رشیعتــی هــم آن روز درس نــداد و یــک ســخرنانی کــرد کــه خــودش 
ــر یــک  ــن اعــام منــود کــه : "مــن تحــت تأثی ــر برنامــه را چنی تغیی
حادثــه متوجــه مســئله ای شــدم و آن ایــن کــه مــا بایــد بنشــینیم و 
بیاندیشــیم کــه آیــا راهــی را کــه انتخــاب کــرده ایــم صحیح اســت و 
مــا را از کار اصلــی بــاز منــی دارد یــا مانعــی اســت برایــن کار اصلــی 
ــل  ــر و اندیشــیدن و غاف ــرای تفک ــه ب ــن توصی ــل اساســی" ای و عم
ــود. خــودش  ــه همــه مســتعمین ب ــدن از کار اصلــی، خطــاب ب منان
ــادم".  ــر افت ــن فک ــه ای ــان ب ــروز ناگه ــن دی ــت: م ــت گف هــان وق
دیــروز یعنــی روزی کــه خــر اعــدام منتــرش شــد. حــال بایــد از خــود 

بپرســیم کــه کار اصلــی و عمــل اساســی تــر چیســت؟!.«114 
ــود  ــوق خ ــام ماف ــه مق ــته را ب ــن نوش ــه ای ــاواک ک ــردی از س ف
در ۳1 اردیبهشــت 1۳۵۳ ارســال کــرده، می نویسید:"بســیاری از 
ــر  ــه نظ ــح ب ــی صحی ــورد رشیعت ــی در م ــای کریم ــه گیری ه نتیج
می رســد". مقــام مافــوق هــم می نویســد: »تحلیــل کریمــی بســیار 
صحیــح اســت شــخصاً نیــز در مطالعــه آثــار رشیعتــی بــه ایــن نتایــج 
ــر جهــت داده کارهــای  رســیده ام منتهــی فعــاً مدعــی اســت تغیی

ــرد.«11۵  بعــدی مســئله را روشــن خواهــد ک
روز بعــد از اعدام هــا، رشیعتــی می بایســت بــه نحــوی چنــد 
هــزار دانشــجوی خــود را توجیــه کنــد کــه آیــا ادامــه هــان روش 
درســت اســت یــا بایــد بــه روش مجاهدیــن خلــق عمــل کــرد. او بــه 
آن هــا می گویــد کــه معمــوالً تخصــص ، حساســیت بــه یــک مســأله و 
خــود را برتــر از دیگــران دیــدن ممکــن اســت آدمــی را بــه روزمرگــی 
ــه  بکشــاند. بایــد همیشــه از نــو حرکتــان را ارزیابــی کنیــم کــه ب
ــم.  ــر کنی ــد نظ ــان تجدی ــد در راه ــا بای ــم ی ــه ای ــتی رفت راه درس
می گویــد بحث هــای روشــنفکرانه نظــری فاقــد ارزش انــد، مگــر آن 
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کــه بــرای مــردم مفیــد باشــند و بــه عمــل بینجامنــد. "مــاک صحــت 
و ســقم" هــر فکــری، عمــل اســت. می افزایــد: »تاریــخ بســیار یــاد 
دارد از کســانی کــه ناگهــان بــر خــود شــوریده اند و انســان بزرگــی 
ــخ  ــی در تاری ــورند و تکان ــان برش ــر زم ــته اند ب ــه توانس ــده اند ک ش
ــرده  ــون طــی ک ــه تاکن ــری ای ک ــد راه فک ــد.«116 می گوی ایجــاد کنن
ــاز بــدارد و منــرف کنــد. در  ایــم، ممکــن اســت مــا را از عمــل ب
حالــی کــه عمــل اجتاعــی نــه تنهــا مــاک روشــنفکری اســت، بلکــه 
ــان اســت.11۷ اســام  ــب و ادی ــه مکات مــاک حقانیــت و بطــان کلی
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نقشــه یــک ســاختان اســت کــه بایــد ســاخته شــود و امــام منونــه 
عینــی ایــن نقشــه اســت. روشــنفکر بایــد مکتبــی را انتخــاب کنــد 
کــه مقدمــه عمل)تاریــخ ســازی، انقــاب اجتاعــی، متــدن ســازی، 
ــش داشــته باشــد.  ــرای ادعای ــه انســانی" هــم ب و...( باشــد و "منون
ــه  ــان و معاوی ــر کاخ عث ــه در براب ــه داری ک ــمن رسمای ــوذر دش اب
ــه  ــی ب ــی کشــته می شــود و یک ــد می شــود. »یک می ایســتد و تبعی
عنــوان قاتــل می ماند...بهرتیــن پرورده هــای دســت اول اســام 
ــد،  ــع می کن ــا را دور هــم جم ــه م ــی شــدند.«11۸ آن چــه هم قربان
دشــمن مشــرتک، درد مشــرتک و هــدف مشــرتک اســت. مــا بــه اســام 
ــاخته  ــی س ــان های بزرگ ــه »انس ــم ک ــه می کنی ــازی تکی ــان س انس
کــه بــه انســان بودنشــان هــر انســانی، اگــر حــر باشــد و آگاه، چــه 
مذهبــی و چــه غیــر مذهبــی، معــرتف اســت.«11۹ اســام از طریــق 
شــخصیت های بــزرگ در حــال زنــده کــردن "جنازه هــای پوســیده و 
مــرده اکنــون" اســت و "دمیــدن صــور ارسافیــل انســانی در قرســتان 
منجمــد و ســاکت زمــان" اســت و برشــوریدن یــک انقــاب انســانی 
از طریــق روشــنفکران اســت. "زهــد انقابــی" چنــان افــرادی را 
ــر همــه  ــه کــوه مغــرور در براب ــک قل ــم مســتقل، ی ــک اقلی ــه ی »ب

ــد.«12۰   ــل می کن ــوادث تبدی ــای ح تندباده
ــدام  ــاره اع ــی دارد درب ــه رشیعت ــتند ک ــارضان می دانس ــه ح هم
شــدگان روز گذشــته حــرف می زنــد. در اینجــا بــود کــه زنــی 
برخاســت و فریــاد زد کــه "امــروز دیگــر روزی اســت کــه مــا بایــد 
قیــام بکنیــم و روزی نیســت کــه ســاکت بنشــینیم". همــه حــارضان 
بــه شــدت بــا کــف زدن ســخن او را تأییــد کردنــد. رشیعتــی زیرکانــه 
ــل  ــت: »دعب ــت و گف ــن پرداخ ــا مجاهدی ــاعران ب ــه ش ــه مقایس ب
ــن "دار"م را  ــه م ــت ک ــال اس ــاه س ــد پنج ــد: می گوی ــگاه کنی را ن
ــدش  ــت، مجاه ــاعرش اس ــن ش ــم. ای ــل می کن ــتم حم ــر روی پش ب
ــه  ــه رسمای ــه انســان ها هســتیم ک ــن گون ــد ای ــا نیازمن ــد.«121 م مبان
جهادهــا و شــهادت ها را ادامــه داده و آتــش خدایــی "در ایــن 
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ــد. ــک" در اندازن ــزم خش ــوه هی ــن انب ــال" در "ای خشکس
در 16 شــهریور 1۳۵1، مهــدی رضایــی، 2۰ ســاله، اعــدام شــد.122 
ــاد  ــینیه ارش ــی در حس ــهریور ۵1- رشیعت ــد- در 21 ش ــج روز بع پن
ســخرنانی داشــت. بــه گــزارش ســاواک، »تعــداد حضــار حــدود 12۰۰ 
ــتند  ــدگان می خواس ــت کنن ــان رشک ــد...در آن روز از می ــر می ش نف
اعامیــه پخــش کننــد ولــی اعامیه هــا بــه دســت پلیــس افتــاد و از 
توزیــع آن جلوگیــری شــد.«12۳ رشیعتــی دوبــاره بــه صحــرای کربا زد 
و گفــت کــه از ســخرنانی شــهادت نکاتــی باقــی مانــده کــه امشــب 
طــرح می کنــم. در تحلیــل حرکــت انقابــی شــیعه و علــی و حســین 
ــت  ــر راس ــپ در براب ــده چ ــا مناین ــه این ه ــت ک ــان گف و شهادتش
بودنــد. طبقــه محرومــان در برابــر طبقــه اســتثارگر حاکــم بودنــد. 
شــیعه همیشــه بــه زنــدان رفتــه و بــه زنجیــر کشــیده شــده اســت. 
ــا  ــه دنی ــد. شــیعیان ب ــل عــام کرده ان حــکام همیشــه شــیعیان را قت
ــا  ــتند، حره ــا کش ــان را این ه ــی رهرامن ــه "متام ــد ک ــاد می زنن فری
ــلطنت  ــاط س ــد" و "بس ــود کردن ــان ناب ــا را این ــا و عاره و ابوذره
گســرتانده اند". "همــه عدالتخواهــان و پــاکان را قتــل عــام کردنــد". 
بــه رشح تــک تــک مفاهیــم تشــیع پرداخــت و تفســیری انقابــی و 
مطابــق تشــکیات چریکــی از آن هــا ارائــه کــرد. گفــت: »تقیــه بــه 
معنــای رازداری مجاهــدی اســت کــه بــه صــورت تشــکیات مخفــی، 
ــک راز از  ــه و ی ــک کلم ــر ی ــد، و اگ ــارزه می کن ــتگاه مب ــه دس علی
دهانــش بیــرون بپــرد- حتــی ســخن حقــی- زندگــی گروهــی را نابــود 
کــرده اســت.«124 گفــت تشــکیات مخفــی و مبــارزه بــه پــول احتیاج 
دارد و خمــس بــرای "تشــکیات ضــد حکومتــی" اســت. گفــت کــه 
"ســاخن هــر حســینیه ای رضبــه ای اســت بــر پیکــر حکومــت". تقلید 
ــارزه  ــی چــون و چــرا از رهــری در تشــکیات مب هــان اطاعــت ب
مخفــی اســت. شــیعه جــز شــهادت رسمایــه و ســاحی نــدارد. پایــان 
بخــش ایــن انقابــی ســازی و ترویــج شــهادت ، ایــن ســخنان بــود:

»محمــدی را قبــول دارم کــه رســالتش در عاشــورا تجلــی می یابــد. 
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ــد.  ــال می بخش ــورا ک ــش را در عاش ــه پیام ــرم، ک ــی را می پذی نبوت
قرآنــم، قرآنــی اســت کــه بــه کربــا وصــل می شــود. ابراهیــم، 
اســاعیلم،  و  می پیوندنــد،  حســین  بــه  کــه  اســت  ابرهیمــی 
اســاعیلی اســت کــه بــه پــر حســین می رســد، مــن بــی حســین، 

ــرم.«12۵  ــزی را منی پذی ــچ چی ــی را، و هی ــچ کس هی
در آن ســیاق و زمینــه تاریخــی، ایــن ســخنان توســط شــنوندگان 
چگونــه معنــا می شــد؟ جوانانــی کــه بــرای شــنیدن ســخنان رشیعتــی 
ــی  ــد ، و رشیعت ــه می رفتن ــرای چ ــد ب ــاد می رفتن ــینیه ارش ــه حس ب

ــد؟ ــه می گوی ــرای چ ــد و ب ــه می گوی چ
ــارزه  ــت از مب ــه حای ــم ب ــدان ه ــس از آزادی از زن ــی پ رشیعت
مســلحانه گروه هــای چریکــی مارکسیســتی- لنینیســتی ادامــه داد. 
ــرای  ــال 1۳۵۵ ب ــتان س ــی" را "در تابس ــازی انقاب ــه "خودس او مقال

ــت".126  ــدش نوش ــرادران مجاه ــی از ب جمع
رهــری موجــود ســازمان مجاهدیــن خلــق کــه در ســال 1۳۵2  از 
ــد  ــوژی داده و قص ــر ایدئول ــم تغیی ــم- لنینیس ــه مارکسیس اســام ب
داشــت آن را اعــام کنــد، بــا مقاومــت افــرادی چــون رشیــف واقفــی 
و مرتضــی صمدیــه لبــاف، و...روبــرو شــد. ایــن دو را رهــران 
ــت  ــت(، در  16 اردیبهش ــت- لنینیس ــده )مارکسیس ــت ش کمونیس
1۳۵4 تــرور کردنــد کــه رشیــف واقفــی کشــته شــد و صمدیــه لبــاف 
ــر افشــاگری های ســاواک از طریــق  زخمــی و بازداشــت شــد. در اث
بازداشــت شــدگان، رهــری ســازمان در شــهریور 1۳۵4 بیانیــه رســمی 
ــوم نیســت  ــن جهــت، معل ــرد. از ای ــرش ک ــوژی را منت ــر ایدئول تغیی
کــه علــی رشیعتــی "خودســازی انقابــی" را بــرای کــدام مجاهدیــن 

نوشــته اســت.
تغییــر ایدئولــوژی ســازمان، و کشــن مجاهدیــن مســلان توســط 
تیــم تقــی شــهرام، شــکاف عمیقــی میــان نیروهــای مســلان و چــپ 
ــت  ــاس خیان ــا احس ــرد. مذهبی ه ــاد ک ــا ایج ــرون و زندان ه در بی
می کردنــد کــه نــه تنهــا کمونیســت ها مجاهدیــن مســلان را 
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ــی  ــد. عل ــادره کرده ان ــم مص ــان را ه ــازمان آن ــه س ــته اند، بلک کش
رشیعتــی در نامــه ای در نیمــه دوم 1۳۵۵ بــه شــدت بــه ایــن عمــل 
ــرزدن از  ــت و خنج ــال خیان ــه 6۰ س ــت ها را ب ــت و مارکسیس تاخ

پشــت رس متهــم کــرد.12۷ 
امــا "قصــه حســن و محبوبــه ، شــا دو تــن شــهید شــاهد" را علــی 
رشیعتــی قطعــاً بــرای حســن آالدپــوش و محبوبــه متحدیــن نوشــت. 
موسســه نــرش آثــار رشیعتــی در زیــر آن می نویســد: »ایــن مــن کــه 
ــوش و  ــن آالدپ ــوگ حس ــت در س ــده اس ــتخراج ش ــوار اس از روی ن
همــرش محبوبــه متحدیــن خوانــده شــده اســت. تاریــخ تقریبــی: 

اســفند ۵۵- فروردیــن ۵6.«12۸ 
ــی  ــخرنانی های عل ــن، س ــه متحدی ــدر محبوب ــن، پ ــم متحدی کاظ
ــر  ــرد و تکثی ــپ می ک ــاده و تای ــوار پی ــه از ن ــی هفت ــی را ط رشیعت
می کردنــد و بــه دانشــجویان می دادنــد و بدیــن ترتیــب آن هــا 
توزیــع می شــد. حســن آالدپــوش، از عبدالعلــی بــازرگان می خواهــد 
تــا محبوبــه متحدیــن را از پــدرش بــرای او خواســتگاری کنــد.  آن دو 
ــا یکدیگــر  بــه دو خانــواده بــه شــدت مذهبــی تعلــق داشــتند و ب
ازدواج کــرده بودنــد. حســن آالدپــوش ســال ها عضــو انجمــن 
حجتیــه و مدرســه علــوی بــود. فــردی عملیاتــی بــود، امــا چنــدان بــه 
ــرادرش  ــود. در ســال 1۳۵2 از طریــق ب ــد نب کارهــای نظــری عاقمن

عضــو ســازمان مجاهدیــن خلــق شــد.
ــتند،  ــک داش ــتی نزدی ــی دوس ــا رشیعت ــه ب ــه ک ــن و محبوب حس
کمونیســت شــده بودنــد. عبدالعلــی بــازرگان تعریــف می کنــد کــه 
در همیــن دوران حســن آالدپــوش را دیــده و بــه شــدت بــه او 
نســبت بــه کشــن رشیــف واقفــی و مصــادره ســازمان و ســاح هایش 
ــه خیالــش انشــعاب رشیــف  ــد. امــا آالدپــوش کــه ب اعــرتاض می کن
واقفــی موجــب دو دســتگی ســازمان می شــد، از عملکــرد ســازمان 
بــه شــدت دفــاع کــرده و آن را بــا مقایســه بــا آنچــه پــس از مــرگ 

ــرد.  ــه می ک ــود توجی ــاده ب ــاق افت ــن اتف ــو در چی مائ
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حســن آالدپــوش در 14 شــهریور 1۳۵۵ و محبوبــه متحدیــن 
ــدن  ــته ش ــس از کش ــدند. پ ــته ش ــن 1۳۵۵ کش ــه دوم بهم در نیم
ــاه،  ــده کوت ــی مان ــدت باق ــان م ــاواک، در ه ــط س ــوش توس آالدپ
محبوبــه متحدیــن همــر تقــی شــهرام شــد. برخــی گفته انــد کــه 
رشیعتــی از جریــان کمونیســت شــدن آنــان اطاعــی نداشــت، وگرنه 
آن مــن عجیــب را بــرای ایــن دو منی نوشــت. رشیعتــی در آن مــن 
حســن آالدپــوش را بــه حــرت علــی امــروز و محبوبــه متحدیــن را 

ــازد. ــل می س ــروز تبدی ــه ام ــب و فاطم ــه زین ب
اطــاع یــا عــدم اطــاع رشیعتــی از تغییــر ایدئولــوژی آن دو محــل 
ــارزه  ــزاع، دفــاع رشیعتــی از مب ــزاع ایــن نوشــتار نیســت. محــل ن ن
مســلحانه چریکــی و کشــته شــدگان در ایــن راه اســت.  ایــن قصــه، 
ــک اش  ــاگردان چری ــت و ش ــت و حکوم ــی و روحانی ــه رشیعت قص
اســت. رشیعتــی معلمــی اســت کــه در برابــر مــای روســتا ظاهــر 
می شــود و حســن و محبوبــه اســام انقابــی علــی و حســین و 

ــازند.12۹  ــق می س ــب را محق ــه و زین فاطم
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احمد شاملو و مبارزه مسلحانه

احمــد شــاملو )۳ آذر 1۳۰4 - 2 مــرداد 1۳۷۹( تأکیــد می کــرد کــه 
شــعرهایش سیاســی نیســت1۳۰ ، امــا نــه تنهــا بــرای اعــدام شــدگان 
شــاخه نظامــی حــزب تــوده شــعر گفــت، بلکــه بــرای کشــته شــدگان 
چریک هایــی فدایــی خلــق و ســازمان مجاهدیــن خلــق هــم شــعر 
ــن  ــِی[ کاشــفان فروت ــه ]صوت ــاره مجموع ــاملو "درب ــی رسود. ش م

ــد: ــوکران" می گوی ش
»اشــعار ایــن مجموعــه در ســال های مختلفــی رسوده شــده امــا 
در موضوعــی واحــد: "اعــدام مبــارزان و انقابیــان وطــن". مناســبت 
برخــی از ایــن اشــعار در خاطــرم منانــده اســت، از آن جملــه 
یکــی از شــبانه های ســال 1۳۵۰، کــه اگــر اشــتباه نکنــم انگیــزه آن 
اعــدام یــک جــای گروهــی چنــد نفــری بــود. و نیــز ممکــن اســت 
ــه جــا شــده باشــد. بعــض  ــی از اشــعار جــا ب ــاره ی مناســبت های پ
ازایــن اشــعار، هــم زمــان وقــوع حادثــه نوشــته شــده اســت و پــاره 
ــال ها  ــل س ــی املث ــه ف ــان ک ــد؛ چن ــال ها بع ــا و گاه س ــی مدت ه ی
گذشــت تــا توانســتم در شــهادت خــرو روزبــه چیــزی بنویســم.« 
شــاملو شــعر "شــبانه" را در 26 اســفنِد 1۳۵۰ بــرای اعــدام "گــروه 
جنگل")ســیاهکل( در 26 اســفند 1۳4۹ یــا اعــدام رهــران چریکهــای 
ــه  ــی ک ــه هنگام ــت: "ب ــفند 1۳۵۰ رسوده اس ــق در اس ــی خل فدای

http://shamlou.org/?p=193
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هــر ســپیده/ بــه صــدای هــم آواِز دوازده گلوله/ســوراخ/می  شــود؟". 
شــعر "ضیافــت" را در بهــار 1۳۵۰ بــرای "حاســه  جنگل هــای 

ســیاهکل" رسوده اســت.
شــعر "میــاد آن کــه عاشــقانه بــر خــاک ُمــرد" در 1۳۵2 "در 
شــهادِت احمــد ِزیــَرُم در پس کوچه هــای نازی آبــاد" - یکــی از 
ــم در آتــش"  ــق رسوده شــد. "رسود ابراهی ــی خل ــای فدای چریک ه
در ســال 1۳۵2 "در اعــداِم مهــدی رضایــی در میــداِن تیــِر چیتگــر" 
رسوده شــده اســت. شــاملو "شــکاف" را در ســال 1۳۵4 بــرای اعــدام 

ــی رسود. ــرو گلرخ خ
ــی"  ــعر "هجران ــتون در ش ــفنِد 1۳۵6 در پرینس ــاملو در 1۵ اس ش
ــان سیاســی- و  ــاران برخــی از مخالف ــدان تیرب ــاد چیتگــر- می ــه ی ب
ــد:  ــاده و می گوی ــه واقعــه ســیاهکل در آن رخ داد- افت ــان- ک دیل
»بگــذار رسزمینــم را/ زیــر پــای خــود احســاس کنــم/ و صــدای رُپ 

 ُرپــه ی طبل هــای خــون 
را/ در چیتگــر/ و نعــره 
در  را/  عاشــق  برهــای 

ــان.« دیل
دیگــری  شــعرهای  او 
هــم بــرای چریک هــای 
رسوده  شــده  اعــدام 
خــرداد   4 در  اســت.  
1۳6۰ شــاملو بــه همــراه 
ــه  ــر ب ــنده دیگ 12 نویس
مناســبت ســالگرد اعــدام 
۵ تــن از رهــران ســازمان 
ــی  ــق پیام ــن خل مجاهدی
بــه رشح زیــر خطــاب بــه 
مســعود رجــوی نوشــت:

http://shamlou.org/?p=212
http://shamlou.org/?p=174
http://shamlou.org/?p=174
http://shamlou.org/?p=184
http://shamlou.org/?p=203
http://shamlou.org/?p=231
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ــهادت  ــرداد روز ش ــارم خ ــوی: چه ــعود رج ــق مس ــد خل »مجاه
ــع زادگان،  ــر بدی ــی اصغ ــژاد، ســعید محســن، عل ــف ن ــد حنی محم
ــان گــذاران  ــام و محمــود عســگریزاده ، بنی عبدالرســول مشــكین ف
ســازمان انقابــی مجاهدیــن خلــق ایــران اســت. یــادآوری ایــن روز 
بــرای مــردم مــا و همــه مشــتاقان آزادی و اســتقال ایــران فرصتــی 
اســت در بزرگداشــت خاطــره همــه شــهدای انقابــی خلــق و بــرای 
شــا و همرزمانتــان ، كــه فعاالنــه راه آن مجاهدیــن شــهید را 
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ــردان  ــای م ــا آرمان ه ــت ب ــدی اس ــد عه ــژه تجدی ــه وی ــد ب می پوئی
ــتند  ــا خاس ــران بپ ــی ای ــرای رهای ــه ب ــته ای ك ــود گذش ــان از خ و زن
و بــا ایثــار جــان خویــش ســنگ بنــای جنبشــی انقابــی را بــر 
ــم اســت  ــی مغتن ــا فرصت ــرای م ــد. ب ــا اســتوار كردن ــن میهــن م زمی
كــه در بزرگداشــت ایــن روز تاریخــی و ایــن تجدیــد عهــد بــا شــا 
و همــه همرزمــان مجاهدتــان ســهیم و رشیــك باشــیم. علــی اكــر 
اكــری، نــارص پاكدامــن، باقــر پرهــام، اســاعیل خویــی، غامحســین 
ســاعدی، محمدعلــی ســپانلو، احمــد شــاملو، رویــا كهربایــی، عاطفــه 
گرگیــن، هوشــنگ گلشــیری، نعمــت میــرزا زاده، منوچهــر هزارخانی، 

ــی.« محســن یلفان
از همیــن گــروه، غامحســین ســاعدی )1۳64- 1۳14( در 1۷ 
ــه، کار از کار  ــه نامــه احمــد شــاملو نوشــت: »بل آذر 1۳۵۷ در هفت
گذشــته، مبــارزات انقابــی مــردم حکمــت پوشــالی مبارزه مســاملت 
آمیــز را بــرای ابــد بــه طــاق نســیان ســپرده اســت. پیرشفــت لحظــه 
بــه لحظــه مبــارزات قهرآمیــز یــک ســال گذشــته، امــروزه روز دارد 
ــا لحظــه ای کــه  ــد... ت ــدا می کن شــکل یــک انقــالب مســلحانه را پی
اســلحه نیســت، می شــود بــا مشــت خالــی رساغ درفــش تیــز رفــت 
ولــی اگــر اســلحه باشــد جــواب هــر رضبتــی را بــا رضبــت محکــم 
ــرادر  ــو را می کشــند، ب ــه ت ــی ک ــر می شــود داد...زمان ــوی ت ــر و ق ت
ــم  ــن و ه ــایه و هموط ــند، همس ــو را می کش ــه ت ــر و بچ و خواه
ــالدی  ــر ج ــینی، ه ــاکت بنش ــداری س ــق ن ــند ح ــو را می کش رزم ت
کــه از میــان بــرود، هــر جــالدی را کــه از میــان بــرداری، یــک قــدم  
ــرف، و در  ــر ط ــت زدن از ه ــده ای...رضب ــک ش ــروزی نزدی ــه پی ب
رأس متــام مبــارزات انقابــی، مبــارزه قهرآمیــز و مســلحانه. جــواب 
"هــای" اگــر "هــوی" اســت، جــواب اســلحه حتــام اســلحه اســت.«1۳1 
بدیــن ترتیــب شــاملو بــه روش هــای گوناگــون بــه دنبــال رسنگونی 
شــاه بــود. شــعر گفــن بــرای جــان باختــگان ســازمان های چریکــی 
یکــی از ایــن راه هــا بــود. راه دیگــر کمــک بــه ترجمــه کتاب هایــی 
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بــود کــه دیکتاتــوری شــاه را زیــر ســئوال می بــرد.
ــدر ســاالر  ــاب خــزان پ ــک فصــل از کت احمــد کریمــی حــکاک ی
ــد  ــرد. احم ــه  ک ــی ترجم ــه فارس ــی ب ــز را از انگلیس ــیا مارک گارس
ــا مــن  ــه ب ــرد ک ــه ای دگرگــون ک ــه گون شــاملو مــن فارســی آن را ب
انگلیســی فاصلــه بســیار داشــت، لــذا کریمــی حــکاک ادامــه ترجمــه 
ــد: ــر 1۹۷۷ می نویس ــد ۸ اکت ــه ی بلن ــاملو در نام ــرد.  ش ــا ک را ره

ــن  ــش می رود.ای ــت پی ــام رسع ــا مت ــز ب ــیا مارک ــه ی گارس »ترجم
ــه چــاپ فارســی آن در  ــدی ب ــچ امی ــی هی ــاب ْقیامــت اســت ول کت
ایــران ندارم…اگــر نتوانســتیم در ایــران چــاپ کنیــم در ایــن جــا آن 
را بــا مقدمــه ی مبســوطی چــاپ خواهیــم زد تــا دســتگاه سانســور 
ایــران )کــه البــد االن مشــغول خوانــدن ایــن ســطور اســت و پیــش 
ــه  ــد!( از گ ــه می کن ــتی از آن تهی ــو، رونوش ــه ت ــه ب ــیدن نام از رس
خوردنــش پشــیان بشــود. همشــیره ای از دیکتاتــور مســخره ، 

ــده باشــد! .«1۳2  عــروس خواهــم کــرد کــه خوابــش را هــم ندی



۸۳

ارزیابی انتقادی آنچه رخ داد

یکم- ساختن اسطوره امام خمینی برای نجات بخشی و رهبری 

1۵ خــرداد 1۳42 فقــط از منظــر تغییــر گفتــان مبــارزه مســاملت 
آمیــز بــه گفتــان مبــارزه مســلحانه و رسنگونــی رژیــم شــاه "نقطــه 
ــه دیگــری هــم نقطــه عطــف  ــه شــار منــی رود. از زاوی عطــف" ب
ــه  ــت الل ــازی از آی ــطوره س ــد اس ــه بع ــی رود. از آن ب ــار م ــه ش ب
خمینــی و تبدیــل او بــه "امــام خمینــی" و رهــری مخالفــان، آغــاز 
شــد و روشــنفکران غیــر دینــی در ایــن مــورد نقــش تعییــن کننده ای 
ــد.1۳۳  ــی را امــام نامیدن ــار خمین ــن ب ــرای اولی ــان ب ــد. آن ــازی کردن ب
ــی و انتظــار نجــات بخــش در شــعرهای اخــوان، فــروغ  موعودگرای
ــک  ــری کاریزماتی ــر، ره ــر دیگ ــه تعبی ــی زد. ب ــوج م ــزاد، و...م فرخ
ــن  ــه ای ــه توســط مخالفــان شــاه ســاخته شــد، ن ــه رفت ــی رفت خمین
کــه او یــک شــبه در اوج انقــاب بــه رهــری آن صعــود کنــد. 
ــود و شــبکه وســیعی از  ــد ب ــی مرجــع تقلی ــه خمین ــت الل ــه آی البت
بازاریــان ، مســاجد، حســینیه ها  و حوزه هــای دینــی رسارس کشــور 
را پشــت خــود داشــت )رسشــاری 1۳۵۵ مرکــز آمــار ایــران، تعــداد 
ــان در کشــور را 2۳4۷۳ نفــر اعــام کــرده اســت(.این ها  کل روحانی
بــه غیــر از حایت هــای دانشــجویان و روشــنفکران  مذهبــی 
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ــگاه  ــان شــبکه اجتاعــی رسارسی و پای ــچ کــس دارای چن ــود. هی ب
اجتاعــی نبــود تــا تــوان رقابــت بــا آیــت اللــه خمینــی را در رهــری 

داشــته باشــد.
ــی و دیگــر اســطوره ســازی ها عــرت آمــوز اســت.  ــه خمین تجرب
هیــچ کــس را فرانقــد نســازیم. نقدناپذیــران و مریدانشــان در همــه 
جــا دارای یــک ویژگــی مشــرتک بــوده و هســتند. آنــان نقــد و 
ــه  ــازند. ب ــداد می س ــخصیت قلم ــب ش ــخگویی را تخری ــب پاس طل
رهــران دموکراســی ها بنگریــد کــه بــا آنهــا و خانواده هایشــان 
ــپ و  ــد ترام ــبانه روز دونال ــکا ش ــانه های آمری ــد. رس ــه می کنن چ
ــا،  ــی م ــای سیاس ــا در فض ــته اند. ام ــه بس ــه گلول ــواده اش را ب خان
ــتند  ــدرت هس ــد ق ــه فاق ــک ک ــان، این ــری و مریدانش ــان ره مدعی
ــد  ــه بای ــت ک ــزرگ اس ــر ب ــک خط ــن ی ــد. ای ــر منی تابن ــاد را ب انتق
ــا  ــه آی ــن پرســش ســاده ک ــه ای ــی گروهــی ب ــرد. وقت از آن دوری ک
ــده اســت کجــا زندگــی  ــا مــرده اســت؟ و اگــر زن ــده ی رهرشــان زن
می کنــد؟ پاســخ منی گویــد، آیــا می تــوان ادعــای دموکراســی  و 

ــرد؟  ــاور ک ــان را ب ــی آن آزادی خواه
از ســوی دیگــر، هیــچ موعــود و نجــات دهنــده ای وجــود نــدارد. 
زندگــی جمعــی رسشــار از مســائل و مشــکاتی اســت کــه راه 
حل هــا و رفع هــای مشــخص و دقیــق می طلبــد، نــه شــعارهای 
کلــی و عرضــه نجــات دهنــده ای کــه همــه مســائل را حــل و همــه 

ــرد. ــع خواهــد ک مشــکات را رف

دوم- مخالفانی با آرمان های غیر دموکراتیک

بدیل هــای  شــاه،  دیکتاتــوری  رژیــم  مخالــف  گروه هــای 
دموکراتیکــی نداشــتند و منی خواســتند. آیــت اللــه خمینــی مدافــع 
و نظریــه پــرداز والیــت فقیــه بــود. کتــاب کشــف االرسار او وجــود 
داشــت. ســخرنانی های ســال های 1۳42 و 1۳4۳ او نیــز کــه موجــب 
1۵ خــرداد شــده بــود، در ســطحی وســیع توزیــع شــده بــود. 
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ــود کــه  ــس" ب ــرده پاری ــان پ ــی "می ــه خمین ــت الل ــا انحــراف آی تنه
می گفــت: "در اســالم آزادی مطلــق اســت"، "در اســام دموکراســی 
منــدرج اســت و مــردم آزادنــد در اســام، هــم در بیــان عقایــد و هم 
در اعــال"، "مــا می خواهیــم مطابــق اعالمیــه حقــوق بــرش عمــل 
کنیــم"، "اســالم می توانــد تضمیــن همــه انحــأ دموکراســی را بکنــد"، 
ــل اســت"،  ــه طــور کام ــی آزادی ب ــه اقلیت هــای مذهب ــرای هم "ب
ــه[  ــام ]فرانس ــت ش ــه در مملک ــت ک ــن اس ــوری همی ــل جمه "اص
هــم هســت"،"زنها در حکومــت اســالمی آزادنــد، حقــوق آنهــا مثــل 
حقــوق مردهــا"، "اســام بیــش از هــر دینــی و بیــش از هــر مســلکی 
بــه اقلیت هــای مذهبــی آزادی داده اســت"، "در جمهــوری اســامی 
هــر فــردی از حــق آزادی بیــان برخــوردار خواهــد بــود" و غیــره و 
غیــره. علــی رشیعتــی نیــز بیشــرتین مخاطــب را داشــت و مخالفــان 

