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!ب ياد آر 

   كانون نويسندگان ايران ب مناسبت بياني

ان مين سالمر  گان آزادي اندي و  د ويند با ر  مد اري و م مد م   بيان م

  !مردم آزاده 

المي     » هويت« تدارك و پخش برنامه      خواهان و روشنفكران از راه     ده سال پيش در پي بسترسازي سركوب آزادي        وري اس داختن      از سيماي جمه ه دره ان رح ب ، ط
اپوش    به دادگاه انقالب اسالمي،   و روشنفكران مستقل و متعهد      اتوبو حامل نويسندگان، احضار فعاالن فرهنگي        ه       دوزي و آدم    تهديد و پ ر ب رانجام س ايي و س رب

ده،             كانون نويسند  فعاالن... اش و  زند خردسال زاده و فر   نيست كردن احمد ميرعاليي، غفار حسيني، حميد حاجي        دجعفر پوين اري و محم د مخت ران، محم گان اي
ال    گذرد نه تنها آمران و عامالن اين قتل  مي1377هاي سياسي خزان  طي ده سالي كه از قتل    . به قتل رسيدند  ترين شكل    ربوده شدند و به فجيع     زاي اعم ها به س

ن    ظالمانه بر اسا حكمي  » كرد اش اين بود كه اسرار هويدا مي       جرم« كه   نيز   نهاي مقتوال   خانواده وكيل شجاع ناصر زرافشان،   ي خود نرسيدند، بلكه      كارانه تبه  پ
ري كرد         ه             جامعه پديد نيامد بلكه     نه تنها كمترين گشايشي در فضاي        در اين ده سال،      .سال از عمر خود را در زندان س ار ب ن ب ش، اي دامنه سركوب و دا و درف

الگ    ارگران، زنان، دانشجويان، فعاالن اجتماعي و فرهنگي و سياسي، روزنامه         هاي ديگر، بيش از پيش گسترش يافت و ك         شيوه اران، وب الم         نگ ك ك ان و در ي نويس
ركوب          گاهي خواهان تنفس عين حال    دراند و    موجود به جان آمده   بار   فالكتبرگرفت كه از وضع      هايي را در   ي كسان و گروه    همه ب، آزار و س آزاد از سانسور، تعقي

  . فرهنگي، اجتماعي و سياسي اند

  !مردم آزاده 

ركوب برخوردهاي  ها، احضارها و به طوركلي       ها، بازخواست  هاي اجتماعي فوق زير انواع فشارها، تهمت        گروه يكانون نويسندگان ايران نيز همچون تمام      رار   گرانهس  ق
د و  كانون ، فرسا  و توان با اين همه، و به رغم تحمل اين شرايط سخت.پردازد را ميو مبارزه با سانسور ع از آزادي بيان دفاواقع تاوان  دردارد و  داشته و    ضمن تاكي

ان          1377هاي سياسي پاييز     پافشاري بر خواست شناسايي و محاكمه و مجازات آمران و عامالن قتل            ا ج ه پ ته، ب ه گذش ه ده اي     و كشتارهاي س اني اعض فش
ر را    13ه خود، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده،        برجست دارد              نام نهاده   » مبارزه با سانسور  روز  « آ  .و بر آن است كه هرسال اين روز را به اين مناسبت گرامي ب

براي پيشبرد مبارزه با سانسور و ه آن است كشود  مي و پرپرگذرد  هايتان از دم تي سانسور مي      انتظار كانون نويسندگان ايران از همه شما كه استعدادها و خالقيت          
  . گوشه جهان برسانيد دانيد زنده نگه داريد و پيام آن را به چهار گونه كه مقتضي مي اين روز را به هر ،سركوب

  كانون نويسندگان ايران  

ر 10   1387 آ
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گل، ميرزا آقا عسگري (ماني)، مجيد نفيسي، بهزاد  : مليحه تيرهشعرهايي از
  .حسين زراسوند، روزبه فاطمي و كامران جماليخواه، ، منصور خاكسار،  ميهن

  سردار صالحي، آبادي سين دولتح :از  داستان و حطر

  

  

 

  خاني پرويز قليچ:  و سردبير مدير مسئول

  نجمه موسوي : دبير تحريريه

*****   

  همكاري شما آرش را پر بارتر خواهد كرد

   حك و اصالح مقاالت با موافقت نويسنده است

  ، لزوماً نظر آرش نيست آراء و عقايد نويسندگان

  پذير نيستپس فرستادن مطالب امكان 

، چاپ  ما مطالبي را كه فقط براي درج در آرش ارسال شده باشد
آن مطالب در  چاپ،  ، پس از انتشار آرشضمناً.  خواهيم كرد

  . با ذكر منبع، آزاد است ماه سهگذشت پس از  ها و نشريات، سايت

  تلفن و فاكس سردبيري

  كُد فرانسه + 6 20 12  62 25:  همراه تلفن

  +كُد فرانسه139831657:    تلفن 

E -mail 
arashmag@yahoo.fr 

  تار نمايِ آرش

www.arashmag.com  

  آدرسِ  پستي آرش

Arash :  P . Ghlichkhani 

2  AV  Du   GAL  de Gaulle  
 95360  Montmagny - FRANCE 

 

  و اجتماعي، سياسي  اي است فرهنگي رش نشريهآ

   شود ) در فرانسه منتشر مي 1991فوريه ( 1369كه از بهمن ماه  

  اشتراك براي شش شماره

  دالر آمريكا  80، ساير نقاط جهان معادل  يورو 60:  اروپا

    Alberto Giacometti:جلد هاي طرح

  ، و .....، پرستو فروهر فرهاد فروتنيان :طرح هاي داخل مجله

اش براي  دريغ هاي فنيِ بي عزيز به خاطر كمك اميلِ« ا تشكر ازب
  راه اندازي تارنماي آرش 

  

  :  رسيده هاي  ماليِ كمك

آرش در  مجله ي  عالقمندانِ  -$ 400بني از سن خوزه/
ساالد  -يورو1080پاريس بيژن و رضا  -$ 500 امريكا/ ساكرامنتوي

  پوند. 100موج  بچه هاي خور يورو/  240فانتزي 

  اروپا  در  يورو   10 اين شماره   تك فروشي

  و استراليا، امريكا  كانادا: دالر   15
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ايران گذشت. سي سالي كه  1357  بهمن ماه سي سال از انقالبِ
جهان شاهد تحوالت فراوان سياسي، اقتصادي، فكري و فن آوري 

  سرنوشت ساز بوده است. 

سئوال براي تعدادي از فعاالن  5ي آرش با طرح  بدين خاطر، نشريه
ضمن  ، تالش كرده استاجتماعي در داخل و خارج ايران -سياسي

، در حد امكان پاسخي هم به نكات 57بررسيِ داليل و علل انقالب 
  زير داده شود:

چگونگي رهبري روحانيت بر اين انقالب، چگونگي اداره ايران 
گاه در اين سي سال، جاي نقش اپوزيسيون رژيمو  توسط حاكمان

نهادهايي  ها و پيش و در پايان، طرح ايران طي اين سال ها در جهان؛
 در نيامده تا مانند گذشته از چاله ي ايران، ي  براي آيندهفكري و عمل

  به چاهي سرنگون نشويم.

جا دارد در مقابل نرسيدن پاسخ تعدادي از همكاران آرش از داخل 
و خارجِ ايران، از همكاراني كه پاسخ سئواالت را براي ما ارسال 

  .مي، تشكر كنندا هدكر

  آرش 

  

 

 

 

  گذشته چراغ راه آينده نيست

 
چرا مردم ايران به اين گستردگي عليه رژيم شاه شوريدند و انقالب :  شآر

  رخ داد؟ شرايط داخلي و خارجي آن دوران چگونه بود؟ 1357بهمن 

چيرگي ديكتاتوري فردي شاه، سرشت سلطنت خاندان  : خاني ناصر رحيم
ي  پهلوي را رقم زد و نيز سرنوشت آن را. زيرا ديكتاتوري فردي شاه، همه

اي طبقاتي، اجتماعي و سياسي را در رويارويي با خود، كانوني كرده تضاده
  بود. 

ي چهل  سياسي ايران، دهه - نگاري رويدادهاي اجتماعي در تاريخ
 خورشيدي، آغازي است در روند گسترش مهارناپذير ديكتاتوري فردي شاه.

و  1332مرداد  28انگليسي  -پيش از آن و حتي از پس كودتاي آمريكايي
دربار و «ي بيژن جزني، هنوز  برنشاندن شاه بر تخت سلطنت، به گفتهباز 

آمدند و نه  شخص شاه در اين دوره يكي از مراجع قدرت به حساب مي
ي بيژن جزني، نخست وزيران پس از كودتاي  و باز به گفته »ي قدرت. همه
 -كارگزار ايراني كودتا - اهللا زاهدي يعني سپهبد فضل 42مرداد تا سال  28
تعيين سياست «سين عالء، منوچهر اقبال و در پايان علي اميني در ح

  دخالت داشتند.» كشور
ي چهل، تعادل  هاي دهه آغاز و گسترش ديكتاتوري فردي شاه، از پس رفرم

اجتماعي ايران را دگرگون كرد. در  -ي سياسي قواي ديرينه در صحنه
م قدرت برقرار بود اي تعادل قوا و تقسي ي ايران گونه ساختار سنتي جامعه

هاي صاحب  داران بزرگ، روحانيان بزرگ و گروه ميان دربار، ارتش، زمين
  هاي خارجي.  نفوذ وپيوسته به سياست

ي چهل، دگرگوني در ساختار سنتي طبقاتي، رشد  رفرم ارضي دهه
اقتصادي و توسعه صنعتي، همراه شد با گسترش قدرت سياسي و 

داران بزرگ، موقعيت و توان پيشين را  زمينبا رفرم ارضي،  ديكتاتوري شاه.
هاي اجتماعي ديرين قدرت  سان يكي از پايگاه از دست دادند و بدين
ي تعادل قواي سياسي بيرون رانده شد. در طرح  سياسي آرام آرام از صحنه

نخستين اصالحات ارضي، به ابتكار و هدايت حسن ارسنجاني وزير 
شده بود به جاي طبقه كهن  بيني ي اميني، پيش كشاورزي كابينه

زمينداران بزرگ، قشرهاي بزرگي از دهقانان صاحب زمين مرفه و 
چون پايگاه اجتماعي نويني براي نظام  مرفه، سامان داده شود هم نيمه

اي  ي گرايش به گونه سياسي كشور. حسن ارسنجاني با پيشينه
در رفت كه  سوسياليسم، سياستمدار سوسياليست مستقلي به شمار مي

ي آغاز اصالحات ارضي، بيش از اميني نخست وزير و بيش از  يكي دو ساله
  شاه در ميان دهقانان كشور صاحب نام شده بود.

از زبان دهقانان عرب روستاهاي حاشيه شوش و هفت تپه، شعر و شعاري 
شد در فراخواندن ارسنجاني و در آرزوي بيرون راندن خلف  خوانده مي

  هاي بزرگ: حيدر از شيخ
  ارسنجاني اطلع عدنا (عندنا)     خلف حيدر اخرج منا

ها،  برد رفرم ي پيش در كشاكش سياسي ميان شاه و اميني، شاه با وعده
پشتيباني دولت آمريكا و كندي را بدست آورد. اميني ناگزير كناره گرفت. 

ي علم نماند. رفرم به دست شاه و به نام شاه پيش  ارسنجاني نيز در كابينه
اي ديگر با پيامدهاي  طرح اصالحات ارضي در سه مرحله به گونه شد. برده

  ديگر دنبال شد.
هاي  رعيتي و جايگزيني شيوه -همزمان با از ميان رفتن شيوه كهن ارباب

هاي نوين و مكانيزه، شمار بزرگي از دهقانان كنده  كشت سنتي با روش
اي  هاي توده ششده از زمين به حاشيه شهرهاي بزرگ رانده شدند. در شور

ي پيش از انقالب، شمار بزرگي از آنان به صف پيروان  شهري يكي دوساله
چنين توان طبقاتي زمينداران  رفرم ارضي هم جنبش مذهبي پيوستند.

ها و عشاير و نقش سياسي آنان در مجلس و دولت را  بزرگ، سران ايل
ينداران اصالحات ارضي، هم پايگاه زم ي گانه ي سهها  فروكاست. مرحله

سان  هاي سنتي كشاورزي را دگرگون كرد. بدين بزرگ و هم شيوه

http://dialogt.de/



    1357سي سال پس از انقالب بهمن ماه 

 ٥  102 ي آرش شماره

هاي قدرت در ساختار سنتي جامعه ايران، نقش  زمينداران بزرگ، از ستون
رفرم ارضي  سياسي خود را از دست رفته و دگرگون شده ديدند. -اقتصادي
تر از آن، حق راي زنان در انتخابات مجلس، همسويي سنتي نهاد  و مهم

  روحانيت شيعه با سلطنت و دربار سلطنتي را نيز دگرگون كرد.
حتي در سلطنت  -ي شيعه با سلطنت پهلوي مناسبات روحانيان بلندپايه

و البته  -ي پذيرش دوسويه همراه با احترام مناسباتي بود بر پايه - رضاشاه
  .- احتياط

هاي آئين  اكبر داور وزير دادگستري رضاشاه در پايه هاي علي گمان رفرم بي
دادرسي و حقوقي و قانوني، نظارت بر اوقاف و گسترش آموزش همگاني، 

رو  زد. از اين ها را بر هم مي اقتدار و انحصار سنتي روحانيان در اين حوزه
آميز ديده شد اما روحانيان بلندپايه شيعه،  هاي مخالفت اي واكنش پاره

اهللا اصفهاني و  تاهللا حائري بنيانگذار حوزه علميه قم، آي همچون آيت
آميز با دربار و رضاشاه را نگه  ي احترام اهللا نائيني همواره پيوند دوسويه آيت

گردد به ديدار تاريخي رضاخان  ي اين پيوند برمي داشتند. ريشه و پيشينه
 1303در فروردين ماه » آقايان علما«سردار سپه، نخست وزير، با 

هاي  دن به كوششخورشيدي در قم، تعهد رضاخان به پايان دا
پيمانان نيرومندش در مجلس، دولت و  خواهانه همراهان و هم جمهوري

از رضاخان » آقايان علما«قشون از سويي و از سوي ديگر نويد پشتيباني 
  ».آمال ملي«سردار سپه در پيشبرد 

  ي كشف حجاب، روحانيان بزرگ، خاموش بودند.»واقعه«در 
، نهاد 32مرداد  28از كودتاي ويژه پس  در سلطنت محمدرضاشاه و به

آقاي بروجردي، همسو با دربار و » زعامت«به » مرجعيت تقليد شيعه«
گيري  پشتيبان دربار بود: تبريك آقاي بروجردي در بازگشت شاه و بازپس

  تاج و تخت.
» مرجع بزرگ تقليد«خورشيدي)  1340آقاي بروجردي (مرگ فروردين 

مرجع «تقليد شيعه، آخرين » بزرگمراجع «ي  زمان خود بود و در سلسله
از منظر گستردگي پايگاه پيروان و برخورداري از اقتدار معنوي. » بزرگ

كارانه بود و در خدمت تمامي نظم  ديدگاه و روش او به شدت محافظه
سنتي مستقر به شمول سلطنت و قدرت آن. محمدجواد حجتي كرماني در 

آورد خواهش شماري از  هاي خود بياد مي بازگويي بخشي از يادمانده
هاي قم را براي پادرمياني نزد دربار و جلوگيري از اعدام   روحانيون و طلبه

رسان آقاي  نواب صفوي، آقاي بروجردي به تندي و تلخي رد كرده بود. پيام
ي سي  اهللا بروجردي در دهه خميني بود از نزديكان و نمايندگان آيت

  خورشيدي.
تماعي و فرهنگي آقاي بروجردي نيز كاري اج گرايي و محافظه سنت
وار بود. حمام نمره بويژه در قم و بروجرد از رونق افتاده بود. مومن  نمونه
بايست با پيكر عريان خود تنها شود و از ياد خدا غافل. از اين رو شايد  نمي
ي  ي آقاي بروجردي ، به مالحظه گويي نباشد اگر گفته شود در دوره زياده

توانست از اصالحات ارضي و حق راي  قدرت سياسي نمي اقتدار سنتي او،
  زنان سخني بگويد.

در مهرماه هزار و سيصد و چهل و يك خورشيدي، طرح حق راي زنان در 
هاي ايالتي و واليتي، واكنش اعتراضي حوزه علميه قم و  انتخابات انجمن

د حق راي زنان و اصالحات ارضي، پيون شيعه را برانگيخت.» مراجع تقليد«
را گسيخت و مناسبات را دگرگون » سلطنت«و » روحانيت شيعه«سنتي 

كرد. شورش پانزده خرداد سال چهل و دو با الهام از واكنش و 
ناپذير روند  ي برگشت اهللا خميني، نقطه آميز آيت هاي اعتراض سخنراني

گسست و رويارويي روحانيت و سلطنت است. پانزده خرداد هم پيوند 
را چندپاره » روحانيت«را گسست و هم خود » طنتسل«و » روحانيت«

هاي قم و مشهد و نجف با پرهيز از  ترين روحانيان در حوزه بلندپايه كرد.
گيري محتاطانه با رژيم تالش كردند موقعيت  و فاصله» دخالت در سياست«

روحانيت را در آرامش همراه با نارضايي حفظ كنند. واكنش و رويارويي تند 
سر رفرم ارضي و حق راي زنان در اساس از سوي روحانيان با سلطنت بر 

اهللا خميني و بيشتر همفكران و پيروان بعدي او در  بلندپايه نبود و آيت
ها بر سر  ها و واكنش بهررو برآيند كنش شمار روحانيان رده دوم بودند.

رفرم ارضي و حق راي زنان، پيوند سنتي روحانيت و سلطنت را گسيخت و 
ب يكي ديگر از نهادهاي سنتي از دايره متحدان دربار و قدرت ترتي بدين

  سياسي فاصله گرفت.

هاي چهل و  رشد اقتصادي و توسعه صنعتي پس از رفرم ارضي در دهه
  پنجاه، همراه شد با گسترش ديكتاتوري فردي شاه.

وگو با كندي رئيس جمهور آمريكا، پيشبرد رفرم ارضي  شاه در ديدار و گفت
هاي اياالت متحده را برعهده  اقتصادي در چهارچوب طرح هاي و سياست

گرفت؛ رضايت و پشتيباني آمريكا را بدست آورد و پس از بركناري 
هاي »فرمان«گيري بعدي ارسنجاني، پياده كردن  ي اميني و كناره كابينه

سياسي و شخصيت   هايي گذاشت كه از خصلت خود را بر عهده كابينه
توان آخرين  ي علي اميني را مي كابينه دند.بهره بو مستقل يكسره بي

هاي تحصيلكرده آمريكا و  پس از آن، تكنوكرات ي سياسي ناميد. كابينه
كنندگان  اروپا بودند، در نقش كارشناسان فني و كارگزاران بومي، پياده

هاي توسعه صنعتي تاثيرپذيرفته از  هاي شاه در چهارچوب پروژه»فرمان«
  ي.الملل نياز سرمايه بين

شاه با  در سياست توسعه اقتصادي شاه، آزادي سياسي جايي نداشت.
سياست توسعه اقتصادي بدون آزادي هاي سياسي، بورژوازي صنعتي نوپا، 

هاي مالي و تجاري را نيز ناراضي كرد زيرا اينان  بانكداران و صاحبان سرمايه
ي ها هاي مالي و پولي و طرح هاي اقتصادي، سياست در تدوين برنامه

الگوي توسعه اقتصادي رژيم شاه، همان  زيربنايي، نقش و سهمي نداشتند.
هاي اقتدارگرا، ديكتاتوري وكودتايي. كردار  الگوي شناخته شده رژيم

تاريخي شاه در ناديده گرفتن قانون اساسي مشروطه ايران، پايمال كردن 
ويژه از پس كودتاي بيست و  سياسي ملت ايران بههاي  حقوق و آزادي

ي نادانسته  ودو تا انقالب و برافتادن سلطنت، نكته هشت مردادماه سال سي
  و ناروشني ندارد.

دست بردن در قانون اساسي مشروطه براي فرمان انحالل مجلس شوراي 
؛ كودتا به ضد دولت قانوني و ملي مصدق 1328سال –ملي و مجلس سنا 

يان بردن ؛ از م1332مرداد  28به خواست و فرمان قدرت خارجي در 
هاي  هاي سياسي، سركوب حزب آزادي بيان و قلم؛ از ميان برداشتن آزادي

هاي كارگري؛ فروكاستن نقش مجلس شوراي ملي به  سياسي و اتحاديه
مجلس فرمايشي؛ فروكاستن نقش كابيته و وزيران به كارگزاران فرمانبردار 

آنجا كه در  ساله. تحقير نخست وزير خودگمارده، ي سيزده مثال در يك دوره
داند  هويدا خودش مي«گفت و گو با محرم اسرار خود اسداهللا علم گفت كه 

  باقي نگذاشت. » معمايي«و هيچ » كه هيچ ... نيست.
المللي، نفتي و  هاي توسعه اقتصادي، سياست داخلي، بين سياست

  تسليحاتي به تمامي در اختيار شخص شاه بود.
ي خود  خارجه آمريكا، وزير امور خارجهشاه در ديدار با كسينجر وزير امور 

  آقاي خلعتبري را راه نداد و او پشت در اتاق شاه، ايستاده، منتظر ماند.
ارتشبد خاتم داماد شاه و فرمانده نيروي هوايي ارتش شاهنشاهي جرئت 
نكرد كالمي بگويد درباره هواپيماهاي جنگي كه شاه به تشخيص خود 

ارتشبد خاتم با ترس و  طوفانيان داده بود. ها را به ارتشبد فرمان خريد آن
خبري خود از خريد هواپيماهي جنگي براي نيروي زير  احتياط، بي
  اش را با اسداهللا علم درميان گذاشته بود. فرماندهي

خورشيدي، حزب واحد رستاخيز را  1353چنين شاه، وقتي در اسفند  هم
شي دستور پيوستن به حزب فرمايشي و نماي اعالم كرد و به آن دو سه نيمه

وزير و وزيران كابينه، هم رهبران آن  حزب رستاخيز داد، هم نخست
و هم همه ديگر  -پور پان ايرانيست به شمول محسن پزشك -ها حزب

ي  يك از آنان تا لحظه زده كرد. هيچ زده و شرم كارگزاران خود را حيرت
ترين خبري حضور در پيشگاه و شنيدن فرمان، از اراده و تصميم شاه كم

  نداشتند.
كرد.  هاي ساواك و پليس مخفي را نيز خود رسيدگي مي شاه فعاليت

ها، و  ها، گفته كرد. فعاليت هاي سياسي را بررسي مي ي گروه  پرونده
هاي ارتش به او گزارش  رفتارهاي زندانيان سياسي در زندان و در دادگاه

جزني، و گروه  شد. شاه نسبت به گروه پرويز نيكخواه، گروه بيژن مي
شاه در  نژاد سخت واكنش كرد. ويژه دفاعيات شكراهللا پاك فلسطين و به

هيچ پيوستگي  سخنراني ناگهان و بي ي سخنراني تلويزيوني و در ميانه
كه معلوم  –نژاد  اخيراً شخصي به نام پاك«روشن با خشم آشكار گفت 

و » گفته استهايي  در دادگاه حرف -نيست نژادش تا چه اندازه پاك باشد
ترسي.  مرد. نمي«نژاد گفت:  سپس با خشمي مهارناپذير و در خطاب به پاك
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 ٦  102 ي آرش شماره

ترسي  زني؟ تو كه در زندان هستي نمي ها را مي ترسي كه اين حرف نمي
  »ات كنند؟ شكنجه
شد همراه با چگونگي  هاي سياسي حساس به شاه گزارش مي پرونده

ي جنبش مسلحانه  د و دورهها. از سياهكل به بع محاكمه و ميزان محكوميت
  شهري، اعدام چريك فدايي يا مجاهد با آگاهي و فرمان شاه بود.

ي ضد ديكتاتوري  جنبش دانشجويي ايران در دهه پنجاه با سرشت مبارزه
  روبه گسترش داشت.

رژيم شاه با گسيل نيروهاي گارد شهرباني به دانشگاه تهران و استقرار گارد 
ي دانشجويان را در پيش  ريان و پيوستهدر دانشگاه سياست سركوب ع

  گرفت.
نگاران، نويسندگان، شاعران و روشنفكران را در  دستگاه سانسور، روزنامه

  كشاند. گذاشت و ساواك آنان را به بند و زندان مي تنگنا مي
هاي پيشرفته صنعتي  اي كارگران در بخش هاي صنفي و اتحاديه فعاليت

  رو بود. ران با پيگرد پليسي روبههاي آبادان و ته چون پااليشگاه
ترتيب، ديكتاتوري فردي شاه، پيگردهاي ساواك و پليس مخفي،  بدين

هاي سياسي، اجتماعي و  ي حوزه گسترش سايه ترس ساواك در همه
ها را متوجه شاه و ديكتاتوري فردي شاه  ي نارضايتي فرهنگي، همه

ي رويارويي با  قطهكرد.همه تضادهاي طبقاتي و اجتماعي و سياسي در ن مي
شد. با رانده شدن نمايندگان طبقات و قشرهاي  ديكتاتوري شاه، كانوني مي

نفع از دايره قدرت، با فروكاستن نقش مجلس شوراي ملي و  اجتماعي ذي
هيئت دولت به كارگزاران شاه، و در نبود نهادهاي قانوني و مدني، آن 

يان حكومت كنندگان و بايست م هاي اجتماعي و نهادهاي مدني كه مي رده
سره نابوده بودند.  شوندگان نقش واسطه و لوال را بازي كنند يك حكومت

  شاه فرمانرواي مطلق بود رو در روي تمامي ملت.
شخص «زماني، خبرنگار يا خبرنگاراني در حضور اميرعباس هويدا، اصطالح 

ار گفته و را به كار برده بودند در اشاره به شاه. هويدا سرزنش» اول مملكت
هم داريم و اين بسيار » شخص دوم مملكت«بود اين يعني كه گويي 

چيز از  نداريم. همه» سومي«يا » شخص دوم«اشتباه و نابجاست. ما هيچ 
بركت وجود شاهنشاه است. به راستي چه گذشته است در ذهن و روان 

ي هاي رژيم شاهنشاه ي خوب و بد سياست هويدا؟ آيا آگاه يا ناآگاه بار همه
را بر دوش شاه نينداخته بود؟ آيا هويدا با آگاهي از نگاه تحقيرآميز شاه به 
خودش و وزيرانش، پاسخي رندانه به اين تحقيرشدگي نداده است؟ و به 
راستي مگر هويدا در نخستين دفاعيات خود نگفت كه او خود را مسئول 

  داند؟ داند و خود را مبرا مي هاي رژيم نمي سياست
هاي  هاي بحران سياسي و با برخاستن زمزمه دايي نشانهباري، با پي

گيري  اعتراضي، خواست برداشتن سانسور و قيد و بندهاي سياسي و بازپس
هاي سياسي قانون اساسي مشروطيت به ميان آمد. از همان  حقوق و آزادي
هاي سياسي با محتواي  ها و بيانيه هاي سرگشاده و اعالميه نخستين نامه
هاي سياسي قانون اساسي مشروطه، ديكتاتوري فردي  يدرخواست آزاد

چون كانون رويارويي همه تضادهاي سياسي و اجتماعي، هدف قرار  شاه هم
  گرفت.

هاي قانوني و  تر خواسته با گسترش جنبش اعتراضي و بيان روشن
هاي اقتصادي و  توانست مسئوليت خود در نابساماني دموكراتيك نه شاه مي
هاي  ي ملت ايران سياهكاري پوشي كند و نه توده ردهخفقان سياسي را پ

  گرفت. ديكتاتوري را ناديده مي
هاي رژيم در رويارويي با جنبش اعتراضي، شمار بيشتري از  كاري ندانم

ي با  ي مبارزه با شاه كشاند. مقاله هاي اجتماعي را به صحنه قشرها و گروه
ي خشمگين  تودهامضاي احمد رشيدي مطلق در ناسزاگويي به خميني، 

  شهرهاي مذهبي را برانگيخت.
صداي انقالب شما را «شاه در پيام تلويزيوني خطاب به مردم ايران گفت 

 و تعهد كرد قانون اساسي را رعايت كند و گذشته را جبران كند.» شنيدم
هاي سياسي و  پيام، اعتراف روشني بود بر پايمال كردن حقوق و آزادي

از طرف شاه كشور مشروطه و تحميل نقض قانون اساسي مشروطه 
گفتني است كه واژه انقالب و صداي  ديكتاتوري فردي به ملت ايران.

تا  بار از دهان شاه و در اين پيام تلويزيوني شنيده شد. انقالب براي نخستين
، هم نيروهاي جبهه ملي و هم »صداي انقالب«پيش از شنيده شدن 

با » انقالب«ني از به كار بردن واژه اهللا خمي نيروهاي مذهبي و پيروان آيت
  كردند. وسواس تمام خودداري مي

هم بار ملي و مذهبي داشت و هم » نهضت ملي«يا » نهضت«ي  واژه
كرد. انقالب مفهومي  گرايي را بيان مي فعاليت در چهارچوب قانون و قانون

بود راديكال در جنبش چپ و انقالبي. اكنون پس از پيام شاه واژه انقالب 
اي شد كه درست و به تمامي  گير شد و نشان جنبش اعتراضي توده توده

  ديكتاتوري فردي شاه را نشانه گرفته بود.
بايست  خواندن پيامي كه فرح پهلوي و رضا قطبي به شاه قبوالندند، و مي

تر و  جنبش اعتراضي را آرام كند و شاه را نجات دهد، جنبش را گسترده
در برابر تمامي ملت ايران تنها گذاشت. اگر به ديكتاتوري شاه را آشكارتر 

كند در  ها در پايين شكاف در باال را گسترده مي تعبير لنين مبارزه توده
هاي پايين را  اينجا به تعبير هانا آرنت شكاف در باال بود كه مبارزه توده

  گسترش و شتاب داد.
زده، توان  ترس اي تاسوعا و عاشورا، سرخورده و شاه با ديدن راهپيمايي توده

  گيري سياسي در رويارويي با بحران سياسي را از دست داد. و اراده تصميم
هاي خارجي و بويژه اياالت  احساس از دست دادن پشتيباني سياسي قدرت

متحده آمريكا تعادل شاه را يكسره در هم ريخت. بار ديگر همچون روزهاي 
، شاه فسرده 42د خردا 15و روزهاي شورش مذهبي  32مرداد  28تا  25

شد. ديكتاتوري كه در اوج قدرت نزديكترين خدمتگزاران دولت و 
خواست، در  ترين فرماندهان ارتش خود را خوار و ذليل مي بلندپايه

اي و حريف زورمند، تعادل روحي خود را  رويارويي با جنبش اعتراضي توده
  از دست داد.