ــی اســت. ــده آل می دانســتند در حــال برســاخن چــه ای
کلیــه گروه هــای چــپ؛ مارکسیســت- لنیسنیســت یــا مائوئیســت 
یــا کاسرتوئیســت یــا انورخوجــه ایســت بودنــد. دیکتاتــوری پرولتاریا 
ــا  ــن، کوب ــود کــه در کشــورهایی چــون شــوروی، چی ــان ب آرمــان آن
ــای  ــه الگوه ــود. در هم ــده ب ــق ش ــابق محق ــی س ــای رشق و اروپ
ــر  ــه کارگ ــای طبق ــه ج ــان، رهــری حــزب کمونیســت ب موجــود آن
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ــود. ــاخته ب ــرت س ــای توتالی نظام ه
نظــام  بــه  داری  رسمایــه  نظــام  از  انقابــی  گــذار  مارکــس 
ــداد  ــی قلم ــم را قطع ــه کمونیس ــم ب ــتی و از سوسیالیس سوسیالیس
ــاب  ــی" و "انق ــاب سیاس ــوع "انق ــع دو ن ــس مداف ــرد. مارک می ک
اجتاعــی" بــود. اصــاح نظــام رسمایــه داری را ناممکــن می دانســت 
و اگــر هــم شــدنی بــود، بــرای او نامقبــول بــود. آرمــان او جامعــه 
کمونیســتی فاقــد طبقــه بــود. بدیــن ترتیــب، اوالً: گــذار انقابــی از 
جامعــه رسمایــه داری بــه جامعــه سوسیالیســتی را جــری و رضوری 
بــه شــار مــی آورد )مارکسیســم علمــی کــه گویــا قوانیــن تاریــخ را 

ــرد. ــز می ک ــاب را تجوی ــاً: انق ــرد(. ثانی ــان می ک ــن و بی تبیی
بــه گــان او، دولــت دوران گــذار از رسمایــه داری بــه کمونیســم، 
دولــت دیکتاتــوری پرولتاریــا اســت. مارکــس در نقــد برنامــه گوتــا 
ــتی دوره  ــه کمونیس ــه داری و جامع ــه رسمای ــن جامع ــت: »بی نوش
تحــول انقابــی اولــی بــه دومــی قــرار دارد. ایــن دوره مــازم بــا یــک 
دوره گــذار سیاســی اســت کــه در آن دولــت منی توانــد چیــزی جــز 

دیکتاتــوری انقالبــی پرولتاریــا باشــد.«1۳4 
ایــن ســخن دو معنــای متفــاوت دارد. الــف- توصیفــی- تبیینــی: 
تاریــخ بــه طــور جــری چنیــن فراینــدی را طــی خواهــد کــرد. "دولت 
منی توانــد چیــزی جــز دیکتاتــوری پرولتاریــا باشــد" مویــد ایــن 
ــه  ــر وظیف ــه کارگ ــه ای: طبق ــزی- توصی ــش اســت.  ب- تجوی خوان
دارد تــا از طریــق انقــاب نظام هــای رسمایــه داری را رسنگــون کنــد  

و خــود دولــت دیکتاتــوری پرولتاریــا را تشــکیل دهــد. 
مارکــس در مانیفســت کمونیســم هــر دو موضــع را اتخــاذ کــرده 
اســت. ولــی برخــی ســخنان تجویــزی او بــه قــرار زیرنــد: »پرولتاریــا 
ــان  ــش را بنی ــلطه خوی ــورژوازی س ــز ب ــردن قهرآمی ــون ک ــا رسنگ ب
ــم  ــاب خــود را بــه طبقــه حاک می گــذارد.«1۳۵ »پرولتاریا...بــا انق
ــز  ــی قهرآمی ــا رسنگون ــط ب ــت ها فق ــد.«1۳6 »کمونیس ــل می کن تبدی
متــام نظام هــای موجــود اجتاعــی بــه اهدافشــان دســت خواهنــد 
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ــود  ــتی برخ ــاب کمونیس ــم از انق ــات حاک ــه طبق ــد ک ــت. باش یاف
بلرزنــد.«1۳۷ »بــی شــک هدف]مــا[ از میــان برداشــن فردیــت 

ــت.«1۳۸  ــی اس ــی و آزادی بورژوای ــتقال بورژوای ــی، اس بورژوای
ــه  ــی ب ــری تاریخ ــذار ج ــف گ ــه کش ــد دارد ک ــس تأکی ــا مارک ام
ــه ای در  ــس در نام ــت. مارک ــتاورد اوس ــا" دس ــوری پرولتاری "دیکتات
ــه ۳ موضــوع منحــر  ــد خــود را ب ســال 1۸۵2 دســتاوردهای جدی
کــرد و نوشــت: »آنچــه مــن کــردم و جدیــد بــود، اثبــات ایــن بــود 
ــاص و  ــل خ ــه مراح ــت ب ــوط اس ــط من ــات فق ــود طبق ــه 1( وج ک
تاریخــی تکامــل تولیــد؛ 2( مبــارزه ی طبقاتــی لزومــا بــه دیکتاتــوری 
ــا منتهــی می شــود؛ ۳( ایــن دیکتاتــوری خــودش مرحلــه ی  پرولتاری
انتقــال بــه برچیــده شــدن همــه ی طبقــات و بــه جامعــه بــی طبقــه 

اســت.«1۳۹ 
ــا  ــوری پرولتاری ــاب ، دیکتات ــت و انق ــاب دول ــم در کت ــن ه لنی
ــه آن و  ــاد ب ــدون اعتق ــه ب ــرد ک ــی ک ــم معرف ــاس مارکسیس را اس
ــه  ــت ب ــس مارکسیس ــچ ک ــردن آن ، هی ــق ک ــت محق ــش جه کوش
شــار منــی رود. او نوشــت: »مارکسیســت فقــط آن کســی اســت کــه 
قبــول دارد نظریــه طبقــات را تــا قبــول نظریــه دیکتاتــوری پرولتاریا 

ــط دهد.«14۰  بس
ــر  ــی ب ــای رادیکال ــود" نقده ــأله ی یه ــاره ی مس ــس در "درب مارک
جامعــه مدنــی و حقــوق بــرش وارد کــرده و آنهــا را خــوار و خفیــف 
قلمــداد می کــرد. از "یهودیــت جامعــه مدنــی" می گفــت و از ایــن 
کــه حقــوق بــرش جهانشــمول، حقوق "انســان خودپرســت" و "اســیر 
منافــع و هوس هــای شــخصی" اســت. از "روح خودپرســت جامعــه ی 
مدنــی" و "یهودیــت باطنــی جامعــه ی مدنــی" ســخن می گفــت کــه 
پــول را بــه خــدای رشــک ورز جامعــه ی مدنــی تبدیــل کــرده و پــول 
ــل  ــه کاال تبدی ــه پســتی کشــانده و ب ــان و انســان ها را ب متــام خدای
ــرای دموکراســی باقــی  ــی ب ــا جای ــات آی ــن مدعی ــا ای می ســازد.141 ب

می مانــد؟



۸۸

ــق  مارکــس جمهــوری بورژوایــی را فقــط و فقــط "اســتبداد مطل
یــک طبقــه بــر طبقــات دیگــر" می نامیــد142 و پارملــان را "بیــامری 
ســفاهت درمــان ناپذیــر" بــه شــار مــی آورد.14۳  خشــونت را قابلــه 

گــذار از جوامــع کهــن بــه جوامــع مــدرن قلمــداد می کــرد.144
بســیاری از گروه هــای مخالــف شــاه، کمونیســت و مارکسیســت- 
ــد  ــان در نق ــز پوی ــر پروی ــال، امی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــت بودن لنینیس
تنــدی کــه پــس از مــرگ جــال آل احمــد بــر آرا و عملکــرد او 
ــی و  ــت، انقاب ــت - لنینیس ــت، مارکسیس ــر کمونیس ــد، ب می نویس
معتقــد بــودن خودشــان )چریکهــای فدایــی خلــق( بــه دیکتاتــوری 
پرولتاریــا و مخالفــت جــال آل احمــد بــا همــه این هــا تأکیــد 

می کنــد.14۵  
ــق  ــی خل ــای فدای ــازمان چریکه ــای س ــی - از اعض ــد مومن حمی
ــود و  ــازمان ب ــرداز س ــه پ ــن نظری ــال 1۳۵2 مهمرتی ــس از س ــه پ ک
"اغلــب جــزوات درونــی و بیرونــی ســازمان توســط رفیــق ]مومنــی[ 
ــتان  ــوب تابس ــث مکت ــت"- ، در بح ــده اس ــر درآم ــته تحری ــه رش ب
از  تنهــا  نــه  روشــنفکر،  دربــاره  بــا مصطفــی شــعاعیان   1۳۵2
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ــرد،  ــاع ک ــداوم" دف ــی م ــاب فرهنگ ــا" و "انق ــوری پرولتاری "دیکتات
ــرای جامعــه سوسیالیســتی  بلکــه روشــنفکران را بزرگرتیــن خطــر ب
ــوری  ــط دیکتات ــاً توس ــد دامئ ــه بای ــرد ک ــداد ک ــان قلم ــی ش آرمان
ــی  ــود شــود.146 مومن ــار مخدرشــان ناب ــرتل شــوند و آث ــا کن پرولتاری
ــا  ــاز ت ــا از آغ ــی توده ه ــارزه تاریخ ــاره مب ــم عص ــت: »لنینیس نوش
ــه  ــق ب ــی خل ــای فدای ــر اســت.«14۷  پاســخ های چریکه انقــاب اکت
گــروه ســتاره نیــز توســط مومنــی نوشــته شــد کــه از "مارکسیســم- 
اســتالین زدایــی  "استالینیســم" دفــاع می کنــد.14۸  لنیننیســم" و 
ــداد و تجدیدنظرطلبــی کــرده  ــه ارت دوران خروشــچف را محکــوم ب
و رفیــق مائــو را ادامــه دهنــده راه اســتالین "رهــر کبیــر پرولتاریــا" 
بــه شــار مــی آورد کــه آرای او "بیــان خــاق مارکسیســم- لنیننیســم 

ــا" اســت.14۹  عــر م
ــران  ــوده ای ــی حــزب ت ــی هــم عضــو ســازمان انقاب ــاس میان عب
بــود.1۵۰ میانــی ، در ســال 1۳۵۷کتــاب چین بعــد از مائو) انتشــارات 
روزبهــان( را بــه فارســی ترجمــه کــرد کــه متامــاً در خدمــت دفــاع 
از انقــاب فرهنگــی چیــن بــود. در هــان دوران کتــاب دیگــری از 
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ــه دیگــری از  ــه دفاعی ــه فارســی ترجمــه کــرد ک جــون رابینســون ب
انقــاب فرهنگــی چیــن بــود.1۵1  

وقتــی اتوپیــا، رویــا و آرمــان مخالفــان دموکراســی و حقــوق بــرش 
ــوری  ــن دیکتات ــوری جایگزی ــک دیکتات ــی ی ــور طبیع ــه ط ــود، ب نب
ــاری  ــت ش ــت انگش ــز اقلی ــان- ج ــد. مخالف ــد و ش ــین می ش پیش
ــا" داشــتند. یــک روح  کــه دیــده منی شــد- "یــک بســر و یــک روی
در یــک کالبــد بودنــد. بازســازی تاریــخ بــا فراروایت هــای انتزاعــی 
از نظــر معرفتــی و اخاقــی ناموجــه اســت. تاریــخ یعنــی جزئیــات 
بســیار مهــم و انضامــی. بایــد تــک تــک افــراد و گروه هــای مخالف 
را بــا شــواهد و قرائــن کافــی نشــان داد کــه چــه افــکار و گفتــار و 
ــه مذهبی هــا)  ــه نیروهــا را ب ــت کلی ــک فراروای ــاری داشــتند. ی رفت
ــه و ســنت گــرا( و خلقی هــا )معتقــدان  ــت فقی ــه والی معتقــدان ب
ــا؛  ــد. ام ــه، سکوالریســم و تحــول خــواه( تقســیم می کن ــه مدرنیت ب
الــف: خلقی هــا، گروه هــای کمونیســت؛  مارکسیســت- لنینیســت- 
ایســت  انورخوجــه  کاسرتوئیســت-  مائوئیســت-  استالینیســت- 
بودنــد. ب:  جبهــه ملــی ، نهضــت آزادی، و...کجــا قــرار می گیرنــد؟ 
ــدی  ــیم بن ــد. پ: تقس ــف بودن ــه مخال ــت فقی ــا والی ــه ب ــا ک اینه
ــرا  ــرا و تجددگ ــنت گ ــه س ــون ب ــاه و انقابی ــف ش ــای مخال نیروه
ــت،  ــدرن اس ــدر م ــی هانق ــی دین ــت. بنیادگرای ــول اس ــز نامقب نی
کــه فاشیســم و لنینیســم و استالینیســم. خــود انقــاب یــک پدیــده 
مــدرن اســت و پــس از انقــاب نیــز، فراینــد مدرنیزاســیون بــا شــدت 
متــام دنبــال شــد. بــا شــاخص های مختلــف بایــد نشــان داد کــه آیــا 
ــوده  ــروز آن ب ــر از دی ــردای انقــاب]4۰ ســال گذشــته[ ، مدرن ت »ف
ــا ترکیبــی از ایده هــا و  ــا  گرهــی گشــوده شــده ب ــا نــه؟ آی اســت ی
ــه ســوی آینــده ای  ــا »همــه ب ــه؟« آی ــا ن گروه هــای مدرنیت خــواه ی
ــاد  ــی ایج ــه؟ یعن ــا ن ــد ی ــش رفته ان ــدد پی ــق تج ــت تعمی در جه
رشایطــی بهــرت بــرای رشــد طبقه هــا و گروه هــای اجتاعــی مــدرن 
)بــورژوازی، طبقــه کارگــر، طبقــه متوســط شــهری، تحصیل کــردگان 
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و روشــنفکران و کاً همــه کســانی کــه رسمایــه ی منادین شــان 
ــک  ــه ی ــق ب ــی از تعل ــا ناش ــی ی ــه ارث ــت ن ــدرن اس ــابی و م اکتس
صنــف بســته ی ســنتی( .« بــدون شــاخص های دقیــق ســخن گفــن 
ناموجــه اســت. بایــد گفــت کــه مدرنیتــه را بــه چــه معنایــی بــه کار 
ــوق  ــازل نشــده ، بلکــه کامــاً مخل ــه از آســان ن ــم؟ مدرنیت می بری
زمینیــان اســت، بنابرایــن بــا مــاک و شــاخص های دقیــق می تــوان 
گفــت کــه معیارهــای مــدرن شــدن یــک جامعــه این هــا هســتند. 
پــس از آن داوری آســان خواهــد شــد. بــه عنــوان مثــال، اگر شــاخص 
توســعه انســانی )HDI( یکــی از ماک هــای تحقــق مدرنیــت باشــد، 
در ایــن صــورت، مطابــق گــزارش دفــرت توســعه ســازمان ملــل متحــد 
)UNDP( شــاخص توســعه انســانی ایــران تــا پایــان ســال 2۰1۷ بــه 
۰.۷۹۸ از یــک رســید کــه در مقایســه بــا منــره ۰.4۳۷ ایــران در قبــل 
از پیــروزی انقــاب بیــش از ۰.۳61 درجــه افزایــش نشــان می دهــد. 
بــر اســاس گــزارش ســازمان ملــل، رتبــه جهانــی ایــران نیــز در ایــن 
4 دهــه ۵۰ رده صعــود داشــته و از جایــگاه 11۰ در ســال 1۹۷۹ بــه 
جایــگاه 6۰ در ســال 2۰1۷ ارتقــا یافتــه اســت.1۵2 . اگــر رشــد طبقــه 
متوســط یــک مــاک دیگــر باشــد، طبقــه متوســط پــس از انقــاب 
رشــد بســیار کــرده اســت.1۵۳ اگــر افزایــش تحصیــل کــردگان مــاک 
ــدود 1۷۰  ــجویان از ح ــداد دانش ــد، تع ــت باش ــد مدرنی ــر رش دیگ
ــون و  ــار میلی ــه حــدود چه ــی ۵6-۵۷ ب هــزار نفــر در ســال تحصیل
پانصــد هــزار نفــر در ســال تحصیلــی ۹1-۹2 افزایــش یافتــه و ایــران 
ــت-  ــه جمعی ــجو ب ــبت دانش ــا- در نس ــور اول دنی ــزو 1۰ کش را ج

قــرار داده اســت.
درســی کــه از تاریــخ بایــد گرفــت ایــن اســت: بــه شــعارها 
و عملکــرد افــراد، گروه هــا و احــزاب بــه دقــت بنگریــد کــه 
ــه و  ــت خواهان ــه، عدال ــرت گرایان ــرشی، ک ــوق ب ــک، حق دموکراتی
ضــد تبعیــض باشــند. امتیــاز، تبعیــض و ژن خــوب ضــد دموکراســی 
اســت. ایــن ســه در نظــام والیــت فقیــه و پادشــاهی وجــود دارد. در 
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اولــی حکومــت حــق و امتیــاز فقیهــان اســت و آنــان ژن خــوب انــد. 
در دومــی، حکومــت حــق و امتیــاز یــک خانــواده اســت و فرزنــدان 
ایــن خانــواده دارای ژن خوبنــد. اگــر فــرد یــا گروهــی ادعــا کنــد کــه 
حکومــت حــق "طبقــه کارگــر" اســت، مرتکــب هــان خطــا شــده 
اســت. برخــی گروه هــای سیاســی نیــز رهــری و ریاســت جمهــوری 
مــادام العمــر را حــق ســازمان خــود می داننــد و اینــک نیــز رهــر و 

رییــس جمهــور مــادام العمــر منصــوب خودشــان را دارنــد.

سوم- تروریسم یا مبارزه مسلحانه

ــارزه مســلحانه و  ــه مب ــدار و بــی دیــن ب ــان دین گروهــی از جوان
تــرور بــه عنــوان تنهــا راه رهایــی توســل جســتند. ســه مســأله مهــم 

در ایــن مــورد وجــود دارد:
الــف- کارآیــی خشــونت: مبــارزه مســلحانه و تــرور تــا چــه انــدازه 
ــه را  ــزان از اعضــای جامع ــود؟ گروه هــای چریکــی چــه می ــر ب موث
جــذب کردنــد؟ چــرا رژیــم توانســت بــر همــه ایــن گروه هــا فائــق 

آیــد؟ 
ب- داوری اخالقــی: آیــا تروریســم اخاقــاً قابــل دفــاع اســت یــا 
ــر  ــود؟ اگ ــیم می ش ــد تقس ــوب و ب ــوع خ ــه دو ن ــرور ب ــا ت ــه؟ آی ن
ــه هــدف  ــرای رســیدن ب ــزاری موجــه ب ــرور و جنــگ مســلحانه اب ت
ــرای اســتفاده  ــچ گروهــی را ب ــوان هی ــن صــورت منی ت اســت، در ای

ــرد. از آن محکــوم ک
ــه  پ- پیامدهــای عملــی توســل بــه خشــونت و تــرور: توســل ب
خشــونت و تــرور نــه تنهــا اســتفاده کننــدگان از آن را تغییــر خواهــد 
ــم  ــه و رژی ــی در جامع ــد مدت ــدگار بلن ــای مان ــه پیامده داد، بلک
سیاســی  بــر جــای خواهــد نهــاد و جامعــه را وارد چرخــه خشــونت 

خواهــد کــرد.
درس مهــم انقــاب 1۳۵۷ و رویدادهــای پــس از آن در ســطح 
خاورمیانــه، نفــی کلیــه اشــکال خشــونت اســت. تجربــه افغانســتان، 
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عــراق، لیبــی، ســوریه، یمــن، و...در برابــر چشــم مــا قــرار دارد. ایران 
دوران شــاه بــه عنــوان متحــد آمریــکا و غــرب بــا خطــر موجودیتــی 
مواجــه نبــود. امــا اکنــون بــا خطــر موجودیتــی روبروســت و 
قدرت هــای منطقــه ای ایــران را از نظــر جغرافیایــی بســیار "بــزرگ" 
ــد "کوچــک" شــود. دموکراســی خواهــان  ــه بای ــد ک قلمــداد می کنن
ــط  ــوص توس ــه خص ــتی- ب ــای تروریس ــه حرکت ه ــد ک ــد بدانن بای
اقلیت هــای قومــی- بــه راحتــی می توانــد بــه بالکانیــزه شــدن 

ایــران منتهــی شــود.

چهارم- سرنگونی و دموکراسی

رسنگونــی بــه رصف رسنگونــی یا انقاب، دموکراســی ســاز نیســت. 
رسنگونــی و انقــاب، کنشــی خنثــی نبــوده و نیســت. ایــن کنشــی 
اســت کــه بــه رفتارهــای بعــدی رسشــت خاصــی می بخشــد. تجربــه 
انقاب هــای فرانســه، روســیه، چیــن، کوبــا، ایــران، و...همگــی مویــد 
ــاختند.  ــک نس ــای دموکراتی ــا نظام ه ــه انقاب ه ــت ک ــن مدعاس ای
ــرد،  ــزد ک ــل گوش ــی توکوی ــار آلکس ــن ب ــه اولی ــه ک ــه هانگون بلک
ــود  ــه وج ــد ب ــه برانداختن ــی ک ــونت رژیم ــش از خش ــونتی بی خش

آوردنــد.
در ایــران، در دوران انقــاب رژیــم شــاه نزدیــک بــه ۳ هــزار نفر از 
مــردم را در تظاهــرات کشــت. بــا پیــروزی انقــاب، انتقــام و اعــدام 
ــود  ــی ب ــای سیاس ــه گروه ه ــت هم ــه خواس ــر ک ــونت فراگی و خش
بــه اعــدام حــدود ۵۰۰ نفــر از رسان رژیــم پیشــین منتهــی شــد. امــا 
گروه هــا و ســازمان های چریکــی  خواســتار انحــال ارتــش و اعــدام 
ــد.  ــه بودن ــدون دادگاه و محاکم ــاواکی ها ب ــش و س ــه رسان ارت هم
ــد و  ــرار گرفتن ــم ق ــر ه ــون در براب ــیع انقابی ــه وس ــه زودی جبه ب
نــردی خونیــن شــکل گرفــت و پــس از چنــد ســال جمهوری اســامی 
ــر گروه هــای رقیــب فائــق آمــد. در ایــن درگیری هــا هــزاران تــن  ب

جــان باختنــد.
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فیلســوف می توانــد در ذهــن خــود یــا "جهان هــای ممکــن" 
دربــاره امــکان و امتنــاع موجــودی ســخن بگویــد. امــا جامعــه 
شــناس و مــورخ دربــاره جوامــع موجــود و گذشــته ســخن می گویــد. 
ــد کــه در آن  ــی را در نظــر بگیری ــان ممکن ــد جه فیلســوف می گوی
آدمیانــی موجودنــد کــه 1۰ پــا و 1۰ دســت دارنــد. پــس ایــن امــر 
ممکــن اســت، چــون محــال عقلــی نیســت. انســان های آن جهــان 
ممکــن، حداقــل 1۵۰۰ ســال عمــر می کننــد. ایــن نیــز منطقــاً محــال 

نیســت.
امــا جامعــه شــناس تجربه هــای رخ داده را اســاس قــرار داده 
 )Ideal type( ــی ــا مثال ــی ی ــای آرمان ــا، منونه ه ــای آن ه ــر مبن و ب
می ســازد. منونــه آرمانــی، دقیقــاً بــا واقعیــت صــد در صــد منطبــق 
نیســت، امــا تــا حــدود بســیاری انطبــاق دارد. ماکــس وبــر ســه منونه 
ــک را  ــی و کاریزماتی ــلطانی، عقان ــی س ــای سیاس ــی نظامی ه آرمان

بــه همیــن شــیوه ســاخت.
ــا  ــه پــردازی کــرده ی ــاره انقــاب نظری جامعــه شــناس وقتــی درب
ــی انقــاب را می ســازد، اســاس کار او، انقاب هــای کل  ــه آرمان منون
ــران، و...اســت.  ــا، ای ــه کاســیک فرانســه، روســیه، چیــن، کوب گرایان
ــا  ــش از آن ( ، هان ــم پی ــه و رژی ــاب فرانس ــل ) انق ــی توکوی آلکس
آرنــت ) انقــاب( ، کارل پوپر)جامعــه بــاز و دشــمنان آن(، آنتونــی 
گیدنــز، ریمــون آرون، ســاموئل هانتینگتون، و...؛ برایــن مبنــا در 
ــی ســاخته اند. ــه آرمان ــرده و منون ــردازی ک ــه پ ــورد انقــاب نظری م

ــون  ــه انقابی ــه ک ــن انقاب هــای کل گرایان ــان می پرســند در ای آن
می خواســتند کل داســتان را بــا همــه حروفــش عــوض کننــد- تغییــر 
ــا  کل ســاختارهای سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی و اجتاعــی- آی

بــه هــدف خــود دســت یافتنــد؟
آیا هیچ یک از این انقاب ها به دموکراسی منتهی شد؟

آیــا رسکــوب مخالفــان و  خــوردن "فرزنــدان انقــاب" نتیجــه همــه 
ایــن انقاب هــا نبــود؟
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آیــا در همــه انقاب هــا یــک گــروه بــه نــام مــردم، خلــق، 
ــم  ــر از رژی ــی رسکوبگرت ــد و نظام ــم نش ــه، و...حاک ــا، طبق توده ه

پیــش از خــود نســاخت؟
آیــا انقــاب پدیــده ای خنثــی اســت؟ اســبی اســت کــه افســار او 
ــه دســت ســوارکاران اســت و صــد درصــد مطابــق میــل و  کامــاً ب
خواســت و نیــت آنــان حرکــت می کنــد، یــا روش و پدیــده ای اســت 

ــار و نتیجــه شــکل می بخشــد؟  کــه بــه رسشــت رفت
ــه  ــگام ناموج ــژه آن هن ــه وی ــاب ب ــد: »انق ــا بنگری ــن ادع ــه ای ب
ــان  ــت  و هــدف خــود را پنه ــروی پیشــرنده آن نی ــه نی می شــود ک
ــت داده و  ــود را از دس ــی خ ــت عموم ــورت حال ــن ص ــد، در ای کن
بنــای یــک والیــت و رسوری نابحــق دیگــر را پــی می ریزد...انقــاب 
ایــران بــه حــق بــود، بــا وجــود این...حکیانــه نبــود. قدرتــی کــه بــر 
رس کار آمــد همــه مــردم را منایندگــی منی کــرد و نیــت خــود را در 
ایــن بــاره کــه انقابــی عمومــی را خصوصــی می کنــد، پنهــان کــرده 
بــود و بعــدا ایــن نیــت را بــا رسکــوب پیــش بــرد... بــر ایــن پایــه آن 
مفهومــی از حکمــت بــه کار امــروز و فــردای مــا می آیــد کــه نفــع 

عمــوم مــردم را در نظــر گیــرد.«  
آیــا انقاب هــا نتیجــه دیگــری غیــر از ایــن داشــته اند؟ تروتســکی 
از آن ســخن  لنیــن  انقابــی کــه  آینــده  حتــی در ســال 1۹۰4 

ــت: ــت و گف ــی دریاف ــه خوب ــم- را ب ــا لنیننیس ــت- ی می گف
»روش هــای لنیــن بــه ایــن نتیجــه می انجامــد کــه نخســت ســازمان 
ــرد،  ــزب را می گی ــی ح ــای متام ــی( ج ــای انتخابات ــی )کمیته ه حزب
ســپس کمیتــه مرکــزی جانشــین ســازمان می گــردد، و رسانجــام یــک 

"دیکتاتــور" بــه جــای کمیتــه مرکــزی می نشــیند.«1۵4 
ــدا  انقــاب اکتــر 1۹1۷ روســیه همــه ایــن مراحــل را پیمــود. ابت
حــزب جانشــین خلــق و شــوراها شــد. ســپس کمیتــه مرکــزی 
ــتالین  ــت، اس ــد و در نهای ــیه ش ــت روس ــزب کمونیس ــن ح جایگزی
ــاب  ــت و انق ــن آشــکارا در دول ــرت شــد. لنی ــی توتالی رهــر حکومت
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ــوب  ــت و رسک ــز دول ــه هــدف انقــاب تســخیر قهرآمی می گفــت ک
اســت.  پرولتاریــا  دیکتاتــوری  تشــکیل  و  بورژواهــا  و  لیرال هــا 

ــت. ــت نیس ــد، مارکسیس ــته باش ــاور را نداش ــن ب ــس ای هرک
کشــف نیــت و انگیزه هــا کاری دشــوار اســت. امــا مشــاهده نتیجه 
اعــال و پیامدهــای یــک پدیــده، کار چنــدان دشــواری نیســت. چــه 
کســی می دانــد روبســپیر، لنیــن، اســتالین، مائــو، کاســرتو، خمینــی 
و...؛ قبــل از انقــاب چــه نیــت و انگیــزه ای داشــتند. امــا حکومتــی 
ــا و منتقــدان  ــا مخالفــان و رقب ــاری کــه ب ــان برســاختند، رفت کــه آن
داشــتند، کامــاً روشــن اســت. انقاب هــای فرانســه، روســیه، چیــن، 
کوبــا، ایــران، و...، بــه نظــام دموکراتیــک ملتــزم بــه آزادی، حقــوق 

بــرش، کــرت گرایــی، و...منتهــی نشــدند.
ــه دوران مــدرن اســت. در  ــق ب ــده ای مــدرن و متعل انقــاب پدی
عیــن حــال، انقاب هــا بســیار نادرند. هانــا آرنــت می گویــد قبــل از 
انقــاب فرانســه و جنــگ اســتقال آمریــکا، فقــط شــورش و کودتــا 
داشــته ایــم، نــه انقــاب.1۵۵ پدیــده نــادر هــر رخ داده ، رژیم هــای 
رسکوبگــر ســاخته کــه مناینــده جمهــور مــردم نبوده انــد. کاســرتوها 
مناینــده کــدام مــردم بودنــد؟ آنــان رهــران حــزب کمونیســت بودنــد 
ــی  ــت ها" مجال ــر کمونیس ــه "غی ــد و ب ــزار نکردن ــی برگ و انتخابات

بــرای فعالیــت ندادنــد.
ــا اســتفاده  ــد اندیشــه کــرد. آی در مــورد "حــق انقــاب" هــم بای
از هــر چیــزی حــق آدمیــان اســت؟ فــرض کنیــد کســی بگویــد مــن 
ــم؟  ــی اســتفاده کن ــات مردم ــذاری در اجتاع حــق دارم از مبــب گ
ــات  ــد اثب ــی بتوان ــر کس ــر. اگ ــود دارد؟ خی ــی وج ــن حق ــا چنی آی
ــد  ــذاری در جوامــع اســت- تأیی ــد مبــب گ ــه انقــاب هانن ــد ک کن
ایــن مدعــا بســیار دشــوار اســت- چنــان حقــی بــرای کســی وجــود 

نخواهــد داشــت. 
در عیــن حــال، بایــد بــه متایــز مهــم "حــق داشــن" و "حــق بــودن" 
توجــه کــرد. مــن حــق دارم طلــب خــودم را رس موعــد از بدهــکار 
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بگیرم)حــق در مقــام اثبــات. کــه از نــوع حقــوق تکلیــف آور اســت. 
یعنــی بــه محــض اثبــات ایــن حــق، بدهــکار مکلــف بــه پرداخــت 
بدهــی خــود اســت(. امــا وقتــی بدهــکار در فقــر و فاکــت بــه رس 
ــه  ــه ب ــاً موج ــق(، اخاق ــاق ح ــت قرض)احق ــب پرداخ ــرد، طل می ب
ــق  ــراد ح ــه اف ــت ک ــده اس ــات ش ــم اثب ــرض کنی ــد. ف ــار منی آی ش
ــه  ــق ب ــاق ح ــر احق ــا اگ ــات(. ام ــام اثب ــق در مق ــاب دارند)ح انق
زیــان مــردم باشــد و رسکوب هایــی بیــش و بدتــر از رژیــم پیشــین 
ــر" -  ــه غی ــاق حــق موجــه اســت؟ "اصــل ارضار ب ــا احق بســازد، آی
ــرار  ــا ق ــر م ــورد در براب ــن م ــت- در ای ــک کشــور و مل ــا ی در اینج

می گیــرد.
انقــاب را منی تــوان بــه انقابیــون فروکاســت. انقــاب بــه عنــوان 
روش وقتــی بــه کار گرفتــه شــد، پیامدهــای عملــی خــاص و ویــژه 

خــود را دارد. 
الــف- انقابیــون در همــه انقالب هــای کالســیک کل گرایانــه 
تاکنــون رخ داده )انقــاب فرانســه، چیــن، روســیه، کوبــا، ایــران، و...( 
سیاســت حکومــت وحشــت را پــی افکندنــد و انقاب فرزنــدان خود 
ــا  ــه انقاب ه ــا در هم ــدان و رقب ــان، منتق ــت. مخالف ــورده اس را خ

ــده اند. ــوب ش رسک
ب- همیشــه گــروه کوچکــی بــه نــام همــه مــردم یــا خلــق زمــام 
ــق  ــردم را از ح ــیع م ــای وس ــه و بخش ه ــت گرفت ــور را در دس ام

ــن رسنوشــت محــروم ســاخته اســت. تعیی
پ- منافــع بــه شــخصی، گروهــی، عمومــی، ملــی، ایدئولوژیــک، 
ــوان  ــا را منی ت ــک از این ه ــچ ی ــود. هی ــیم می ش ــی، و...تقس اخاق
و  قــدرت  فاقــد  انســان های  کــرد.  حــذف  و  گرفــت  نادیــده 
انســان های صاحــب قــدرت سیاســی و اقتصــادی بــه انــواع منافــع 
بــه نحــو واحــدی منی نگرنــد. دولتمــردان معمــوال منافــع خودشــان 
را "منافــع ملــی و عمومــی" قلمــداد می کننــد. کارل پوپــر و ریچــارد 
ــت را  ــدف سیاس ــان- ه ــتی ش ــدگاه لیرالیس ــاس دی ــی- براس رورت
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کاهــش درد و رنج هــای اجتنــاب پذیــر بــرشی بــه شــار می آوردنــد. 
یعنــی دولت هــا بــه جــای تحمیــل یــک ســبک زندگــی خــاص- بــه 
نــام ســعادت و خوشــبختی- بــه مــردم، بایــد درد و رنج هــای آنــان 
ــه قــدرت  ــی ب ــون هــم انســانند. وقت ــا انقابی ــد. ام را کاهــش دهن
دســت یابنــد، انســان پیشــین نخواهنــد بــود، بــرای ایــن کــه قــدرت 

ــازد. ــان می س ــی از آن ــان متفاوت انس

پنجم- هدف وسیله را توجیه می کند

مخالفــان در زمــان شــاه هــدف خــود را موجــه و خــوب بــه 
شــار می آوردنــد. در مــورد اخاقــی بــودن روش هــای رســیدن بــه 
ــی  ــت یک ــد. دروغ و تهم ــری منی کردن ــخت گی ــدان س ــداف، چن اه
ــداد  ــان تع ــود. مخالف ــاه ب ــم ش ــه رژی ــان علی ــای مخالف از حربه ه
کشــته های 1۵ خــرداد و دوران انقــاب را بســیار بیشــرت از آن چــه 
بــود عنــوان می کردنــد. ادعــای وجــود  1۰۰ هــزار زندانــی سیاســی 

ــاه را کنفدراســیون دانشــجویی ســاخت.  ــای ش در زندانه
در اطاعیه هــای کنفدراســیون تــا ســال 1۳۵۰عمومــاً از 2۵ تــا 
ــال  ــر س ــد. در اواخ ــه می ش ــخن گفت ــی س ــی سیاس ــزار زندان ۳۰ ه
ــه در آن  ــمنار )ک ــاد س ــیون، فره ــران کنفدراس ــی از دبی 1۹۷۰، یک
زمــان دبیــر تشــکیات و دفاعــی کنفدراســیون بــود( در اطاعیــه یــا 
ســخرنانی ای رقــم 1۰۰هــزار زندانــی سیاســی را عنــوان کــرده اســت. 
برخــی از واحدهــای کنفدراســیون در آمریــکا و اروپــا کــه بــا عفــو 
ــا  ــد ی ــا داده ان ــه آن ه ــم را ب ــن رق ــد ای ــاس بوده ان ــل در مت بین املل
ــا  ــی ی ــان سیاس ــت زندانی ــی وضعی ــرای بررس ــه ب ــی ک وکای خارج
رشکــت در دادگاه هــای مبــارزان آن زمــان بــه ایــران ســفر می کردنــد، 
ــت.  ــده اس ــه ش ــا گفت ــه آنه ــی ب ــان سیاس ــداد زندانی ــم تع ــن رق ای
ــران در  ــان در بازگشــت از ای ــن وکی ــل و هــم ای هــم عفــو بین املل
گزارش هــای خــود ایــن رقــم را مطــرح کرده انــد. و بعــد، واحدهــای 

ــد. ــتناد کرده ان ــا اس ــه آنه کنفدراســیون ب
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ــی ده  ــاب بازخوان ــه در کت ــه ای ک ــکاک در مقال ــی ح ــرت کریم دک
ــه اســت:  ــته، گفت ــون نویســندگان[ نوش شــب ]کان

»زمانــی کــه مبــارزۀ انتخاباتــی آمریکا در ســال 1۳۵6 میــان جیمی 
کارتــر و جرالــد فــورد شــکل می گرفــت و جیمــی کارتر...مــا از ایــن 
فرصــت اســتفاده می کردیــم و بــا کمــک دوســتان روزنامه نــگار 
خــود در مجامــع گوناگــون، هرجاکــه صحبــت از انتخابــات ریاســت 
جمهــوری آمریــکا بــود و طبعــاً ازســوی جیمــی کارتــر و هوادارانــش 
مســئلۀ حقــوق بــرش مطــرح می شــد، حــارض می شــدیم و ایــن 
پرســش را مطــرح می کردیــم کــه آنهــا دربــارۀ ایــران چــه خواهنــد 
گفت...البتــه متأســفانه در آن زمــان اعتقــاد داشــتیم کــه بــرای 
رســیدن بــه مقصــود، می تــوان بــه مبالغــه دربــارۀ رشایــط ایــران تــن 
داد و مــن خــودم را دراین بــاره مقــر می دانــم. بــه یــاد دارم کــه 
افســانۀ 1۰۰ هــزار زندانــی سیاســی را مــا در نیویــورک و واشــنگن 
ــوارد نقشــی  ــن م ــن متأســفانه شــخصاً در ای ــش کشــیدیم، و م پی
داشــتم. امــروز بــاور دارم کــه آن کار از نظــر اصولــی درســت نبــود، 
ــم  ــا، رژی ــه مبالغه ه ــن گون ــا ای ــم ب ــر می کردی ــان فک ــی آن زم ول
شاهنشــاهی را در موضــع دفاعــی عمیق تــری قــرار می دهیــم و از 

ــم.«1۵6  ــش می کاهی ــه یافتن ــوان ادام ت
ــو آو  ــه 2۸ اکتــر 1۹۷6 در "نیویــورک ریوی رضــا براهنــی در مقال
ــرد  ــزاران م ــاه ه ــته ش ــال گذش ــه در 2۳ س ــد ک ــس" ، می نویس بوک
ــر  ــرده، در ۹ ســال گذشــته ســاواک ۳۰۰ هــزار نف و زن را اعــدام ک
را بازداشــت و زندانــی و آزاد کــرده و اینــک- بــه گفتــه عفــو بیــن 
ــر  ــا 1۰۰ هــزار نف ــران 2۵ ت ــان سیاســی ای ــل- تعــداد کل زندانی املل
ــراد  ــخنانی ای ــز س ــا نی ــگاه کلمبی ــی در دانش ــا براهن ــت.1۵۷ رض اس
می کنــد کــه در روزنامــه نیویــورک تایمــز 2۹ فوریــه 1۹۷6 )1۰ 
اســفند 1۳۵4( منتــرش شــده اســت. می گویــد در 1۹ ســال گذشــته، 
بیــش از 2۷۰ هــزار زندانــی سیاســی در ایــران وجــود داشــته اســت. 

ــد: ــران می گوی ــودش و دیگ ــورد خ و در م
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»در اتــاق شــکنجه در طبقــه ی ســوم زنــدان کمیتــه ســاواک، 
کــف پاهایــم را بــا ســیم ۷۵ رضبــه شــاق زدنــد. آدم هــا را وارونــه 
می شــود،  وارد  فشــار  جمجمه هایشــان  بــر  می کننــد،  آویــزان 
بیــرون  را  ناخن هایشــان  می ســوزد،  درد  از  فقرات شــان  ســتون 
می کشــند. جلــوی شــوهرها یــا پدرهــا، بــه زنــان تجــاوز می کننــد 

و بــه کــودکان ســیلی می زننــد.«1۵۸ 
ــه  ــو ب ــر شــفاف و دروغگ ــه ، غی ــوری مطلق ــم دیکتات ــی رژی وقت
شــار رود؛  غیرقابــل اعتــاد می شــود و هیــچ کــس آمارهــای آن را 
ــداد کشــته های 1۵  ــورد تع ــه، در م ــوان منون ــه عن ــد. ب ــاور منی کن ب
خــرداد 1۳42 اختــاف آمارهــای رژیــم شــاه بــا مخالفــان بســیار زیاد 
بــود. اســدالله  علــم از ۸6 کشــته و 1۹۳ زخمــی ســخن می گویــد.1۵۹  
ــود. شــاه هــان  ــرده ب ــام ک ــک 12۰ کشــته اع ــت نزدی ــت وق دول
ــز ثابتــی ســه  رقــم رســمی را قبــول داشــت و تکــرار می کــرد. پروی
دهــه بعــد از انقــاب تعــداد کشــته های 1۵ خــرداد را حداکــر ۳2 
ــد.16۰ در چنیــن بســرتی بیــژن جزنــی از  4 هــزار  نفــر اعــام می کن
ــه اســت.161 بســیاری از زمامــداران  ــا 2۰ هــزار کشــته ســخن گفت ت
ــد.  جمهــوری اســامی از 1۵ هــزار کشــته در آن روز ســخن گفته ان
ــار  ــه ش ــت ب ــی، خیان ــی بیرون ــی منای ــر، انقاب ــه دیگ ــک منون ی
ــم و  ــا رژی ــن حــال همــکاری ب ــم، و در عی ــا رژی آوردن همــکاری ب
اســتفاده از امکانــات آن بــود. در مــورد علــی رشیعتــی بــه تفصیــل 
ــرد  ــن رویک ــی از ای ــز مصداق ــاملو نی ــد ش ــد. احم ــه ش ــخن گفت س
بــود. او روشــنفکر را در تعــارض بــا دولــت )رژیــم سیاســی( تعریــف 
ــم را  ــکار رژی ــنفکران هم ــا روش ــوی ب ــت و گ ــی گف ــد. حت می کن
ــایی  ــه پاش ــارس 1۹۷۸ ب ــد.162 در 14 م ــداد می کن ــد قلم ــیار ب بس

ــد: ــی می نویس ــاعیل خوی ــاره اس درب
»چــاپ کتــاب کذایــی گفــت و گویــش بــا اســتاد احســان نراقــی 
او را در خــارج یــک لکــه ی حیــض کــرده اســت کــه واقعــاً برایــش 

متأســفم.«16۳ 
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امــا شــاملو نــه تنهــا یــک ســال معــاون دانشــگاه بوعلــی شــد164 
ــی  ــای تحقیقات ــرای فعالیت ه ــی ب ــان نراق ــه احس ــه گفت ــه ب ، بلک
اش پــول هــم می گرفــت. اگــر ادعــای احســان نراقــی را هــم بــاور 

ــم. ــکار کنی ــم ان ــر را منی توانی ــند دیگ ــم، دو س نکنی
در اول آذر 1۳۵2، امیــر شــیاتی، ســفیر شــاه در پاریــس، بــه 
نخســت وزیــر- امیــر عبــاس هویــدا- می نویســد کــه احمــد شــاملو 
ــت. او  ــرتی اس ــس بس ــتانی در پاری ــاع در بیارس ــل نخ ــت عم جه
گفتــه بــه حســب االمــر شــا بــرای درمــان آمــده و تقاضــای هزینــه 

ــد: ــخ می نویس ــدا در پاس ــتان را دارد. هوی ــل و بیارس عم
»لطفــا هزینــه معالجــه آقــای شــاملو را ســفارت بپــردازد و صــورت 
حســاب را بــرای نخســت وزیــری ارســال مناییــد. بــرای مشــارالیه از 
طــرف ایــن جانــب یــک دســته گل ارســال مناییــد و احــوال پرســی 

کنیــد و از حالــش مــرا مطلــع مناییــد.«
ــن بودجــه  ــورد تأمی ــه 1۹۷۷خــود، در م ــه ی 6 م شــاملو ، در نام
بــرای کتــاب کوچــه می نویســد کــه قصــد دارد اگــر بتوانــد از بودجــه 

ــد. می نویســد: ــه دانشــگاه هاروارد اســتفاده کن اهدایــی شــاه ب
»طفلکی هــا می کوشــند از یــک بنیــاد ملــی بودجــه یــی بگیرنــد 
بــرای تکمیــل طــرح کتــاب کوچــه. نکتــه خوشــمزه یــی کــه امــروز 
آقــای دکــرت ] علــی[ بنوعزیــزی- یکــی از اســتادان مدعــو پرینســتون 
ــه ]  ــت علی ــه دول ــن اســت ک ــرد ای ــخ - نقــل می ک در رشــته ی تاری
شاهنشــاهی [ یــک ملیــون دالر بــه دانشــگاه هاروارد ) در بوســتون 
( داده اســت تــا در تهیــه و تدویــن فولکلــور ایــران تحقیــق و رصف 
برنامــه ریــزی آن بشــود! - رئیــس بخشــی کــه ایــن پــول را وصــول 
کــرده دکــرت مهــدی اســت کــه مــن پارســال بــه دعــوت او از نیویورک 
بــه بوســتون رفتــم و محبــت فــراوان کــرد، بــه زودی ســفری بــه آن 
جــا خواهــم کــرد و خواهــم کوشــید ســهمی از ایــن منــد بــرای کتــاب 
کوچــه دســت و پــا کنــم. یــک تنــه و بــا دســت خالــی راه انداخــن 
ایــن کار پــدر در مــی آورد. خســته شــده ام و پدرســوخته ها کاه 
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جلــو ســگ می ریزنــد] و [ ، اســتخوان را پیــش اســب، و مــن بــرای 
فراهــم کــردن پولــی کــه امــکان کار را برایــم فراهــم کنــد، از ایــن 
رس دنیــا بــه آن رس دنیــا بایــد ســگدو بزنــم و فقــط بــه ایــن دلیــل 

ــا ابلیــس قــراری ببنــدم.«16۵  کــه منی خواهــم ب
تهمــت زنــی و دروغ گویــی در میــان مــا همچنــان گســرتده 
اســت. بــا ایــن کــه جمهــوری اســامی بــه انــدازه کافــی دارای فســاد 
ــا  ــا اکتف ــه این ه ــان ب ــا مخالف ــت، ام ــی اس ــروت مل ــدردادن ث و ه
خریــد ســه کالهــک  بازهــم دروغ می گوینــد. دروغ  و  نکــرده 
هســته ای از هنــد یکــی از دروغ هــای جنــگ ســاز بــود. اگــر کســی 
تصــوری از کامیــون و دالر داشــته باشــد، چنیــن دروغــی منی ســازد 
ــون  ــا کامی ــران ب ــارد دالر از ای ــم میلی ــه ای دو نی ــی خامن ــه مجتب ک
خــارج کــرده اســت. آیــا نوشــن نامــه بــرای صــادق الریجانــی کــه در 
آن بــه آیــت اللــه خامنــه ای دربــاره دخالت هــای مجتبــی خامنــه ای 
ــود؟  ــت ب ــد، درس ــرتاض می کن ــت ها اع ــی و بازداش ــور قضای در ام
ــری  ــئولیت هایش را از ره ــه مس ــه هم ــی ک ــادق الریجان ــاً ص اص
ــوارد  ــتقل م ــه ای مس ــن کاری را دارد؟  در مقال ــجاعت چنی دارد ش

ــان داده ام.166   ــز را نش ــگفت انگی ــازی های ش ــادی از آمارس زی
ــش از نســل دهــه 1۳4۰  ــه اصــول بی ــان ب ــدی امروزی عــدم پایبن
و 1۳۵۰ اســت. می گوینــد هــدف مــا رسنگونــی جمهــوری اســامی 
اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف موجــه، روش هــا فاقــد اهمیــت 
ــرای  ــی کشــور ب ــائل نظام ــورد مس ــی در م ــه طــور علن ــتند. ب هس
دولت هــای آمریــکا و ارساییــل و...جاسوســی کــرده و بــدان افتخــار 
هــم می کننــد. وقتــی دولتــی تجــاوز نظامــی بــه ایــران می کنــد، در 
ــد و افتخــار  ــران می جنگن ــان ای ــا نظامی ــت متجــاوز ب ــار آن دول کن
می کننــد کــه در تجــاوز صــدام حســین  6۹ هــزار نظامــی ایــران را 
کشــته اند. برخــی وابســتگی را امــری نیکــو قلمــداد کــرده و برخــی 
ــه ایــران- ماننــد لیبــی  دولت هــای خارجــی را بــه حملــه نظامــی ب
و عــراق- دعــوت می کننــد. برخــی از ســازمان ناتــو درخواســت 
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ــا در ایــران منطقــه پــرواز ممنــوع برقــرار ســازد. می کننــد ت
جمهــوری اســامی نظامــی غیــر دموکراتیــک اســت کــه بــه نحــو 
ــض  ــاد و تبعی ــد و فس ــض می کن ــرش را نق ــوق ب ــتاتیک حق سیس
ــواهد  ــا ش ــوان ب ــات را می ت ــن مدعی ــت. ای ــرده اس ــاختاری ک را س
ــازی و  ــن س ــه اهریم ــازی ب ــر نی ــرد و دیگ ــد ک ــوی تأیی ــن ق و قرائ

ــت. ــی نیس ــت زن ــی و تهم دروغگوی

ششــم- فقــدان شــناخت درســت وضعیت اقتصادی: ســیاه و ســفید 
ســازی مطلق

ــای  ــر از حربه ه ــی دیگ ــه یک ــق گرایان ــازی مطل ــیاه و سفیدس س
ــود  ــق ب ــیاهی مطل ــی و س ــاه اهریمن ــت ش ــود. حکوم ــان ب مخالف
)اکنــون جمهــوری اســامی اهریمنــی و ســیاهی مطلــق و بدتریــن 
ــا  ــی از حکومت ه ــان طیف ــت(. مخالف ــن اس ــره زمی ــم روی ک رژی
ــم را در  ــه رژی ــون رتب ــاخص های گوناگ ــاس ش ــاختند و براس منی س
ــناختی از  ــان ش ــد. مخالف ــن منی کردن ــان تعیی ــان کشــورهای جه می
فرایندهــای اقتصــادی ایــران نداشــتند. کمونیســت ها بــا تحلیل هــای 
ــد.16۷ تحــت  مارکسیســت- لنینیســتی اقتصــاد را نقــد و رد می کردن
فضــای بــه شــدت چــپ، همــه مســائل اقتصــادی بــه فقــر و 
ــان  ــت خــواری فروکاســته می شــد. نابرابری هــای زم ــری و ران نابراب
ــی  ــرا اصــاً پذیرفتن ــرای فق ــن مســأله ب ــود و همی شــاه  ناموجــه ب
نبــود.  امــا تحلیل هــا فاقــد شــاخص های اقتصــادی بــود. مخالفــان 
تــورم،  میــزان  منی گفتنــد  دقیقــاً   1۳۵۰ و   1۳4۰ دهه هــای  در 
ــت.  ــدازه اس ــه ان ــی، و...چ ــب جین ــادی، رضی ــد اقتص ــکاری، رش بی
ــم  ــه رژی ــد. "توســعه آمران ــا منی خواســتند بدانن ــا منی دانســتند، ی ی
شــاه" بــه طــور کلــی طــرد می شــد. کلــی گویــی و بحث هــای 

ــود. ــده ب ــادی ش ــق اقتص ــای دقی ــین بحث ه ــی جانش انتزاع
اگــر چــه شــکاف طبقاتــی و نابرابــری بســیار بــاال بــود و رضیــب 
 ،1۹۷2 ،1۹۷1 ،1۹۷۰ ،1۹6۹ ، ســال های 1۹6۸  در  ایــران  جینــی 
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1۹۷۳، 1۹۷4و 1۹۷۵ بــه ترتیــب: ۵۰.2 ، 4۹.۹، 4۵.۵، 4۳.6، 42.۳، 
4۹.۵ و 46.۰ بــود16۸ ؛ امــا کشــور رشــد اقتصــادی باالیــی را تجربــه 
ــی 1۹۷۹  ــال های 1۹61 ال ــی س ــران ط ــادی ای ــد اقتص ــرد. رش می ک
ــود: 11.4 ، ۸.۵،  ۷.2 ، ۹.1 ، 1۷.2 ، 11.2 ، 11.6  ــر ب ــب زی ــه ترتی ب
، 14.۸ ، 16.۳، 11.1 ، 14.4 ،  14.4، ۸.۵ ، 6.4 ، منفــی 2.4 ، 1۷.2 ، 

ــود.16۹   ــی 4.۰ ، منفــی 14.۰ و منفــی 1۰.۵ درصــد ب منف
تــورم ایــران در ســال های 1۹۷۳ الــی 1۹۷۹ بــه ترتیــب زیــر بــود: 
۳2.2 ، ۵۷.2 ، 1۵.۷، 16.۰ ، 2۳.۵ ،  12.4 و  2۹.۵ درصــد بــود.1۷۰ 
رشــد اقتصــادی مــداوم موجــب "توقعــات فزاینــده" شــد و همزمانی 
ســقوط رشــد اقتصــادی و افزایــش شــدید  تــورم ، ایــن بــاور را پدیــد 
آورد کــه حکومــت مطلقــه شــاه قــادر بــه محقــق ســاخن انتظــارات 

فزاینــده آنــان نیســت و وضعیــت بــه ســیر نزولــی افتــاده اســت.
اگرچــه در پایــان کار رژیــم شــاه - در ســال 1۳۵۷- هنــوز اکریــت 
جمعیــت کشــور روستانشــین، بــی ســواد) 4۸ درصــد جمعیــت  
باســواد( و کل دانشــجویان کشــور 12۷ هــزار نفــر بودنــد؛ امــا رونــد 

توســعه رو بــه پیــش بــود.
ــن گام  ــوری اولی ــم دیکتات ــت موجــود رژی ــق وضعی شــناخت دقی
بــرای مبــارزه و گــذار بــه دموکراســی اســت. مخالفــان بایــد مســتند 
و بــا توجــه بــه شــاخص ها ســخن بگوینــد، نــه ایــن کــه بــرای زدن 
رژیــم بــه آمارســازی های جعلــی بپردازنــد. میــان رشــد اقتصــادی و 
دموکراســی پایــدار همبســتگی وجــود دارد و فقــر و فاکــت لزومــاً 
ــه  ــم سیاســی، ن موجــب انقــاب منی شــود. اهریمــن ســازی از رژی
تنهــا بــا واقعیت هــای پیچیــده و صدهــا بعــدی تعــارض دارد، بلکــه 

راه حــل هیــچ مســأله ای نیســت.

هفتم- آیا سرنگونی و انقالب تنها راه ممکن بود؟

نســل انقــاب تصــور ســاده ای داشــت. ادعــا می کردنــد کــه هیــچ 
راهــی جــز رسنگونــی رژیــم شــاه از راه انقــاب و جنــگ مســلحانه 
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وجــود نــدارد. بــا پیــروزی انقــاب و رسنگونــی شــاه، کلیــه مســائل 
ــی  ــاب و رسنگون ــا انق ــد. ام ــد ش ــع خواهن ــل و رف ــکات ح و مش
دموکراســی ســاز نبــود و نیســت. مبــارزه بــا امپریالیســم و شکســت 

دادن آن اســاس کار آن نســل انقابــی بــود.
رویــای دموکراســی، آزادی، حقــوق بــرش، کــرت گرایــی، و...جایــی 
ــد  ــد، بای ــل بودن ــا اص ــت. اگــر این ه ــان نداش ــان مخالف در گفت
ــد.  ــاب می ش ــود انتخ ــه مقص ــیدن ب ــرای رس ــری ب ــای دیگ روش ه
بــدون جامعــه مدنــی گســرتده و قدرمتنــد، دموکراســی وجــود 

ــت. ــد داش نخواه
ــه  ــوز از تجرب ــود. هن ــه منی ش ــکات توج ــن ن ــه ای ــز ب ــون نی اکن
انقــاب 1۳۵۷ و دیگــر انقاب هــا درس منی گیریــم. بــه تجربه هــای 
موفــق گــذار بــه دموکراســی منی نگریــم و ایــن کــه چگونــه دیگــران 
ــورهایی  ــازند.1۷1  کش ــدار بس ــک پای ــای دموکراتی ــتند نظام ه توانس
بــا دیکتاتورهــای بزرگــی - اســپانیا )ژنــرال فرانکــو(، شــیلی )ژنــرال 
پینوشــه(، برزیــل، و...- توانســتند بــدون انقــاب بــه نظام هــای 
ــتند،  ــاب داش ــدرت انق ــه ق ــی ک ــد. مخالفان ــذر کنن ــک گ دموکراتی
ــه شــاه را هــم  ــل اصاحــات ســاختاری دموکراتیــک ب قــدرت تحمی
ــازند.  ــل س ــس تبدی ــه انگلی ــه ملک ــاه را ب ــتند. می توانســتند ش داش
امــا بــرای آنــان فقــط و فقــط رسنگونــی شــاه ، شکســت امپریالیســم 

ــود. و ســاخن رژیمــی ضدامپریالیســتی مهــم ب
بــرای انقــاب 1۳۵۷  منی تــوان انقابیــون دهــه 1۳4۰ و 1۳۵۰ 
ــر  ــع ره ــف- در واق ــه :  ال ــن ک ــرای ای ــرد. ب ــوم ک ــاً محک را اخاق
ــه  ــل خودرسان ــق می ــه مطاب ــود ک ــاه ب ــخص ش ــاب ش ــی انق اصل
حکومــت می کــرد. او بــه هیــچ وجــه زیــر بــار اصاحــات نرفــت تــا 
انقــاب آغــاز شــد. انقابیــون هــم در ایــن زمــان دیگــر ســخنان او 
را منی شــنیدند. روســای جمهــور آمریــکا و رسان ســازمان "ســی. آی. 
ای" بــه او دامئــاً هشــدار می دادنــد کــه اگــر دســت بــه اصاحــات 
نزنــد، ایــران گرفتــار انقــاب خواهــد شــد.1۷2 حتــی فــروغ فرخــزاد 
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ــاه  ــا ش ــد، ام ــاب را می دیدن ــوع انق ــم وق ــتان ه ــم گلس و ابراهی
را  میــادی   1۹۷۰ و   1۹6۰ دهــه  جهانــی  فضــای  ب-  منی دیــد. 
ــروزی  ــکا، پی ــر آمری ــا ب ــروزی ویتنامی ه ــت. پی ــر گرف ــد در نظ بای
ــا، جنبــش  ــر اســتعار فرانســه، پیــروزی انقــاب کوب الجزایری هــا ب
حقــوق مدنــی آمریــکا، جنبــش ضــد جنــگ آمریــکا، جنبــش 
دانشــجویی 1۹6۸، و...ده هــا رویــداد دیگــر، جهانــی انقابــی و ضــد 
اســتعاری و ضــد امپریالیســتی خلــق کــرده بــود. جوانــان ایرانــی 
ــد. پ- انقــاب  ــی بودن ــن فضــای جهان ــر از ای ــه شــدت متأث ــز ب نی
در آن دوره بــه یــک آرمــان، هــدف، فضیلــت، و...تبدیــل شــده بــود. 
ایــن ایــده چنــان فراگیــر شــده بــود کــه شــاه ابتــدا خــود را رهــر 
ــد، امــا ســپس خــود را رهــر "انقــاب شــاه  اصاحــات ارضــی خوان
و مــردم" یــا "انقــاب ســفید" معرفــی کــرد. آن نســل انقــاب کــرد، 
بــرای ایــن کــه انقــاب فضیلــت و آرمــان عــر بــود. ت- انقابیــون 
می گفتنــد کــه شــاه متامــی راه هــای مســاملت آمیــز مبــارزه و 
فعالیــت سیاســی را مســدود ســاخته اســت. از ایــن نظــر، امکانــی 
بــرای فعالیــت اصــاح طلبانــی چــون مهــدی بــازرگان، جبهــه ملــی، 
و...وجــود نــدارد. ث- بــا ایــن همــه، انقابیــون یــک رکــن از ارکان 
وضعیــت انقابــی هســتند.  منی تــوان اراده گرایانــه طراحــی انقــاب 
کــرد و یــا  انقــاب را بــه عاملیــت انقابیــون فروکاســت. انقابیــون 
هــم فرزنــد زمانــه خــود هســتند و در یــک ســیاق یــا بســرت تاریخــی 

ــد. ــل می زنن ــه عم ــت ب دس
ــه  ــه ملک ــر، ک ــه رسکوبگ ــر خودکام ــک ره ــه ی ــاه ن ــر ش آری اگ
انگلیــس بــود؛ اگــر مخالفــان، مخالفــان دموکراســی خــواه و ملتــزم 
ــان اصــاح طلــب قــوی و  ــد، اگــر یــک جری ــه حقــوق بــرش بودن ب
گســرتده سوســیال دموکــرات و لیــرال دموکــرات در کشــور وجــود 
داشــت، اگــر انقــاب ارتباطــات دهــه 1۹۹۰ میــادی در دهــه 1۹6۰ 
ــد،  ــد بودن ــره من ــز از آن به ــا نی ــود و ایرانی ه ــادی رخ داده ب می
اگــر اکریــت جمعیــت کشــور باســواد بــود و یــک طبقــه متوســط 
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ــاه  ــم ش ــوب رژی ــوان و اراده رسک ــر ت ــت،  اگ ــود داش ــد وج قدرمتن
فــرو نپاشــیده بــود، اگــر...، اگــر...، اگــر...؛ در ایــن صــورت انقابــی 
ــی ایــن رشطی هــای خــاف واقــع  رخ منــی داد و پیــروز منی شــد. ول
)counterfactuals( فقــط و فقــط بــه فهــم و تبییــن مســأله کمــک 

ــخ گذشــته نیســتند.  ــر تاری ــه تغیی ــادر ب ــد و ق می کنن
اینــک، مخالفــان جمهــوری اســامی، بایــد نقــش خــود را خــوب 
بــازی کننــد. هــدف گــذار غیرخشــونت آمیــز بــه نظــام دموکراتیــک 
ــکال  ــه اش ــی کلی ــه نف ــه مثاب ــت ب ــت) عدال ــه اس ــکوالر عادالن س
تبعیض هــای قومــی و دینــی و جنســی و طبقاتــی(، نــه جنــگ 
ــت  ــه دس ــان ک ــران. آن ــردن ای ــزه ک ــن و بالکانی ــی راه انداخ داخل
ــه  ــن راه ب ــه ای ــد ک ــد بدانن ــد، بای ــتی می زنن ــات تروریس ــه اقدام ب
دموکراســی، آزادی و حقــوق بــرش منتهــی منی شــود. ممکــن اســت 
ایــن روش هــا ایــران را در چنــره جنــگ داخلــی گرفتــار ســازد. از این 
رو، اگــر فــرد، گــروه، ســازمان یــا حزبــی خواهــان گــذار از جمهــوری 
اســامی بــه یــک نظــام دموکراتیــک ملتــزم بــه آزادی و حقــوق بــرش 
ــد متامــی حرکت هــای  ــدون تبعیــض اســت، بای ــی و ب و کــرت گرای

خشــونت طلبانــه و تروریســتی را بــه روشــنی محکــوم ســازد.
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پاورقی ها

1  - رجــوع شــود بــه مقالــه  "حرکــت اعراضــی ۹۶: رسنگونــی رژیــم یــا گــذار بــه 

دموکراســی؟ " . 

2  - در مقالــه بلنــد "صــای بازگشــت بــه خویــش از احمــد کــروی تــا داریــوش 

شــایگان" ایــن گفتــان و کارکردهــای آن را توضیــح داده ام.