به پشتيباني قدرت  سياسي شاه و قدرت ديكتاتوري او -وابستگي رواني
  كند: بيگانه را يكي از كارگزاران رژيم پيشين چنين بيان مي

ايران يك ويژگي شرماور ديگر نيز داشت كه در انقالبات ديگر ديده «... 
نشده است و آن تكيه محض در اداره بحران به  دو دولت بزرگ غربي بويژه 

بيان از رئيس جمهور آمريكا بود تا جايي كه براي رويارويي پر زور با انقال
بودند. آن  هاي زباني خرسند نمي خواستند و به اجازه آمريكا نوشته مي

رئيس جمهوري از بخت بد ايران نه جرالد فورد كه جيمي كارتر بود كه 
ماهه  نامش در تاريخ آمريكا به ناتواني ثبت شده است. اگر در ايران آن شش

كشور به نابودي جناح ديگر  يك بخش گروه فرمانروا بجاي دفاع از خود و
كوشيد و وزيران كابينه در پشتيباني انقالبيان بر ضد حكومت خود  مي

دادند و براي تقديم كشور به آخوندها مسابقه درگرفته بود، در  اعالميه مي
زدند و رئيس جمهوري،  شان هركدام ساز خود را مي آمريكا نيز همتايان

توان  خوبي مي ري در نوسان بود. بهكا آسا در دو سر ترديد و ندانم آونگ
سرباز جنگ سرد بجاي سايروس ونس بره  تصور كرد كه اگر كيسينجر كهنه

كرد.  چيز تفاوت مي نشسته بود چه اندازه همه Foggy bottonگناه در  بي
گودي «(نام مقر وزارت خارجه در واشنگتن در آن دوره مصداق كامل 

ر آن انداخت) نقش آمريكا در جلوگيري بود كه كارتر آمريكا را د» آلودي مه
بود زيرا رژيم پادشاهي همه امكانات را براي  از انقالب اسالمي قاطع مي

جلوگيري از فاجعه داشت ولي از توهم توطئه آمريكا به فلج افتاده بود. 
تصميمي و ناداني كارتر آن توهم را قوت داد و فلج غير الزم را بدتر كرد.  بي

وال رهبري سياسي عاجز ايران همه مسئوليت را به دوش در آن اوضاع و اح
(داريوش همايون، ...» بود  آمريكايي انداخته بود كه خود عاجزي بيش نمي

  )2007فوريه  15اگر فورد شكست نخورده بود. سايت حزب مشروطه 
توان در تفاوت سياست كارتر و فورد و چگونگي برخورد آنان با انقالب  مي

رود بهتر از اين بتوان وابستگي  اما بهر رو گمان نمي ايران گفت و نوشت
  سياسي شاه به قدرت بيگانه را ترسيم كرد. -رواني

بود زيرا » رژيم پادشاهي«سياسي شاه فلج تمامي » فلج«ديگر اين كه 
ي اراده و فرمان شاه  ديكتاتوري فردي شاه تمامي سيستم سياسي را وابسته

توان گفت سلطنت خاندان  اهي تاريخي ميكرده بود. فراتر از اين و از نگ
پهلوي هم نهادهاي سياسي نظام مشروطه را از كار انداخت و هم فضاي 

  سياسي باليدن مردان سياسي را غبارآلود كرد.
سياسي رژيم پهلوي را در پروراندن اهل سياست با  - ستروني فرهنگي

«... ه است: گونه گفت انديشه و اراده مستقل، علي اميني به بيان خود اين
  رجال سابق بودند.  -رضاخان -اگر توجه بكنيد، رجال زمان پهلوي
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ءالملك بود و بعد از سقوط الممالك بود، مشيرالدوله بود، ذكا مستوفي
  رضاشاه هم همين اشخاص بودند، همه قبالً بودند. 

گويند رجال ناصري،  گفتم. گفتم آقا، مي يك روزي به شاه همين را مي
رجال مظفري، يعني در سلطنت ناصري در سلطنت مظفري. خوب شما 
رجال پهلوي درست بكنيد. گلشائيان، تمام اينها تربيت كرده زمان قبل 

(خاطرات علي اميني » دند. داور و اين ترتيبات در زمان قبل بودند.بو
  )189  ص

» رجالي«ي سياسي شاه بود با  ي اميني آخرين كابينه دانيم كابينه و مي
  تربيت شده از قبل.

ها  به راستي رجال پهلوي، روشنفكران پهلوي، فرهنگيان پهلوي كدام
  بودند؟

سياسي رژيم همزاد و همراه  ديكتاتوري فردي شاه و ستروني فرهنگي،
ي ملت ايران را به رويارويي با  اي ناگزير توده جنبش اعتزاضي توده بودند.

  ديكتاتوري فردي شاه و تمامي سيستم خاندان پهلوي كشاند.    
انقالب اجتماعي بر محور كدام طبقات اجتماعي به پيروزي رسيد و :  آرش

» غير اسالمي«و آيا انقالب  كننده بود نقش خميني تا چه اندازه تعيين
 ممكن بود؟

  

ست همگاني، با حضور و نقش همه  ، انقالبي 57انقالب :  خاني رحيم
اي و ضد  هاي اجتماعي شهري. انقالبي توده ها، قشرها و گروه طبقه

  ديكتاتوري فردي شاه.
هاي ضد ديكتاتوري هيچ طبقه اجتماعي  ها و شورش در آغاز اعتراض

نقش  –قه سامان يافته در نهاد صنفي يا سياسي به صورت طب –شهري 
ها  ها، كنش برنده در جنبش اعتراضي ندارد. سرشت اعتراض محوري و پيش

خواهي همين سرشت  هاي شهري ايران از آغاز جنبش مشروطه و شورش
همگاني ضداستبدادي، ضد ديكتاتوري و ضد استعماري آن بوده است. در 

و نخبگان سياسي (با گرايش ليبرال خواهي، روشنفكران  جنبش مشروطه
وران و تهيدستان شهري،  دموكراسي يا سوسيال دموكراسي)، بازرگان، پيشه

روحانيان و طلبه، در جنبشي همگاني به همسويي گرائيدند به ضد 
 خودكامگي دربار قاجار و براي حاكميت قانون.

هاي  خورشيدي و بركناري رضاشاه، در فضاي آزادي 1320پس از شهريور 
دهي مبارزه صنفي و سياسي طبقه  سياسي، حزب توده ايران براي سامان

كارگر كوشيد و در برپايي نهادهاي صنفي نيرومند كارگري در صنعت نفت، 
هاي توليدي، پيشقدم شد. با اين همه اين جنبش ملي شدن  و ديگر رشته
ي همگاني ملت ايران به ضد خودكامگي دربار و چيرگي  نفت و مبارزه

  پوشاند. درت سياسي استعمار است كه تمامي فضاي سياسي ايران را ميق

ها و  خورشيدي نيز گروه 56و  55هاي  در آغاز جنبش اعتراضي سال
هاي اجتماعي شهري خواهان برچيدن دستگاه سانسور و خفقان  اليه

  هاي سياسي قانون اساسي مشروطه بودند. پليسي و دستيابي به آزادي
ها، پيشروان  ها و بيانيه ها، فراخوان اي سياسي، گردهماييبه گواهي رويداده

هاي آزاديخواهانه، روشنفكران، نويسندگان، وكيالن دادگستري،  اين كوشش
هاي  حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و نخخبگان سياسي بودند با گرايش

  رو. گوناگون ملي، چپ، دموكراتيك و مذهبي ميانه
هاي سياسي قانون اساسي  ي، حقوق و آزادياما شاه كه با ديكتاتوري فرد

مشروطه را يكسره پايمال كرده بود؛ رهبران و كوشندگان جبهه ملي و 
نهضت آزادي و پايبندان به فعاليت سياسي قانوني و آرام را نيز سركوب و 

هاي  نشين كرده بود، نخواست و نتوانست در همان آغاز جنبش خانه
با دست كشيدن از ديكتاتوري راه حل  جويي سياسي كند و اعتراضي، چاره

  سياسي پيش گيرد.
ها، جهت  به سامان دادن اعتراض جبهه ملي و نيروهاي همسو نيز توانا

هاي شهري  هاي دموكراتيك همگاني و رهبري سياسي توده دادن خواست
نيز  39-42هاي  جبهه ملي حتي در همان دوره تنفس سياسي سال نبودند.

هاي برنامه و سياست خود پايان دهد بهتر بگوئيم  ايينتوانسته بود به نارس
نه در برابر رفرم  سياستي بود. گي و بي برنامه ها نيز گرفتار بي در همان سال

ارضي شاه برنامه اصالحي و دموكراتيك داشت نه در برابر روند ديكتاتوري 
جبهه ملي پيرامون نياز به رفرم ارضي و  فردي شاه سياستي روشن و كارآ.

رانداختن بزرگ مالكي در ايران، ساكت بود. شايد حضور، يا نفوذ كساني از ب
زمينداران بزرگ در جبهه ملي و رهبري آن، مالحظه روحانيان مخالف 

هايي با رنگ راديكال و چپ،  اصالخات ارضي و نيز پرهيز از طرح برنامه
  كننده بوده باشند. برنامگي فلج ساز اين سكوت و بي سبب

 1342خرداد  15ته، پس از سركوب شورش مذهبي از اين گذش
خورشيدي، دستگيري ناموجه و خودسرانه شماري از رهبران و كوشندگان 

» صبر و انتظار«جبهه ملي، اللهيار صالح رهبر جبهه ملي آشكارا سياست 
» سياست«كساني از جوانان جبهه ملي در زندان قزل قلعه، اين  اعالم كرد.

ها  سر ياس و خشم سر به ديوارهاي سنگين سلول را تاب نياوردند؛ و از
  كوبيدند.

و نيز پذيرش دكترين آيزنهاور » صبر و انتظار«در پيش گرفتن سياست 
براي خاورميانه به اميد گشايشي در سياست و روش آمريكا و در فضاي 
سياسي ايران، جبهه ملي را فروكاست به تماشاگر خاموش نمايش 

  كتاتوري فردي شاه.ها و گسترش دي شكني قانون
اعتنا به قانون و  جبهه ملي پايبند فعاليت قانوني بود در حالي كه شاه بي

هاي سياسي قانون اساسي مشروطه، جايي براي حضور  حقوق و آزادي
جبهه ملي به انزوا كشانده شد و تسليم  گذاشت. قانوني جبهه ملي باقي نمي
ي حضور  و نقشي در مبارزه جبهه مل 56تا  42انزوا شد. از اين رو از سال 

ي ملي  اي، جبهه ضد ديكتاتوري ندارد. و در برآمد جنبش اعتراضي توده
هاي  برد خواسته دهي جنبش اعتراضي و پيش نتوانست در سامان

دموكراتيك همچون سخنگوي ملت ايران در برابر ديكتاتوري فردي شاه 
  جلوه كند.

يي خلق، و سازمان هاي فدا نيروهاي چپ و راديكال، سازمان چريك
ي  مجاهدين خلق، گرفتار بحران تئوريك، سياسي، تشكيالتي، با همه

اي به  دهي و هدايت انقالبي توده ي رزمندگي و فداكاري، از سامان پيشينه
  گستردگي انقالب ايران بازماندند.

هاي سنگيني  هاي فدايي خلق در نبرد مسلحانه با رژيم، ضربه چريك
ها و به كل جنبش  ترين ضربه رژيم به چريك رگخورده بودند، اما بز

هاي اوين بود. جزني  خواه ايران، كشتن بيژن جزني و ياران در تپه ترقي
شخصيتي بود در قامت رهبري در سطح ملي براي جنبش چپ و 

اي  جزني مبارزه با ديكتاتوري فردي شاه را آن شعار عمده خواه. ترقي
ي ملت را به كارزار مبارزه  وهاي تودهتوانست بيشترين نير دانست كه مي مي

  بكشاند.
نژاد نيز با درست دانستن اين ارزيابي براين باور بود كه جنبش  پاك

ست كه در شهرهاي  اعتراضي مردم ايران در اساس جنبشي ضد ديكتاتوري
گيرد، و شاه نه از راه جنگ  هاي گوناگون شهري پا مي بزرگ و در ميان اليه
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زار به زير كشيده  در همين شهر تهران و در اللهاي دهقاني كه  توده
  شود. مي

دهي مبارزه ضد  در نبود نيروهاي ملي يا چپ راديكال توانمند به سامان
اهللا خميني و پيروان او با چاالكي و سرسختي  ها، آيت ديكتاتوري توده

رهبري جنبش را در دست گرفتند؛ احتمالي كه از ديد تيزبين جزني پنهان 
هاي سياسي ملي و چپ،  بندي ود پيش چشمان ناباور صورتنمانده ب
  ها شد در برابر شاه. پذير شد. خميني سخنگوي توده امكان

شخصيتي نزديكان او به  در اين روند خطاي سياسي شاه و كوربيني و بي
ي خميني ياري رساند. آن هم در زمان حضور خميني در عراق و  نام و آوازه
و » احمد رشيدي مطلق«ايران، نوشته كذايي بودن در گستره  ناشناخته

پروا به خميني تبعيدي ناشناخته او را چون حريف سرسخت  ناسزاگويي بي
  ي مردم نماياند. شاه به توده

ي اطالعات، همبستگي عاطفي و  شاه با دستور چاپ آن نوشته در روزنامه
  هاي مردم را به خميني ارزاني داشت. سياسي توده

برابر شاه و چاالكي تبليغي شبكه گسترده پيروان سرسختي خميني در 
ناپذيرانه او را به گوش  هاي آشتي مذهبي او در نهادهاي سنتي مذهبي پيام

هاي دوم و سوم به پيروان  شمار روزافزوني از روحانيان رده ها رساند. توده
اي  هاي توده ها و جوانان مذهبي، اعتراض خميني پيوستند و به ياري طلبه

فعال شدن بازار سنتي تهران و بازار  ي مذهبي گرفتند. تبليغات ويژه را زير
شهرهاي بزرگ چون تبريز، اصفهان، مشهد و شيراز نيروي اجتماعي 

  جنبش مذهبي را توان بيشتري داد.
هاي  دوره جنبش ملي شدن نفت، بازار و بازاريان ايران، كسبه و توده

ي ملي در  ند. جبههشهري، پشتيبانان سياسي جنبش ملي مصدقي بود
مسير انقالب، از همراه كردن بازار و بازرگانان با خود بازمانده بود. بازار به 

  جنبش مذهبي پيروان خميني پيوست.
هاي شهري به ضد ديكتاتوري فردي  و بدين روال در جنبش همگاني توده

شاه، نيروهاي مذهبي زير رهبري خميني، انقالب را با ايدئولوژي اسالم و با 
  نام خميني در آميختند. 

روشنفكران و نيروهاي سياسي مختلف به انقالب اسالمي چگونه  : آرش
برخورد كردند؛ خطاهاي آنان چه بود و چرا جمهوري اسالمي به فاصله 

  ها شد؟ كوتاهي پس از انقالب موفق به سركوب نيروهاي آن

  

ي  مبارزه شمار بزرگي از روشنفكران و نيروهاي سياسي ايران : خاني رحيم
هاي سياسي قانون اساسي  ي درخواست آزادي ضد ديكتاتوري را بر پايه

مشروطه و باور به فعاليت قانوني و مدني بنا كرده بودند. مبارزه سرشتي 
ضد ديكتاتوري و آزاديخواهانه داشت و آغازگر جنبش اعتراضي، همين 

وشش گروه از روشنفكران و نخبگان سياسي بودند و گواه روشن اين ك
ها و  ها، سخنراني هاي سرگشاده اعتراضي، بيانيه آزاديخواهانه همان نامه

هاي روشنفكران و نخبگان سياسي و كوشش نهادهاي  گردهمايي
دموكراتيك و مستقل چون كانون نويسندگان ايران، كانون وكالي 

  هاي دفاع از حقوق بشر. دادگستري، جمعيت حقوقدانان و جمعيت
ري فضاي سياسي آن دوره و ويژگي روشن خوب است براي يادآو

هاي روشنفكران و نخبگان سياسي،  گرايانه درخواست خواهانه و قانون آزادي
خورشيدي را  1355آبان  11» هاي همگاني بيانيه درخواست«اي از  فشرده

شرط الزم و ضرورت «يگانه » احياي حاكميت مردم«بياوريم كه در آن 
  هاي دموكراتيك: همراه با خواستهدانسته شده » دفع بحران كنوني

  اجراي تجزيه ناپذير اصول قانون اساسي ايران -1«
  آزادي زندانيان و تبعيدشدگان سياسي -2
هاي  حزبي و آزادي احزاب، مجامع مذهبي و اتحاديه الغاي نظام تك -3

  صنفي
  آزادي مطبوعات و انتشارات -4
هاي شهر و تشكيل  انحالل مجلسين شوراي ملي و سنا، انحالل انجمن -5

  انتخابات بر اساس آزادي راي همگاني 
هاي  احياي استقالل قوه قضائيه و اعاده صالحيت عام دادگاه - 6

  دادگستري و انحالل جميع مراجع قضايي اختصاصي

هاي فردي و  هايي كه به آزادي ها و دستگاه انحالل كليه سازمان -7
هاي آشكار و  ارتكاب خشونتاجتماعي مردم تجاوز نموده و در اين راه از 

  گردان نبوده و نيستند. نهان مستمراً روي
تعقيب و مجازات قانوني كليه متجاوزان به حقوق اساسي و منافع  -8

  مردم و جامعه.
تحكيم و پيشبرد موجبات اجراي حقوق بشر از طريق الحاق ايران به  -9
  ...»المللي حقوق مدني و سياسي  پروتكل ضميمه ميثاق بين«

اي از روشنفكران و نخبگان سياسي  اين بيانيه را طيف گسترده
شده با گرايش ملي، دموكرات، چپ، سوسياليست،  شناخته
  دموكرات، و مذهبي امضا كرده بودند. سوسيال

ها و  ها و خواسته واكنش دستگاه ساواك شاه در برابر چنين بيانيه
توان  ان را ميهاي فرهنگي و دموكراتيك از جمله كانون نويسندگ كوشش

حرمتي ساواك به خانم هما  در داستان ربودن و ناسزاگويي، زدن و بي
خواند و شنيد و نيز در  -از امضاكنندگان بيانيه –ناطق و نعمت آزرم 

يورش چماق بدستان گارد شهرباني به گردهمايي كاروانسرا سنگي و زدن 
سر و و كوبيدن روشنفكران و نخبگان سياسي و از آن ميان شكستن 

گذاري پشت در خانه  دست داريوش فروهر رهبر حزب ملت ايران. و بمب
  هدايت متين دفتري.
خواهانه  هاي ضد ديكتاتوري و آزادي ها و كوشش اما فراتر از بيانيه

روشنفكران و نخبگان سياسي، هشدارها و نقدهاي روشن شماري از 
ي است روشنفكران ايراني درباره جنبش مذهبي و ديدگاه هاي خمين

  ».حكومت اسالمي«درباره 
ي  پرده ي وزين و بي ي چنين هشدارها و نقدهايي نوشته ي برجسته نمونه

چرا با «به نام » اهللا العظمي خميني آيت«مصطفي رحيمي است خطاب به 
خورشيدي، در هنگام  1357در دهم ديماه » جمهوري اسالمي مخالفم

  اي خميني. گيري اقتدار توده اوج
هاي مخالفت خود با  ي جاندار، مصطفي رحيمي انگيزه هدر آن نوشت

» مربوط به همه مردم ايران«شمرد؛ انقالب را  را برمي» جمهوري اسالمي«
اي كه ايجاد شده مربوط به همه ملت ايران  حماسه«گويد  داند و مي مي

است پس كار منطقي و درست و عادالنه آن است كه فقط مهر ملت بر آن 
و اين » ار ديگري امري عمومي را اختصاسي خواهد كردباشد و بس، هر ك

جمهوري اسالمي يعني اين كه حاكميت متعلق به روحانيون باشد و «كه 
ها و  اين خالف حقوق مكتسبه ملت ايران است كه به بهاي فداكاري

هاي بسيار اين امتياز بزرگ را در انقالب مشروطيت بدست آورد  جانبازي
گونه قانون اساسي ما با  ... بدين "ملت است قواي مملكت ناشي از"كه 

 "واليت فقيه"و  "واليت شاه"قبول اصل مترقي حاكميت ملي به بحث 
  ».پايان داده است

حكومت «و » حكومت مشروطه«اشاره مصطفي رحيمي به جدال 
افكار عمومي و مجلس «است در طلوع مشروطيت و اين كه » مشروعه

گيري مصطفي رحيمي آن  ؛ نتيجه »را نپذيرفت» حكومت مشروعه«وقت 
جمهوري اسالمي با دموكراسي منافات دارد. دموكراسي به «است كه 

معناي حكومت همه مردم، مطلق است و هرچه اين اطالق را مقيد كند به 
گونه مفهوم  اساس دموكراسي (جمهوري) گزند رسانده است. بدين

 -اسي بورژواييدموكر -جمهوري اسالمي (مانند مفاهيم ديكتاتوري صالح
آزادي در كادر حزب) مفهومي است متناقض. اگر كشوري جمهوري باشد، 
برحسب تعريف حاكميت بايد در دست جمهور مردم باشد، هر قيدي اين 

كند. و اگر حكومت كشوري، اسالمي باشد،  خصوصيت را مخدوش مي
ديگر جمهوري نيست، زيرا مقررات مربوط به حكومت از پيش تعيين شده 

  »و كسي را در آن قواعد و ضوابط حق چون و چرا نيست. است
يابي جنبش  ي ديگر از واكنش روشنفكران ايران نسبت به قدرت نمونه

ي تحليلي و  توان در نوشته مذهبي و استقرار حاكميت اسالمي را مي
انداز تيره به قدرت  ي دكتر مهدي بهار ديد كه در آن چشم هشداردهنده

وان خميني را ترسيم كرده بود. روشنفكران و رسيدن جنبش مذهبي پير
نخبگان سياسي در روند گسترش جنبش اعتراضي، با واقعيت سر بر 

اهللا خميني و سرانجام سركردگي او در  آوردن جنبش پرتحرك پيروان آيت
  رو شدند. اي روبه جنبش توده
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پيگرد پيوسته ساواك شاه و از ميدان به در كردن نيروهاي چپ و نيز 
گرا از سويي و رشد گرايش مذهبي از راه  اي دموكرات و ملي قانوننيروه

ها و فضاهاي مذهبي و در اختيار داشتن شبكه نهادهاي  زنده شدن سنت
  اهللا خميني شد. ساز برتري نيروهاي آيت سنتي سبب

نگاران، وكيالن  پس از انقالب نيز روشنفكران، نويسندگان، روزنامه
هاي سياسي چپ،  بندي ي از صورتدادگستري، حقوقدانان و شمار

دموكراتيك و ملي همچون جبهه دموكراتيك ملي و جبهه ملي (از پس 
هاي ضد  همراهي اوليه و شركت در كابينه بازرگان) در برابر سياست

  هاي سياسي دفاع كردند. دموكراتيك رژيم، از آزادي
دست شمردن جنبش روشنفكري و سياسي ايران، ناديده  رو يك از اين

ها و نيروهاي گوناگون آن و سپس خالصه كردن اين  رفتن گرايشگ
جنبش در همراهي با جنبش مذهبي و ياري در به قدرت رساندن 

ي جنبش روشنفكري و نگاهي گزينشي  جمهوري اسالمي، خالف پيشينه
  دار به رويدادهاي تاريخ سياسي است. و جهت
بر اين پايه طعن و گويي و دگرگون جلوه دادن رويدادهاي تاريخي و  خالف

لعن و نفي روشنفكري ايران، ريشه دارد در نگاه و روش اقتدارگرايانه و 
  ها و نيروهاي بازمانده دوران ديكتاتوري فردي. خواهانه گرايش تماميت

ي قلب دروغپردازي و تماميت خواهي رژيم  چنين گرايشي آن روي سكه
  يران.جمهوري اسالمي است در نفي تماميت جنبش روشنفكري ا

ريشه در  -و نه نقد و تحليل آن -از سوي ديگر نفي روشنفكري
  هاي توتاليتاريستي فاشيستي و استالينيستي دارد. گرايش

 - هاي اجتماعي ي توتاليتاريسم در تاريخ جنبش شوربختانه هر دو شاخه
هاي سياسي  بندي ها و صورت دار هستند. گرايش سياسي ايران پيشينه

رش مناسبات با آلمان هيتلري در واپسين فاشيستي در دوره گست
هاي استالينيستي از پس جنگ دوم،  هاي سلطنت رضاشاه؛ و گرايش سال

  در ايران رونقي گرفتند.
هاي نه  خواهي فاشيستي و استالينيستي، جابجايي مرز نازك ميان تماميت

هاي هواخواهان هر دو گرايش پديد آورد. پس از  چندان كوچك را در صف
تش هيتلري و پيشروي آن تا قلب روسيه گرايش به آن سو و يورش ار

آور استالينگراد، گرايش به اين سو.  پس از مقاومت و نبردهاي شگفت
هاي فكري و سياسي پيش از استالينگراد و  بندي ها و صف گرايش  جابجايي

اين كه امروزه و از پس فروپاشي  پس از آن را در ايران نيز ديده ايم.
اند به  هاي سرسخت ايراني روي آورده ي از استالينيستشوروي، شمار

ها اين نيز جاي  هاي نئوكان هواداري سرسختانه از نئوليبراليسم و سياست
هاي پرولتري ديروزي  چنانكه شماري از انترناسيوناليست شگفتي ندارد. هم

  اند. تندرو روي آورده» ناسيوناليسم قومي«امروزه به 
  ري ايران نمودهاي ديگري نيز دارد.طعن و لعن و نفي روشنفك

شماري در نفي روشنفكري ايران و مبارزه روشنفكران به ضد ديكتاتوري 
خود به تاييد اقتدارگرايي رضاشاه و » منطق«فردي شاه در فرجام 

رسند. رضاشاه قهرمان مشروطه  ديكتاتوري فردي محمدرضاشاه مي
يس كرد و پيشرفت شود. چرا؟ زيرا رضاشاه دولت مركزي مقتدر تاس مي

بود، » خواهان هاي اساسي مشروطه خواسته«اقتصادي را تامين كرد كه از 
پردازي و تاريخنگاري ضدروشنفكرانه، پايمال كردن همه  در اين چهره
هاي سياسي قانون اساسي مشروطه بدست رضاشاه ناديده  حقوق و آزادي

  شود. گرفته مي
ته چشم بر تاسيس دولت نگر كه در گذش سويه نگر و يك گرايش مطلق

بست و او را قزاق و  ي رضاشاه مي هاي اقتصادي دوره مركزي و پيشرفت
نگري  سويه نگري و يك دانست، امروزه با همان مطلق ضد قهرمان مي

  نماياند. رضاشاه را قهرمان مشروطه مي
نگري  پردازي تازه تغيير نكرده است. مطلق هيچ چيز در اين نگرش و چهره

نگري و شيفتگي سياسي نوين  ياسي پيشين جاي به مطلقو شيفتگي س
  داده است.   

ي جنبش روشنفكري، دموكراتيك و چپ ايران،  باري، دستكاري پيشينه
انقالب را بر » گناه«ها و نيروهاي گوناگون آن، بار  ناديده انگاشتن گرايش

ست ضد  دوش آن انداختن و نفي يكپارچه روشنفكري ايران كاري
هاي ديكتاتوري و  از هر سو كه باشد در خدمت قدرت روشنفكري و

  خواه. تماميت

  

  

  
  

ست  تحليل و نقد جنبش روشنفكري و خطاهاي نيروهاي سياسي، كاري
نيازمند بررسي بنيادهاي ايدئولوژيك سياسي اين جنبش و نيروهاي 

  سياسي.
ي ايران و  هاي سياسي در تحليل و درك شرايط ويژه توان نارسايي مي

بندي چپ، يا  هاي سياسي آن يا آن صورت ر خط مشي و تاكتيكخطا د
ملي يا دموكرات را بررسي كرد اما بدون نقد و تحليل بنيادهاي 

توان به ژرفاي نارسايي  ها و رفتارهاي سياسي نمي ايدئولوژيك، انديشه
  انديشه و مبارزه سياسي در ايران پي برد.