۳  - گزارش هــای ســفارت آمریــکا در ایــن مــورد قابــل توجــه اســت. وقتــی اوضــاع 

ــن 1۹4۰، در جلســه ای  ــذارد، رضــا شــاه  در 2۹ ژوئ ــه وخامــت گ ــی رو ب ــه کل ب

بــا حضــور مناینــدگان مجلــس، خرنــگاران و مناینــدگان خارجــی، از دولــت انتقــاد 

کــرد کــه چــرا مــردم را محــرم راز خــود منی دانــد و فقــط همــه بــه بلــه قربانــی 

گویــی مشــغولند. مناینــده ســفارت آمریــکا در گزارشــش از ایــن جلســه بــه وزارت 

ــرت  ــا دف ــی ب ــوری نظام ــک دیکتات ــاه را "ی ــا ش ــم رض ــکا،  رژی ــه آمری امورخارج

ــد: ــار آورده و می نویس ــه ش ــی" ب ــات غیرنظام تبلیغ

»وقتــی ایــن دیکتاتــور خودکامــه کــه قــدرت را بــا رسکوب همــه دشــمنان و حذف 

کلیــه آزادی هــای فــردی در دســت گرفتــه ناگهــان اعــام کنــد ک اوضــاع کنونــی 

ــا ایــن آدم مســتبد کــه مــردم بــی صــدا و مطبوعــات  تقصیــر دولــت اســت، و ی

کنــرل شــده مملکتــش تــا بحــال ناچــار بــه چابلوســی و متلــق متــام عیــار بوده انــد، 

ناگهــان اعــام کنــد کــه از متلق هــا خســته شــده اســت و از مجلــس و مطبوعــات 

بخواهــد تــا مــردم را بــرای شــنیدن حقیقــت آمــاده کننــد، البــد تحــوالت سیاســی 

http://news.gooya.com/2018/03/post-12766.php
http://news.gooya.com/2018/03/post-12766.php
http://news.gooya.com/2018/03/post-12766.php
https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2018/06/Iranian-Itellectuals_Ganji.pdf
https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2018/06/Iranian-Itellectuals_Ganji.pdf
https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2018/06/Iranian-Itellectuals_Ganji.pdf
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ــاً چــه  ــم دقیق ــه بدانی ــی زود اســت ک ــوز خیل ــه هن عمیقــی رخ داده اســت. البت

ــاید  ــرده است...ش ــب ک ــش جل ــای دولت ــوم روبن ــای ش ــه ترک ه ــاه را ب ــزی ش چی

امیــدوار اســت بــا اعتــاد کــردن بــه مجلــس و مطبوعــات، فضــای ســامل تــری را بــر 

زندگــی مــردم حاکــم و شــکاف کنونــی بیــن رژیــم و توده هــای مــردم را پــر کنــد.« 

)محمــد علــی مجــد، رضــا شــاه و بریتانیــا براســاس اســناد وزارت خارجــه آمریــکا، 

ترجمــه مصطفــی امیــری، موسســه مطالعــات و پژوهشــهای سیاســی، بهــار 1۳۸۹، 

صــص 4۵6- 4۵۵(.

ــه  ــه وزارت خارج ــوری ب ــی ف ــال تلگرام ــا ارس ــوس ب ــپتامر 1۹41 دریف در 16 س

آمریــکا اطــاع می دهــد کــه رضــا شــاه بــه نفــع فرزنــدش کنــاره گیــری کــرد. در 1۷ 

ســپتامر گزارشــی از مراســم رســمی ســلطنت محمدرضــا شــاه بــه وزارت خارجــه 

ــد: ــی از آن می نویس ــرده و در بخش ــال ک ارس

ــی کشــیده اند و خوشــحالند  ــا اســتعفای شــاه نفــس راحت ــاً همــه مــردم ب »تقریب

کــه شــاه ظــامل رفتــه اســت و آنهــا باالخــره می تواننــد کارهایــی بکننــد کــه مدتهــا 

ممنــوع بــود و عقایــدی را ابــراز کننــد کــه مدتهــا در ســینه پنهــان کــرده بودنــد. 

رسخوردگــی شــدید آنهــا از اینکــه هنــوز یکــی از اعضــای خانــواده منفــور پهلــوی 

بــر تخــت ســلطنت نشســته بــا رضایــت از اقدامــات فعاالنــه شــاه جدیــد در جهت 

رفــع مفاســد و جــران اشــتباهات قــدری تخفیــف یافتــه اســت. اگرچــه آینــده شــاه 

بــه رفتــار خــودش و سیاســت بریتانیــا و روســیه بســتگی دارد، شــکی نیســت کــه 

ــاه و  ــا ش ــد، رض ــی مج ــد عل ــت.« )محم ــته اس ــه ای داش ــه و فعاالن رشوع عاقان

بریتانیــا براســاس اســناد وزارت خارجــه آمریــکا، ص 4۸1(.

ــد  ــرون می آی ــدان بی ــی از زن ــوی[ وقت ــواب صف ــی ]ن ــی میرلوح ــید مجتب 4  - »س

ــک  ــی، ی ــک گروه ــازمانی، ی ــک س ــی، ی ــک محفل ــه ی ــد ک ــن می افت ــر ای ــه فک ب

جمعیتــی را بــه وجــود بیــاورد بــرای مبــارزه، ایــن فکــر بــه نظــرش می آیــد کــه از 

وجــود افــرادی بایــد اســتفاده بکنــم کــه تــا االن ایــن افــراد مخــل آســایش محــات 

ــا،  ــا، الت ه ــردن کلفت ه ــوی محــات هســتند، گ ــه ت ــا ک ــل اوباش ه ــد، مث بوده ان

بــه حســاب آن هــا کــه عربــده کش هــای محــات بوده اند...این هــا بودنــد 

ــد، اکــر آن هــا مرحلــه ی  دوســتانی کــه بــه دور مرحــوم نــواب جمــع شــده بودن

ــی،  ــدی عراق ــاج مه ــرات ح ــا ، خاط ــد.« ) ناگفته ه ــراد بودن ــور اف ــن ج اول از ای

تهــران، 1۳۷۰، ص 26(.

ــواب  ــی ن ــید مجتب ــص ۷۷–۷2 . س ــی- ص ــدی عراق ــرات مه ــا، خاط 5  - ناگفته ه
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صفــوی، اندیشــه ها و مبــارزات و شــهادت او - ســید حســین خوش نیــت - منشــور 

ــرادری،  1۳6۰ ش، ص ۵1 . ب

ــری  زاده،  ــان، آزاد، حائ ــی، نری ــی، فاطم ــه بقای ــه ک ــد در آن جلس ــا کرده ان ادع

ــرت  ــد، دک ــرده بودن ــت ک ــی رشک ــٔه مل ــوی جبه ــی از س ــایگان و مک ــنجابی، ش س

ــاً از طــرف مصــدق  ــاً از طــرف خــودم هســتم و وکالت ــن اصالت ــت م فاطمــی گف

ــن جلســه  ــه در ای ــی ک ــد هــر تصمیم )چــون کســالت داشــت( و ایشــان گفته ان

ــا - خاطــرات  ــن هــم الزم االجــرا اســت.« ) ناگفته ه ــرای خــود م ــه شــود »ب گرفت

مهــدی عراقــی، ص ۷2 .  خاطــرات ســید محمــد واحــدی - مرکــز اســناد انقــاب 

اســامی- ص۷2 (.

عبدخدایــی در مصاحبــه بــا خرگــزاری ایســنا )2۹ اســفند 1۳۸1( و عبدخدایــی در 

مصاحبــه بــا روزنامــه جــام جــم )21 بهمــن 1۳۸1، ص ۹( نیــز ایــن ادعــا را تکــرار 

کرده انــد.

6  -  گفته انــد کــه بــا بازداشــت خــرو روزبــه در 1۵ تیــر 1۳۳6، او در بازجویی هــا 

ــراه رسوان ابوالحســن  ــه هم ــرور ب ــم ت ــک تی ــاد ی ــه ایج ــه ب ــزل قلع ــدان ق در زن

ــن از اعضــای حــزب تــوده اعــرتاف  ــه قتــل محمــد مســعود و پنــج ت عباســی و ب

ــوس ،  ــوی، ققن ــدی پرت ــه مه ــواه ، ترجم ــیان آرمانخ ــروز، شورش ــار به ــرد )مازی ک

ــتاد  ــگ س ــته رسهن ــران ، نوش ــم در ای ــاب کمونیس ــات در کت ص ۳14(. آن اعرتاف

ــه  ــار یافت ــوده - انتش ــزب ت ــای ح ــی اعض ــان اصل ــی از بازجوی ــی- یک ــی زیبای عل

است)پیشــین، ص 6۰ و 61 و ۳11(.

ــه  ــر کابین دکــرت فریــدون کشــاورز- از رهــران حــزب تــوده )1۳۳۷- 1۳2۰( و وزی

قــوام بــه منایندگــی از ســوی حــزب تــوده- در کتــاب مــن متهــم می کنــم کمیتــه 

مرکــزی حــزب تــوده ایــران را ، ادعــا می کنــد کــه محمــد مســعود توســط گــروه 

تــرور حــزب بــه رهــری کامبخــش و کیانــوری کشــته شــد. او در مــن اســتعفا نامــه 

خــود از حــزب تــوده نوشــت: »رســا از ايــن کميتــه مرکــزی کــه بــه عقيــده مــن 

باعــث ننــگ و بدنامــی نهضــت آزاديبخــش ايــران اســت و در آن حتــی کوششــی 

ــه  ــه ب ــدر ک ــن هانق ــم. م ــتعفا می ده ــود، اس ــری منی ش ــه ره ــرای تصفي ــم ب ه

ــای  ــران در راه آرمانه ــدان اي ــن فرزن ــه بهرتي ــران ک ــوده اي ــزب ت ــت در ح عضوي

ــزی  ــه مرک ــت در کميت ــدر از عضوي ــم، هانق ــار می کن ــده اند، افتخ ــهيد ش آن ش

فعلــی کــه اکريــت آن بــه نظــر مــن از کســانی تشــکيل شــده کــه نااليــق انــد و 

يــا خطاهايــی از آنــان رس زده کــه بــا خيانــت مويــی فاصلــه نــدارد، ننــگ دارم.«
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اعرتافــات رهــران حــزب تــوده در ســیای جمهــوری اســامی کــه تحــت شــکنجه 

اخــذ شــد، ادعــای کشــاورز را تأییــد می کند.احســان طــری ) " کــژ راهــه"، ص ۸۵( 

و انــور خامــه یــی ) "خاطــرات سیاســی"، ص 62۹( نوشــته اند، گــروه خــرو روزبــه 

تصمیــم گرفتنــد محمــد مســعود را کشــته و قتــل او را بــه گــردن دربــار بیاندازنــد. 

ــرای  ــد ب ــوده را کــه گــان می کردن ــج نفــر از اعضــای حــزب ت ــن پن ــان همچنی آن

امنیــت حــزب خطــر دارنــد- بــا اطــاع کمیتــه مرکــزی حــزب - کشــند.

احمــد شــاملو کــه شــعر "خطابــه تدفیــن" را در دهــه 1۳۵۰ بــه یــاد خــرو روزبــه 

رسود، پــس از اطــاع از ترورهــای آنــان، در اواخــر دهــه 1۳6۰ آن را پــس گرفــت.

7  - کیانــوری در ایــن مــورد گفتــه اســت: »ارزیابــی نادرســت نقــش بــورژوازی ملی 

گهــگاه بــه اشــتباهاتی منجــر می شــود...چنین اشــتباهات دســت چپــی فرقــه ای را 

حــزب تــوده مــا، بیــن ســال های 1۳2۸ تــا 1۳۳2 بــه هنــگام مبــارزات ملــی کــردن 

صنعــت نفــت مرتکــب شــد".

ایــرج اســکندری هــم گفتــه اســت: »در طــول نهضــت ملــی کــردن نفــت، مــا از 

ــم.  مصــدق کــه بــی تردیــد مناینــده منافــع بــورژوازی ملــی بــود، حایــت نکردی

ــا  ــد ام ــارزه می کن ــت مب ــردن نف ــی ک ــرای مل ــدق ب ــه مص ــم ک ــد بودی ــا معتق م

امپریالیســتهای آمریکایــی پشــتیبان ایــن جنبــش انــد کــه معنــی اش ایــن اســت کــه 

ــه کمونیســت ها  ــم ک ــن نتیجــه نادرســت را گرفتی ــس ای ــد. پ آن را رهــری می کنن

نبایــد از نهضــت ملــی کــردن نفــت پشــتیبانی کننــد.«

ــت از  ــدم حای ــه در ع ــت ک ــز پذیرف ــا نی ــس از کودت ــری پ ــی ره ــوم عموم پلن

مصــدق "اشــتباه فاحشــی مرتکــب شــده اســت") بــرای هــر ســه نقــل قــول، رجــوع 

ــاب  ــا انق ــه ت ــاب، از مرشوط ــن دو انق ــران بی ــان، ای ــد آبراهامی ــه یروان ــود ب ش

ــاپ دوم 1۳۷۸، ص 2۹2(. ــز، چ ــرش مرک ــامی، ن اس

8  - »در 2۵ مــرداد 1۳۳2 چــون شــاه از کشــور گریخــت، افــراد تــوده ای بــه 

جمهــوری  خواســتار  شکســتند،  را  شــاه  مجســمه های  ریختنــد،  خیابان هــا 

ــهر،  ــد ش ــدارد. در چن ــی ن ــت کاف ــه قاطعی ــد ک ــم کردن ــدق را مته ــدند، و مص ش

تظاهرکننــدگان تــوده ای ســاختان های شــهرداری را اشــغال کردنــد و پرچم هــای 

رسخ برافراشــتند. بــه نظــر می رســید کــه گویــی شکســت ســلطنت طلبــان، بیشــرت 

پیــروزی کمونیســتی بــوده اســت تــا پیــروزی ملــی.« )یروانــد آبراهامیــان، ایــران 

ــامی، ص 2۹۳(. ــاب اس ــا انق ــه ت ــاب، از مرشوط ــن دو انق بی

9  - من کامل شعر را بخوانید:
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ــاده اســت. چشــمه های  »موجهــا خوابیده انــد ، آرام و رام/طبــل توفــان از نــو افت

شــعله ور خشــکیده اند/آبها از آســیا افتــاده اســت. در مــزار آبــاد شــهر بــی 

تپــش/وای جغــدی هــم منی آیــد بــه گــوش. دردمنــدان بــی خــروش و بــی فغــان/ 

خشــمناکان بــی فغــان و بــی خــروش. آههــا در ســینه ها گــم کــرده راه/مرغــکان 

رسشــان بــه زیــر بالهــا. در ســکوت جــاودان مدفــون شــده ســت/هر چــه غوغــا بود 

ــته اند.  ــا شس ــده خونه ــت/دارها برچی ــاد ه اس ــیا افت ــا از آس ــا. آبه ــل و قال ه و قی

جــای رنــج و خشــم و عصیــان بوته ها/پشــکبنهای پلیــدی رســته اند. مشــتهای 

آســانکوب قــوی/وا شــده ســت و گونــه گــون رســوا شــده ســت. یــا نهــان ســیلی 

ــوان  ــود و خ ــی ب ــه خال ــت. خان ــده س ــا ش ــت گداییه ــه پس ــا آشکار/کاس ــان ی زن

ــن شــب اســت، آری،  ــود. ای ــود ، آش دهــن ســوزی نب ــان/ و آنچــه ب ــی آب و ن ب

ــم و شــهر  ــا ماندی ــاز م ــود. ب ــه هــم روزی نب شــبی بــس هولناک/لیــک پشــت تپ

بــی تپــش/و آنچــه کفتــار اســت و گــرگ و روبــه ســت. گاه می گویــم فغانــی بــر 

ــم کــه پشــت میله ها/مــادرم  ــاز می بین ــه ســت. ب ــم کوت ــم صدای کشــم/باز می بین

اســتاده ، بــا چشــان تــر. نالــه اش گــم گشــته در فریادهــا/ گویــدم گویــی کــه : 

مــن المل ، تــو کــر. آخــر انگشــتی کنــد چــون خامــه ای/دســت دیگــر را بســان نامــه 

ای. گویــدم بنویــس و راحــت شــو بــه رمــز/ تــو عجــب دیوانــه و خودکامــه ای. مــن 

ــان/ ازپــس نوشــیدن هــر جرعــه آب. مــادرم جنبانــد  ــاال زنــم ، چــون ماکی رسی ب

از افســوس رس/هــر چــه از آن گویــد ، ایــن بینــد جــواب. گویــد آخــر... پیرهاتــان 

ــب/  ــد و فری ــا دروغن ــدم اینه ــد. گوی ــان مانده ان ــا جوان ــش ام ــم/ گویم نیز...ه

گویــم آنهــا بــس بــه گوشــم خوانده انــد. گویــد امــا خواهــرت ، طفلــت ، زنــت...؟/ 

مــن نهــم دنــدان غفلــت بــر جگــر. چشــم هــم اینجــا دم از کــوری زند/گــوش کــز 

حــرف نخســتین بــود کــر. گاه رفــن گویــدم نومیــدوار/ و آخریــن حرفــش کــه ایــن 

ــم  ــن حرف ــرود/ و آخری ــد ف ــقف آم ــح ، س ــد فت ــا ش ــج. قلعه ه ــت و ل ــل اس جه

ــد  ــش/ می ده ــه خوی ــک و ب ــر از اش ــمش پ ــرج. می شــود چش ــت و ف ــتون اس س

امیــد دیــدار مــرا. مــن بــه اشــکش خیــره از ایــن ســوی و بــاز/ دزد مســکین بــرده 

ــن و آن.  ــوان ای ــم و خ ــا ماندی ــاز م ــک/ ب ــاده ، لی ــیا افت ــا از آس ــرا. آبه ــیگار م س

میهــان بــاده و افیــون و بنــگ/از عطــای دشــمنان و دوســتان. آبهــا از آســیا افتــاده 

، لیک/بــاز مــا ماندیــم و عــدل ایــزدی. و آنچــه گویــی گویــدم هــر شــب زنــم/ بــاز 

هــم مســت و تهــی دســت آمــدی؟. آن کــه در خونــش طــا بــود و رشف/شــانه ای 

ــه ســاحلهای دیگــر  ــدا بــه دســت/ رو ب ــاال تکانــد و جــام زد. چــرت پوالدیــن ناپی ب
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گام زد. در شــگفت از ایــن غبــار بــی ســوار/ خشــمگین ، مــا نارشیفــان مانــده ایــم. 

آبهــا از آســیا افتــاده ، لیک/بــاز مــا بــا مــوج و توفــان مانــده ایــم. هــر کــه آمــد بــار 

خــود را بســت و رفت/مــا هــان بدبخــت و خــوار و بــی نصیــب. زآن چــه حاصــل 

، جــز دروغ و جــز دروغ ؟/ زیــن چــه حاصــل ، جــز فریــب و جــز فریــب ؟. بــاز 

می گوینــد : فــردای دگــر/ صــر کــن تــا دیگــری پیــدا شــود. نــادری پیــدا نخواهــد 

شــد ، امید/کاشــکی اســکندری پیــدا شــود.«

10  - »دخــرتان  دشــت ! / دخــرتان  انتظــار! / دخــرتان  اميــد تنــگ  / در دشــت  بــی 

ــق   ــال  آالچي ــرتان  خي ــگ  / دخ ــای  تن ــران  / در خلق ه ــی  ك ــای  ب ــران  / و آروزه  ك

ــاد  ــان  اگــر بشــكوفيد / ب ــی  كــه  صــد ســال ! / از زره  جامــه  ت ــو / در آالچيق هاي ن

ديوانــه  / يــال  بلنــد اســب  متنــا را / آشــفته  كــرد خواهــد.../ دخــرتان  رود گل آلــود! 

ــه  طــاق  بلنــد دود! / دخــرتان  عشــق های  دور /  / دخــرتان  هــزار ســتون  شــعله ، ب

روز ســكوت  و كار / شــب های  خســتگی ! / دخــرتان  روز / بــی  خســتگی  دويــدن  / 

شــب  / رسشكســتگی ! / در بــاغ  راز و خلــوت  مــرد كــدام  عشــق  / در رقــص  راهبانــه  

شــكرانه  كــدام  / آتــش  زادی  كام  / بــازوان  فواره ئــی  تــان  را / خواهيــد برافراشــت  

/ افســوس ! / موهــا، نگاه هــا بــه  عبــث  / عطــر لغــات  شــاعر را تاريــك  می  كننــد / 

دخــرتان  رفــت  و آمــد / در دشــت  مــه  زده  / دخــرتان  رشم  / شــبنم  / افتادگــی  / رمــه  

! / از زخــم  قلــب  آبايــی  / در ســينه  كــدام  شــا خــون  چكيــده  اســت ؟ /... كــدام  

شــا / گل  داده  در بهــار بلوغــش ؟ / لب های تــان  كــدام  شــا / لب هــای  تــان  

كــدام  ـ بگوئيــد / در كام  او شــكفته ، نهــان  عطــر بوســه ای  / شــب های  تــار نــم  نــم  

بــاران  ـ كــه  نيســت  كار ـ اكنــون  كــدام  يــك  ز شــا / بيــدار می  مانيــد / در بســرت 

خشــونت  نوميــدی  / در بســرت فــرشده  دلتنگــی  / در بســرت تفكــر پــردرد رازتــان  / تــا 

يــاد آن  ـ كــه  خشــم  و جســارت  بــود ـ بدرخشــاند / تــا ديــرگاه  شــعله  آتــش  را / در 

چشــم  بازتــان ؟ / بــن  شــا ـ كــدام  ـ / بــن  شــا كــدام  / صيقــل  می  دهيــد / ســاح  

آبايــی  را / بــرای ، روز انتقــام ؟ تركمــن  صحــرا ـ او بــه  ســفلی .«

11  - »قفــل  در كليــدی  چرخيــد / لرزيــد بــر لبانــش  لبخنــدی  / چــون  رقــص  آب  بــر 

ســقف  / از انعــكاس  تابــش  خورشــيد / در قفــل  در كليــدی  چرخيــد / بــرون  / رنــگ  

خــوش  ســپيده  دمــان  / ماننــده  ی يكــی  نــوت  گمگشــته  / می  گشــت  پرســه  پرســه  

ــد /  ــدی  چرخي ــل  دركلي ــه اش .../ در قف ــال  خان ــی  / دنب ــوراخ های  ن ــان  روی ، س زن

ــش   ــكاس  تاب ــقف  / از انع ــر س ــص  آب  ب ــون  رق ــدی  / چ ــش  لبخن ــر لبان ــد ب رقصي

خورشــيد / در قفــل  در كليــدی  چرخيــد.«
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ــره، گل  ــر پنج ــه، زی ــکفت/ در خان ــوان ش ــده زد و ارغ ــار، خن ــان/ به 12  - »وارط

ــه از  ــودن ب ــه میفکن/ب ــس پنج ــرگ نح ــا م ــان بدار/ب ــت از گ ــاس پیر/دس داد ی

نبــود شــدن خاصــه در بهار…/وارطــان ســخن نگفت./رسافــراز، دنــدان خشــم بــر 

جگــر خســته بســت و رفت…/وارطــان ســخن بگو/مــرغ ســکوت، جوجــه مرگــی 

فجیــع را در آشــیان بــه بیضــه نشسته ســت/وارطان ســخن نگفــت؛ چــو خورشــید/

ــان  ــخن نگفت/وارط ــان س ــت و رفت…/وارط ــون نشس ــد و در خ ــی درآم از تیرگ

ســتاره بود/یــک دم در ایــن ظــام درخشــید و جســت و رفت…/وارطــان ســخن 

نگفــت/ وارطــان بنفشــه بــود، گل داد و مــژده داد: زمســتان شکســت/ و رفت….«

13  -  »ســال  بــد / ســال  بــاد / ســال  اشــك  / ســال  شــك . / ســالی  روزهــای  دراز و 

اســتقامت های  كــم  / ســالی  كــه  غــرور گدائــی  كــرد. / ســال  پســت  / ســال  درد / 

ســال  عــزا / ســال  اشــك  پــوری  / ســال  خــون  مرتضــی  / ســال  كســيبه ... / زندگــی  دام  

نيســت  / عشــق  دام  نيســت  / حتــی  مــرگ  دام  نيســت  / چــرا كــه  يــاران  گمشــده  

آزادنــد / آزاد و پــاك .../ مــن  عشــقم  را در ســال  بــد يافتــم  / كــه  می  گويــد: »مأيــوس  

نبــاش ؟« / مــن  اميــدم  را در يــأس  يافتــم  / مهتابــم  را در شــب  / عشــقم  را در ســال  

ــا  ــی  ب ــم  / زندگ ــدم  / گرگرفت ــرت می  ش ــتم  خاكس ــه  داش ــی  ك ــم  / و هنگام ــد يافت ب

مــن  كينــه  داشــت  / مــن  بــه  زندگــی  لبخنــد زدم  / خــاك  بــا مــن  دشــمن  بــود / مــن  

برخــاك  خفتــم  / چــرا كــه  زندگــی ، ســياهی  نيســت  / چــرا كــه  خــاك ، خــوب  اســت  

/ مــن  بــد بــودم  امــا بــدی  نبــودم  / از بــدی  گريختــم  / دنيــا مــرا نفريــن  كــرد / و 

ســال  بــد در رســيد: / ســال  اشــك  پــوری ، ســال  خــون  مرتضــی  / ســال  تاريكــی  / و 

مــن  ســتاره ام  را يافتــم  مــن  خوبــی  را يافتــم  / بــه  خوبــی  رســيدم  و شــكوفه  كــردم  

/ تــو خوبــی  / و ايــن  همــه  اعرتاف هاســت  / مــن  راســت  گفتــه ام  و گريســته ام  / 

و اين بــار راســت  می  گويــم  تــا بخنــدم  / زيــرا آخريــن  اشــك  مــن  نخســتن  لبخنــدم  

بــود / تــو خوبــی  / و مــن  بــدی  نبــودم  / تــو را شــناختم  تــو را يافتــم  تــو در يافتــم  

ــنگينی ها  ــد س ــعر ش ــم  ش ــد / عقده هاي ــبك  ش ــد س ــعر ش ــه  ش ــم  هم و حرف هاي

همــه  شــعر شــد / بــدی  شــعر شــد ســنگ  شــعر شــد دشــمنی  شــعر شــد / همــه  

ــد آب   ــرغ  نغمــه اش  را خوان ــد م ــی  شــد / آســان  نغمــه اش  را خوان شــعرها خوب

نغمــه اش  را خوانــد / بــه  تــو گفتــم : »گنجشــك  كوچــك  مــن  بــاش  / تــا در بهــار تــو 

مــن  درختــی  پرشــكوفه  شــوم  / و بــرف  آب  شــد شــكوفه  رقصيــد آفتــاب  درآمــد. / 

مــن  بــه  خوبی هــا نــگاه  كــردم  و عــوض  شــدم  / مــن  بــه  خوبی هــا نــگاه  كــردم  / 
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چــرا كــه  تــو خوبــی  و ايــن  همــه  اقرارهاســت ، بزرگرتيــن  اقرارهاســت .../ مــن  بــه  

اقرارهايــم  نــگاه  كــردم  / ســال  بــد رفــت  و مــن  زنــده  شــدم  / تــو لبخنــدی  زدی  و 

مــن  برخاســتم  / دمل  می  خواهــد خــوب  باشــيم  / دمل  می خواهــد تــو باشــم  و بــرای  

همــن  راســت  می  گويــم  / نــگاه  كــن : بــا مــن  مبــان .«

در "بچه هــای اعــاق" می گویــد: »در شــهِر بــی  خیابــان می  بالنــد/در شــبکه  

ــاِب  ــاق و زرد زخم/ق ــوره و قاچ ــته  دوِد ک ــه و بُن بست،/آغش ــس  کوچ ــی پ مورگ

رنگیــن در جیــب و تیرکــان در دســت،/بچه های اعاق/بچه هــای اعاق/باتــاِق 

ــادراِن  ــت،/نفریِن م ــدراِن خســته در پُش ــناِم پ ــش و/دش ــی  ترحــم در پی ــِر ب تقدی

ــاق/ ــای اع ــت،/ بچه ه ــردا در مش ــد و ف ــچ از امی ــوش و/هی ــه در گ ــی  حوصل ب

ــوه  ــی  ریشــه می ــاِن ب ــار می  شــکفند/بر درخت ــی  به ــگِل ب ــر جن بچه هــای اعاق/ب

می  آرند،/بچه هــای اعاق/بچه هــای اعاق/بــا حنجــره ی خونیــن می خواننــد و 

ــا درآمدنا/درفشــی بلنــد بــه کــف دارند/بچه هــای اعاق/بچه هــای اعــاق.« از پ

14  - بیژن جزنی ، تاریخ سی ساله ایران ، جلد 2 ، ص 2۵.

ــال بحــران، زندگــی سیاســی علــی امینــی، نــرش ماهــی،  ــر ب 15  - ایــرج امینــی، ب

1۳۸6، ص 26۰.

16  - هان.

17  - هان، ص 2۷۳.

18  - امینــی در خاطــرات اش گفتــه اســت کــه قصــد داشــت چنــد تــن از اعضــای 

ــه  ــوم ب ــای رده دوم و س ــا نیروه ــد. ام ــه کن ــی را وارد کابین ــه مل ــاالی جبه رده ب

آن هــا اجــازه ندادند)خاطــرات علــی امینــی، بــه کوشــش یعقــوب توکلــی، صــص 

.)112  -11۳

در هــان زمــان کشــاورز صــدر- ســخنگوی جبهــه ملــی- گفــت: »مســلاً جبهــه 

ــد  ــی منی توان ــه مل ــه نخواهــد شــد، چــون جبه ــه رشکــت در کابین ــی حــارض ب مل

ــه هــر حــال هــان  ــی داشــته باشــد و ب ــن دولت های ــی در مســئولیت چنی رشکت

طــور کــه اشــاره کــردم جبهــه ملــی فعــاً در حــال انتظــار اســت تــا ببینــد دولــت 

ــت 1۳4۰(. ــان، 1۸ اردیبهش ــد.« )کیه ــه می کن ج

19  - ســفیر انگلیــس در تهــران در تلگــراف  2۵ اردیبهشــت 1۳4۰ بــه لنــدن 

ــی  ــی عموم ــی از نارضایت ــه مل ــت جبه ــن اس ــم: »ممک ــاه گفت ــه ش ــد ب می نویس

ــا دکــرت امینــی  ــه ب ــن زمین ــاً در ای ــد، گفــت کــه اتفاق ــه نفــع خــود اســتفاده کن ب

مذاکــره مفصــل منــوده و لــزوم مبــارزه بــا جبهــه ملــی را بــه او تأکیــد کــرده اســت.

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jazani-tarixe-si-sale-j-2.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jazani-tarixe-si-sale-j-2.pdf
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]بــه عقیــده شــاه[ جبهــه ملــی خــود بــه خــود چیــزی نیســت، امــا پشــت رس آن 

ــدر کار  ــی مص ــه مل ــد و جبه ــر یاب ــم تغیی ــر رژی ــد و اگ ــرار دارن ــت ها ق کمونیس

ــر از دو ســه مــاه دوام نخواهــد آورد و کمونیســت ها قــدرت را در  شــود بیــش ت

ــال بحــران، زندگــی سیاســی علــی  ــر ب دســت خواهنــد گرفــت.« )ایــرج امینــی، ب

ــی، ص ۳۰1(. امین

20  - خلیــل ملکــی گفــت: »اشــتباه اســرتاتژیک اساســی جهــه ملــی ایــران، در ایــن 

مرحلــه، ایــن بــود کــه همــه نیــروی خــود را بــر رس یــک شــعار گذاشــت، یعنــی 

انجــام انتخابــات. حــال آن کــه رهــری جبهــه ملــی می بایســت بدانــد کــه دولــت 

ــار انتخابــات نخواهنــد رفــت و هــر آینــه جبهــه  ــر ب و پشــتیبانان خارجــی آن زی

ملــی همــه ســنگینی خــود را روی ایــن خواســت بگــذارد، امینــی و پشــتیبانانش 

ــارزه خواهنــد کــرد. اگــر  ــا جبهــه ملــی مب ــا همــه نیــروی خــود ب ــر، ب ــز، ناگزی نی

ــات  ــی االصــول شــعار انتخاب درســت عمــل می شــد، جبهــه ملــی می توانســت عل

ــر از دســتگاه  ــش ت ــازات بی ــن امتی ــرای گرف ــی- ب ــک شــعار کمک ــوان ی ــه عن را ب

حاکــم- حفــظ کنــد، ولــی شــعارهای عمــده خــود را روی مســائلی قــرار دهــد کــه 

بــرای توده هــا جاذبــه بســیار داشــته و در عیــن حــال صــورت زمانــه باشــد. فــی 

املثــل، اگــر جبهــه ملــی شــعار عمــده خــود را اتصاحــات اراضــی قــرار مــی داد، بــی 

آن کــه مواجــه بــا اقــدام شــدید دولــت گــردد، می توانســت بــه اعــاق روســتاها 

نفــوذ کنــد و ابتــکار را در ایــن مــورد از امینــی بگیــرد. ولــی رهــری جبهــه ملــی در 

عــوض همــه نیرویــش را در قــاری گذاشــت کــه کــم تریــن شــانس بــردی نداشــت، 

و اگــر بــردی داشــت، یعنــی انتخاباتــی انجــام می شــد- چنــان کــه خواهیــم گفــت- 

بــاز هــم بــرد بــا جبهــه ملــی نبــود.«) خاطــرات سیاســی خلیــل ملکــی، بــا مقدمــه 

محمــد علــی هایــون کاتوزیــان، انتشــارات رواق، 1۳6۰، صــص 142- 141(.