ليبرال ايراني، مذهبي و گرا، دموكرات،  چرا نيروهاي سياسي چپ، ملي
خواهي رژيم اسالمي، سياستي  مجاهدين خلق نتوانستند در برابر تماميت

هاي  همسو و متناسب با شرايط سياسي ايران در دفاع از حقوق و آزادي
  سياسي در پيش گيرند؟

ي فهم سياست و روش كارآ در  بنيادهاي ايدئولوژيك سياسي بازدارنده
هاي يكسان در  و نيز ريشه ها بودند؟ كدام برابر رژيم جمهوري اسالمي
هاي گوناگون  هاي سياسي با سياست بندي بنيادهاي ايدئولوژيك صورت

به راستي چه بود؟ جدال و » مائوئيسم«و » ايسم توده«چه بود؟ تفاوت 
هاي در اساس الگوبرداري شده،  ها و خط مشي ها، تحليل جدل ايدئولوژي

  گذاشت.  باقي نمي جايي براي انديشه سياسي مستقل
ها، جايي براي  ها و شعارها و خط مشي ناهمساني تند و ظاهري تحليل

نگر و  هاي ايدئولوژيك مطلق بندي هاي يكسان صورت تامل در ريشه
  ها باقي نگذاشت. گاه ها و قبله انديش وابسته و پيوسته به قطب جزم

وروي، ي الهام گرفته از سياست ش ي خط مشي ويژه حزب توده برپايه
  نمود. مي» خط مشي ضد امپرياليستي امام خميني«پشتيبان 

برداري از ايدئولوژي و  حريف سرسخت مائوئيست و سه جهاني با گرته
» نه شرقي، نه غربي«سياست قطب چين، براي پر زور كردن سياست 

  جمهوري اسالمي كوشيد.
ضد هاي  گروهك«هاي حزب توده براي كوبيدن  چه تفاوت بود ميان شيوه

» افشاگري«ي در دسترس با  مائوئيستي طرفدار چين بهر وسيله» انقالبي
» سوسيال امپرياليسم«و وابسته به » حزب خائن«سه جهاني درباره 

اردوگاه «شوروي. آن براي كشاندن جمهوري اسالمي به سوي 
كوشيد و اين براي راندن  مي» داري راه رشد غير سرمايه«و » سوسياليسم

مستقل و «و سياست » جمهوري خلق چين«به سوي  جمهوري اسالمي
هاي ايدئولوژيك خود  هاي فدايي خلق بر پايه و اگر سازمان چريك». ملي

نيز بر همان » اقليت«به سوي حزب توده چرخيد، » اكثريت«لرزيد و 
  را پي ريخت و فرو ريخت.» هاي رزمي جوخه«هاي ايدئولوژيك،  پايه

ي  را مايه» نيابت امام«و » يتوال«اگر جمهوري اسالمي باور به 
خواهي نظام كرده بود، سازمان مجاهدين خلق نيز با  ايدئولوژيك تماميت

دست به سالح برد. رويارويي مسلحانه » پيشتاز«و » خلق«هاي  مفهوم
ها و  مجاهدين و سركوب خشن و خونين جمهوري اسالمي، تنش
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هيچ  ساز كشاند. ي رويارويي سرنوشت هاي سياسي را به نقطه بندي جبهه
  گرايش و نيروي سياسي از پيامدهاي سنگين اين رويارويي در امان نماند.

گيري از شرايط جنگ، خيزش مسلحانه نيروهاي  جمهوري اسالمي با بهره
خواهان خودمختاري در كردستان، دست بردن مجاهدين به مبارزه 

كوب نيروهاي سياسي را سر -هاي چپ و نيز شماري از گروه -مسلحانه
را » جنايت«انگيز رژيم جمهوري اسالمي،  كرد. در اين سركوبي دهشت

  شرمسار كرد.
سياسي  -پرسش آن است كه آيا نيروهاي سياسي، تنها سركوب سازماني

ها گذرا بودند؟ ارتجاع  ، تاكتيكي و سياسي و شكستها شدند؟ آيا نارسايي
ا سياسي به نيروهاي سياسي زد. ام-هاي سنگين سازماني ضربه

» خطاهاي«نيروهاي سياسي در رويارويي با ارتجاع، تنها » خطاهاي«
نگر،  تاكتيكي، سازماني يا سياسي نبود. بنيادهاي ايدئولوژيك مطلق

هاي تحليلي عاريه، جايي براي انديشه و رفتار  نابردباري انقالبي، دستگاه
  گذاشت. سياسي دموكراتيك و مستقل باقي نمي

گري ارتجاع، نيازمند  ي، نابردباري و سركوبخواه رويارويي با تماميت
اي دموكراتيك، پلوراليستي و بردبارانه كه در  اندازي بود از انديشه چشم

افق سياست ايران گشوده نبود. نه پيش از انقالب و نه پس از آن. و 
خواه در جنبش روشنفكري و  ها و نيروهاي دموكرات و ترقي گرايش

ه در سكوت ديكتاتوري فردي شاه رخ داد، سياسي ايران، به همان گونه ك
اي نيز ناشنيده و ناديده ماندند. و اين  در خروش راديكاليسم انقالب توده

آنان باشد، از سرشت انقالب بود. » خطاي«بيش از آن كه از ناتواني و 
انقالبي ناگزير از درون جنبش اعتراضي گسترده به ضد ديكتاتوري فردي 

  شاه.
هاي  اي و بحران اسالمي كه غرقه در نارضايي توده رژيم جمهوري : آرش

داخلي و خارجي است چطور بر سر پا مانده و حكومت خود را تا به امروز 
  ادامه داده است؟

  
گونه  آن - رو كه رژيم جمهوري اسالمي نخست و شايد از اين : خاني رحيم

در » غرقه«اي و  در نارضايي توده» غرقه« -پسندد مي» تبليغ سياسي«كه 
  بحران نيست!

ها، تبليغ ژورناليستيِ تكراري در اين دو سه  پرده بگوئيم، در اين گفته بي
 نشيند. دهه، به جاي ارزيابي سياسي خونسردانه مي

ها، راديو  هاي بازارپسند سايت پرده بگوئيم، تيترها و نوشته باز بي
 هاي تبليغي داخل و خارج را ضد فرهنگي و ضد ها و دستگاه تلويزيون

دانم. و شايد اين موفقيت جمهوري اسالمي است كه  روشنگري مي
جنس تبليغات او  سياست و تبليغات سياسي مخالفين او همرنگ و هم

  شوند. مي
نارضايي «) با مطلق انگاشتن Populistباور ( از اين گذشته، گرايش مردم

 يا باورمند و» ها توده«خواهد ببيند بخش بزرگي از همين  نمي» ها توده
هاي پيدا و ناپيداي مالي و اداري  هواخواه نظم حاكم هستند يا با رشته

  اند. بدان وابسته
هاي  از نابساماني» اي نارضايي توده«شود كه  و اين نيز ناديده انگاشته مي

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، هنوز به معناي نارضايي سياسي و خواست 
توان دريافت  گرچه مي هاي دموكراتيك نيست. ديگر اين كه دگرگوني
است براي ميدان دادن به گفت » تجاهل العارف«اي  گونه» آرش«پرسش 

بحران «و » اي نارضايي توده«و گو اما ناگزير بايد گفت كه نه تنها 
  -نيز» شرايط انقالبي«بل پديد آمدن » بحران سياسي«و » اقتصادي

ش انقالبي و به خودي خود به معناي خيز -گونه كه لنين تبيين كرد آن
  بر افتادن نظم حاكم نيست.

نيز به معناي » حاكمان نتوانند«و » ها نخواهند توده«پديد آمدن وضعيت 
  ها نيست. فروريختن حاكميت

هرچند  –بايست گروهي  در برابر ترديد، تزلزل و ناتواني حاكمان، مي
يكدست و با تهور براي كسب قدرت كمين كند و به ميدان  - كوچك

  بيايد.
و » بحران اقتصادي«در » غرقه«ري حتي اگر جمهوري اسالمي را با
دانيم كه نه قدرت  بدانيم، اما اين را هم مي» بحران داخلي و خارجي«

سياسي جمهوري اسالمي براي نگهداري و ادامه حاكميت خود در ترديد و 

اي در برابر آن  تزلزل است و نه جايگزين دموكراتيك مصمم با پايگاه توده
  است.

ي جمهوري اسالمي، شايد بهتر  ي آينده زني درباره از اين رو به جاي گمانه
 ي بديل انديشيد. باشد به چرايي نبود سياست و سامانه

از  57خالصي مردم از اين رژيم و اين كه يكبار ديگر مثل انقالب   : آرش
  چاله به چاه نيفتند مستلزم چيست؟

  

ي گذشته نيست و به خالف  ر سادهدانم. زيرا آينده تكرا نمي : خاني رحيم
ي  آن گزاره ي شناخته شده گذشته هم چراغ راه آينده نيست. آن گزاره

نما، براين پايه بود كه گويي سير گريزناپذير تاريخ به سوي  ي حقيقت ساده
ست گذرا و هر تجربه  رفت امري ست، هر شكست و پس فرجام مقدري

  ي مقدر. چراغي فراراه آينده
تر فروپاشي اردوگاه  الب ارتجاعي اسالمي در ايران و سپسپيروزي انق

  بايست تمامي اين تصوير و تصور را دگرگون كرده باشد.  سوسياليسم، مي
درنگ بيفزاييم كه انقالب بيش از هر چيز نشان داد آرزوي بازگشت به  بي

اسازگار با سرشت حتي سنت و حاكميت مذهب آرزويي است ناممكن و ن
بنا به سرشت خود بنياد  - هر انقالبي -سالمي زيرا انقالباهمين انقالب 

  لرزاند و دگرگون كند. ها و نهادهاي سنت را هم مي انديشه
همه «انقالب مشروطه ايران، با پيش آوردن اصل حاكميت ملي و اصل 

بنيادهاي سنتي آئين حكمراني خودكامه » قواي مملكت ناشي از ملت است
واهي ايرانيان و اصول قانون اساسي خ جنبش مشروطه را تكان داد.

دانيم  را نيز برنتابيد. مي» مشروطه مشروعه«مشروطه، بنيادها و مدعيات 
اما از انقالب مشروطيت تا برافتادن سلطنت پهلوي و از انقالب اسالمي 

آميختگي، و هم ناسازگاري و جدال بنيادهاي حاكميت  تاكنون،  هم درهم
هاي سنتي استبداد سياسي و  و شيوهدولت حقوقي مدرن با بنيادها 

نوردد، و  ي سياسي جامعه ايران را درمي استيداد ديني، همه پيكره
ملت و تاسيس دولت حقوقي مدرن هنوز به فرجام  - دهي روند دولت سامان

  نرسيده است.
رژيم جمهوري اسالمي » بحران«ترين  ترين و بنيادي از اين ديدگاه، بزرگ

و واليت فقيه، بحران مشروعيت سياسي است. و ي حاكميت مذهب  بر پايه
ي  جاست. بر پايه ساز با جمهوري اسالمي همين كانون جدال سرنوشت

بنيادهاي حقوق اساسي مدرن و اصول حاكميت ملي مبتني بر اراده و آراي 
آزاد آحاد ملت ايران، جمهوري اسالمي هيچگونه مشروعيت سياسي ملي و 

  قانوني ندارد.
نخست و پيش از هر چيز » اين رژيم«از » ردم ايرانخالصي م«و پس 

هاي سياسي از  بندي رهايي ذهن و زبان مردم ايران و صورت» مستلزم«
هاي سنتي و جزمي اقتدارگراي ضد  ها و ايدئولوژي باورها، انديشه

  دموكراتيك است.
ها و  زمان و در خود به معناي شكست طرح پيروزي انقالب اسالمي هم

تر با سركوب خونين  گرا بود. شكستي كه گرچه سپس ي مطلقها ايدئولوژي
تر شد اما هنوز و بهر رو شكستي گذرا، سازماني  جمهوري اسالمي، سنگين

  شد. يا دست باال شكستي سياسي انگاشته مي
فروپاشي اردوگاه سوسياليسم اما بنيادهاي ايدئولوژيك و پشتوانه معنوي و 

ديگر  لرزاند و ويران كرد. هاي چپ را بندي ي صورت اخالقي همه
هاي جامعه سياسي ايران، نيروهاي ملي، مذهبي، ليبرال،  بندي صورت

دموكرات، سوسياليست يا سوسيال دموكرات نيز از شعاع تاثير فروپاشي 
هاي سياسي در  بندي اردوگاه سوسياليسم بيرون نماندند زيرا بهر رو صورت

خويش را » هويت«ز بخشي ا -چپ-» ديگري«كنش و واكنش نسبت به 
هاي سياسي ايراني نيز همه  بندي دادند و ديگر اين كه صورت سامان مي

ي فضاي پس از جنگ دوم جهاني، جهان دو قطبي و جنگ سرد  پرورده
هاي سياسي ايران،  بندي هاي جهاني بودند و شماري از صورت بندي بلوك

  كنند. شوربختانه هنوز در فضاي سياسي جهان دوقطبي سير مي
گرفتار بحران ژرف  - هاي آن بندي به شمول همه صورت -چپ ايران

اندازهاي  بنيادها و چشم ايدئولوژيك سياسي، تشكيالتي و معنوي است.
لنينيستي  -اند. روشن نيست بنيادهاي ماركسيستي چپ نااستوار و ناروشن

هاي كنوني چه  بندي هاي پيشين در انديشه و سياست صورت برنامه
  اي پيشين به اعتبار خود باقي هستند يا نه؟ د؟ بندهاي برنامهجايگاهي دارن
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١١  102 ي آرش شماره

  
  
  

  

  

  
  
  
  

هاي چپ نقد و تحليل روشني از  بندي ها از آنجاست كه صورت ناروشني
  كنند. اي خود ارائه نمي اندازهاي برنامه بنيادهاي ايدئولوژيك و چشم

 هاي چپ با روشنفكران و پژوهشگران چپ يا الئيك و بندي پيوند صورت
  دموكرات گسسته است.

ي چپ پيرامون  حتي دانسته نيست كه پژوهش دانشگاهيان با پيشينه
هاي سياسي بازتاب دارد يا  بندي ي كارگر ايران، در صورت وضعيت طبقه

  نه؟ 
ي خود را ننوشته است. ديگران  هايي از تاريخ و پيشينه چپ تاريخ يا گوشه

  كنند.  نويسي مي براي چپ تاريخ
ي مبارزات اجتماعي و سياسي ايران پس از  ك سد سالهدر تاريخ ي

دموكرات، كمونيست، ماركسيست  هاي چپ، سوسيال مشروطه، گرايش
اند.  هاي سياسي و فرهنگي نوين پيشگام بوده مستقل، در پيشبرد انديشه

شد؛ راست  روشنفكري ايراني و زايش فرهنگي بدون چپ، شكوفا نمي
نوز هم به فرهنگ ليبرال دموكراسي و بورژوايي سترون فرهنگي بود و ه

اتيك مدرن دست نيافته است. هنوز با فرهنگ و زبان اقتدارگرايي نابودي و 
كند نه حضور قانونمند و رقابت و همزيستي  سركوب چپ ايران را آرزو مي

  در ظرف ملي.
هاي  اخالقي ها و بي سياسي چپ و نه تناقض -ي برتري فكري اما نه پيشينه

هاي ايراني، هيچيك به خودي خود امتيازي براي چپ امروز ايران  نئوليبرال
  نيست.

 -چپ ايران هنوز از زير بحران ايدئولوژيك و شكست بنيادهاي ايدئولوژيك
  سياسي خود بيرون نيامده است.