21  - مهنــدس بــازرگان بــا افســوس می گویــد: »البتــه قضــاوت پــس از پایــان 

گرفــن هــر رویــدادی آســان اســت؛ بــا ایــن حــال در مــورد اســرتاتژی جبهــه ملــی 

در قبــال دولــت امینــی بایــد گفــت، کــه جبهــه ملــی ناموفــق بــود. جبهــه در تضــاد 

بیــن شــاه و امینــی، جانــب امینــی را نگرفــت، حتــی هنــگام بازداشــت چنــد تــن از 

امــرای ارتــش بــه اتهــام فســاد، از ایــن اقــدام دولــت پشــتیبانی نکــرد. جبهــه ملــی 

بــا ســوابق مبــارزات دوران مصــدق، نتوانســت از تجــارب حاصــل از پیروزی هــا و 

شکســت ها در گذشــته، از یــک فرصــت اســتثنایی کــه بــه نــدرت در تاریــخ یــک 

ملــت فراهــم می شــود اســتفاده کنــد، برنامــه و خــط مشــی روشــنی ارائــه نکــرد، 



11۷

ــجویانی  ــوص دانش ــه خص ــان، ب ــذب جوان ــرای ج ــی ب ــت انقاب ــه حرک ــچ گون هی

ــود  ــد، از خ ــته بودن ــت پیوس ــت مقاوم ــوف نهض ــه صف ــتان ب ــه از دوره دبیرس ک

نشــان نــداد. جبهــه ملــی در ماه هــای آخــر حکومــت امینــی، نــه تنهــا برنامــه و 

هدفــی نداشــت، حتــی از لحــاظ "شــعار" نیــز خلــع ســاح شــده بــود؛ اختافــات 

درون ســازمانی؛ رقابت هــای نامعقــول، زد و بندهــای پنهانــی جبهــه ملــی را 

ــرای  ــی، راه ب ــرت امین ــری دک ــاره گی ــا کن ــرد و ب ــف ک ــی تضعی ــه فروپاش ــا مرحل ت

ــصت  ــد.« ) ش ــوار گردی ــال هم ــدت  1۵ س ــه م ــاه ب ــا ش ــد رض ــی محم خودکامگ

ســال خدمــت و مقاومــت، حاطــرات مهنــدس مهــدی بــازرگان ، در گفــت و گــو 

بــا رسهنــگ غامرضــا نجاتــی، نوسســه خدمــات فرهنگــی رســا، چــاپ اول: 1۳۷۵، 

ــد نخســت، ص ۳۵۸(. جل

ــای  ــت: »آق ــده اس ــدار آم ــن دی ــورد ای ــاواک در م ــه س ــزارش محرمان 22  - در گ

ــه عــرض رســانیده کــه متــام  ــه حضــور شاهنشــاه ب ــی ب ــر در رشفیاب نخســت وزی

بلواهــای اخیــر زیــر رس تیمســار ســپهبد بختیــار اســت و تــا ایشــان آزادانــه 

می گردنــد دســت از تحریــک برنداشــته و ممکــن اســت ایــن وضــع ادامــه یابــد، و 

از شاهنشــاه تقاضــا منــوده کــه موافقــت فرماینــد تیمســار بختیــار بازداشــت گــردد. 

اعلــی حــرت هایــون شاهنشــاه فرمودنــد کــه اگــر بختیــار بازداشــت گــردد بــه 

ــادی  ــارزات زی ــه ایشــان مب ــه خصــوص ک ــود، ب ــه وارد می ش ــش لطم ــتیژ ارت پرس

بــا تــوده ای هــا و غیــره منوده انــد. اگــر تحریــکات ایشــان از نظــر دولــت قطعــی 

ــر موافقــت  ــای نخســت وزی ــه مســافرتی بفرســتیم. آق اســت، بهــرت اســت او را ب

ــد اول،  ــاواک ، جل ــناد س ــت اس ــه روای ــار ب ــور بختی ــپهبد تیم ــد.« ) س می فرماین

ــات، 1۳۷۸. ص ۵6(. ــی وزارت اطاع ــناد تاریخ ــز اس مرک

23  - بیــژن جزنــی نوشــته اســت: »یــک جنــاح مرتجــع ]جبهــه ملــی[ بــا همــکاری و 

کارگردانــی دار و دســته خنجــی مــدارس را بــه تظاهــرات کشــاندند و پای دانشــگاه 

را بــه میــان آورده و شــدت عمــل نیروهــای مســلح کــه از قبــل آمــاده ایــن برخــورد 

ــن  ــورد ای ــدت برخ ــات و ش ــید. ضایع ــون کش ــه خ ــرات را ب ــد، تظاه ــده بودن ش

واقعــه بــرای ســقوط یــک نخســت وزیــر مستمســک خوبــی بــود، ولــی امینــی از 

حایــت فعــال آمریــکا برخــوردار بــود و مخالفــان نتوانســتند او را برکنــار کننــد...

در حریــان اول بهمــن دار و دســته خنجــی توســط مســعود حجــازی بــا مخالفــان 

ــد  ــد. اخــراج چن ــه بودن ــرار گرفت ــک جهــت ق ــرده و در ی ــرار ک ــی متــاس برق امین

تــن از دانــش آمــوزان مــدارس تهــران مستمســکی بــرای تظاهــرات و اعتصابــات 
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ــرار  ــن دار و دســته ق ــار ای ــان کــه دربســت در اختی عمومــی شــد. ســازمان جوان

گرفتــه بــود، مرکــز اداری و سیاســی ایــن تظاهــرات بــود. دانشــجویانی کــه وابســته 

بــه ایــن دار و دســته بودنــد بــا آن هــا همــکاری می کردنــد، جنــاح چــپ جبهــه، 

از جملــه ســازمان دانشــجویان، غافلگیــر شــد و از توطئــه رس در نیــاورد.« ) طــرح 

ــران، بخــش دوم،  ــق ای ــی خل ــش انقاب ــی اســراتژی جنب ــه شناســی و مبان جامع

تاریــخ ســی ســاله سیاســی ، صــص 1۳۰- 12۹(.

24  - بنــی صــدر می گویــد: »شــب قبــل آن حســن پارســا عضــو حــزب ملــت ایــران، 

ــد  ــردا می خواهن ــرش بود،آمد...گفت:"ف ــر ره ــوم فروه ــه مرح ــی ک ــن حزب همی

ــه ای  ــه برنام ــیده ک ــاتی رس ــک گزارش ــزب ی ــه ح ــد. ب ــنگه راه بیندازن ــک امل ش ی

دارنــد. نکنــه یــه وقــت در تظاهــرات فــردا شــا قبــول کنــی. اصــاً بریــم  جلویــش 

ــود.  ــگاه ب ــه دانش ــه کمیت ــنجابی جلس ــرت س ــزل دک ــب در من ــم". آن ش را بگیری

ــردا ]یکــم  ــه ف ــی می خواســتیم راجــع ب ــق معمــول، وقت ــم آنجــا و مطاب ــا رفتی م

بهمــن 1۳4۰[ بحــث کنیــم کــه چــه بشــود و جــه نشــود و چــه ســخن بگوییــم تــا 

ــاره آن تصمیــم گیــری و تصویــب بشــود، ســنجابی گفت:"خودتــون بنشــینید  درب

ــردا  ــد ف ــه می زنن ــی ک ــن حرفهای ــس، ای ــن گفتم:"پ ــد". آخــر رس م ــت کنی و صحب

خرهایــی هســت، درســته دیگــه؟! شــا می خواهیــد حتــی حرفــش را هــم 

ــه  ــتید". ب ــی نداش ــج اطاع ــد هی ــد، بگویی ــش آم ــزی پی ــداً چی ــر بع ــا اگ ــم ت نزنی

هــر حــال خندیدیــم و او گفت:"نــه آقــا، ایــن طــور نیســت". گفتم:"مــا همیشــه 

این هــا را، اینجــا بحــث می کردیــم، ذپــس کجــا بحــث کنیــم؟ مناینــده جبهــه ملــی 

ــی  ــد موافقــت کنید"...وقت ــی کــه تصویــب میشــه، بای ــن چیزهای ــا ای شــایید و ب

شــب برگشــتم بــه خانــه، عبــاس شــیبانی بــه مــن تلفــن کــرد و گفت:"فــردا، مــا 

ــی  ــن، شــا ک ــط می کنی ــم تظاهــرات بشــه" گفتم:"شــا غل ــم و منی گذاری می آیی

هســتین کــه نگذاریــد". می دانســتم تلفــن تحــت کنرتله...بــه هــر حــال از اینجــا 

ــه  ــد ک ــن رشح دادن ــه م ــت...بعدها ب ــه ای هس ــاً برنام ــردا قطع ــه ف ــدم ک فهمی

جعفــر بهبهانــی پیغــام بــر فرســتاده بــود پیــش دکــر ســحابی کــه مــا فــردا برنامــه 

ــه اش  ــه خان ــرت ســحابی ک ــم. دک ــی را بزنی ــه حکومــت امین ــم ک ای اجــرأ می کنی

نزدیــک خانــه شــیبانی بــود، او را فرســتاده بــود تــا اطــاع بدهــد کــه فــردا برنامــه 

ای دارنــد. برنامــه وســیعی هــم بــوده و بــه اصطــاح دربــار می خواســته بــا یــک 

تیــر جنــد نشــان بزنــد کــه البتــه یکــی دو نشــان هــم زد. یکــی اش هــم، ایــن بــود 

ــه ، خاطــرات  ــرد.« ) درس تجرب ــرون ک ــران بی ــار را از ای ــور بختی ــه ســپهبد تیم ک
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ــاب  ــارات انق ــدی، انتش ــد احم ــا حمی ــو ب ــت و گ ــدر، در گف ــی ص ــن بن ابوالحس

ــد اول، صــص ۷۵- ۷2(. اســامی، جل

25  -  داســتان مفصــل مخالفت هــای آیــت اللــه خمینــی و آرای او در ایــن مــورد 

را در کتــاب: بــود و منــود خمینــی، وعــده بهشــت، برپایــی دوزخ رشح داده ام.

26  - علم، یاداشت ها، جلد پنجم، ص 42. 

27  - جلد پنجم یادداشت های علم، ص 42.

28  - جلد پنجم یادداشت های علم، ص 41.

29  - رجوع شود به لینک:

https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1978/11/15/

the-optimism-of-a-holy-man-in-exile/468959cc-1854-4726-

b305-f635467cc458/?utm_term=.23aeacf4eac2

30  - بیــژن جزنــی می نویســد: »تظاهــرات خونیــن 1۵ خــرداد در تهــران از چنــد 

روز قبــل بــه صــورت تظاهــرات نیمــه مذهبــی- نیمــه سیاســی رشوع شــد. حملــه 

بــه مدرســه فیضــه قــم و ســپس بازداشــت خمینــی در 1۳ خــرداد باعــث شــد کــه 

تظاهــرات در روز 1۵ خــرداد )دو روز بعــد از عاشــورا( ابعــاد و شــدت بــی ســابقه 

ای پیــدا کنــد. خصلــت شورشــی تظاهــرات باعــث تعطیــل زندگــی عــادی شــهر و 

ــه خیابان هــا شــد...خیابان های مهــم شــهر توســط  جــاری شــدن انبــوه انســانی ب

نیــروی نظامــی از یکدیگــر قطــع شــد و نیــروی نظامــی همــراه تانــک و زرهپــوش 

ــر-  ــا عاب ــده ی و جیپ هــای حامــل مسلســل ســنگین، مــردم را- اعــم از تظاهرکنن

ــه خیابان هــای اطــراف پخــش  ــه بســت. مــردم از خیابان هــای مرکــزی ب ــه گلول ب

شــدند و جمعیتــی کــه داوطلبانــه یــا بــه اجبــار کار را تعطیــل کــرده بــود، هیجــان 

زده در خیابان هــای اطــراف شــهر ســنگربندی کــرده و در هــر جــا نغمــه ای ســاز 

کــرده بودنــد. نیــروی مســلح بــه خیابان هــای اطــراف شــهر اعــزام شــد و در منطقه 

ای وســیع کــه از رشق بــه خیابــان دلگشــا و ســه راه شــکوفه می رســید و از غــرب 

ــن  ــا ابعــادی وحشــیانه آغــاز شــد. چنی ــان آذربایجــان، کشــتار ب ــای خیاب ــا انته ت

رسکوبــی خونیــن بــه هیــچ وجــه متناســب بــا امکانــات و نیــروی شورشــیبان نبــود. 

شــاه از خانــه خامتــی ، فرمانــده نیــروی هوایــی، در جریــان امــور قــرار داشــت 

و دســتور حداکــر اعــامل خشــونت را صــادر می کــرد. مــردم، کــه جــز چــوب و 

https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1978/11/15/the-optimism-of-a-holy-man-in-exile/468959cc-1854-4726-b305-f635467cc458/?utm_term=.23aeacf4eac2
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ســنگ ســاحی نداشــتند، قــادر بــه هیــچ گونــه مقاومتــی نبودنــد. اشــغال نظامــی 

ــش  ــن تجمعــی، آت ــا کوچــک تری ــز ب ــه یافــت. در روز 16 ]خــرداد[ نی شــهر ادام

نظامیــان عــده ای از پــا در می آمدنــد. تــوده، کــه از ســاخی رژیــم بــه خشــم آمده 

ــون آســا می نگریســت و بســیار  ــا خشــمی جن ــی خــود را ب ــود، مشــت های خال ب

کســانی بودنــد کــه از شــدت نومیــدی می گریســتند. میدانی هــا و بازاری هــا، 

در هــان ســاعات اول تظاهــرات در مقابــل کشــتار رژیــم عقــب نشســتند. ولــی 

ــا، دوره گردهــا،  ــوده محــروم شــهری، شــاگرد بازاری هــا، کســبه جــز و خــرده پ ت

دســت فروش هــا، کارگــران کارگاه هــای ســنتی شــهری مثــل نانــوا، نجــار، آهنگــر، 

ــد و  ــی روشــنفکر پیــرشو در خیابان هــا ماندن ــره، قلیل ــاط و غی حلبــی ســاز و خی

ــان اطــراف  ــی تظاهــرات، دهقان ــه مذهب ــد. جنب ــه خیابان هــا می آمدن ــازه ب ــا ت ی

تهــران را نیــز بــه حرکــت در آورد؛ گروهــی خــود را بــه شــهر رســاندند و در 

تظاهــرات رشکــت کردنــد و عــده ای نیــز بــا نیــروی مســلح ارتــش و ژاندارمــری- 

هــر دو- رو بــه رو شــدند. از جملــه در رسپــل باقرآبــاد ورامیــن، ســاخی وحشــیانه 

ــد. گفتــه شــد در  ــا دشــمنان دیــن" بودن ــان شــد کــه عــازم "جهــاد ب ای از دهقان

ایــن نقطــه 4۰۰ تــن قربانــی شــدند. عــر پانزدهــم خــرداد، بیارســتان ها و هــر 

جــای دیگــر کــه نــام درمانــگاه و درمان هــای طبــی و بهداشــت داشــت، انباشــته 

از زخمی هــا و کشــته شــده بــود. ایــن کشــتگان کســانی بودنــد کــه زنــده بــه ایــن 

ــش  ــا توســط ارت ــد؛ واال اجســاد کشــته شــدگان در خیابان ه ــز رســیده بودن مراک

ــداد  ــد تع ــت. گفته ان ــدم می گش ــی منه ــور جمع ــه ط ــد و ب ــع آوری می ش جم

ــای  ــز در چاله ه ــری نی ــد و مقادی ــه ش ــم ریخت ــه ق ــاد در دریاچ ــادی از اجس زی

عظیــم انباشــته شــد و بــا بولــدوزر روی آن هــا پوشــانده شــد. رقــم قطعــی کشــته 

شــدگان در دســت نیســت؛  از 4 هــزار تــا ۲۰ هــزار گفتــه شــده ) در تهــران، قــم 

و مشــهد(. بــه ایــن ترتیــب بــود کــه 1۵ خــرداد نقطــه عطفــی در رابطــه رژیــم بــا 

مــردم شــد. نقطــه عطفــی کــه در جریان هــای سیاســی علنــی و مخفــی اثــر بــزرگ 

گذاشــت.« ) بیــژن جزنــی، تاریــخ ســی ســاله ایــران ، جلــد 2 ، صــص 11۸- 11۷(. 

31  - عباس میانی، نگاهی به شاه ، نرش پرشین سیرکل، 1۳۹2، ص ۳۷۷.

32  - هان، ص ۳۷2.

33  - یروانــد آبراهامیــان، ایــران بیــن دو انقــاب، از مرشوطــه تــا انقــاب اســامی، 
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ترجمــه کاظــم فیروزمنــد، حســن شــمس آوری، محســن مدیــر شــانه چــی، نــرش 

مرکــز، چــاپ دوم، ص ۳۸۹.

ــا  ــو ب ــت و گ ــت، گف ــت و مقاوم ــال خدم ــصت س ــازرگان، ش ــرات ب 34  -  خاط

ــص  ــد اول، ص ــا، جل ــی رس ــات فرهنگ ــه خدم ــی ، موسس ــا نجات ــگ غامرض رسهن

.461  -462

ــص  ــد اول، ص ــت، جل ــت و مقاوم ــال خدم ــصت س ــازرگان، ش ــرات ب 35  - خاط

.۵6۰  -۵61

36  -  خاطرات بازرگان، شصت سال خدمت و مقاومت، جلد اول، ص ۳۸2.

ــه  ــران، موسس ــاله ای ــج س ــت و پن ــی بیس ــخ سیاس ــی، تاری ــا نجات 37  - غامرض

خدمــات فرهنگــی رســا، چــاپ اول، جلــد اول، صــص ۳۷۵- ۳۷4.

38  - کاظــم مقــدم، خشــونت انقابــی ، انتشــارات محــدث و نــرش گزیــده، 1۳۸۰. 

ص 2۸6؛ پانوشــت 4.

39  - بیژن جزنی، تاریخ سی ساله، جلد ۲ ، صص 11۰- 1۰۹. 

40   - بیژن جزنی، تاریخ سی ساله، جلد ۲ ، صص 1۳۳- 1۳2.

ــل  ــرای تحصی ــیراز ، در 1۳2۰ ب ــر 1۳۰1ش ــد 26 مه ــتان، متول ــم گلس 41  -  ابراهی

حقــوق بــه تهــران آمــد. در ایــن دوران عضــو حــزب تــوده شــد و تحصیــل را رهــا 

کــرد. عــکاس روزنامه هــای رهــر و مــردم بــود. گلســتان در مصاحبــه بــا گاردیــن 

ــه  ــودم ک ــی ب ــه ارگان ــده روزنام ــر و درآورن ــد: »مــن رسدبی ــن مــورد می گوی در ای

ــان  ــه آذربایج ــد واقع ــردم. بع ــه م ــود روزنام ــده ب ــود ش ــده ب ــل ش ــی تعطی وقت

ــه  ــت کاری ک ــزب و کثاف ــوه اداره ح ــه نح ــع ب ــود راج ــاف ب ــزب اخت ــود ح در خ

می  شــده. در آخریــن جلســه ای کــه مــن رفتــم، منی  دانســتم کــه آخرینــش هســت، 

یــک کســی بــود کــه بعــدش شــده بــود اســتاد دانشــگاه آکســفورد. اپریــم اســحاق 

ــرد، داشــت مــوارد کژروی هــای دســتگاه رهــری حــزب را  ــراد می  ک ــد شــد، ای بلن

ــم  ــر ه ــزو ۵۳ نف ــه ج ــی ک ــک آدم پرت ــر،  ی ــک نف ــه ی ــک مرتب ــد ی ــت، بع می  گف

ــه  ــا،  ب ــت رفق ــد گف ــد ش ــید، بلن ــاده می  کش ــود کب ــنده ب ــم نویس ــاال ه ــود، ح ب

ــتان  ــد،  در انگلس ــرف می  زن ــه دارد ح ــی ک ــن آدم ــد، ای ــوش نکنی ــن گ ــرف ای ح

ــد  ــن حــرف. یــک کــس دیگــر هــم بلن ــه ای ــود قضی ــرت ب ــده. خــب پ درس خوان

ــه[ را مارکــس در  ــال ]رسمای ــد، متــام داس کاپیت ــن مزخــرف می  گوی شــد گفــت ای

انگلســتان نوشــته. تــو بریتیــش الیــرری ]کتابخانــه ملــی بریتانیــا[. چــه می  گوییــد 

ــه. فــرداش از اداره روزنامــه اســتعفا   ــرت هســت قضی ــی پ ــدم خیل شــا؟ مــن دی
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کــردم، کاغــذ نوشــتم بــه کمیتــه مرکــزی کــه مــن نیســتم. مــا رفتیــم. ایــن داســتان 

ســال 1۳26 اســت. اشــکاالت اصلــی حــزب هــم در رفتــار بعضــی از این هــا اتفــاق 

ــذ اســتعفا  ــد. کاغ ــر بکنی ــن مســئله شــا فک ــد داخــل ای ــر. بای ــود دیگ ــاده ب افت

ــروب کار  ــا غ ــح ت ــتم صب ــارض نیس ــم. ح ــن کار بکن ــم ای ــم منی  توان ــتم، گفت نوش

ــک  ــد ی ــن کار، و بای ــتم در راه ای ــودم را گذاش ــی خ ــوال و زندگ ــام ام ــم. مت بکن

ــه کشــاورز هــم همســایه مــن  ــد. خان ــد شــود و این طــوری حــرف بزن آدمــی بلن

بــود، دکــرت کشــاورز. بــه زنــم گفتــم ایــن کاغــذ رو بــرو بــده بــه  او. دکــرت کشــاورز 

پــا شــد بافاصلــه آمــد،  کــه نکــن آقــا. گفتــم می  کنــم. هــر چــه ارصار کــرد، گفتــم 

می  کنــم. مــن خــودم شــش مــاه در مازنــدارن اداره  کننــده مازنــدران رشقــی بــودم. 

ــود.  ــرت ب ــه پ ــدر قضی ــی می  شــود. اینق ــه چــه کثافت کاری های ــدم ک خــب می  دی

ــم.«  ــه می  نویس ــی  روم قص ــم م گفت

ــوج  ــش، م ــه: آت ــم مســتند- از جمل ــد فیل ــه دوم دهــه 1۳۳۰ چن گلســتان در نیم

و مرجــان و خــارا- بــرای یکــی از ســازمان های رشکــت نفــت ســاخت. در فضــای 

پــس از کودتــا، بــا اســتناد بــه ایــن همــکاری، برخــی روشــنفکران او را "گلســتان 

نفتــی" می نامیدنــد. جــال آل احمــد هــم وی را منونــه روشــنفکر واداده قلمــداد 

می کــرد)  دوبــرادر، خاطــرات محمــد حســین دانایــی، انتشــارات اطاعــات، چــاپ 

ــت: »از  ــه اس ــال 1۳4۳ گفت ــد در س ــال آل احم ــران، 1۳۹۳، ص 2۸۹(. ج دوم، ته

ــا  ــه ب ــم گلســتان" ک ــه فیل ــزی نوشــت. "کارنام ــه چی ــی خواســتیم ک ــرام بیضای به

ــه گلســتان شده اســت  ــود ک ــرده ب ــی ک عــزت و احــرتام و دســتکش پوشــیده حال

نردبــان تبلیغــات کمپانــی نفــت.«.

ــج درٔه  ــه )1۳44( ، ارسار گن ــت و آین ــتانی خش ــم داس ــردان دو فیل ــتان کارگ گلس

ــی  ــه کارگردان ــه ســیاه اســت ) 1۳42( ب ــم خان ــده فیل ــه کنن ــی )1۳۵۳( و تهی جن

ــروغ فرخــزاد، اســت.  ف

42  - رجــوع شــود بــه: فرزانــه میانــی، فــروغ فرخــزاد، زندگــی نامــه ادبــی همــراه 

ــاپ اول  ــادا، چ ــو کان ــیرکل- تورنت ــین س ــرش پرش ــده، ن ــاپ نش ــای چ ــا نامه ه ب

ــزده نامــه  ــه فصــل پنجــم: صــص 222- 1۵۵ و پان تابســتان 1۳۹۵. رجــوع شــود ب

ــم گلســتان: صــص 4۰6- 26۵. ــه ابراهی فــروغ ب

43  - رجوع شود به " فروغ در یاد ابراهیم گلستان". گلستان می گوید:

»یــک شــب چهارشــنبه بــود و مــا خانــه فریــدون هویــدا بودیــم. همــه مــان بودیم، 

ــر  ــدا[، پ ــر عباس]هوی ــد و امی ــاز ش ــه در ب ــک مرتب ــه ی ــتیم، ک ــم نداش ــر ه خ

http://www.bbc.com/persian/iran-features-38975126
http://www.bbc.com/persian/iran-features-38975126


12۳

حبیــب برقیبــه رئیــس جمهــور تونــس کــه خــودش وزیــر خارجــه بــود و آمــده بــود 

تهــران، بــا ارشف]پهلــوی[ آمــد تــو. خــب، هیچــی. شــخص مــن دلیلــی منی دیــدم 

کــه وقتــی یــک زنــی از در می آیــد تــو، بلنــد نشــوم. ایــن مــن. همــه بلنــد شــدند- 

ــد نشــد. هیچــی. نشســت.  ــروغ بلن ــت و چاکــری. ف ــه خاطــر عبودی بعضی هــا ب

خــب، تــا ایــن جــا هیچــی. همــه نشســتند و بــه خاطــر ایــن کــه فــروغ بلنــد نشــده 

ــد، فــروغ هــم ســاکت بــود. بعــد یــک مرتبــه  بــود، هــی بــه هــم نــگاه می کردن

رو کــرد بــه ارشف گفــت کــه ناراحــت شــدی مــن بلنــد نشــدم جلــوی تــو؟ ارشف 

چــه بگویــد؟ هیــچ چیــز نگفــت. ولــی فــروغ ول نکــرد. همیــن طــور ســیخونک، 

ــه جایــی رســید کــه گفــت مــن  ســیخونک. هــی گفــت، هــی گفــت. اصــاً کار ب

ــودی؟ .« )  ــد بیخ ــی داری ــع چ ــا توق ــود. ش ــا رسم منی ش ــن حرف ه ــرتام و ای اح

فرزانــه میانــی، فــروغ فرخــزاد، زندگــی نامــه ادبــی همــراه بــا نامه هــای چــاپ 

نشــده، ص 2۰۳(.

»شــبی کــه فیلــم خانه ســیاه اســت را در ســالن ترشیــح دانشــگاه تهران، دانشــکده 

طــب افتتــاح می کردنــد، مــن و فخــری و فــروغ پهلــوی هــم نشســته بودیــم. وقتــی 

کــه فیلــم متــام شــد...دکرت راجــی از پشــت بلندگو...گفــت رسکارخانــم فرخــزاد بــا 

آقــای گلســتان بیاینــد ایــن جــا. آن هــا بــاال نشســته بودنــد. مــن نــگاه فــروغ کــردم. 

گفــت مــن منی آیــم. هــی دائــم راجــی تکــرار می کــرد. گفتــم پاشــو بریــم. گفــت 

اگــر مــن می دانســتم این هــا ]فــرح و ارشف پهلوی[هســتند کــه منی آمــدم. گفتــم 

ــاً. همــه اش  ــد ضمن ــی هــم بگذاری ــه حســاب کــم روی ــن را ب خــب، آره. شــا ای

اعــرتاض بــه قــدرت و ســلطنت و فــان و فــان و از ایــن حرف هــا نیســت فقــط...

]فــروغ گفــت[ این هــا کــی هســتند کــه مــن بخواهــم بــا آن هــا حــرف بزنــم؟ یــا...

این هــا آدم هــای ظاملــی هســتند در دســتگاه فــان فــان فــان؛ مــن منی خواهــم 

بــا این هــا حــرف بزنم....گفتــم منی شــود فــروغ، منی شــود دیگــر. االن تــو بلندگــو 

گفتــه، همــه هــم منتظــر هســتند، چراغ هــا هــم روشــن اســت. اگــر نرویــم، یــک 

مســئله  تــازه ایجــاد می شــود. پاشــو برویــم. گفــت آره. پاشــدیم رفتیــم. از پله هــا 

ــا زن بدبخــت، ارشف و فــرح، همیــن جــور داشــتند  ــاال. خــب ایــن دو ت ــم ب رفتی

ــا  ــد. م ــرف بزنن ــت ح ــتند درس ــه ارشف منی توانس ــرح ن ــه ف ــد. ن ــه می کردن گری

آمدیــم بیــرون.« ) فرزانــه میانــی، فــروغ فرخــزاد، زندگــی نامــه ادبــی همــراه بــا 

نامه هــای چــاپ نشــده، ص 2۰4(.

ــه اســت: »شــا ســطح  ــات چریکــی دوران شــاه هــم گفت گلســتان در نقــد عملی
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ــا  ــد، م ــش می  آی ــیاهکل پی ــتان س ــه داس ــی ک ــه وقت ــد ک ــن می بینی ــر را در ای فک

ــوب  ــم، شــال و جن ــدام طــرف بروی ــم شــدیم و منی  دانســتیم از ک ــگل گ ــو جن ت

را منی  دانســتیم پیــدا بکنیــم. این هــا رفتنــد انقــاب بکننــد، می خواهنــد ادای 

چه گــوارا را دربیاورنــد در ایــران، فرامــوش کردنــد کــه یــک قطب منــا همــراه 

خودشــان برنــد. ایــن چــه دیبیتــی هســت؟ کســی کــه فرامــوش بکنــد قطب منــا 

ــدام  ــد از ک ــرود، منی دان ــد راه ب ــوه، بخواه ــگل انب ــرد در جن ــودش ب ــراه خ هم

ــرود.« طــرف ب

44  - رجوع شود به »ابراهیم گلستان؛ نقطه، رس سطر« ، دقیقه 44- ۳۸.

45  - رجوع شود به »ابراهیم گلستان؛ نقطه، رس سطر« ، دقیقه 44- ۳۸.

46  - رجوع شود به »ابراهیم گلستان؛ نقطه، رس سطر« ، دقیقه ۵1- 4۳. 

ــز  ــتاره قرم ــک س ــواب ی ــن خ ــی می آید/م ــه کس ــده ام ک ــواب دی ــن خ 47  -  »م

ــرد/ و کفشــهایم هــی جفــت می شــوند/ و/  ــک چشــمم هــی می پ ــده ام/ و پل دی

کــور شــوم/ اگــر دروغ بگویــم/ مــن خــواب آن ســتاره قرمــز را/ وقتــی کــه خــواب 

ــد/ کســی دیگر/کســی بهرت/کســی  ــد/ کســی می آی ــده ام/ کســی می آی ــودم دی نب

ــی  ــل انســی نیســت/مثل یحی ــل پدرنیســت/ مث ــچ کــس نیســت مث ــل هی ــه مث ک

ــد باشــد/ و قــدش از  ــل آن کســی ســت کــه بای نیســت/مثل مــادر نیســت/ و مث

ــان  ــام زم ــش از صــورت ام ــر اســت/ و  صورت ــه معــار هــم بلندت ــای خان درخته

هــم روشــن تــر/ و از بــرادر ســید جــواد هــم کــه رفتــه اســت/ و رخــت پاســبانی 

ــای  ــام اتاقه ــه مت پوشــیده اســت منی ترســد/ و از خــود خــود ســید جــواد هــم ک

منــزل مــا مــال اوســت منی ترســد/ و اســمش آن چنانکــه مــادر/ در اول منــاز و در 

ــا حاجــت الحاجــات  ــا قاضــی القضــات اســت/ ی ــد/ ی آخــر منــاز صدایش/مــی کن

ــمهای  ــا چش ــوم را / ب ــاب کاس س ــخت کت ــای س ــام حرفه ــت/ و می تواند/مت اس

بســته بخوانــد/ و می توانــد حتــی هــزار را بــی آنکــه کــم بیــاورد از روی بیســت 

میلیــون بــردارد/ و می توانــد از مغــازه ســید جــواد هــر چــه قــدر جنــس کــه الزم 

ــل  ــود مث ــه/ کــه ســبز ب ــد کــه المــپ الل ــد کاری کن ــرد/ و می توان دارد نســیه بگی

صبــح ســحر ســبز بــود/ دوبــاره روی آســان مســجد مفتاحیــان روشــن شــود/آخ 

.../چــه قــدر روشــنی خوبســت/چه قــدر روشــنی خوبســت/ و مــن چــه قــدر دمل 

ــوری/ و  ــک چــراغ زنب ــک چارچرخــه داشــته باشــد/ و ی ــی/ ی ــه یحی می خواهد/ک

https://www.radiofarda.com/a/ebrahimgolestan-story/29189786.html
https://www.radiofarda.com/a/ebrahimgolestan-story/29189786.html
https://www.radiofarda.com/a/ebrahimgolestan-story/29189786.html
https://www.radiofarda.com/a/ebrahimgolestan-story/29189786.html
https://www.radiofarda.com/a/ebrahimgolestan-story/29189786.html
https://www.radiofarda.com/a/ebrahimgolestan-story/29189786.html
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ــا و  ــان هندوانه ه ــی می ــه یحی ــه روی چارچرخ ــد/ ک ــدر دمل می خواه ــه ق ــن چ م

خربزه هــا بنشــینم/ و دور میــدان محمدیــه بچرخــم/آخ .../ چــه قــدر دور میــدان 

ــدر  ــدن خوبســت/ چــه ق ــام خوابی ــدر روی پشــت ب ــدن خوبســت/ چــه ق چرخی

بــاغ ملــی رفــن خوبســت/ چــه قــدر مــزه  پپســی خوبســت/ چــه قــدر ســینای 

ــد/  ــدر از همــه چیزهــای/ خــوب خوشــم می آی ــن خوبســت/ و مــن چــه ق فردی

ــس دخــرت ســید جــواد را بکشــم/ چــرا  ــه گی ــدر دمل می خواهــد/ ک ــن چــه ق و م

ــه  ــدر ک ــا گــم می شــوم/ چــرا پ ــه در خیابانه ــن همــه کوچــک هســتم/ ک مــن ای

ایــن همــه کوچــک نیســت/ و در خیابانهــا هــم گــم منی شــود/کاری منی کنــد کــه 

آن کســی کــه بخــواب مــن آمــده ســت روز آمدنــش را جلــو بیانــدازد/ و مــردم/ 

ــان  ــت/ و آب حوض هاش ــم خونیس ــان ه ــاک باغچه هاش ــه خ ــتارگاه ک ــه کش محل

هــم خونیســت/ و تخــت کفش هاشــان هــم خونیســت/چرا کاری منی کننــد/ چــرا 

کاری منی کننــد/ چــه قــدر آفتــاب زمســتان تنبــل اســت/ مــن پله هــای پشــت بــام 

را جــارو کــرده ام/ و شیشــه های پنجــره را هــم شســته ام/ چــرا پــدر فقــط بایــد/ در 

خــواب/ خــواب ببینــد/ مــن پله هــای پشــت بــام را جــارو کــرده ام/ و شیشــه های 

ــا  ــش ب ــه در دل ــد/ کســی می آید/کســی ک پنجــره را هــم شســته ام /کســی می آی

ــش را  ــه آمدن ــی ک ــت/ کس ــا ماس ــش ب ــت در صدای ــا ماس ــش ب ــت در نفس ماس

منی شــود/ گرفــت/ و دســتبند زد و بــه زنــدان انداخــت/ کســی کــه زیــر درختهــای 

کهنــه یحیــی بچــه کــرده/ اســت/ و روز بــه روز بــزرگ می شــود/ کســی از بــاران 

ــان  ــی از آس ــی/ کس ــای اطلس ــچ گله ــچ و پ ــان پ ــاران/ از می ــدای رش رش ب از ص

توپخانــه در شــب آتــش بــازی می آیــد/ و ســفره را می انــدازد/ و نــان را قســمت 

می کنــد/ و پپســی را قســمت می کنــد/ و بــاغ ملــی را قســمت می کنــد/ و رشبــت 

ســیاه رسفــه را قســمت می کنــد/ و روز اســم نویســی را قســمت می کنــد/ و منــره 

ــد/ و  ــمت می کن ــتیکی را قس ــای الس ــد/ و چکمه ه ــمت می کن ــه را قس مریضخان

ــد/ درخت هــای دخــرت ســید جــواد را قســمت  ــن را قســمت می کن ســینای فردی

می کنــد/ و هــر چــه را کــه بــاد کــرده باشــد قســمت می کنــد/و ســهم مــا را هــم 

ــده ام... .« ــواب دی ــن خ می دهد/م

48  - آیــت اللــه خامنــه ای در ۳ شــهریور 1۳۸۹ بــه شــاعران گفــت: »ایــن را بدانیــد 

ــای روشــنفکرِى آن زمــان  ــزاد می گفــت، در دنی شــعری کــه آن وقــت فــروغ فرّخ

ــه رو بودیــم؛  ــا اینهــا مواجــه بودیــم، روب هــم کســی قبــول نداشــت. خــب، مــا ب
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همین هایــی کــه شــب تــوی قهوه خانه هــا و کافه هــای تهــران می نشســتند و 

ــد و آنهــا را از مســتی روی دوش می کشــیدند می بردندشــان  عرق خــوری می کردن

خانــه، چــون منی توانســتند برونــد، هانهــا هــم معتقــد نبودنــد کــه شــعِر بــاز و 

عریــان - مثــل بعضــی از شــعرهای فــروغ فرّخــزاد - بایــد گفته شــود. ایــن در حالی 

بــود کــه آن زمــان، فرهنــگ، فرهنــگ دیگــری بــود؛ اصــاً زمانــه، زمانــه ی واقعیّــات 

تلــخ و زشــت و مســتهجنی بــود کــه حــاال گوشــه ای از آن هــم در شــعر بعضــی 

از شــعرای آن روز خــودش را نشــان داده بــود. مــن اســمی از بعضــی شــعرای زِن 

دیگــر منــی آورم؛ چــون فــروغ فرّخــزاد اوالً ُمــرد، ثانیــاً بــه اعتقــاد مــن عاقبــت بخیر 

هــم شــد. بعضی هــای دیگــر نــه، عاقبــت به خیــر نشــدند و نخواهنــد شــد؛ لــذا 

بــه آنهــا اشــاره ای منی کنــم و از آنهــا اســم منــی آورم.«

رجوع شود به لینک: 

   http//:farsi.khamenei.ir/speech-content?id20753=

49  - بیژن جزنی، نربد با دیکتاتوری شاه، ص 2۳.

50  - هان، ص 4۷.

51  - هان، صص 26- 2۵.

52  - هان، ص ۵2- 4۹.

53  - هان، ص ۵4.

54  - هان، ص ۷۷.

55  - هان ، ص 6۷.

56  - بیــژن جزنــی، نــربد بــا دیکتاتــوری شــاه ، بــه مثابــه عمــده تریــن دشــمن خلــق 

و ژانــدارم امپریالیســم، انتشــارات مازیــار، چاپ اول: اردیبهشــت 1۳۵۸، ص ۳4. 

ــت آگاه  ــاً ماهی ــلحانه "اساس ــارزه مس ــی مب ــی می نویســد، در مرحلــه فعل جزن

ــوده ای،  ــرد ت ــحصه ن ــاه ، ص ۳۰(. "مش ــوری ش ــا دیکتات ــرد ب ــازنده دارد") ن س

پذیرفــن مبــارزه مســلحانه از جانــب تــوده اســت. چنیــن نــردی بــه معنــی آغــاز 

ــش  ــن جنب ــارزه مســلحانه کنونی:"ای ــالب اســت") هــان، ص۳۸(. مب ــه انق پروس

نســبت بــه انقــاب یــک مرحلــه مقدماتــی و تدارکاتــی محســوب می شــود") هان، 

ــه  ــد ک ــت می نویس ــت- لنینیس ــای مارکسیس ــر گروه ه ــد آرای دیگ ص4۰(. در نق

حتــی اگــر رشایــط انقابــی مفقــود باشــد، بازهــم بــا مبــارزه مســلحانه می تــوان 

انقــاب را تــدارک دیــد. مبــارزه مســلحانه "گامــی اســت در جهــت تــدارک رشایــط 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20753
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/nabard-ba-diktatori.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/nabard-ba-diktatori.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/nabard-ba-diktatori.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/nabard-ba-diktatori.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/nabard-ba-diktatori.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/nabard-ba-diktatori.pdf
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انقــالب") هــان، ص6۵(.

57  -  نربد با دیکتاتوری شاه ، ص ۵6 . 

58  -  نربد با دیکتاتوری شاه ، ص ۳۸.

59  - جزنــی می نویســد: »در مراحلــی کــه چریــک قــدرت نظامــی بیشــرتی پیــدا 

ــده ای  ــج کنن ــات فل ــم رضب ــی اقتصــادی رژی ــه مبان ــه ب ــاز اســت ک ــد مج می کن

بزنــد. منابــع نفــت اســاس قــدرت اقتصــادی رژیــم دیکتاتــوری اســت. اگــر موجــی 

از عملیــات بتوانــد در اســتخراج و صــدور نفــت اختــال ایجــاد کنــد حطــر جــدی 

ــم  ــادی رژی ــدرت اقتص ــرت ق ــه بیش ــتم و از هم ــادی سیس ــاخت اقتص ــه س متوج

ــاه ، ص ۳۹(.    ــوری ش ــا دیکتات ــربد ب ــود.« ) ن می ش

60  - پویــان نوشــت: »بــه دنبــال شکســت مبــارزه ضــد امپریالیســتی ایــران )ســال 

۳2(، و اســتقرار مجــدد ســلطه فاشیســتی مناینــدگان امپریالیســم، چنــان وحشــت 

ــد همــکاری  ــط کشــور مــا ســایه گســرتده کــه پلیــس می توان و اختناقــی در محی

ــت آورد.  ــه دس ــق را ب ــع خل ــه مناف ــن ب ــودجو و خائ ــو، س ــارص ترس ــیاری عن بس

ــه رابطــه مســتقیم  ــد هرگون ــق فاق ــی خل ــه روشــنفکران انقاب تحــت رشایطــی ک

و اســتوار بــا تــوده خویشــند، مــا نــه همچــون ماهــی در دریــای حایــت مــردم، 

ــان  ــده در محــارصه متســاح ها و مرغ بلکــه همچــون ماهی هــای کوچــک و پراکن

ــط  ــوع رشای ــر ن ــدان ه ــان ، فق ــت و خفق ــم. وحش ــه رس می بری ــوار ب ــی خ ماه

دموکراتیــک ، رابطــه مــا را بــا مــردم خویــش بســیار دشــوار ســاخته اســت.« ) امیــر 

ــم  ــأ ، ص 4۷ (. »دیدی ــوری بق ــلحانه و رد تئ ــارزه مس ــان، رضورت مب ــز پوی پروی

ــا از همدیگــر[ یکــی وحشــت  ــا و پرولتاری ــل عمــده ]جــدا کــردن م ــن عل ــه ای ک

ــلطه  ــت س ــار تح ــه اقش ــی هم ــور کل ــه ط ــران و ب ــه کارگ ــت ک ــی اس و خفقان

ــه  ــت ک ــی اس ــه فرهنگ ــلیم ب ــر تس ــد، و دیگ ــاس می کنن ــس احس ــتی پلی فاشیس

ضــد انقــاب می کوشــد تــا آن را در ذهــن کارگــران بیــش از پیــش تثبیــت کنــد.« 

ــوص  ــه خص ــوده- ب ــن ت ــق را از ذه ــی مطل ــم ناتوان ــد توه ــان، ص ۵۳(. بای )ه

پرولتاریــا- زدود و نشــان داد کــه رژیــم رضبــه پذیــر اســت. ایــن وظیفــه بــر عهــده 

"پیــش آهنــگان پرولتاریــا" اســت. بدیــن ترتیــب پرولتاریــا نــه تنهــا صاحــب آگاهــی 

ــت ســازد.  ــا نقــش خــود را تثبی ــدان می شــود ت ــه وارد می ــی می شــود، بلک طبقات

"فرهنــگ بورژوایــی" بــه عنــوان امــری "روبنایــی" نیــز اثــر تســلیم ســاز خــود را 

ــا- گروه هــای مارکسیســت -  ــگان پرولتاری از دســت می دهــد. وحــدت پیــش آهن

لنینیســتی- هــم از راه مبــارزه مســلحانه تأمیــن می شــود. طــی مبــارزه مســلحانه 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/cherikha_ta_1357-radde_bagha.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/cherikha_ta_1357-radde_bagha.pdf
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رژیــم از خشــونت عریــان اســتفاده می کنــد و آگاهــی سیاســی توده هــا "جهــش 

ــاوم  ــا »مق ــد. پرولتاری ــگان می پیوندن ــش آهن ــه پی ــان ب ــه و آن ــش یافت وار" افزای

تریــن و انقابــی تریــن طبقــه اســت.« )هــان، ص 61(. بــدون شــک مبــارزه بــرای 

»همــوار کــردن راه ایجــاد حــزب کمونیســت و دســت یافــن بــه تئــوری انقابــی« 

اســت. امــا این هــا محصــول انفعــال ، تــرس فلــج کننــد، مطالعــه و دوری از نــرد 

ــزب  ــر ح ــی مث ــای ب ــود. بق ــرا ب ــع گ ــد واق ــی، بای ــن گرای ــای ذه ــه ج ــتند. ب نیس

تــوده هیــج فایــده نداشــته و لحظــه تاریخــی مناســب متافیزیکــی هیــج گاه فــرا 

ــری و  ــد". فراگی ــط بطــان می کش ــزب کمونیســت خ ــکیل ح ــر "تش ــد و ب منی رس

ــان  ــود. پنه ــق می ش ــی محق ــی جمع ــل انقاب ــط در عم ــم فق ــرتش مارکسیس گس

کاری »تــا هنگامــی کــه از قــدرت آتــش برخــوردار نباشــد همچنــان منفعــل باقــی 

خواهــد مانــد.« بــرای بقــا راهــی جــر تعــرض بــه دشــمن- جنــگ مســلحانه- وجــود 

ــان، ص ۷۰(. ندارد)ه

ــارزه مســلحانه ؛ هــم اســراتژی و هــم تاکتیــک"،  61  - مســعود احمــدزاده، "مب

ص ۳4 .

62  - احمــدزاده قاطعانــه از وجــود رشایــط عینــی انقــاب دفــاع می کــرد و 

ــود دارد  ــالب وج ــی انق ــط عین ــه رشای ــن ک ــرای ای ــا ب ــل م ــا دالئ ــت: »ام می گف

ــم؟ و نشــان  ــن امــررا نشــان ندادی ــی ای ــا تحلیــل رشایــط عین ــا مــا ب چیســت؟ آی

ندادیــم کــه توده هــا بــه علــت رشایــط مــادی زندگیشــان، بالقــوه حارضنــد کــه بــار 

انقــالب ضدامپریالیســـتی را حمــل کننــد؟ آیــا ایــن شــور و شــوق انقابیــون، ایــن 

جســتجوهای خســتگی ناپذیــر نیروهــای روشــنفکری طبقــات انقابــی و مرتقـــی 

در پیــدا کــردن راه انقــاب، ایــن یورشــهای پــی درپــی پلیــس، ایــن زندانهــا، ایــن 

شــکنجه ها، ایــن قتلهــا، انعــکاس ذهنــی آماده بـــودن  رشایــط انقابی نیســتند؟ آیا 

طــرح مســئله انقــاب در ایــن مقیــاس وســیع، آیــا ایــن همــه محافــل و گروههــای 

مبــارز متعلـــق بـــه همـــه طبقــات ســتمدیده می توانســتند وجــود داشــته باشــند 

بــدون آنکــه دســت بــه رشایــط عینــی حـــل مســـئله انقـــاب را در دســـتور قـــرار 

ــا دال  ــده توده ه ــه دار و پراکن ــهای جرق ــن جنبش ــا ای ــره آی ــد؟ و باالخ داده باش

ــارزه مســلحانه هــم اســراتژی،  ــی انقــاب نیســت؟ .« ) مب ــط عین بروجــود رشای

هــم تاکتیــک ،  صــص ۳۵- ۳4(. در عیــن حــال ایــن مدعــای ظاهــراً متعــارض بــا 

مدعــای اول را مطــرح می ســازد کــه مــا بــا مبــارزه مســلحانه بایــد رشایــط ذهنــی 

توده هــا بــرای انقــاب را آمــاده ســازیم. می نویســد: »اگــر مبــارزه مســلحانه تنهــا 
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ــتی  ــوین کمونیسـ ــش نـ ــن راه را جنب ــا ای ــان م ــه گ ــق اســت و ب راه نجــات خل

پذیرفتـــه پــس تعلــل معنایــی نــدارد. تجربیــات انقابــی معــارص و تجربیــات خــود 

ــات  ــن تجربی ــد. ای ــا نشــان می دهـ ــه م ــاب را ب ــام انق ــی اســرتاتژی ع ــا راه کل م

نشــان داده انــد کــه نــه بــا کار مســاملت آمیــز و نــه بــا کار رصفــاً سیاســی و نــه بــا 

کار مخفــی، منی تــوان بــه پیشـــرو مـــردم تبدیــل شــد و رشایــط را بــه اصطــاح برای 

مبــارزه مســلحانه تــوده ای فراهــم کــرد. در رشایــط کنونــی هــر مبــارزه سیاســی 

بـــه ناچـــار بایــد بــر اســاس مبــارزه مســلحانه ســازمان یابــد و تنهــا موتــور کوچــک 

مسلح است کـــه می توانـــد موتـــور بـــزرگ تـــوده ها را بـــه حرکت درآورد. رشایط 

ذهنــی انقــاب در طــی عمــل مســلحانه بــه کــال شــکل خواهــد گرفــت، پیشـــرو 

ــه برانگیخــن  ــادر ب ــا توده هــا دارد و ق ــق ب ــد عمی ــه پیون ــروئی کـ ــی، پیشـ واقعـ

و هدایت وسیع تـــوده باشـــد تنهـــا در طـــی عمـــل مســـلحانه ، در جریـــان کـــار 

سیاســی- نظامــی می توانــد بــه وجــود آیــد. بلــه در آغــاز، خونریــزی و دردی کـــه 

عملیـــات پیشـــرو مســـلح بـــرای تـــوده ها عرضـــه می کند، تــروری که رژیــم به راه 

ــا  ــی کــه ب ــان توده هائ ــری منفعــل در می ــدازد ممکــن اســت یــک موضعگی می ان

عملیـــات چریکـــی از نزدیــک متــاس دارنــد، ایجــاد کنــد . امــا همیــن کــه پیــرشو 

مســلح پــا گرفــت و توانســت رضبه هایــی چــه سیاســـی، چـــه نظـــامی، چـــه مادی 

و چــه معنــوی بــه دشــمن وارد کنــد، راه مبــارزه بــه تدریــج بــرا ی توده هــا روشــن 

می شــود. آن هــا درمــی یابنــد کــه انقــاب آغـــاز شــده و رشــد و پیــروزی آن بــه 

حایــت آنهــا بســتگی دارد.« )هــان ، ص ۵4(.

ــه  ــارزه چریکــی، ن ــد ســاله مب ــل عملکــرد چن ــد ارشف هــم بعدهــا در تحلی حمی

ــه  ــرض دو س ــه در ع ــود ک ــد ب ــه معتق ــد، ن ــی می دی ــط انقاب ــت را رشای وضعی

ــه  ــد نظری ــاخت. او در نق ــک س ــک چری ــوان ی ــی می ت ــط انقاب ــه در رشای هفت

احمــدزاده نوشــت: »در ايــن مــورد نظريــه رفيــق مســعود قابــل ذكــر اســت كـــه 

می گفـــت : در شـــرايط انقالبـــی افــراد در دو ســه هفتــه بــه انــدازه چنــد ســال 

در رشايط غرانقابی رشد می كننـــد. البتـــه ايـــن واقعيتـــی اســـت كـــه در شـرايط 

ــی را تعريــف  ــط انقالب ــد اوالً رشاي ــی باي ــی رشــد بســيار رسيعــرت اســت ول انقاب

كــرد و ديگــر ايــن كــه دو ســه هفتــه واقعــاً منی توانــد نقــش چندســال را داشــته 

ــه  ــرای رشــد كادرهــا پروســه ای الزم اســت كــه قطعــاً بيــش از چندهفت باشــد. ب

طــول می كشــد. می تــوان روی زمانــی بيــش از شــش مــاه تــا يكســال بــرای تربيــت 

كادرهــای توجيــه شــده و تشــكياتی حســاب كــرد كـــه در ايـــن مـــدت می بايســت 
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طبــق برنامــه ای بــرای اجــرای وظايــف انقابــی آمــاده گردنــد.« ) حمیــد ارشف، 

جمــع بنــدی ســه ســاله ،  ص ۳۷(.

63  - حمیــد ارشف می نویســد: »پــس از گفــت و گوهــای فــراوان بــه ایــن نتیجــه 

ــن  ــر ممک ــزرگ غی ــازمان های ب ــاد س ــا و ایج ــان توده ه ــه کار در می ــیدیم ک رس

اســت؛ چــون پلیــس بــه همــه بخش هــای جامعــه رخنــه کــرده بــود. دریافتیــم کــه 

ــه منظــور  ــه دشــمن ب ــا ایجــاد کانون هــای کوچــک و تهاجــم ب ــوری م ــه ف وظیف

شکســن "جــو" رسکــوب و ثابــت کــردن ایــن نکتــه بــه توده هــا اســت کــه مبــارزه 

مســلحانه تنهــا راه رهایــی اســت.« ) ارشف، جمــع بنــدی ســه ســاله(.

ــب  ــور جل ــه منظ ــی ب ــه كار سياس ــروه در زمين ــات گ ــال 48 اقدام ــر س »در اواخ

عنارصپرولــرتی بــا مشــكات جــدی مواجــه شــد. سيســتم پليســی رژيــم و اثــرات 

ــارزات  ــی مبـ ــی و حتـ ــارزه سياسـ ــت در مب ــران را از رشك ــابق كارگ ــوب س نامطل

اقتصـــادی بـــاز می داشــت. در ايــن ايــام رفقــا كــه بــه جمع بنــدی نتايــج فعاليتهای 

خــود پرداختــه بودنــد و شــناخت جامعــی نســبت بـــه روحيـــات و رشايــط خفقان 

بــار كارگــران ايــران پيــدا كــرده بودنــد نتيجــه گرفتنــد كــه كار سياســی رصف در 

ــه  ــوان طبقــه كارگــررا ب ــا منی ت ــن فعاليته ــا اي ــر اســت و ب ــی اث ــی ب ــط كنون رشاي

مبــارزه كشــاند و علــت ايــن امــررا احســاس ضعف مطلـــق طبقـــه بـــدون تشـــكل 

كارگــر در مقابــل احســاس قــدرت مطلــق دشــمن دانســتند و از ايــن رو درصــدد 

اجــرای طرحهــای تــازه ای برآمدنـــد كـــه ايـــن دو مطلــق را در ذهــن طبقــه كارگــر 

ــازه را  ــی ت ــای سياس ــزد و اميده ــرو ري ــق ف ــی خل ــوه انقاب ــارص بالق ــاير عن و س

ــر ايــن اســاس رفقــا اصــل  در اذهــان خلـــق ســتمديده ميهــن مــا زنــده ســازد. ب

مبارزات مسـلحانه چريكـی را بـه منظـور ايجـاد فضـای سياسـی جديد در جامعه 

ــای  ــيار در "تيمه ــای بس ــات و بحثه ــس از مطالع ــد و پ ــرار دادن ــورد بررســی ق م

مثلــث" نتايــج ايــن بررســـيها در اثــر "رضورت مبــارزة مســلحانه و رد تئــوری بقــا" 

و "مبــارزه مســلحانهء هــم اســرتاتژی هــم تاكتيــك" مـــنعكس گرديـــد".« ) ارشف، 

جمــع بنــدی ســه ســاله ،  ص ۵ (.

64  -  نرد خلق، شاره دوم،  فروردین 1۳۵۳، صص 4۳- 42.

65  - شــعاعیان نوشــت: »جنبــش انقابــی الئوس...حاســه پیروزمنــد تــوده ویتنــام، 

ــن  ــن، دام ــکای التی ــی در آمری ــتیزه های انقاب ــش س ــا، روی ــی کوب ــروزی رزم پی

ــاب  ــای انق ــن زبانه ه ــاال گرف ــا، ب ــتعاری در آفریق ــد اس ــتیزه های ض ــن س گرف

در رسارس هنــد و چین...رخدادهــای شــورانگیز و ضــد اســتعاری خاورمیانــه 
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ــم  ــاره را گویی ــبازی آن، یکب ــطین و آتش ــی در فلس ــای انقاب ــاز جرقه ه عربی...آغ

ــز و مســلحانه در رسارس پهنــه جهانی...آشــکارا  فــراز انقــاب و اعرتاضــات قهرآمی

جهــان مجمــر انقــاب شــده اســت.« )مصطفــی شــعاعیان، چنــد نــگاه شــتابزده، 

ــص ۷۳- ۷2(.  ــف 1۳۵1،  ص ــرش انقاب،تألی تهران،ن

ــارزه مســلحانه هــم اســراتژی، هــم تاکتیــک"  66  -  مســعود احمــد زاده در "مب

می نویســد: »آنچه که بیش از هر چیز دیگـــری در مبـــارزه کنـــونی خلـــق چشـــم 

گیـــر اســت، رشــد بــی نظیــر جنبــش کمونیســتی ایــران اســت...البته رژیــم هـــم 

بیشـــرتین ضـــربات خـــود را متوجـــه جنـــبش کمونیســـتی و مبارزین کمونیســت 

ــه  ــز ب ــتند و مجه ــون هس ــن انقابی ــت ها پیگیرتری ــرا کمونیس ــت، زی ــرده اس ک

ســـاح بـــین املللـــی مارکسیســـم - لنینیسم از سایر مبارزین بـــه مســـئله تشـــکل 

اهمیـــت بیشـــرتی داده و در ایـــن امـر موفـق ترنـد. بـارزترین دلیـل رشـد جنـبش 

ــت  ــازمان امنی ــس و س ــبعانه پلی ــات س ــزون آن، حم ــروی روزاف ــتی و نی کمونیس

بــر علیــه گروههــای کمونیســتی و تبلیغــات وســـیع و مبــارزه ایدئولوژیکــی دامنــه 

داری اســت کــه دســتگاه بــر علیــه کمونیســم بــه راه انداختــه اســت.« )هــان ، ص 

22(. »پــس مارکسیســم- لنینیســم انقالبــی، بــه مثابــه تئــوری انقــاب، تنهــا ملجــاء 

پیگیرتـــرین انقابیـــون شـــد . بـــدین ترتیـــب اقبـــالی وســیع و چشــمگیراز جانب 

روشــنفکران انقابــی بــه مارکسیســم- لنینیســم، کــه حــاال بــا نــام و اندیشــه های 

رفیــق مـــائو عجـــین شـــده اســت، مشــاهده می شــود. بدیــن ترتیــب در جریــان 

مبادلــه و نــرش آثــار کمونیســتی و بخصــوص آثـــار مـــائو، محافـــل و گروههـــای 

کمونیســتی بــه وجــود می آمدند. تحت تاثیرتجربیـــات انقابـــی و جنگهـــای تـــوده 

ای، گـــرایش )نظـــری( بـــه مبـــارزه مســـلحانه تودهای روز به روز بیشرت می شـود. 

در ایـــن ضـــمن تجربـــه کوبـا هـــم مـورد توجـه قـــرار گرفـــت.« )هان ، ص 2۳(. 

آنــان براســاس خوانــش ارتدوکــس، مارکسیســم- لنینیســم را "علــم"- علــم تجربــی- 

ــا  ــوان تنه ــه عن ــم ب ــیم- لنینیس ــد: »مارکسیس ــد. او می نویس ــار می آوردن ــه ش ب

جهــان بینــی علمــی، تنهــا ایدئولــوژی راهــر یــک انقــاب پیگیــر، و دیســیپلین کار 

ــان  ــص 41- 4۰(. آن ــت)هان ، ص ــتی« اس ــت- لنینیس ــازمان مارکسیس ــک س در ی

ــروه  ــب، شایســته گ ــن ترتی ــد و بدی ــارزه بودن ــم مب ــد از عل ــره من ــروه به ــا گ تنه

ــی  ــرتی و انقاب ــری پرول ــت ره ــد: »رشط نخس ــدزاده می نویس ــاهنگ. احم پیش

در ایــن جنبــش، پیشــاهنگی مارکسیســـت- لنینیســـت ها اســـت. ایــن مائیــم کــه 

پیشــاهنگ ایــن مبــارزه می شــویم. ایــن مــا هســتیم کــه عمــل مســلحانه را آغــاز 
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کــرده ایــم. و آیــا عمــل مســلحانه انقابــی و اهــداف آن کــه بــر پایــه یــک خــط 

مشــی مارکسیســتی - لنینیســتی اســتوار شــده باشد در شـــرایط کنـــونی عـــالیرتین 

تجلـــی عمـــل کمونیســتی و انقابــی تریــن روش مبــارزه ضدامپریالیســتی نیســت؟ 

ــارزه  ــود مب ــارزه، خ ــه مبـ ــا بـ ــه پرولتاریـ ــا و منجملـ ــاندن توده ه ــر رشط کش اگ

مســلحانه اســت آیــا ایــن مبــارزه مســلحانه بایــد هــدف خــود را فقــط پرولتاریــا 

قــرار دهــد یــا بایــد برمتــام تـــوده ها تکیـــه کنــد؟ آیــا عمــل و تبلیغــات انقابــی 

ــی  ــاهنگ در طـ ــزب پیش ــر ح ــود؟ اگ ــاز ش ــکلش آغ ــن ش ــوده ای تری ــد از ت نبای

مبـــارزه بـــه وجـــود آیــد چــه اشــکالی دارد کــه رابطــه صــوری بــا پرولتاریــا نیــزدر 

طــی جنبــش مســلحانه ایجــاد گــردد؟ آیـــا در خـــود مبـــارزه مســـلحانه  نیســت 

کــه طبقــه کارگــر نقــش شایســته خــود را در مبــارزه ضدامپریالیســتی بــه عهــده 

ــا از ایـــن لحـــاظ نکتــه بســیار آموزندهــای دارد.«  خواهــد گرفــت؟ تجربــه کوبـ

ــان ، ص ۵6(. )ه

ــدت  ــه ش ــنفکران ب ــی روش ــن گرای ــه ذه ــد ارشف ب ــه، حمی ــوان منون ــه عن 67  - ب

ــود  ــای خ ــت ادع ــرای تثبی ــپس ب ــد. س ــی می کن ــار معرف ــل را معی ــازد و عم می ت

می نویســد: »بــه قــول رفيــق مائــو عمــل تنهــا مــالك حقيقــت اســت، ايــن 

اساســی تريــن منطــق در مكتــب ماركسيســم- لنينيســم اســت. البتــه ماركسيســم- 

ــان  ــر جه ــر و تعب ــدد تفس ــه در ص ــمی ك ــم- لنينيس ــاق، ماركسيس ــم خ لنينيس

اســت وگرنــه اگــر ماركسيســم- لنينيســم فقــط بــه مثابــه وســيله ای بــرای تفســر 

جهــان مــورد اســـتفاده قـــرار گيـــرد خيلی هــا می تواننـــد خـــود را ماركسيســـت- 

ــق  ــاله ،  ص 26(. »رفي ــه س ــدی س ــع بن ــد ارشف، جم ــد.« ) حمی ــت بدانن لنينيس

مائــو می گويــد : "اگــر برنامــه ای ريختيــد و هفتــاد درصــد موفــق شـــديد، راضـــی 

باشـــيد". ايـــن حرفـــی اســـت كـــه يـــك انقابــی كهنــه كار و قالتــاق می زنــد. بايــد 

بــه آن توجــه كــرد و از آن آموخــت. رفيــق مائــو و يارانــش پــس از ســالها تجربـــه 

ــن  ــا اي ــد . ب ــه بريزن ــر اســاس قدرتشــان برنام ــه ب ــه چگون ــد ك ــه بودن ــاد گرفت يـ

همــه مائــو می گويــد : اگـــر همـــن برنامـــه ها هفتـــاد درصـــد موفــق بــود راضــی 

ــرای رســيدن  ــد ب ــه. امــا فكــر می كني باشــيد. ايــن اســت يــك برخــورد واقــع بينان

ــه  ــيدن ب ــرای رس ــد ب ــر باي ــت؟ خ ــش الزم نيس ــد كوشـ ــاد درص ــه هفت ــه نتيج ب

صددرصــد بــا همــه امكانــات تــاش كــرد، مبــارزه كرد، جنگيـــد و در آخـــر پـــس از 

ســوخت و ســازها نتيجــه هفتــاد درصــد را بدســت آورد . البتــه ايــن هفتــاد درصــد 

ــم  ــم بدســت آوري ــه بيشــرت بتواني ــت بخــش اســت و هرچـ ــل نتيجــه رضاي حداق
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ــتها  ــا كمونيسـ مفــت چنگــان اســت.« ) جمــع بنــدی ســه ســاله ،  ص 41(. »مـ

واقعـــاً گـــاهی از ايــده آليســتها هــم ايــده آليســرتيم...ما كــه در نظــر و تئـــوری 

ماترياليســـت هســـتيم گـــاهی وقتهـــا در عمـــل دچـــار ايـــده اليســـم می شويم.« 

ــص ۳۸- ۳۷(. ــان، ص )ه

68  - حنیــف نــژاد - متولــد 1۳1۷- در ســال 1۳4۰ عضــو نهضــت آزادی شــد و در 

ایــن حــزب بــا ســعید محســن آشــنا شــد. در ســال 41 همــراه بــا رهــران نهضــت 

ــران  ــاواک، ره ــای س ــی در بازجویی ه ــی رجای ــد عل ــد. محم ــت ش آزادی بازداش

بنیانگــذار نهضــت آزادی را ایــن گونــه معرفــی می کنــد: مهنــدس بــازرگان، دکــرت 

ــت  ــه روای ــام ب ــاران ام ــژاد. ) ی ــف ن ــد حنی ــی، محم ــه طالقان ــت الل ــحابی، آی س

ســاواک]14[ ، شــهید محمــد علــی رجایــی، مرکــز بررســی اســناد تاریخــی وزارت 

اطاعــات، 1۳۷۸. ص ۵۷(. بــه غیــر از مهــدی بــازرگان، یداللــه ســحابی، عــزت اللــه 

ســحابی، ریــح عطایــی، عبــاس شــیبانی، احمــد علــی بابایــی؛ بــا روحانیونــی چــون 

آیــت اللــه طالقانــی، مرتضــی مطهــری، ابوالفضــل زنجانــی، ســید محمــد بهشــتی، 

ــا آن هــا ارتبــاط داشــت. بــه گفتــه  علــی گلــزاده غفــوری، و...هــم آشــنا بــود و ب

ــا رهــران نهضــت آزادی در یــک بنــد  ــدان ب ــژاد در زن ــازرگان، حنیــف ن مهــدی ب

حبــس بــود و در 11 شــهریور 1۳42 آزاد شــد. 