ها  اندازها و برنامه چپ خود را بازنيافته، تعريف نويني از هويت خود ، چشم
  ها ارائه نكرده است. و سياست

» وظائف انجام نشده«به تعبير دوست مهربانم ناصر مهاجر، چپ ايران 
از جزميات » خالصي«بسياري پيش رو دارد. چپ تنها در صورت 

تواند به  ايدئولوژيك گذشته و بازتعريف هويت نوين چپ است كه مي
مردم ايران بينديشد و در آن راه بكوشد. از ديدگاه كسي با » خالصي«

اش با  مروزه روز نيز هنوز احساس و عاطفه و زندگيي چپ كه ا پيشينه
يابد،  هاي چپ براي عدالت اجتماعي و آزادي معنا و مفهوم مي چپ و ارزش

آرزومند برخاستن چپ هستم و ايستادن چپ بر پاهاي استوار عدالت و 
  آزادي در ايران. 

  2008دسامبر  8

*  

 درنگي بر نقش زنان در انقالب

 
  شهال شفيق

  

پادشاهي نقطه پايان نهاد نظام  بر 1357در انقالبي كه در سال نقش زنان 
و جمهوري اسالمي را در ايران مستقر كرد كليدي براي  بازگشايي بغرنج 

  اين رويداد به دست مي دهد .
و تظاهرات خياباني چنان  ها در اين انقالب حضور زنان در اعتراض

رفتاري كامال مخالف  ود كه آيت اهللا خميني را واداشت گفتار گير بو چشم
  تغيير روش او در چه بود؟  گذشته خود در پيش گيرد.افكار با 

، دراعالميه اي "حق راي زنان "، خميني براي مخالفت با 1341در سال  
سر خود و " قم، به دولت تاخته بود كه "علماي"مشترك با هشت تن از

حق زنان يا وارد  مردم را گرم مي كند به دخالت زنان در انتخابات يا اعطاي
نمودن نيمي از جمعيت ايران در جامعه و نظائر اين تعبيرات فريبنده كه 

، 1342. درسال )1("جز بدبختي و فساد و فحشا چيز ديگري همراه ندارد
از تساوي " در اعالميه اي به مناسبت آغاز محرم، بانگ بر آورده بود كه

ماع كه مستلزم مفاسد ها در اجت حقوق اظهار تنفر كنيد و از دخالت زن
  ).2("بيشمار است ابراز انزجار و دين خدا را ياري كنيد

اما، نزديك به دو دهه بعد، دربيانات دوره انقالب، خميني به گونه اي ديگر 
هم اكنون زنان مسلمان ايران در مبارزات سياسي و "گفت: سخن مي

شهرهاي  تظاهرات بر ضد شاه شركت دارند. به من اطالع داده اند كه در
ايران زنان جلسات سياسي دارند. در نظام اسالمي زن همان حقوقي را دارد 
كه مرد دارد. حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق راي دادن، حق راي 

  )3("گرفتن.
شركت چشمگير زنان درصحنه اعتراض ها، خميني را كه حاال ديگر امام   

سياست  نان دراجتماع وحضور آواقعيت و رهبر لقب يافته بود به اذعان 
مي سخن در آغاز دهة چهل خطاب به جامعه مردان، اززنان  اگر واداشت.

گفت، ازتساوي حقوق زن و مرد ابراز انزجار مي كرد و دخالت زنان در 
اجتماع  را عامل فساد قلمداد مي نمود، درپايان دهة پنجاه، زنان را 

از  ر انقالب مي ستود ومستقيما مورد خطاب قرار مي داد، شركت آنان را د
در مصاحبه ها و نطق هاي  برابري حقوق زن و مرد در اسالم دم مي زد.

ي دادن و انتخاب شدن وآزادي در تحصيل و أبراي ررا انقالبيش حق زنان 
  ت. به رسميت شناخ كار

دگرديسي گفتارخميني ناشي از دگرگوني بازگشت ناپذيرموقعيت زنان در  
زنان در انقالب، خود بيانگر تغيير بنيادي جايگاه  ايران بود و شركت وسيع

ـ  1906(1290ـ1285آنان در جامعه بود كه در فاصلة دو انقالب مشروطه 
  رخ داد.  ميالدي) 1979(1357ميالدي ) و انقالب 1911

اين نكته  را مطرح مي كند  "انقالب مشروطه ايران"ژانت آفاري در كتاب 
از جستجو و ياد آور داستان  فراموش سبب س 1357كه رخدادهاي انقالب 

شدة مبارزات زنان ايران در انقالب مشروطه شد. چرا كه هواداران آزادي 
زنان در مواجهه با افكار و اقوالي كه  فمينيسم را به مثابه پديده اي غربي 

ميان بسياري از چپگرايان نيز رواج داشت، به ناگزير در  در نفي مي كرد، و
فمينيسم  بومي بر آمدند و اين كوشش به تحقيق و جستجوي ريشه هاي 

باز شناسي نقش زنان پيشرو ايراني در سالهاي پاياني قرن نوزده و اوائل 
مبارزه براي  جنبشآفاري بر اين نظر است كه  )4(قرن بيست انجاميد.

درسخن از اين  حقوق زن در ايران عمدتا ريشه در انقالب مشروطه دارد.
 زناني است كه غالبا از طبقات باالي جامعه بودند واشاره او به  جنبش،

ها به تاسيس نهادهاي مدني آموزشي  مستقل از دولت و متشكل در انجمن
 توانستند تغييرات مهمي در كشاناند شمارو درماني پرداختند وعلي رغم 

ميان اينان به  زندگي زنان شهري پديد آورند. گروهي از زنان روشنفكر در
خواستار اصالحاتي شدند كه با  انديشه هاي غالب پرداختند و نقد و ستيز با
همچنين از نوشته ها و  . او)5(فمينيستي تلقي مي شود ،زبان امروزي
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اقدامات مردان مترقي حامي حقوق زنان در ميان شعرا و روزنامه نگاران 
نظير ايرج ميرزا و دهخدا و تقي زاده و وكيل الرعايا مي گويد. هما ناطق با 

در آغاز نيمه دوم ") مي نويسد كه 1848ـ1810د  از طاهره قره العين (يا
سده نوزده، ايران نخستين و يكتا سرزمين اسالمي بود كه مساله زن را 
گستاخانه و بي پروا به ميان آورد؛ به رغم دولت مذهبي و اقتدار اهل 

 ،. درهمين حال)6("مذهب و  به رغم كمبود آگاهي و فقدان شرايط ذهني
شركت فعال "اطق در نقد كلي بافي ها و جمله پردازي ها در تجليل از ن

در جريان  "زنان در مبارزات ضد استبدادي و ضد استعماري و دمكراتيك
انقالب مشروطه، با آوردن مثال هايي از دنباله روي زنان از ماليان واپس 

 نقش ارزنده و خالق زنان را بايد نخست در "گرا، تاكيد مي كند  كه 
كه در  )7("مطبوعات و فعاليت هاي فرهنگي نهضت مشروطيت جست

زنان در پيكار عليه جهل و واماندگي  خود، به ستيز عليه جهل و "متن آن 
برمي خيزند و به راه يابي براي فرار از چنگال سنن و  "واپس ماندگي حاكم

احكام پوسيده اقدام مي كنند. دراين باره ناطق به نوشته هايي همچون 
بي بي خانم اشاره دارد و مكتوبات زنان پيشرو در  "معايب الرجال"ساله ر

نشريات مترقي و فعاليت هاي آنان در ايجاد مدارس دخترانه و نيز 
شركتشان  در انجمن هاي مخفي  كه ماليان برپايي آن را زير سر بابيان 

  ميدانستند.
   

  انطلب ازحضور تا نقش آفريني حق

نان در انقالب مشروطه به اختصار از نظر گذشت نكاتي كه در بارة نقش ز
ما را به تامل در بارة اين موضوع مهم دعوت مي كند كه صرف حضور زنان 

در يك رويداد اجتماعي و از جمله انقالب ها را نمي توان به حساب مبارزة  
ارزش گذاري مثبت يا  فمينيستي گذاشت. در كاربرد لفظ انقالب، فارغ از

ه كشمكش اجتماعي سياسي نظر دارم كه به دگرگوني بنياد منفي، به آنگون
شود و مفهوم  فمينيسم را درمعناي عام مبارزه  سياسي يك كشور منجر مي

  براي به دست آوردن آزادي، برابري و استفالل زنان به كار مي برم.
انقالب مشروطه با ايجاد قانون اساسي و مجلس در دگرگوني بنياد سياسي 

ي حتي صوري حقوق زنان يي برداشت اما به لحاظ شناساهاي جامعه قدم
از انقالب در رديف صغيران و  برآمدهقانون  هيچ گامي برنداشت. زنان در

مهجورين قلمداد گشتند و حتي موجوديت مبارزة آنان نيز تنها دهه ها بعد 
اين واقعيت بيانگر نكته اي مهم است: تحقق  موضوع توجهي در خور شد.

ست كه طي آن نه فقط  برخورداري اك در گرو روندي حقوق دمكراتي
اين حقوق به رسميت شناخته مي شود بلكه صاحبان حقوق  آدميان از

مي  ختهدرعرصة جامعه به مثابه نقش آفرينان اجتماعي ـ سياسي بازشنا
ند.  قوام ذهنيت مدرن بدون پذيرش آزادي بيان و قلم  و فعاليت شو

پذير  آزاد و امكان هاى رسانهدز غياب  اجتماعي و سياسي ميسر نيست و
تحول مدرن امكان  ،فعاليت سازمان ها و گروه ها، سنديكاها و احزاب شدن

تعميق نخواهد يافت. موقعيت زنان در جامعه موضوعي است كه به وضوح 
اين واقعيت را نشان مي دهد. الزمة آزادي زنان ازميان برداشتن فرودستي 

اخالق رايج  مداوما  قوانين و سنن و آداب و ست كه اي يو نابرابري ها 
براي تغيير موقعيت زنان نه تنها قوانين، بلكه تصاوير  بازتوليدشان مي كند.

مي بايد  ،هاي جنسيتي و مفاهيم رايج در بارة زن، رابطه زن و مرد و نقش
ي رابطة زن و مرد از يرها د. آزادي زنان جزندستخوش دگرگوني قرارگير

االري  نيست و دستيابي زنان به برابري طبعا موجب بحران س قيود جنسيت
تزلزل مارزشي است چرا كه اركان روابط سنتي نابرابر در خانواده را 

د. در هم ريختن نقش هاي از پيش تعيين شده هويتي زنانه و مردانه كن مي
هاي  طبعا اخالق رايج را دستخوش گسيختگي مي كند. ادارة اين بحران

مستلزم پيشبرد همزمان تغييرات قانوني،  ،هت مدنيتدر ج "طبيعي"
ست كه به اي يدگرگوني ارزشها  يك، اجتماعي و فرهنگي است و الزمة اين

و كار اقتدار در  زها اما با سا و رونق مي دهد. اين ارزش امكانمرد ساالري 
ي دارند و يجامعه در ربطند. قدرت مطلقه و اقتدار پدرساالر با هم خوانا

، دمكراسي راه را براي دگرگوني ارزش هاي پدر ساالري مي برعكس 
گشايد. در اينجا از دمكراسي آن الگوي ايدآلي را در نظر دارم كه خودآئيني 

افكند . در اين معنا جايگاه فرد آزاد و مختار  به  جمعي و فردي را پي مي
ز ا مند بهرهنيزو شريك است  مثابه شهروند در پايه گذاري قوانين عمومي

رابطه اي چند جانبه  ،اين الگوي ارزشي.مسئول در برابر آن  است وآن  
ميان آزادي و برابري و استقالل برقرار مي كند كه چند و چون آن، البته 
در گرو توازن قواست و منوط به مبارزات اجتماعي سياسي و فرهنگي. 

و  ست براي اين مبارزات و گشاينده راه براي تحول فردادمكراسي ظرفي 
مدرنيزاسيون ( به معني  صرفا بهجمع. در اين معناست كه مدرنيت 

بل فراهم آورندة روند  خالصه نمي شود نوسازي اقتصادي و اجتماعي)
  تحولي مداوم در جهت مدنيت است .    

حقوقي كه پيشروترين زنان درانقالب مشروطه  ،درحكومت شاهان پهلوي 
به آموزش دست  زنان يافت. خواهانش بودند به واسطة اصالحات تحقق 

يافتند و وارد عرصه عمومي شدند. اما فقدان دمكراسي آنان را همچون 
ي شهروندي محروم مي كرد. تحقيق اليز سانا يهمة آحاد جامعه از  پويا

 1357تا انقالب  1280ساريان  پيرامون جنبش حقوق زنان در ايران از 
در اين  )8(دست مي دهد. هداده هاي ارزنده اي براي مشاهدة اين امر ب

تصويب قوانين اصالحي نقش فعال بازي  ميان نقش و ياد زناني كه در
، كردند از چشم و قلم  افتاد تا آنكه فمينيست ها در داخل و خارج  كشور

ند.  دو شناساندپيشينة مبارزاتي زنان در ايران چهرة آنان را  يابى با ريشه
 1993ت.ـ در ايران، در  سال مثال شاخص در اين باره جالب توجه اس

نوشين احمدي خراساني و پروين اردالن  فعاليت هاي مهرانگيز 
كه در دورة پهلوي به  را احقاق حقوق زنان ايران مدافعان ازمنوچهريان،

 )9(تحرير درآوردند. مقام سناتوري رسيد، در كتابي ارزنده  به رشتة
در 1997ن  كه  در سال هاي زنان ايرا درخارج كشور سمينار بنياد پژوهش

حقوق  و مدافعكه مبارز  فرانسه برگزار شد از خانم مهرانگيز دولتشاهي،
ميالدي و  60مجلس شوراي ملي دردهة  زنان بود و از اولين زنان نمايندة

  . )10(ثر در تصويب اليحه حمايت از خانواده، تجليل كردؤم
   

  غفلتي محتوم؟ 

تغييرات بنيادي در وضع  هي بود برگوا ،حضور چشم گير زنان در انقالب 
همين واقعيت سبب تغيير لحن آيت  باال گفته شد،زنان ايران و چنانكه در 

ثر زنان در انقالب بياني ؤاهللا خميني نسبت به آنان شد. اما مشاركت م
 هاي حق طلبانه در جهت آزادي زنان ، نه نيافت. غياب خواستطلبا حق
زنان و مردان   اكثريتروزگار و غفلت غالب بر فضاي آن  "همه با هم"در

هاي  ي نشان بارزي از عدم شكل گيري هويتطلب چپ و ملي گرا از اين حق
 اجتماعي ـ سياسي متكثر و گونه گون است كه به اسالم گرايان ياري داد

اين خود يكي  سياسي را از آن خود كنند. هاى به آساني رهبري اعتراض تا
بود كه در انقالب و پس از آن  )11( "شده مدرنيتة مثله"از نتايج بارز

نمودار شد. روشن ترين تبلوراين پديده را در نقش زنان در انقالب مي توان 
  ديد.