ــت  ــع تراک ــل توزی ــه دلی ــد 1۳1۸- در 14 آذر 1۳4۰ ب ــن- متول ــعید محس 69  - س

ــار دوم در اول بهمــن 1۳4۰  و رشکــت در میتینــگ جبهــه ملــی بازداشــت شــد. ب

بــه عنــوان عضــو "کمیتــه دانشــجویان نهضــت آزادی" بازداشــت شــد. خاندانــش 

ــد. ــد بودن ــی و از مراجــع تقلی روحان

70  - نیــک بیــن رودرسی-   متولــد 1۳21مشــهد - در جلســات اســتاد محمــد تقــی 

ــی  ــازرگان، مرتض ــدس ب ــی، مهن ــه طالقان ــت الل ــا آی ــرد. ب ــت می ک ــی رشک رشیعت

ــد.  ــه می کردن ــروه را تهی ــزوات گ ــر ج ــر دیگ ــا دو نف ــت. ب ــاط داش ــری ارتب مطه

در ســال 1۳4۷ از آن هــا جــدا شــد. ولــی ســاواک او را در 1۰ دی 1۳۵2 بازداشــت 

کــرد و چــون حــارض بــه مصاحبــه تلویزیونــی نشــد، تــا 24 مــرداد 1۳۵۵ در زنــدان 

نــگاه داشــت.

71  - پــس از رضبــه شــهریور 1۳۵۰ ســاواک بــه ســازمان و بازداشــت رهــران 

ــارص صــادق و  ــری، ن ــی باک ــی، عل ــن )محمــد بازرگان ــان، 4 ت ــروه آن ــن گ آن، اولی

ــاران شــدند. دو روز بعــد، در  ــن 1۳۵1 تیرب ــی میهــن دوســت(، در ۳۰ فروردی عل

ــی در حســینیه ارشــاد ســخرنانی داشــت کــه  ــی رشیغت اول اردیبهشــت 1۳۵1، عل
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ــد.  ــاع از اعــدام شــدگان می پردازن ــه دف ــان حــارضان ب ــزارش ســاواک در پای ــه گ ب

ــاد  ــوان اعضــای "نهضــت آزادی" ی ــه عن ــان ب ــوز از آن ــه، ســاواک هن ــن هم ــا ای ب

می کنــد. می نویســد کــه پــس از پایــان ســخرنانی رشیعتــی، »تعــدادی اعامیــه کــه 

بــه صــورت اشــعار در مــورد چهــار نفــر معدومیــن اعضــأ نهضــت آزادی بــود بــه 

وســیله بانــوان از بالکــن بــه محــل اقامــت مردهــا پخــش شــد و در بیــن مردهــا 

ــت  ــی از آن پیوس ــه منونه های ــت ک ــده اس ــع ش ــی توزی ــه و تراکتهای ــز اعامی نی

اســت. ضمنــاً جلــوی در حســینیه چنــد نفــر شــعار می دادنــد مــرگ بــر حکومــت 

ــت اســناد ســاواک ،  ــه روای ــی ب ــز.« ) رشیعت ــت شــکن بپاخی ــی ب ــدی. خمین یزی

ــد دوم، ص ۸(. ــاب اســامی، 1۳۷۸، جل ــز اســناد انق مرک

72  - جــال الدیــن فارســی، زوایــای تاریــک ]خاطــرات سیاســی[ ، موسســه چــاپ 

و انتشــارات حدیــث، بــا همــکاری حــوزه هــرنی ســازمان تبلیغــات اســامی، چــاپ 

اول: 1۳۷۳، ص 22.

73  - رشح تأســیس و تاریخچــه وقایــع ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران از  ســال 

1۳44 تــا 1۳۵۰. ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران، تهــران، چــاپ اول، تیــر 1۳۵۸. 

صــص 16- 14 و صــص 2۳- 2۳.

ــم و  ــت عل ــر پیرشف ــس از ع ــا پ ــان را: »تنه ــل جه ــه تکام ــد نظری 74  - می گوی

ــار از مارکــس می شــنویم...و  ــن ب ــرای اولی ــی تفکــر علمــی ب ــک و رشــد کاف تکنی

ایــن یکــی از مهــم تریــن امتیــازات مکتــب مارکــس نســبت بــه مکاتــب فلســفی 

دیگــر اســت. مارکــس بــدون آن کــه نقــش اساســی انســان را فرامــوش کند)ایــن 

هــم یکــی دیگــر از امتیــازات مکتــب مارکــس بــه مکاتــب فلســفی دیگــر 

اســت( پپــروزی نــو و زوال سیســتم کهنــه را جــری می دانــد... توضیــح ایــن کــه 

ــان کــرده حــاوی یــک حقیقــت مهــم  ماتریالیســم تاریخــی کــه مارکــس آن را بی

اســت و آن ایــن کــه تاریــخ مجموعــه ای از حــوادث بــی رس و تــه و بــدون 

ــر  ــه، غی ــک جهت ــت ی ــی اس ــوع حرکت ــه در مجم ــوده و بلک ــدف نب ــت و ه جه

قابــل برگشــت و در حــال تکامــل؛ نبــوغ مارکــس در ایــن بــوده اســت کــه بــرای 

ــد  ــان می ده ــد و نش ــر می کن ــی را ذک ــم تاریخ ــواهد مه ــوق ش ــه ف ــات نظری اثب

ــو جانشــین آن هــا  ــد و سیســتم های ن ــه زوال پذیرن ــه سیســتم های کهن کــه چگون

ــه آن مــی داده اســت  ــادی ب ــت زی ــول مارکــس آنچــه او اهمی ــه ق ــد و ب می گردن

ــودن ایــن تحــول می باشــدواال دیگــران هــم از زوال حکومــت  جــری و رضوری ب
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کــم و بیــش گاهــی اوقــات صحبــت کرده انــد. ماحظــه می شــود کــه علــت اصلــی 

امیــد فــراوان کلیــه انقابیــون راســتین جهــان نســبت بــه پیــروزی حــق و شکســت 

باطــل و ارتجــاع درک عمیــق تکامــل تاریــخ بــوده اســت و همــواره ایــن بینــش در 

ــأ راه بــرش، ص   1۹۵(. ــق شــدن اســت.« ) راه انبی حــال عمی

75  - مســعود احمــدزاده وقتــی ابریشــمچی منــاز می خوانــد بــه او گفتــه بــود: » 

بلنــد بخــوان، مــن گــوش می کنــم. شــا یــک پوســته ایدئالیســتی داریــد و مثــل 

ــتی در  ــته ایدئالیس ــن ئپوس ــکند، ای ــته را می ش ــد و پوس ــد می کن ــه رش ــه ک جوج

حــال شکســن اســت و بــه زودی هســته ماتریالیســتی آن بیــرون می زنــد و منایــان 

ــه،    ــه میثمــی ، تهــران، صمدی ــد ، خاطــرات لطــف الل ــا کــه رفتن می شــود.« ) آنه

1۳۸2. ص ۷۹(.

بعدهــا گروهــی از اعضــای ســازمان اعــام کردنــد کــه ســازمان از اســام بــه 

ــناس در  ــق ش ــراب ح ــت. ت ــوژی داده اس ــر ایدئول ــم تغیی ــم- لنیننیس مارکسیس

توجیــه ایــن امــر می گویــد:

»کاه خــودم را قاضــی می کنــم و می پرســم کــه طــی ایــن ســال ها، کــدام 

یــک از کارهــای مــا بــا تبییــن مذهبــی انجــام شــده بــود و کــدام یــک بــا تبییــن 

ــا  ــاً ب ــرده ام، متام ــن ماتریالیســتی کار ک ــا تبیی ــاً ب ــه متام ــم ک ماتریالیســتی؟ می بین

ماتریالیســم تاریخــی کــه منی تــوان آن را از ماتریالیســم فلســفی جــدا کــرد.« 

)مجلــه آرش، شــاره ۷۹ ، ص 2۵(.

ــی  ــد. منته ــده بودن ــت ش ــال   1۳۵2 مارکسیس ــتانش از س ــهرام و دوس ــی ش تق

ایــن امــر را مرحلــه بــه مرحلــه در درون ســازمان پیــش بردنــد و در ســال ۵4 آن 

ــد  ــورد می گوی ــن م ــناس در ای ــق ش ــراب ح ــد. ت ــام کردن ــمی اع ــور رس ــه ط را ب

ــلانی  ــود و مس ــل ب ــارزه اص ــدأ مب ــان ابت ــن از ه ــازمان مجاهدی ــرای س ــه ب ک

فــرع. مارکسیســت- لنیسنیســت شــدن ســازمان امــری طبیعــی بــود. منتهــی تــرور 

ــد: ــه می ده ــود. او ادام ــتباه ب ــازمان اش ــب س ــلان و غص ــای مس اعض

ــه  ــک اصــل وجــود داشــت ک ــوژی ی ــر ایدئول ــان تغیی ــن در آن جری ــه نظــر م »ب

ــه  ــه دیگــران و ب ــد ب ــن اســت کــه نبای ــه شــده اســت و آن اصــل ای ــده گرفت نادی

خودمــان دروغ بگوییــم. درســت اســت کــه مــا در ایــن کار اشــتباهاتی کردیــم و 

خطاهایــی مرتکــب شــدیم و خودمــان هــم در ســال  ۵۷ گفتیــم و نقــد کردیــم...

زمانــی کــه تغییــر ایدئولــوژی چــه در داخــل کشــور و چــه در خــارج عملــی شــد، 

چیــز زیــادی از اندیشــه مذهبــی در درون ســازمان باقــی منانــده بــود... وقتــی کــه 
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ــبه و  ــک ش ــه ی ــد ک ــی می گفتن ــت بعض ــد، آن وق ــام ش ــوژی[ اع ــر ایدئول ]تغیی

ناگهــان کودتــا شــده، ایــن داســتان اســت کــه گفتــه می شــود.« ) آرش، شــاره ۷۹، 

آبــان 1۳۸۰، مصاحبــه پرویــز قلیــچ خانــی بــا تــراب حــق شــناس(.

76  -    اســناد منتــره ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران ، جلــد 1، مدافعــات، صــص 

.4۸ -4۹

77  -  گفت و گوها، عبدالله زرین کفش، 

78  -  بیانیــه اعــام مواضــع ایدئولوژیــک ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران، چــاپ 

ســوم،آذر 1۳۵۵. صــص ۹۷- ۹6. پانوشــت.

بــه گفتــه عبدالعلــی بــازرگان، کارخانــه مــورد نظــر آن هــا کارگاهــی صنعتــی بــرای 

ســاخت لــوازم تهویــه مطبــوع در جــاده ســاوه بــود کــه پــس از آزادی از زنــدان، 

ــاق  ــه اتف ــدند ب ــار ش ــا، ناچ ــر آنه ــم ب ــای رژی ــگاه و محدودیته ــراج از دانش اخ

ــه دیگــران آن را تاســیس کننــد. ــا رسمای مهنــدس ســحابی ب

79  - تراب حق شناس، پیکار، شاره ۷۷.

80  -  حسین روحانی، پیکار شاره ۸۰، ص 1۷.

ــاب  ــق انق ــن خل ــازمان مجاهدی ــده س ــکیل دهن ــای تش ــه گروه ه 81  -  تاریخچ

ــد 2، ص 66. ــامی، 1۳6۰. جل اس

82  -  خاطرات آیت الله طاهری خرم آبادی،  ص 2۰2 و 224- 22۳.

83  - پیشین، ص 2۰۵.

ــی و  ــی رشیعت ــه "عل ــن مــورد در مقال ــی در ای 84  - رشح جامعــی از آرای رشیعت

ــه کــرده ام. لیربالیســم" ارائ

85  - علی رشیعتی،  م.آ. 2، صص 146- 14۵.

داری  اقتصــاد "رسمایــه  در  می شــود.  زیربنــا  دارد  نیســت،  زیربنــا  »اقتصــاد 

ــت.  ــاق اس ــان و اخ ــرن و ای ــگ و ه ــای فرهن ــاد زیربن ــه اقتص ــت ک صنعتی"اس

انســان ، خــود ،ســاخته و پرداختــه آن اســت. نــه چنیــن بــوده اســت،نه بایــد چنیــن 

باشــد و بــا ویــران کــردن بنــای رسمایــه داری ، نــه چنیــن خواهــد بــود. در چشــم 

مــا، بــورژوازی پلیــد اســت، نــه تنهــا نابــود می شــود ، کــه بایــد نابــودش کــرد. نــه 

تنهــا بــه ایــن علــت کــه بــا "تولیــد جمعــی" – در نظــام صنعتــی جدیــد- مغایــر 

اســت، محکــوم اســت بلکــه بیشــرت بــه ایــن علــت کــه ضــد انســانی اســت و جوهر 

انســان را بــه تباهــی می کشــاند و متامــی "ارزش هــا" را بــه "ســود" بــدل می کنــد و 

فطــرت را بــه "پــول" و انســانی را کــه در طبیعــت جانشــین خــدا اســت و بایــد "در 

http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--modafeaat.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--modafeaat.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/Bayaniyeh-1354-j1.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/Bayaniyeh-1354-j1.pdf
https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2014/07/Shariati_and_libeeralism_Akbar_Ganji__Zamaneh.pdf
https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2014/07/Shariati_and_libeeralism_Akbar_Ganji__Zamaneh.pdf
https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2014/07/Shariati_and_libeeralism_Akbar_Ganji__Zamaneh.pdf
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جهــت خــدا- کــه مجموعــه ارزشــهای متعالــی مطلــق اســت- در دگرگونــی تکاملــی 

و درشــدن دامئــی باشــد" ، بــه گــرگ خونخــوار بــدل می کنــد یــا بــه روبــاه مــکار و 

یــا مــوش ســکه پرســت و اکریــت خلــق را گلــه ای میــش می ســازد کــه بایــد پــوزه 

در خــاک بچرنــد تــا پشمشــان را بچیننــد و شیرشــان را بدوشــند و پوستشــان کننــد 

و کار را کــه تجلــی روح خــدا در آدمــی اســت، بــه مــزد بفروشــند و در نهایــت ، 

فلســفه زندگــی کــه بــر آگاهــی و کــال اســت – و "خداپرســتی" یعنــی ایــن- بــه 

"مــرف پرســتی کــه فلســفه زندگــی خــوک اســت، تغییــر می دهنــد. و بنابرایــن 

،سوسیالیســم - بــدان گونــه کــه مــا تلقــی می کنیــم - تنهــا بــه ایــن خاطــر مقبــول 

نیســت کــه در مســیر جــری تاریــخ ، پــس از رسمایــه داری ، حتمــی الوقوع اســت، 

بلکــه بــه ایــن خاطــر اســت کــه انســان را کــه تنهــا موجــودی اســت کــه "ارزش" 

ــی اش  ــالت اساس ــت، و رس ــدا اس ــل روح خ ــام، حام ــر اس ــه تعبی ــد و ب می آفرین

در زندگــی تکامــل وجــودی خویــش اســت ، از بندگــی اقتصــادی در نظــام رسمایــه 

داری و زنــدان مالکیــت اســتثاری و منجــالب بــورژوازی، آزاد می کنــد و روح 

پســت ســود جویــی فــردی و افــزون طلبــی مــادی را کــه جنــون پــول پرســتی و 

قــدرت ســتایی و هیســرتی رقابــت و فریبــکاری و بهــره کشــی و ســکه انــدوزی و 

خودپرســتی و ارشافیــت طبقاتــی زاده آنســت، ریشــه کــن می ســازد و جامعــه را و 

زندگــی را جوالنــگاه آزاد و بــاز و یــاری دهنــده ای بــرای تجلــی روح حــق پرســتی 

و تعالــی وجــودی و تکامــل اجتاعــی و رشــد نوعــی می کنــد.« )م.آ. 1۰  ، صــص 

.) 1۰2 -1۰۳

ــی  ــت و تعال ــر و معنوی ــی و خی ــا روح زیبای ــه اساســاً ب ــورژوازی هــم ک »رشــد ب

وجــودی و ارزشــهای متعالــی اخاقــی انســان مغایــر اســت و بــا پول پرســتی بیشــرت 

دمســاز اســت تــا خداپرســتی، ایــن جهــت گیــری ضــد مذهبــی را تقویــت کــرد بــه 

خصــوص کــه مناینــدگان نهضــت علمــی و فکــری پــس از رنســانس، روشــنفکرانی 

بودنــد کــه از میــان طبقــه متوســط یعنــی بــورژوازی نوپــای اروپــا برخاســته بودند 

ــد  ــه بودن ــا روح مذهــب بیگان و طبیعــی اســت کــه هــم از نظــر روح طبقاتــی ب

ــام  ــه نظ ــل ک ــن دلی ــه ای ــی ب ــر طبقات ــم از نظ ــد و ه ــزار بودن ــی از آن بی و حت

ــته  ــت گاش ــی آن هم ــه ویران ــد و ب ــب می ران ــطی را عق ــرون وس ــه  ق فئودالیت

بــود و مذهــب رســمی موجــود روبنــای فکــری و فرهنگــی آن نظــام بــود، طبعــاً 

ــه  ــی ک ــه داری خصوص ــد") م.آ. 22 ، ص 224(. "رسمای ــز در افتادن ــب نی ــا مذه ب

همــه را دیوانــه وار بــه دنبــال افــزون طلبــی و حــرص و پــول پرســتی و زرانــدوزی 



1۳۸

تصاعــدی )تکاثــر( می دوانــد") م.آ. 22 ، ص 22۵(. "ابــوذر کــه در مبــارزه بــا 

ــی  ــد طبقات ــش ض ــودار گرای ــان داد، من ــد ج ــم جدی ــه حاک ــه داری و طبق رسمای

اســام" اســت)م.آ. 22 ، ص 2۳1(. "رسمایــه داری انســان را تجزیــه می کنــد، مســخ 

ــه ای  ــه جامع ــتین ک ــم راس ــد") م.آ. 22 ، ص 2۳۳(. "سوسیالیس ــد، می کش می کن

بــی طبقــه می ســازد، بــدون مذهــب ممکــن نیســت، زیــرا انســانها اگــر بــه مرحلــه 

ای از رشــد اخاقــی و کــال معنــوی نرســند کــه بتواننــد بــه خاطــر برابــری انســانی 

از حــق خــود چشــم بپوشــند و بــه مرحلــه ی مــاوراء مــادی "ایثــار" برســند، جامعــه 

ــاخت.« ) م.آ. 22 ، ص 2۳۳(. ــد س ــر را منی توانن ای براب

ــد  ــه روایــت اســناد ســاواک، مرکــز اســناد انقــاب اســامی، جل ــی ب 86  -  رشیعت

اول، صــص 1۸۳- 12۷.  

87  - پیشین، ص 126.

88  - می نویســد: »از نظــر هیــأت حاکمــه ایــران کــه در رأس آن شــخص اعلیحرت 

هایــون شاهنشــاه قــرار دارنــد مــن یــک تحلیــل جامعــه شناســی علمی و تــازه ای 

دارم کــه اســتنباط شــخصی مــن اســت و ایــن کلیــد عقایــد سیاســی مــن محســوب 

ــه برخــاف بســیاری از رژیم هــای سیاســی کشــورها  ــن اســت ک می شــود و آن ای

ــه یــک طبقــه اجتاعــی مشــخص نیســت، یعنــی  هیــأت حاکمــه ایــران متکــی ب

ــی  ــوب طبقات ــک چارچ ــوان در ی ــان را منی ت ــخص ایش ــی ندارد...ش ــگاه طبقات پای

مشــخص اجتــاع کنونــی ایــران محــدود کــرد زیــرا بــه وســیله یــک طبقــه معیــن 

زمــام ســلطنت را بــه دســت نگرفته انــد بلکــه از نظــر اجتاعــی یــک شــخصیت 

فــوق طبقاتــی دارند...دیدیــم کــه چگونــه بــا تصمیــم شــخص ایشــان فئودالیســم 

کــه طبقــه حاکمــه ایــران محســوب می شــد و در رشایــط سیاســی موجــود تضعیــف 

یــا اضمحــال آن عیــر ممکــن بــه شــار می آمــد ناگهــان در هــم کوبیــده شــد و 

در حقیقــت "شــکل اجتاعــی و طبقاتــی ایــران تغییــر اساســی کــرد بــدون ایــن 

کــه شــکل سیاســی و رژیــم ســابق آن تغییــر کــرده باشــد"...ناگهان بــا یــک تصمیــم 

ــم  ــه را در ه ــت داده و فئودالیت ــر جه ــرو تغیی ــن نی ــه ای ــاه هم ــخص شاهنش ش

ــا آن ناســازگاری داشــت.«  ــش از آن ب ــه پی ــی شــد ک ریخــت و مجــری برنامه های

)پیشــین، صــص 1۸۰- 1۷۸(.

89  - پیشین، صص  1۸۳- 1۷۹.
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ــازمان  ــران س ــت ره ــل از بازداش ــد قب ــازرگان می گوی ــی ب ــدس عبدالعل 90  - مهن

ــی را  ــاران اصل ــن از ی ــه ت ــم س ــوه می رفتی ــه ک ــه ب ــی ک ــق، گاه ــن خل مجاهدی

مواقــع  برخــی  می خواندنــد.  الباغــه  نهــج  آنــان  راه  طــول  در  و  می دیــدم 

ــی در ســال ۵۰ در  ــم. در یکــی از مــوارد، صبحگاهان بحث هــای سیاســی می کردی

دربنــد بــا حنیــف نــژاد برخــورد کــردم و در حیــن کوهنــوردی دربــاره ی رشیعتــی 

ــا او ســخن گفتــم. او ســخت بــی اعتنایــی کــرده  و برنامه هــای حســینیه ارشــاد ب

»بــر بــی فایــده ، بلکــه نابهنگهــام بــودن فعالیت هــای فرهنگــی در رشایطــی کــه 

نظــام پلیســی، رسکــوب خونیــن را بــه نهایــت رســانده، تأکیــد کــرد و معتقــد بــود 

کــه ایــن تاش هــا جوانــان را کــه بایــد بــه راه حــل مســلحانه بــه عنــوان تنهــا راه 

ــد و  ــغول می کن ــی مش ــای ذهن ــه فعالیت ه ــوند، ب ــوق داده ش ــده س ــی مان باق

ــی از  ــازرگان، خاطرات ــی ب ــاز مــی دارد.« )عبدالعل ــر ب از مســئولیت های حســاس ت

ــار، 1۳۸1، ص ۵6(. ــهامی انتش ــت س ــکامان ، رشک پیش

91  -  رشیعتی به روایت اسناد ساواک، جلد دوم، صص 2۳۸- 2۳۷.   

92  -  رشیعتی به روایت اسناد ساواک، جلد دوم، صص 2۷۳- 2۷2.

93  -  رشیعتی به روایت اسناد ساواک، جلد دوم، صص ۳۰1- ۳۰۰.

94  -  رشیعتی به روایت اسناد ساواک، جلد دوم، ص ۳۰4.

95  - در گــزارش ســاواک آمــده اســت کــه رشیعتــی پــس از توضیــح شــهادت بــه 

حــارضان گفــت: »شــا ای جوانــان حــارض در مجلــس بدانیــد کــه بــار تعهــد اســام 

ــرون نکشــید  ــه بی ــل مقدســین خــود را از مهلک ــن مث ــر دوش شاســت. بنابرای ب

ــاع  ــه مســئولیت خــود را در اجت ــد مگــر آن ک ــه خــود ندهی و وعــده بهشــت ب

بشناســید...تعداد رشکــت کننــدگان حــدود 2 هــزار نفــر می شــد.« ) رشیعتــی بــه 

روایــت اســناد ســاواک ، مرکــز اســناد انقــاب اســامی، 1۳۷۸، جلــد اول، ص 411(.

ــار رشیعتــی" هــم در مــورد ایــن ســخرنانی  »دفــرت تدویــن و تنظیــم مجموعــه آث

ــر  ــدان جــان ب ــه فرزن ــراد شــده اســت، ک ــی ای ــن ســخرنانی در دوران نوشــته : "ای

کــف خلــق مــا بــه تازگــی بــن بســت ســکون و ســازش را شکســته و بــر علیــه یکــی 

ــارزه  ــه مب ــخ، ب ــوری تاری ــای دیکتات ــن حکومت ه ــن و مســلح تری از مخــوف تری

مســلحانه دســت زده بودنــد و پــی در پــی حاســه هایی از مقاومــت و شــهادت 

ــار ۱۹، حســین وارث آدم، ص  ــی، مجموعــه آث ــی رشیعت ــرت عل ــد.« )دک می آفریدن

.)12
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96  - رشیعتی، م. آ.1۹، ص 111.

97  - رشیعتی، م. آ.1۹، ص 11۳.

98  - رشیعتی، م. آ.1۹، ص 11۷.

99  - رشیعتی، م. آ.1۹، ص 121.

100  - رشیعتی، م. آ.1۹، ص 124.

101  - رشیعتی، م. آ.1۹، ص 12۷.

102  - رشیعتی، م. آ.1۹، ص 1۳۵.

103  -  رشیعتی، م. آ.1۹، ص 1۵4.

104  -  رشیعتی، م. آ.1۹، ص 1۵۵.

105  -  رشیعتی، م. آ.1۹، ص 1۷۸.

106  - رشیعتی، م. آ.1۹، ص 1۸1.

107  - رشیعتی، مجموعه آثار 1۹، ص 12.

108  -  رشیعتــی بــه روایــت اســناد ســاواک ، مرکــز اســناد انقــاب اســامی، 1۳۷۸، 

جلــد اول، ص 416.

109  - می نویســد: رشیعتــی »یــک روز هنگامــی کــه در اطــاق مــا در شــبانه 

روزی دانشــکده نفــت نشســته بــود، گفــت کــه مــن از روحیــه و اســتقامت 

بعضــی از افــراد تعجــب می کنــم و مــا علتــش را از او جویــا شــدیم. او گفــت کــه: 

احمدزاده هــا دو بــرادر بودنــد کــه یکــی مســعود و دیگــری مجیــد بــود کــه قــرار 

بــود یکــی از آنئ هــا  اعــدام و دیگــری بایــد محکــوم شــود. ولــی هــر دوی آن هــا 

بــه اعــدام محکــوم شــدند و وقتــی خواهــر آن هــا خــر مــرگ آن هــا را بــه مشــهد 

بــرد و بــه پدرشــان اطــاع داد او از ایــن مســئله ناراحتــی زیــادی از خــود بــروز 

ــت او  ــن صحب ــدارد. ای ــی ن ــت چندان ــود کــه اهمی ــه ب ــه دخــرتش گفت ــداده و ب ن

باعــث شــده بــود کــه مــن دربــاره احمدزاده هــا بــه عنــوان یــک قهرمــان افســانه 

ای بیندیشــم و آن هــا را بــه عنــوان اشــخاص قهرمانــی بشناســم. یــک بــار هــم در 

مذاکــره ای کــه بــا او می شــد ) در انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــکده نفــت( 

وقتــی از او دربــاره خمینــی ســئوال شــد. او در جــواب گفــت کــه خمینــی بــا ســایر 

آخوندهــا فــرق دارد و در میــان آخوندهــا او را قبــول داشــت و کتــاب والیــت فقیه 

ــز  ــاواک ، مرک ــناد س ــت اس ــه روای ــی ب ــت.« ) رشیعت ــول داش ــم قب ــی را ه خمین

اســناد انقــاب اســامی، 1۳۷۸، جلــد دوم، ص ۳6۹(.

110  - رشیعتی، مجموعه آثار 1۹، ص 1۸۵.
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111  - رشیعتی، مجموعه آثار 1۹، ص  1۸۹.

112  - رشیعتی، مجموعه آثار 1۹، ص 1۸۵.

113  -  رشیعتی به روایت اسناد ساواک ، جلد دوم، صص ۳6- ۳4.

114  -  رشیعتی به روایت اسناد ساواک ، جلد دوم، ص  ۳۹۹.

115  -  رشیعتی به روایت اسناد ساواک ، جلد دوم، ص  ۳۸2.

116  - علی رشیعتی، م.آ. 1۷. ص 1۷۳.

117  - م.آ. 1۷. ص 1۸۰.

118  - م.آ. 1۷. صص 1۹۳- 1۹2.

119  - م.آ. 1۷. ص 1۹۷.

120  - م.آ. 1۷. ص 2۰۰.

121  - م.آ. 1۷. ص 2۰2.

122  - روزنامه های کیهان و اطاعات، 16 شهریور 1۳۵1، ص 1 و ۳.

123  - رشیعتی به روایت اسناد ساواک، جلد دوم، ص ۷4.

124  - م. آ. ۷، ص 2۰1.

125  - م. آ. ۷، ص 21۷.

126  - م. آ. 2، ص 2۷۸. ایــن مقالــه در صــص 1۹۷-1۳۳ همیــن کتــاب منتــرش شــده 

است.

ــه از  ــن شــصت ســال ک ــو، در ای ــا مائ ــن ت ــان لنی ــی نوشــت: »از زم 127  - رشیعت

ــذرد،  ــره! می گ ــی و غی ــن نهضــت آزادیبخــش عدالتخــواه علمــی و انقاب عمــر ای

ــه کــرده ایــم و پاســخ  مــا شــصت ســال خیانــت، نامردمــی و سازشــکاری را تجرب

هــر لبخنــد حســن نیتــی را، تفــی بــر رو، رضبــه ای بــر رس یــا خنجــری از پشــت 

ــدان! و  ــک مجاه ــدق و این ــرت مص ــان، دک ــک خ ــم. میرزاکوچ ــرده ای ــت ک دریاف

ــه تریــن فرصــت  ــه و رذیان انتقــام کشــی های کثیــف، ســعبانه، زرنگیهــای طراران

ــه  ــل علی ــک و قت ــی هت ــه و حت ــام و حمل ــاری ها و اته ــت ش ــا و غنیم طلبی ه

اســالم، آن هــم نــه اســام ارتجاعــی، ســنتی یــا بــی طــرف، اســالمی کــه بــه میــدان 

آمــده، ســالح برداشــته و هولناکریــن لحظــات تاریخــی اش را در پیــکار بــا 

امپریالیســم و رسمایــه داری جهانــی می گذرانــد و جــز رهایــی از اســتعار و جــز 

ــدارد، آن هــا  ــگل اســتثارگر شــعاری ن ــه ان ــر طبق شــوراندن توده هــای محــروم ب

نــه تنهــا از اســارت و جراحــت مــا ســوء اســتفاده می کننــد، بلکــه ، بــه نــام وارث 

ــن شــهیدان،  ــت عزیزتری مهاجــران و مجاهــدان نخســتین اســالم معــارص، از غیب
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بــرای پرکــردن رندانــه و غاصبانــه خــأ وجــود و حضــور آنــان بهــره می جوینــد و 

بــه جــای تجلیــل از اســام و از میــراث شــهدای اســام، بــه تحریــف و توهیــن و 

تحقیــر آنــان همــت می گارنــد و متامــی اتهامــات دشــمن را علیــه آنــان تثبیــت 

می کننــد.« )  م.آ. 1 ، صــص 2۰۵- 2۰4(.

ببینیــد رشیعتــی چگونــه از مبــارزه مســلحانه ســازمان مجاهیــدن خلــق و شــهدای 

ــد. ــاع می کن آن دف

128  - م.آ. 1 ، ص 22۳. کل مــن در صــص 22۳- 211 همیــن کتــاب منتــرش شــده 

اســت.