اصالحات مدرن را مثله كرد و از  ،پس استبداد كه پرورندة فساد است
اسالم رهايي "تعميق آن جلو گرفت. فقدان آزادي بيان به رشد اتوپياي 

سياست هاي شاه در كمك به اسالميون براي مقابله با ميدان داد و  "بخش
مي ناميد  به اين جريان ياري شايان رسانيد.  در  "ارتجاع سرخ" آنچه

در پي ايجاد  "جنگ سرد"همان حال قدرت هاي غربي نيز كه در فضاي 
حمايت از اسالم گرايي به  ،بودند در مرزهاى اتحاد شوروى "كمربند سبز"

  ختند. پردا
ده نيست كه در تحليل از داليل قدرت گيري اسالم گرايان تنها به اما بسن

چنين روشي تنها سالح نقد را از دست   .نقش صاحبان قدرت كفايت شود
بايد از خود بپرسيم نقش نيروهاي  حاصلي جز خودفريبي ندارد. مي نهد و

مخالف ديكتاتوري شاه درآنچه رخ داد چه بود؟ و در پاسخ به اين پرسش 
گزيرمي بايست به نقد آن روند هاي فكري و فرهنگي بر خيزيم كه به نا

  اتحاد ناگفته و ناپايدار نيروهاي چپ و ملي گرا را با اسالم گرايان شكل داد.
، بل حادثه بد ازبه گمان من پيروزي اسالم گرايان نه تصادف بود و نه 

ه و حاصل جمع كنش همة نقش آفريناني بود كه عمل ايشان ابر و باد و م
از  هميار تا مرتجعين قدرت به كف آورند. در كار كرد و خورشيد و فلك را

ها پيش از انقالب نحله هاي گوناگون فكري و سياسي از ليبرال تا  دهه
راديكال (از بازرگان ها تا شريعتي ها) به  ترويج اسالم  سياسي كمر بسته 

اقشار شهري را ميان  "ي بخشياسالم رها"بودند. هم اينان  اوتوپياي 
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، غيبت فكر و خواست آزادي و  ناپذيرگستردند. اما ديگر مهم انكار
دمكراسي تحت عنوان شعارهاي ضد امپرياليستي در ميان نيروهاي چپ و 
ملي گرا در ايران است و فراموشي خواست هاي آزادي و حقوق بشر و 
فرعي انگاشتن حقوق زنان.  فراموش نكنيم كه از دهه ها پيش، گسترش 

ي تجدد يستيزي، كه با يكي كردن غرب و امپرياليسم به سياه نما غرب
خود "و  "ابتذال"، تصوير غير سنتي زنان را به شائبه خاسته بودبر

حجاب زنان كه در ادبيات تجدد خواه دوران انقالب  آلوده بود.  "باختگي
اسالم رهائي "مشروطه به زندان و كفن ماننده مي شد به مدد ترويج 

ه نماد مبارزه استحاله يافت. جاذبه ضد غربي اين بدعت حتي آنان ب "بخش
اسالم "را كه به اين راه باور نداشنند به چشم بستن بر معنا و نتايج 

در جبهه هاي مبارزه با  "ييجهان سوم گرا "كشاند. رواج انواع  "سياسي
سياست هاي استعماري دول غربي به افكار و اعمالي كه نقش مذهب را در 

  . )12(ي افزودييج توده مي ستود دامن زد و بر غفلت از خطر اسالم گرابس
در چنين وضع و حالي  حضورانبوه زنان درانقالب  به رسميت شناختن  
حق آنان براي آزادي و برابري را در پي نداشت. اسالم گرايان با اذعان به 
  گستردگي اين حضور به كنترل و سمت و سو دادن به آن در جهت اهداف

جدا كردن زن و مرد  در صفوف تظاهرات و صالي اسالميون  خود برآمدند.
اولين نشانه هاي اين استراتژي بود كه با   "خواهران" درتشويق حجاب
اينان بزودي نقش نماياني  ي ييشتري يافت.ي كارآاهللا بسيج زنان حزب

سركوب بازي كردند كه به  كنترل و تهييج و درشبكة عنكبوتي تبليغ  و
ها ، مدارس و دانشگاه ها،  اسطه كميته ها و انجمن هاي اسالمي درخيابانو

در مقابل،  گسترد. فعاليت تار و هاي كار مكان ديگر ادارات و كارخانه ها و
وراي عكس العمل هاي اينجا و آنجا،  نيروهاي انقالبي غيراسالم گرا،

راسالم گرا صفوف  انقالبيون غي واكنشي در خور نداشتند. زنان بسياري در
كه نطام اسالمي فعال بودند. شمار باالي  زنان در زندان هاي سياسي 

خيلي زود در گشود و هزاران هزار مخالف رژيم خميني را در خود جا داد و 
اما شعارهاي  گواهي بر اين مدعاست. ،به مسلخ شكنجه و اعدام كشاند

ر خور آزادي و برابري و استقالل زنان جز نزد معدودي جايگاهي د
چند هفته اي پس از به قدرت رسيدن اسالم گرايان، پس  )13(ت.يافن

ازفرمان خميني براي اجباري كردن حجاب در محل كار، صداي اعتراض 
هاي تهران كه فرياد ميزدند  آزادي، نه شرقي و نه  هزاران زن در خيابان

  ي نرسيد. يبل جهاني است به جا ،غربي
روز به روز، در تبعيد و در ايران،  اسالمي،اما پس از تجربة تلخ جمهوري  

طنين ديگر يافت، تا امروز كه نبض فمينيسم، به همت  اناين صدا هزار
هاي  خارج كشور و در  قلب جنبش هاي  زنان پيشرو، در دل  فعاليت

مدني در ايران مي زند كه تغيير براي آزادي و  برابري را مي خواهند. آن 
ي از بند حكومت اسالمي و جدايي دين يرها ش سخت بها برابري كه تحقق

ها، ازمهم ترين  با همة فراز و نشيباز دولت گره خورده  و جنبش زنان را  
  .كرده استدمكراسي خواهي در ايران  حركت انپرچمدار
  2008دسامبر 
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  هاي آرش پاسخ باقر مؤمني به پرسش

  

  از گورستان آغاز شد

  با شوالي خفاش و سيماي  مفيستوفل

  دراكوال اين بار بر زادگاه من سايه گسترده.

  آيد گفته بودند در دانشگاه فرود مي

  .گاه گورستان نشست بر تخت

  و چون نفس تازه كرد با فرياد مرگ

  خواند.» جام زهر«و صلح را » بركت«جنگ را 

  در چشم برهم زدني اجساد كشتگان بر خاك ريخت

  و خون زير پاي او فواره زد.

  زنده ماندگان تا به خود آمدند

  دانشگاه مصالٌ بود       

  و ايران گورستان                 

  و انقالب ضد انقالب.                          

  

  
  

بايد به پيش از پاسخ به سواالت طرح شده، و پيش از هر چيز ديگر 
انقالب "را  1357شود انقالب مردمي بهمن اين سوء تفاهم كه سبب مي

بخوانند، و در پرسش سوم شما هم ـ شايد از روي مسامحه ـ بكار  "اسالمي
مسلمان و غير مسلمان ـ رفته، پايان داد. نسلي كه درگير انقالب بوده ـ 

خوب به ياد دارد كه تا آخرين لحظة انقالب هيچ سخني از اسالمي بودن 
هاي خود  آن در ميان نبود و اگر چه روحانيان، و بويژه خميني، در مخالفت

با حكومت استبدادي ـ استعماري محمد رضا شاه از جفا و ستم اين 
بودن انقالب  "المياس"گفتند، سخني از  حكومت در حق اسالم سخن مي

http://dialogt.de/



    1357سي سال پس از انقالب بهمن ماه 

١٤  102 ي آرش شماره

بمعناي خاص در كار نبود، و اين فقط پس از سقوط آن حكومت بود كه 
  با توجه به اصول اسالمي بميان آمد. "جمهوري"سخن از 

اين سخن مطلقاً ادعائي گزاف نيست و اگر به تاريخ و جريان جنبش 
كنيم كه انقالب بهمن، كه  بازگرديم مالحظه مي 57انقالبي پيش از بهمن 

هاي مردم از هر قشر و هر طبقه در آن شركت داشتند، انقالبي مردمي  ودهت
داري  بند و بار سرمايه بود كه از اختالف شديد طبقاتي و حكمراني بي

وابسته به امپرياليسم امريكا مايه ميگرفت و خواهان سرنگوني استبداد 
ي سلطنتي پاسدارِ اين نظام بود. البته امروزه، كه يك نظام استبداد

ارتجاعي و قرون وسطائي مذهبي بر ايران حاكم شده شايد براي اثبات اين 
آوري  نكته به توضيح بيشتري نياز داشته باشيم. اما من در اينجا براي ياد

تنها و بعنوان يك سند قانع كننده عباراتي را از نوشتة يك روشنفكر 
كه او چند آوري  شناخته شده را نقل ميكنم با اين ياد "سوسيال دمكرات"

آورد و  به اسالم رو مي 1357هفته پس از پيروزي انقالب و در اسفند سال 
جمهوري "با سياه كردن صفحات بسيار ميكوشد تا اصالت و درستي عنوان 

هاي  را بر حكومتي كه در راه است توجيه كند و در برابر نگراني "اسالمي
حكومت مطلق " و به "استبدادي ديگر"كساني كه بيم دارند انقالب به 

نيز ثابت كرده است  "تحليل علمي"كند كه  منجر شود ادعا مي "روحانيون
به مفهومي كه در اسالم دارد، زياني به دمكراسي و  "حاكميت الهي"كه 

و  رساند و با مفهوم جمهوري اسالمي تعارض ندارد حكومت مردم نمي
افكني و  نفاق دهد كه: اين نگراني از آينده ... زمينه را براي هشدار مي

به  57بهمن  22سازد. با اينهمه او انقالب را كه در  پاشي آماده مي زهر
هدف خود رسيده براساس شعارهائي كه در جريان جنبش انقالبي مطرح 

خواند كه ريشه در حاكميت  مي انقالب دمكراتيك و مليشده يك 
  يسد: نو سلطنتي استبدادي و وابستگي آن به استعمار خارجي داشته و مي

از مشاهده و تحليل عواملي كه در نتيجة جنبش ملي دگرگون شده  "
 "هاي ملي اتحاد  در هدف و آرمان "يد كه   آ است اين نتيجه بدست مي

هاي  ترين همبستگي ما بوده است. برخوردهاي اجتماعي، تجربه مهم
هاي جمعي از خود گذشته، تبليغ و  ها و مقاومت تاريخي، افشاگري

هاي روشنفكران و رهبران سياسي،  روحانيون مبارز و نوشته هاي خطابه
با بقاياي نظام استبدادي و تا زماني كه مردم را قانع ساخت كه 

، هيچ راه كنند هاي اقتصادي و سياسي را طرح مي خارجيان برنامه
نجاتي براي ملت وجود ندارد. مردم بدين نتيجه رسيدند كه بايد نظام 

را بجاي آن نشاند. در راه الت و آزادي و برابري و عدحاكم را برانداخت 
، همه بپاخاستند و يكدل و همگام به پيش هدف مشتركرسيدن به اين 

  )1( "رفتند.
اگر بخواهيم سخن اين نويسنده را، كه در گرماگرم انقالب و در زير 
سلطة تبليغات ديني روحانيون با احتياط فراوان و هزار اما و اگر به قلم 

رسيم كه برحسب تعريف او در  خالصه كنيم به اين نتيجه ميآورده، 
هاي خلق به اين  مجموعة توده 1357هاي انقالبي بهمن  روزهاي درگيري

نتيجه رسيده بودند كه براي برانداختن نظام استبدادي حاكم وابسته به 
و   "اقتصادي و سياسي "استعمار خارجي موجود، كه بر تمام وجوه 

چنين براي استقرار  اند، و هم ران تسلط مطلق يافتهاجتماعي جامعة اي
عدالت و آزادي و برابري كه هدف مشترك ملي و همگاني بود، در يك 

شود جنبة  اتحاد و همبستگي همگاني بپاخيرند؛ و چنانكه ديده مي
دمكراتيك و ضد امپرياليستي اين انقالب آنچنان اساسي است كه حتي در 

ارانه نيز كمترين نشان و ردپائي از اسالم و ك اين توضيح كامالً محافظه
  حاكميت اسالمي، به هر شكل و مضمون، وجود ندارد.  

بايد دانست كه اين انقالب مطلقاً يك  57ـ در مورد انقالب بهمن 1
ها پيش آغاز شده و ريشه در  پديدة ناگهاني و تصادفي نبود بلكه از سال

د سلطنتي، كه پس از كودتاي بند و بار استبدا عمق جامعه و در نظام بي
بركشور حاكم شده بود، داشت و از عوامل سياسي، اقتصادي  32مرداد  28

  و اجتماعي مايه گرفته بود. 
هاي  براي درك بهتر اين انقالب در آغاز بايد به تحوالت اجتماعي سال

آغاز شد. او در  1339چهل بازگشت كه از برنامة اصالحاتي اميني در سال 
ئي مردم در داخل كشور و فشار دولت كندي در امريكا بر شاه در اوج نارضا

وزيري را دريافت داشت و روز بعد  فرمان نخست 1340ارديبهشت  16

دعوت  "جهاد"مردم را براي ريشه كن كردن فساد و قطع دست فاسدان به 
كرد. او در واقع بدنبال يك بحران اجتماعي ـ سياسي  روي كار آمد كه 

هاي رو به گسترش سياسي و اجتماعي بضد نظام  ر اعتراضتظاهرات آن د
از آغاز سال پيش شروع شده بود و هدف دولت دموكرات امريكا در تحميل 
او به شاه هم صرفاً براي انجام يك رشته اصالحات، بقصد كنترل و رفع اين 

هاي اجتماعي، بود.   بحران و جلوگيري از گسترش و عمق يافتن نارضايتي
ان مسائلي مانند تورم جدي و فساد رو به رشد موجبات تظاهرات در اين زم

يافت  سياسي را فراهم ساخت كه روز به روز گسترش و عمق بيشتري مي
بنحوي كه در جريان انتخابات بيستمين دورة مجلس شورا در مرداد ماه 

و  "مليون"و  "مردم"، كه با باصطالح رقابت دو حزب شه ساختة39سال 
ترين انتخابات  ننگين"را  سي آنان انجام گرفت و اميني آنمانورهاي سيا
ها و سازمانهاي مخالف دستگاه استبدادي، مانند  ناميد، نيرو "دوران اخير

دانشجويان و معلمان و جبهة ملي دوم، به ميدان آمدند و مبارزات  پيگير و 
ارديبهشت  12جدي  آنان، از جمله تظاهرات وسيع خونين معلمان در 

بعنوان اعتراض به كمي حقوق، كه با تيراندازي پليس و قتل يكي  40سال 
از دبيران همراه بود، به ابطال اين انتخابات و تغيير دولت و سرانجام روي 

طلب اميني در شانزدهم ارديبهشت و انحالل هر دو  كار آمدن دولت اصالح
آن مجلس شورا و سنا در نوزدهم همين ماه انجاميد و با روي كار آمدن 

  چرخشي در نظام اجتماعي ـ طبقاتي و سياسي ايران بوجود آمد.
اصالحات ارضي و تحديد مالكيت و مبارزه «به اين ترتيب دولت اميني 
هاي  در رأس برنامه "بقول خودش  "را » با فساد و تنزل هزينة زندگي