129  - رشیعتی می نویسد:

ــد  ــان می کنن ــه پنه ــی اســت ک ــردن حقایق ــم می گفــت: شــهادت  آشــکار ک »معل

ــره  ــر چه ــب را ب ــن فری ــرده ای ــش، پ ــا مــرگ خوی ــکار، و شــهید ب و پوشــیده و ان

دژخیــم مــی درد کــه: شــهادت دعوتــی اســت بــه همــه نســلها و در همــه عرهــا 

ــهادت"... ــی مبیر:"ش ــر منی توان ــاد" و اگ ــی مبیران:"جه ــر می توان ــه اگ ک

چگونه؟ منونه؟ مثل کی؟ کدام مرگ؟

معلم: حسن ]آالدپوش[ و محبوبه ]متحدین[.

اکنون معلم برای همه حرف هایش شاهد دارد:

مرد، علی وار

شاهدت؟

حسن 

زن، زینب وار.

شاهدت؟

محبوبه 

عروسی انقابی فاطمه علی وار

شاهدت؟

عروسی حسن و محبوبه!...

ــهادت  ــکلی از ش ــر رسخ ش ــت. ص ــر رسخ اس ــام، ص ــر اس ــت: ص ــم می گف معل

ــد شــهید باشــد. ــده ای بتوان ــک زن ــه ی اســت، ک

چگونه؟ یعنی چه؟ مثل کی ؟ شاهدت؟

معلــم: صــر رسخ پــدر و مــادر محبوبــه. ایــن پــاک جوهــر: معصومــه و آن 
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فروخورنــده رنــج: کاظــم ]متحدیــن[.

اســام و انســان اکنــون بــرای اثبــات حقانیــت و عظمــت خویــش دو شــاهد بــه 

ــده و دارد  ــن، چی ــر زمی ــن کوی ــون دو گل رسخ از ای ــد و خــدا اکن دســت آورده ان

می بویــد و می نــوازد.« ) م.آ. 1 ، صــص 22۳- 221(.

ــا  ــبت اش ب ــعرش و نس ــودن ش ــی ب ــر سیاس ــرداد 1۳۵۸ از غی ــاملو در م 130  - ش

حــزب تــوده گفــت: »شــعر مــن سیاســی نیســت. آیــا نشســته ام و شــعر سیاســی 

رسوده ام ؟ بایــد بگویــم به هیــچ  وجــه! چــرا کــه اوالًً مــن عاقــه ای نداشــته ام بــه 

ایــن کــه شــعر را وســیله ای قــرار بدهــم بــرای آن کــه خــودم را در جامعــه جــا کنم. 

کارخانــه شعرســازی هــم نــدارم کــه از طریــق دفــرت بازاریابــی تحقیــق کنــم ببینــم 

ــازار صــادر کنــم… ــاب ب ــس ب مــردم خواســتار چه جــور شــعری هســتند کــه جن

درحالــی کــه شــعر در ایــن وطــن ســنتی اســت در   نهایــت عمیــق و بــا ریشــه هایی 

در   نهایــت گســرتدگی…خیال مــی   کنــم ایــن مشــکل ]سیاســی دانســن یــا سیاســی 

ــش  ــه بیســت ـ ســی ســال پی ــی باشــد ک ــده   هــان تخــم لق خواســن شــعر[ زایی

بــرای اولین بــار جوجــه تئوریســین های حــزب تــوده، کــه گاو را تنهــا از روی 

ــد و  ــو دهــن خالیــق شکســتند. آمدن ــد، ت ــز بدهن ــد از خــر متی شــاخش می   توانن

گفتنــد هــر بایــد »مردمــی« باشــد، و هــر را بایــد »توده هــا« درک کننــد. مطلــب 

ــی اش )آ.  ــوم و آژان فرهنگ ــتالین مرح ــای اس ــن و آیه ه ــاب یادگرف را از روی کت

 ژدانــف( را کورکورانــه قره قــره کــردن، گرفتــاری اش همیــن چیزهاســت.« )شــاملو، 

بــه نقــل از پاشــایی، ع.، زندگــی و شــعر احمــد شــاملو، ص ۸۷۷ـ۸۸۰(.

131  - غامحســین ســاعدی، "دیگــر جــواب گلولــه گل نیســت"، ایرانشــهر، شــاره  

۷ ، 1۷ آذر 1۳۵۷.

132  - خیابــان آشــیخ هادی ، نامه هــای احمــد شــاملو بــه ع.پاشــایی، تهــران، نــرش 

چشــمه ، 1۳۹2، ص ۸۷.

سانســور رژیــم شــاه هــم شــاملو را کافــه کــرده بــود. در نامــه ی 14 مــارس 1۹۷۸ 

می نویســد: »ســیاوش بســیار عزیزم…انشــاء اللــه کــه ]کتــاب[ دشــنه در دیــس را 

بــه زودی خواهیــم دیــد. تــا ببینــم چــه بایــی رسش آورده انــد. بــه زودی تصویــر 

صفحــات چــاپ تــازه ی]کتــاب[ آیــدا : درخــت و بــاغ و آینــه در جرایــد آمریــکا 

ــا  ــا، ت ــی آن ه ــای قبل ــات از چاپ ه ــان صفح ــه ی ه ــا مقایس ــود ، ب ــاپ می ش چ

ــت  ــه مل ــه "ب ــاهی ک ــور شاهنش ــر ِکش ــوم آزادی اخی ــت از مفه ــی جاع آمریکای

داده شــد و پــس گرفتــه هــم منی شــود" آگاهــی حاصــل کننــد و اســباب انبســاط 
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خاطرشــان بشــود و دیوثــی کــه پیــش از تــو ایــن نامــه را می خوانــد  دریابــد کــه 

تــا حــاال دســتگاه جــای ســفت نشاشــیده بــود! .« )هــان ، ص 1۵۹(.

در نامه ی 16 اکتر 1۹۷۷ می نویسد :

ــت  ــدا : درخ ــه و آی ــاغ آین ــد ب ــای جدی ــه رس چاپ ه ــور ب ــه سانس ــی ک »باهای

ــه  ــه ام بلک ــان نگرفت ــرده ام و آس ــاد ن ــط از ی ــه فق و خنجــر و خاطــره آورده …ن

منتظــرم ایــن چاپ هــای جدیــد بیــرون بیایــد و بــه دســتم برســد تــا بــردارم بــرم 

ــای  ــا چاپه ــکا و ب ــده ی آمری ــو روی مناین ــذارم جل ــاً بگ ــق، عین ــل متف ــازمان مل س

گذشــته اش تــو چشــمش فــرو کنــم و بــه اش بگویــم ، ایــران کــه اخیــراً الیحــه ی 

آقــای کارتــر مــادر…را در بــاره ی حقــوق بــرش و حــق آزادی قلــم و بیــان امضــاء 

ــار ادبــی ایــن مملکــت چنیــن معاملــه یــی می کنــد. پدر ســوخته ها  ــا آث کــرده ، ب

ــذف  ــه ح ــاغ آین ــاِب[ ب ــر" را از ] کت ــردگان دیگ ــرای م ــه ای ب ــعر "مرثی ــام ش مت

ــا بــه شــعر "کیفــر " ،اجــازه ی انتشــار نداده انــد و در هــر شــعری  کرده انــد و حت

ــان ، ص ۹۸(. ــیده اند.« )ه ــط کش ــد، خ ــان آم ــه می ــدان ب ــخن از زن س

یکــی از مجلــدات کتــاب کوچــه - کــه شــاملو  بــرای نــرش  بــه آدرس پاشــایی ارســال 

ــار می شــود«. شــاملو ، از رسناچــاری ،کار  را از  ــر غیــب گرفت ــه تی ــود- »ب کــرده ب

ــد : ــو آغــاز می کن ن

»جلــد دوم حــرف) آ ( دارد دل و روده ام را بــاال مــی آورد.کار را به پســتخانه ی اینجا 

ارجــاع کــردم و عجالتــاً دارنــد ایســتگاه بــه ایســتگاه بســته را دنبــال می کننــد…

در هــر حــال مــن از پســتخانه ی اینجــا توســط وکیــل بــه دادگاه شــکایت خواهــم 

کــرد و کار را بــه روزنامــه خواهــم کشــاند. رس مــن بــرای ایــن کــه نشــان بدهــم 

در ایــران بــا همــه چیــز ِمــردم چگونــه رفتــار می شــود، درد می کنــد ، قربــان. بــه 

قــول قدیمی هــا ، بــرای کــون گــوزو ، نــان جــو بهانــه اســت.« )هــان، ص 1۵۳ (. 

133  - در مقالــه "اســطوره خمینــی چگونــه ســاخته شــد و از آن چــه بــه جــا مانــده 

اســت؟ " - رادیــو زمانــه 12 خــرداد 1۳۹۳ - شــواهد و قرائــن ایــن مدعــا را ارائــه 

کرده ام.

134  - مارکــس؛ انگلــس و لنیــن ، دربــاره انقــاب اجتامعــی ، ترجمــه محمــد 

پورهرمــزان، انتشــارات حــزب تــوده ، چــاپ اول دی مــاه 1۳۵۸. ص 11۸.

135  - کارل مارکــس، مانیفســت کمونیســم ، در لئوپانیــچ؛ کالیــن لیــز، مانیفســت، 

پــس از ۱۵۰ ســال ، ترجمــه حســن مرتضــوی ، نرشآگــه، 1۳۸۰، ص 2۹۰.

136  - هان، ص ۳۰2.

https://www.radiozamaneh.com/149397
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137  - هان ، ص ۳1۷.

138  - هان، ص 2۹4.

139  - کارل مارکــس، نقــد برنامــه گوتــا، در کتــاب انرتناســیونال اول و پــس از آن ، 

جلــد ســوم آثــار سیاســی ، انتشــارات وینتــج، 1۹۷4 بــه زبــان انگلســی، ص ۳۵۵.

140  - و.ا. لنین، دولت و انقاب ، نرش جمهوری خلق چین، ص 46.

141  - کارل مارکــس، دربــاره مســئله یهــود و گامــی در نقــد فلســفه حــق هــگل، 

ترجمــه مرتضــی محیــط، اخــرتان: 1۳۸1، صــص ۵2- 11.

142  - کارل مارکــس، هجدهــم برومــر لویــی بناپــارت ،  ترجمــه باقــر پرهــام، نــرش 

مرکــز، ص 2۵.  

143  -  هجدهم برومر لویی بناپارت، ص 12۰ و 1۵2.

144  - کارل مارکس، رسمایه ، من انگلیسی، ص  ۸24.

ــس از مــرگ جــال آل احمــد، تحــت  ــه پ ــدی ک ــان در نق ــز پوی ــر پروی 145  - امی

عنــوان "خشــمگین از امپریالیســم، ترســان از انقــاب"، بــر آرای او نوشــت، نــوک 

ــد  ــودن، ض ــت ب ــودن ، رفرمیس ــی ب ــر انقاب ــر غی ــوف ب ــش معط ــکان حمات پی

ــان نوشــت: ــود. پوی ــودن جــال  ب ــا ب ــوری پرولتاری استالینیســم و ضــد دیکتات

ــی  ــاز و ب ــران برخــالف ســنت های لنينــی، سياســت دروازه ی ب ــوده ی اي »حــزب ت

کنــرتل را در زمينــه ی پذيرفــن اعضــاء پيــش گرفــت.«  و بدیــن ترتیــب جــال آل 

ــا او  ــاالی حزبــی رســید. آی ــه مقامــات ب احمــد هــم وارد آن شــد و بــه رسعــت ب

ــأ انديشــه ی ماترياليســتی داشــت؟  ــود؟ و واقع ــک مارکسيســت ب ــه راســتی ي »ب

خــط مشــی ای کــه پــس از انشــعاب برگزيــد، آثــاری کــه پــس از آن انتشــار داد، 

هيــچ يــک بــه مــا اجــازه منی دهنــد کــه بــه ايــن ســؤال ها پاســخ مثبــت بدهيــم...

چنــن بــود کــه حتــا پيــش از تأســيس حکومــت دمکــرات آذربايجــان، جاعتــی از 

روشــنفکران گُنــده دمــاغ کــه کــم تريــن رابطــه را بــا کادرهــای کارگــری ی حــزب 

داشــتند، وازده گــی ی خــود را از مشــی اســتالينی کــه تکيــه بــر اصــل ديکتاتــوری ی 

ــاع از "اســتقال رهــری ی حــزب"  ــاب دف ــر نق ــوز زي ــود، هن ــا روح آن ب پرولتاري

می پوشــانيدند، گــرد هــم آمدنــد و نهــال انشــعاب را کاشــتند...آن چــه کــه آمــاج 

ــود، مارکسيســم- لنينيســم  ــروی ســوم ب ــه ی ن ــن و تســليم طلبان ترهــای زهرآگ

ــهادت  ــه ش ــروز، ب ــه ام ــا ب ــوده ت ــزب ت ــيس ح ــوده. از تأس ــزب ت ــه ح ــود و ن ب

تجربه هــای مکــرر 2۰ ســاله ی اخــر، هيــچ يــک از انشــعاب هائی کــه در آن 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/cherikha_ta_1357-Pouyan_tarsaan_az_enghelab.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/cherikha_ta_1357-Pouyan_tarsaan_az_enghelab.pdf
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رخ داده بــه قصــد بازگشــت بــه اصــول مارکسيســتی- لنينيســتی صــورت نگرفتــه 

اســت...]زمینه های اصلــی اندیشــه ال احمــد این هاســت[: ضــد استالينيســم، 

ــتثار  ــه اس ــد ک ــم بن ــم ني ــک سوسياليس ــد ي ــا، تأئي ــوری ی پرولتاري ــی ديکتات نف

طبقاتــی را تعديــل می کنــد و مدافــع ليراليســم اســت...او يــک ضــد امپرياليســت 

بــود. غــرب زده گــی بــه تنهائــی می توانــد ايــن را ثابــت کنــد. ولــی همچنــن يــک 

ضــد مارکسيســت کــه بيــش تــر بــه صــورت ضــد استالينيســم متجلــی می شــد نيــز 

ــود؟  ــد چــه ب ــارزه ی ضــد امپرياليســی می پيچي ــرای مب ــا نســخه ای کــه ب بود...ام

يــک انقــالب پرولــری؟ نــه، او حتــا از خــرده بــورژوازی چــپ نيــز هــراس داشــت. 

ــرای  ــه گاه گاه، ب ــکار ک ــم آش ــک رفرميس ــأ ي ــود؟ عم ــه ب ــخه چ ــن نس ــس اي پ

ــز آزاردهنــده بود...دشــمن  دشــمنی کــه مناينــده ی امپرياليســم اســت، اندکــی ني

را مــورد حملــه قــرار مــی داد امــا فقــط بــرای ايــن کــه هدايتــش کنــد، نــه بــرای 

ايــن کــه نابــودش ســازد...هر چنــد بــه ســلطه ی امپرياليســم کينــه می ورزيــد، امــا 

وحشــت فراوانــش از ديکتاتــوری ی پرولتاريــا- دشــمن بالقــوه ای کــه ليراليســم 

او، از هيــچ چيــز بــه انــدازه ی آن منی ترســيد- او را نســبت بــه ديکتاتــوری ی 

ــود  ــون خ ــه همچ ــنت[ ک ــاح ]س ــاخت...اين س ــر می س ــاف پذي ــورژوازی انعط ب

ــه  ــی ب ــگ بوم ــای فرهن ــا شــعار "احي ــه دارد، ب ــی دوگان ــورژوازی خاصيت خــرده ب

ــر  ــان َدم ديگ ــان زم ــی رود و در ه ــم م ــگ امپرياليس ــه جن ــن" ب ــيوه های نوي ش

ــد،  ــاد بگذارن ــو بني ــی ن ــد فرهنگ ــه می خواهن ــت ها ک ــرق کمونيس ــر ف ــود را ب خ

فــرود مــی آورد.«

146  -  مومنــی در پاســخ شــعاعیان نوشــت: »هــر خطــری هــم کــه جامعــه 

ــد، از جانــب همیــن روشــنفکران اســت، کــه تنهــا  سوسیالیســتی را تهدیــد می کن

بقایــای بــورژوازی در جامعــه سوسیالیســتی هســتند. دیکتاتــوری پرولتاریــا بایــد 

ــی  ــداوم فرهنگ ــای م ــد و انقالبه ــته باش ــود داش ــرل خ ــا را در کن ــه آن ه همیش

بایــد کاخهــای برافراشــته ای را کــه آنــان از آثــار مخــدر بورژواگرانــه ی ادبیــات و 

ــک  ــاره روشــنفکر ، ی ــران بســازد.« ) درب ــرای خــود می ســازند وی ــره ب هــرن و غی

بحــث قلمــی،  مصطفــی شــعاعیان و حمیــد مومنــی، بــه کوشــش نــارص پاکدامــن، 

ــاپ اول: 1۳۸6، ص 1۵(. ــروغ، چ ــارات ف انتش

ــل و  ــا بی ــا ب ــد وادار کــرد ت ــد روشــنفکران ناقــد ماشینیســم را بای مومنــی می گوی

کلنــگ زمیــن را شــخم بزننــد. و »نظــارت گروه هــای تــوده ای بــر کار روشــنفکران 
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و رسانجــام انقــاب فرهنگــی بــه دســت توده هــا می توانــد از جهتگیــری بورژوایــی 

علــم و هــرن و سیاســت جلوگیــری کنــد.«) دربــاره روشــنفکر، ص 4۵(.

147  -  درباره روشنفکر، ص 4۳.

148  - درباره روشنفکر ، ص ۷۸.

149  - درباره روشنفکر، ص ۸۰.

150  - نگاهی به شاه ، ص 2۸۹.

151  - میانــی در گفــت و گــوی بــا روزنامــه هــم میهــن در ایــن بــاره گفتــه اســت: 

»مــن کتــاب بتلهایــم راترجمــه کــردم و رشمنــده هســتم از ایــن کار. ولــی در آن 

ــد  ــناخته می ش ــا ش ــت های دنی ــن مارکسیس ــته تری ــی از برجس ــم یک ــان بتلهای زم

، او از انقــاب فرهنگــی می نویســد کــه در آن هــزاران هــزار روشــنفکر را نابــود 

کردنــد و زندگــی میلیونهــا نفــر را زیــر و رو کردنــد یــک نــوع فاشیســم روســتایی 

را حاکــم کردنــد، آدمــی مثــل بتلهایــم در فرانســه کتابــی در وصــف ایــن انقــاب 

ــران ترجمــه می کنــد و کتــاب  می نویســد و ابلهــی مثــل مــن ایــن کتــاب را در ای

هــم فــوری چــاپ اول و دومــش متــام می شــود ، بــرای اینکــه خیلی هــا در ایــران 

کنجــکاوش بوده انــد ، بــر می گردیــد می بینیــد کــه بعضــی از حرف هایــی کــه در 

مــورد انقــاب فرهنگــی چیــن زده می شــد ، حرف هــای گیرنــده ای بــود ، گفتنــد 

ــی را  ــم بورکراس ــد می خواهی ــم، گفتن ــن بری ــی را از بی ــام طبقات ــم نظ می خواهی

ــی را  ــاب و رعیت ــن نظــام ارب ــم ای ــد می خواهی ــم ، گفتن ــن بری در دانشــگاه از بی

ــم کارگر هــا را وارد  ــم، می خواهی ــن بری ــن اســتاد و دانشــجو هســت از بی کــه بی

ــود  ــی ب ــای خوب ــد و حرف ه ــی می آم ــای خوب ــا حرف ه ــم و... اینه ــگاه کنی دانش

، ولــی نــه از نظــر فاشیســم ، و بعــد فهمیدیــم کــه ایــن شــعارها تنهــا وســیله ای 

ــد.«) روزنامــه هــم میهــن ، ۹  ــو قــدرت خــود را تثبیــت کن ــرای اینکــه مائ ــود ب ب

خــرداد 1۳۸6( . 

152  - رجوع شود به دو  لینک زیر :

http://www.unic-ir.org/HDR/IRNExtract-F.pdf

http://hdr.undp.org/en/data?fbclid=IwAR39fcl2qo_k2NRKJm-

nO0NJCiu4HvSne4gbOYYVo91nLt1WcNCy03xnPGLI

153  -  رجوع شود به لینک:

 http//:www.oecd.org/dev.44457738/pdf

http://www.unic-ir.org/HDR/IRNExtract-F.pdf
http://hdr.undp.org/en/data?fbclid=IwAR39fcl2qo_k2NRKJmnO0NJCiu4HvSne4gbOYYVo91nLt1WcNCy03xnPGLI
http://hdr.undp.org/en/data?fbclid=IwAR39fcl2qo_k2NRKJmnO0NJCiu4HvSne4gbOYYVo91nLt1WcNCy03xnPGLI
http://www.oecd.org/dev/44457738.pdf
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154  - آیــزاک دویچــر، پیامــرب بــی ســاح، ترجمــه محمــد وزیــر، انتشــارات 

.111 ص  خوارزمــی، 

155  - هانــا آرنــت، بحران هــای جمهــوری ، ترجمــه علــی معظمــی، فرهنــگ 

جاویــد، چــاپ او 1۳۹۷، ص 2۳۵.

156  - دکــرت احمــد کریمــی حــکاک، »هــر مــن در ذات خــود اجتاعــی اســت« ، 

ــون  ــوش های ــاد داری ــرش بنی ــان، ن ــا زندی ــی ده شــب ، به کوشــش ماندان بازخوان

ــتان 1۳۹2، ص 1۰۰. ــی، زمس ــات مرشوطه خواه ــرای مطالع ب

157  - رجوع شود به لینک: 

https//:www.nybooks.com/articles/1976/10/28/terror-in-iran/

158  -  رجوع شود به لینک:

https://www.nytimes.com/1976/02/29/archives/iran-accused-at-

meeting-here-of-torture-and-repression-speakers.html

159  - یاداشت های علم، جلد 1 ، ص 4۹ )پاورقی(.

ــی  ــت داخل ــر امنی ــی مدی ــز ثابت ــا پروی ــی ب ــه ، گفتگوی ــه حادث 160  - در دامگ

ســاواک، رشکــت کتــاب، ص 1۳۳.

161  - بیژن جزنی، تاریخ سی ساله ایران ، جلد 2 ، صص 11۸- 11۷.

ــد  ــنفکر می توان ــه روش ــاورم ک ــن ب ــر ای ــن ب ــت: »م ــاملو می گف ــد ش 162  - احم

ــه  ــد. ب ــام ده ــرار دارد انج ــرتاض ق ــع اع ــه در موض ــا ک ــا آنج ــود را ت ــالت خ رس

محــض ایــن کــه میــز یــا مقامــی دولتــی بــه دســت آورد، رســالتش را رهــا کــرده 

ــارت  ــه عب ــده اســت. ب ــم ش ــام حاک ــای نظ ــی از مهره ه ــه یک ــل ب ــت و تبدی اس

دیگــر، موضــع اعــراض و حملــه را رهــا کــرده و پاســدار حقیــر کاخ قدرمتنــدان 

ــده است.« ش

Leanardo P. Alishan, “Ahmad SHAMLU: The Rebel Poet 

in Search of an Audience ,” Iranian studies Sociology of the 

Iranian Writer ۱8 , nos. 4-۲. (Spring- Autumn ۱۹8۵), p. 377.
شــاملو در میزگــرد کتــاب جمعــه می گویــد کــه اختنــاق شــدید دوران شــاه 

روشــنفکران را از مــردم جــدا ســاخت. روشــنفکران اصــاً هیــچ امکانــی و وســیله ای 

https://www.nybooks.com/articles/1976/10/28/terror-in-iran/
https://www.nytimes.com/1976/02/29/archives/iran-accused-at-meeting-here-of-torture-and-repression-speakers.html
https://www.nytimes.com/1976/02/29/archives/iran-accused-at-meeting-here-of-torture-and-repression-speakers.html
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بــرای حــرف زدن و انجــام کارشــان در اختیــار نداشــتند تــا »مــردم رهــران فکــری 

ــا  ــازد ت ــردم را آگاه س ــای م ــد توده ه ــنفکر بای ــند«. روش ــته باش ــی داش و عقیدت

موقعیــت طبقاتــی خودشــان را درک کننــد. در دوران شــاه  "نــه مــردم حــق فکــر 

کــردن داشــتند و نــه روشــنفکران حــق گفــن و نوشــن". اینــک نیــز بایــد بــه مــردم 

ــه،  ــاب جمع ــی دارد )کت ــی چــه معنای ــای واقع ــه معن ــاب ب ــه انق ــح داد ک توضی

ــان  ــت زب ــان روحانی ــص 11- 1۰(. زب ــهریور 1۳۵۸، ص ــاره ۵، ۸ ش ــال اول، ش س

توده هــای مــردم اســت، در حالــی کــه روشــنفکران بــرای آمــوزش سوسیالیســم و 

انقــاب بــه مــردم مشــکل دارنــد. چــون زبانشــان زبــان توده هــای مــردم نیســت و 

حــرف روشــنفکران حالــی مــردم منی شــود. اختنــاق شــاه هــم مانــع ایــن امــر شــد 

کــه روشــنفکران ]سوسیالیســت[ مــردم را آگاه ســازند )هــان، ص 1۳(.

163  -  تهران، خیابان آشیخ هادی ، ص 161.

164  - شــاملو بــه پاشــایی مأموریــت می دهــد تــا پول هایــی کــه از جاهــای مختلــف 

طلــب دارد، وصــول کــرده و بــرای او ارســال کنــد. یکــی از مــوارد همیــن دانشــگاه 

بوعلــی اســت. می نویســد: »بــرای پــول دانشــگاه البتــه بهــرت اســت بــه دانشــگاه 

ــد.«)  ــه می فرمودی ــی مراجع ــگاه بوعل ــابداری دانش ــس حس ــاح ریی ــای مصب و آق

ــان آشــیخ هادی ، صــص ۳۵- ۳4(. تهــران، خیاب

165  - هان ، صص 4۰- ۳۹.

166  - در مقالــه "آمارســازی های شــگفت انگیــز؛ علــم و دموکراســی" بــه برخــی 

از ایــن مــوارد اشــاره کــرده ام.

167  - به عنوان منونه، پویان در ناکجاآباد می نویسد:

»نهاد هــا، عنــری از عنــارص تشــکيل دهنــده روبنــای جامعه انــد. و بديــن 

ترتيــب چــون هــر پديــده ی روبنائــی ديگــر بازتــاب زيــر بنــای جامعــه، يــا دقيــق 

تــر بگوئيــم روابــط توليــدی مســتقر در آننــد. بــی واســطه يــا بــه مــدد بررســی 

پديده هــای ديگــر روبنائــی . پــس بايــد بــرای توضيــح واقعيــات از ســطح 

ــا  ــد م ــه آن رســيد...بر تولي ــدی ب ــط تولي ــد از مطالعــه رواب ــه عمــق رفــت. باي ب

مناســبات بــورژوازی حاکــم اســت .اگــر چــه نتــوان در ايــن بــاره بــا قطعيــت ســخن 

گفــت، بــه هــر حــال در مقيــاس وســيعی چنــن اســت. بديــن ترتيــب تضــاد اصلــی 

را بايــد در ميــان توليــد کننــدگان و صاحبــان ابــزار توليــد يافــت. ايــن تضــاد در 

روبنــای جامعــه، و از جملــه در نهاد هــای اجتامعــی مکزيــک نيــز تجلــی می کنــد 

. آن چــه موجــب حرکــت و تکامــل جامعــه اســت همــن تضــاد اســت...اين تضــاد 

https://www.radiozamaneh.com/218616
https://www.radiozamaneh.com/218616
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کــه چيــزی اســت در بطــن جامعــه، در درون ايــن مناســبات، چيزيســت کــه رشــد 

نرو هــای توليــدی را ترمــز می کنــد، دســت آخــر موجــب درگــری می شــود . تــرن 

ــات  ــد... کل ــرار می ده ــود ق ــب خ ــای مناس ــه را در ج ــد و جامع ــت می کن حرک

چــه هســتند؟ رابطــه آدميــان . مهــم تريــن وســيله انتقــال انديشــه ها بــه يکديگــر 

ــگ ،  ــگام جن ــژه هن ــش، بوي ــت. در ارت ــا را درياف ــی آن ه ــد ارزش واقع ــس باي . پ

هــر نظامــی کــه در انتقــال نوشــته های رمــز بــه اشــتباه دچــار شــود، بــه ســختی 

ــد  ــن نباي ــندگان و منتقدي ــرا نويس ــود . چ ــاران می ش ــی ترب ــد، حت ــر می ببين کيف

چنــن ديســبپلينی را نپذيرنــد . چــرا نبايــد مــا خــود را بــا آن کــه مايــه ســيه روزی 

مردمــان شــده اند در جنــگ ببينيــم و بکوشــيم نشــانه های رمــز را بدرســتی 

منتقــل ســازيم...تاريخ توالــی فصــول نيســت، تاريــخ توالــی چشــم انداز هــای بــی 

بازگشــت اســت... ]در ایــن حــرف جــری نهفتــه اســت[ جــری دانســته. و جــری 

ــد .  ــت می ياب ــه عنين ــی ک ــی آزادی ي ــتن. يعن ــی آزادی راس ــناخت يعن ــل ش قاب

ناديــده انگاشــن ايــن جــر، دســت يافــن بــه آن آزادی اســت کــه جــز در ذهنيــت 

ــته  ــن ]گذش ــه ناممک ــان ها را ب ــا انس ــا ش ــد . ام ــدا منی کن ــت پي ــی واقعي آدم

گرایــی[ دعــوت می کنيد...پــس در حقيقــت شــا بــه آن هــا هيــچ چيــز تــازه ئــی 

نــداده ايــد، جــز آن کــه نغمــه کهنــه ئــی را ســاز کــرده ايــد . امــا چــرا چنــن اســت؟ 

مــردم را بــه رجعــت دعــوت کــردن، آنــان را بــه ناممکــن خوانــدن، اين هــا نشــانه ی 

چيســت؟ ايــن هوشــمدانه تريــن شــکل توجيــه وضــع موجــود آنــان اســت. وســيله 

ئــی بــرای ابــدی ســاخن "امــروز" اســت...هر تاشــی را بــرای فــردای بهــرت اميــد 

دورغــن خــوا نــدن نيــز توجيــه زيرکانــه ی "امــروز" اســت. ايــن جديدتريــن قــرص 

خــواب آوری ســت کــه در آزمايشــگاه های نيويــورک تهيــه ديده انــد . و شــا چــه 

ــم  ــن داروی مخــدر، ک ــه اي ــه ب ــورژوا ک ــنفکر خــرده ب ــک روش ــد؟ ي ــام می گري ن

ــه  ــز ب ــه انســان رشوری باشــد ديگــران را ني ــی آن ک ــاد می شــود، و ب کمــک، معت

ــان "ميــوه  اســتعال آن دعــوت می کند...شــا می توانســتيد مثــل آن همپالکــی ت

فروشــان و کنــرو ســازان") اشــاره بــه تراســت ميــوه آمريــکای التــن که ســهام دار 

اصلــی آن ايــاالت متحــده اســت ( در آميزيــد. امــا پرهيزگارانــه زندگــی می کنيــد. 

ولــی در آن صــورت ديگــر روشــنفکر خــرده بــورژوا خطابتــان منی کــردم، دوســت 

ــان.« ــزرگ می خواندمت ــايه ب همس

168  - رجوع شود به لینک:

 http//:stats.areppim.com/listes/list_gini1960_x2012.htm

http://stats.areppim.com/listes/list_gini_1960x2012.htm
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169  - رجوع شود به لینک:

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?-

locations=IR

170  - رجوع شود به لینک: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?-

locations=IR

171  - بــه عنــوان منونــه در ۳ مقالــه "راه حــل بااليی هــا و پائينی هــا بــرای 

نجــات ايــران و ايرانيــان" ، "حرکــت اعراضــی دی مــاه ۹۶ و تحریــر محــل نــزاع" 

و "مشــکل گــذار ایــران بــه دموکراســی" در مــورد راه هــای گــذار بــه دموکراســی 

ــه ام. ســخن گفت

172  - در ایــن مقالــه اســناد دولــت آمریــکا در دهــه 1۹6۰ و 1۹۷۰ میــادی ارائــه 

ــه او  ــد؟ چــه پیشــنهاداتی ب ــه می دیدن ــاه را چگون ــت ش ــه حکوم شــده اســت ک

ــا انقــاب  ــرد ت ــا را رد می ک ــه آنه ــه کلی جهــت اصاحــات داشــتند؟ و شــاه چگون

شــد. "حرکــت اعراضــی ۹۶: رسنگونــی رژیــم یــا گــذار بــه دموکراســی؟ " .

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=IR
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=IR
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=IR
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=IR
https://www.radiofarda.com/a/f3_options_to_save_iran_iranians/24675794.html
https://www.radiofarda.com/a/f3_options_to_save_iran_iranians/24675794.html
https://www.radiozamaneh.com/379353
https://www.radiozamaneh.com/379353
https://www.radiofarda.com/a/f3_options_to_save_iran_iranians/24675794.html
https://www.radiofarda.com/a/f3_options_to_save_iran_iranians/24675794.html
https://www.radiozamaneh.com/426971
https://www.radiozamaneh.com/426971
http://news.gooya.com/2018/03/post-12766.php
http://news.gooya.com/2018/03/post-12766.php
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