قرار داد؛ و در حقيقت نيز دولت او با آغاز اصالحات ارضي  "انقالبي دولت
و اساسي، كه به نفي مطلق بقاياي مالكيت بزرگ ارضي و نظام ارباب  عميق

انجاميد، و همچنين مبارزه با فساد اداري و مالي، كه بطور  ـ رعيتي مي
اي را در  عمده عوامل بانفوذ درباري و امراي ارتش را در برميگرفت، دور تازه

  زندگي اجتماعي كشور بنيان نهاد. 
، يعني 1341تير ماه  27اني نياورد و در اما دولت اميني دوام چند

درست پس از چهارده ماه، ناگزير از كار كناره گرفت. جريان از اينقرار بود 
كه دولت او با اقدامات خود قدرت متمركز در حاكميت شاه را كامالً محدود 

اي قرار گرفته  سابقه و بشدت متزلزل كرده بود و شاه كه در موضع ضعف بي
خر فروردين اين سال براي جلب حمايت دولت امريكا به اين بود در هفتة آ

هاي رئيس  كشور سفر كرد و در آنجا توانست با تسليم دربست به خواست
جمهور كندي نظر او را براي بركناري دولت اميني جلب كند. او درمالقاتي 

ترين نقاط  براي افراد دور افتاده "امريكا" "امروزه كلمة«با كندي گفت: 
مفهوم پيشرفت، نوعدوستي، جوانمردي و دفاع از حق و عدالت جهان 
 "يك دوست مبارز و سلحشور "و كندي نيز در پاسخ، از او بعنوان » است

براي بقاي استقالل  تنها قدرت و نيروي اصلي و اساسي"نام برد و او را
ها پيش  شيرازة امور ايران مدت"خواند، كه بدون وجود او  "و آزادي ايران

) او در حقيقت با اين سخنان قطع حمايت 2("گسيخته شده بود از هم
خود از دولت اميني را اعالم كرد. بالفاصله پس از اعالم اين سخنان و 
بازگشت شاه از سفر امريكا اميني به دولت امريكا حمله كرد كه كمكهاي 

اي با شاه  مالي خود را به ايران قطع كرده، و اندكي بعد نيز پس از مشاجره
ر سر پيشنهاد كاهش بودجة ارتش و مخالفت شاه با اين پيشنهاد از مقام ب

  خود استعفا كرد. 
هاي اصالحي بصورتي  برنامه  باين ترتيب پس از اين تاريخ اجراي

انحرافي و با تعديل و تغيير اساسي همراه با تبليغات جنجالي در خدمت 
جريان سالها  سابقة قدرت شاه درآمد كه در افزايش مجدد و سريع و بي

حمايت كامل و يكجانبة امريكا به استبداد مطلق و همه جانبة او، و 
سرانجام پس از چهارده پانزده سال به بحران عميق و همه جانبة جامعة 

  ايران انجاميد. 
بند و بار شاه  هاي خودسرانه و بي اين بحران، كه محصول روند سياست

داري امپرياليستي  يت سرمايهدر وابستگي دربست و در پناه تشويق و حما
هاي  امريكا بوجود آمده بود، در اساس پاية اقتصادي داشت كه به بحران

 اجتماعي و سياسي انجاميد. 
شاه در قدم اول كوشيد تا جريان انحالل روابط ارباب ـ رعيتي را 

پايان برساند و در اين ماجرا طبعاً  سود دهقانان مرفه ـ به بنحوي ـ و البته به
بازداشت و تبعيد بعضي از ملّاكان مخالف اصالحات ارضي و قطع نفوذ به 
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بقاياي مالكيت بزرگ ارضي در درون قدرت، بويژه درگيري با بقاياي نظام 
هاي عشايري، و  عشايري اقدام كرد و در مورد اخير بعلت مسلح بودن نيرو
هاي نظامي و  بخصوص عشاير مناطق فارس و جنوب، كار به درگيري

اعدام شش تن از سران ايالت  ام خلع سالح آنان انجاميد و باالخره با سرانج
  مختلف جنوب به اين مشكل پايان داده شد. 

ـ رعيتي و كنار گذاشتن ملّاكان و   نابودي نظام اجتماعي ارباب
اي براي  هاي تازه نمايندگان اين نظام از قدرت ايجاب ميكرد كه سياست

ش گرفته شود و دولت دست به جلب و جذب نيروهاي تازه در پي
اي متشكل از بيش از سه هزار  هائي بزند. اين بود كه شاه در كنگره آوري نو

اي بود و  سابقه و پانصد دهقان ميانه حال، كه حركت اجتماعي ـ سياسي بي
ابتكار ارسنجاني وزير كشاورزي اميني ـ كه به كار خود در دولت دست  به

اي را عرضه داشت كه  كيل شد، مواد ششگانهنشاندة شاه ادامه ميداد ـ تش
هاي دولتي و  در آن عالوه بر الغاء رژيم ارباب ـ رعيتي، فروش سهام كارخانه

سهيم كردن كارگران در سود منافع كارگاههاي توليدي، مواد ديگري را نيز 
مانند اصالح قانون انتخابات و ايجاد سپاه دانش، در برداشت. شاه سپس 

مي اين اصول، و در حقيقت براي تثبيت قدرت بالمنازع براي تصويب عمو
يك رفراندم براه انداخت كه در آن زنان نيز  1341خود در ششم بهمن 

  حق رأي داشتند. 
اعالم روز رفراندم اعتراض جدي مراجع تقليد و مقامات باالئي 
روحانيت قم را برانگيخت و اينان، كه از پيش نيز در مخالفت با اصالحات 

هاي ايالتي و واليتي و تبديل  و نشناختن حق رأي زنان در انجمنارضي 
دست به اعتراضات جدي زده  "كتاب آسماني"به  "قرآن"قيد سوگند به 

خواندند كه به  ها فرا بودند، اين بار مردم را بعنوان تحريم رفراندم به خيابان
تظاهرات عظيمي، بويژه در تهران و قم و زد و خورد پليس با 

هاي  نندگان منجر شد و چون نهضت آزادي و جبهة ملي بامخالفتتظاهرك
روحانيان همراهي كرده بودند عدة زيادي از رهبران آنها را نيز بازداشت 
كردند. در عوض بسياري از دهقانان و كارگران و زنان در اين مراجعه به 

شاه با آرائي  "اصول ششگانه"آراء عمومي شركت كردند و گفته شد كه 
). و مدتي پس از اين 3("به شش ميليون به تصويب رسيد نزديك
ها نيز در پنجم تا نهم شهريور سال بعد همزمان با  نمائي ها و قدرت سركوبي
در مجلس شورا و سنا، در جريان  "كنگرة آزاد زنان و آزاد مردان"تشكيل 

اهللا خميني  يك انتخابات كامالً يكجانبه و كنترل شده، تشكيل شد و آيت
هاي او شناخته شده  علت پايداريش در مخالفت با شاه و برنامه كه به نيز،

بود به خارج كشور تبعيد شد؛ و شاه كه اينك مخالفان را بكلي سركوب 
كرده و جامعه را در ركود و سكوت مطلق سياسي فرو برده و دستگاه 
قانونگذاري و اجرائي را نيز بتمامي در كف قدرت خود گرفته مغرور از اين 

هاي اقتصادي ـ اجتماعي خود را، كه الهام  يروزي، طرح و اجراي برنامهپ
گرفته از امپرياليسم امريكا بود زير نظر مستقيم دولت امريكا و بيست و 
چهار هزار مستشار فني، نظامي و اداري امريكائي، كه براساس 
كاپيتوالسيون از مصونيت قضائي نيز برخوردار بودند، انجام ميگرفت، آغاز 

 كرد. 
ها كه متكي به درآمد روز افزون نفت بود نه در جهت  اما اين برنامه

داري  رفاه تودة مردم بلكه از يك جهت در خدمت صنايع تسليحاتي سرمايه
جهاني و از جانب ديگر در جهت ايجاد اختالف و شكاف عظيم طبقاتي به 

 "تمدن بزرگ"اجرا درآمد. شاه، كه بقول خودش ميخواست كشور را به 
) با تكيه 4كند( "سومين قدرت نظامي جهان تبديل"برساند و ايران را به 

بر درآمدهاي سرسام آور نفت، كه ناشي از افزايش روزافزون توليد و بهاي 
آن بود حريصانه به خريد سالحهاي آخرين مدل از امريكا ـ و احياناً از 

ايران به  1357ـ1349انگليس ـ دست زد بنحوي كه طي سالهاي 
زرگترين خريدار اسلحه در ميان كشورهاي در حال توسعة جهان سوم ب

هاي نظامي  هزينه 1355تا  1352تبديل شد. از جمله در ميانة سالهاي 
ايران چهار برابر افزايش يافت و دولت ايران در اين مدت در حدود يك 
سوم از كل صادرات اسلحه به كشورهاي ديگر را خريداري كرد، و اين غير 

هاي نظامي بالعوض امريكا به ايران بود كه رقم باالئي را تشكيل  كاز كم
ميداد. هشت تا نه درصد واردات نفت امريكا از ايران تأمين ميشد و بخش 
عظيمي از دالرهاي دريافتي، براي خريد اسلحه به امريكا برميگشت. در 

هاي  نتيجه دولت ايران كه همة ذخاير ارزي خود را صرف خريد سالح

كائي ميكرد ناگزير شد حجم عظيمي پول به بازار كشور تزريق كند كه امري
  اين خود موجب تورمي شديد شد.

خوانيهاي شاه يك روزنامة امريكائي در  پروازيها و رجز بهرحال برغم بلند
تا زماني كه ايران  ") نوشت:1976فوريه  13( 1354بهمن ماه  24

صادي مقدم ميشمارد آيندة هاي اقت هاي نظامي خود را بر برنامه هزينه
) در حقيقت هم از همان اوايل سال 5.("كشور تيره و تار بنظر ميرسد

بهاي تجهيزات   عالئم بحران اقتصادي، كه ناشي از تورم و افزايش 1354
نظامي بود، و بدنبال آن گراني و نارضايتي مردم بصورت چشمگيري نمايان 

قتصادي از طريق افزايش بست ا شده بود، و تالش شاه براي شكستن بن
بهاي نفت ديگر نه تنها توفيقي نداشت بلكه موجبات نارضائي دولت 
جمهوريخواه امريكا از شاه و دولت او را فراهم آورد كه كاهش صدور نفت و 
درآمد ناشي از آن را بدنبال داشت. در عوض شاه براي جلوگيري از 

هاي  ن برنامهورشكستگي و رفع بحران به كاهش بودجه و محدود كرد
باعث بيكاري هزاران نفر و از بين رفتن «مدرن سازي دست زد كه خود 

گذاران شد و طبقة متوسط را وحشتزده كرد و هرج و مرج  اعتماد سرمايه
  ) 6».(اقتصادي و بيكاري بسرعت گسترش يافت

  

  
  

اما بحران اقتصادي، كه در اساس از وابستگي دربست اقتصادي و 
هاي تسليحاتي ناشي ميشد با  ليسم امريكا و سياستنظامي به امپريا
زاي اجتماعي ـ طبقاتي همراه شد كه خود محصول همين  تحوالت بحران

هاي غلط اقتصادي ـ اجتماعي بود. توضيح آنكه سرهم  وابستگي و سياست
بندي شتابزدة اصالحات ارضي، بدون توجه به نتايج آن و تدوين طرحهائي 

منفي اين تحوالت سبب بيكاري و فقر مطلق  براي جلوگيري از عوارض
اي از  زمين و حتي ورشكستگي عده هاي دهقانان بي قسمت عظيمي از نيرو

ها شد. در نتيجه مجموع جمعيت  دهقانان متوسط و كوچ آنها به شهر
پنج ميليون نفر بيشتر نبود در سال  1334هاي ايران، كه در سال  شهر

ميليون نفر افزايش يافت كه نيمي از به چهار برابر، يعني بيست  1358
آنان را جوانان زير بيست سال تشكيل ميداد. در عوض توليد كشاورزي 
ايران در سرازيري سقوط افتاد و در نتيجة كمبود مواد خوراكي وابستگي 

اي افزايش يافت. براي مثال تنها  سابقه ايران به محصوالت خارجي بشكل بي
تن برنج و يك ميليون تن گندم از  دولت شصت هزار 1353در خرداد 

خارج خريداري كرد و در اين سال ميزان ورود كاالهاي خارجي آنچنان 
ها براي تخلية بار خود ناگزير بودند سه ماه در بنادر  افزايش يافت كه كشتي

منتظر بمانند و دولت نيز از اين بابت ناگزير بود مبلغ زيادي بعنوان 
  شارژ پرداخت كند. سور

ها عالوه بر كمبود مسكن و مواد  ت وسيع دهقانان به شهرمهاجر
ها نيز  خوراكي و ساير اجناس، كه با فقدان خدمات اجتماعي كافي در شهر

ي روحي را در  ها همراه بود، موجبات گسترش و تشديد فشارها و ناراحتي
هاي بزرگ فراهم كرده بود تا آنجا كه در اول سال  ميان ساكنان شهر

  قانوني از بيست هزار بيمار رواني آزاد در تهران آمار داد.پزشكي  1355
بند و بار  آمد نفت و مصرف بي افزون در اما مهمتر از همه افزايش روز

آن در طرحهاي عمراني و آباداني و رونق اقتصادي در عين حال به ايجاد 
سام آور سرمايه  دار وابستة انگلي و انباشت سريع و سر يك طبقة سرمايه

ها و ساخت و پاخت با دستگاههاي  كاري اميد كه بيشتر از طريق مقاطعهانج
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دولتي، و با استفاده از نظام فاسد مالي ثروتهاي هنگفتي اندوختند. و البته 
هيچ معامله و مقاطعة كالني هم صورت نميگرفت مگر اينكه رضايت خاطر 

لب شده ي كالن ج ها يكي از درباريان و نزديكان شاه با پرداخت دستخوش
ها  باشد. كمتر معاملة اقتصادي و نظامي انجام ميگرفت كه در آن ميليون

تومان رشوه رد و بدل نشده باشد و كمتر طرح عمراني و ساختماني بود كه 
ها و تقلبات غير قابل  هاي كالن و دزدي مقاطعة آن همراه با پرداخت رشوه

  تصور در ساختمان آن رخ نداده باشد. 
دولت ناگزير شد به بعضي  1345نيمة دوم سال  و هنگامي كه از

هائي از آنها اشاره شد  ها رسيدگي كند، به نمونه افتضاحات تقلباتي و رشوه
سازي اف،  ميليون دالر رشوة شركت هواپيما  28كه براي مثال ميتوان از 

ميليون تومان سوء استفاده در معامالت شكر و  300به مقامات ايراني،  14
تومان سوء استفاده از يك معاملة خريد و فروش زمين از  بيست ميليون

جانب سرلشگري كه مدير عامل ساختمان شهري بود نام برد كه بعضي از 
سوء استفاده كنندگان اصلي، همچنان در رأس قدرت حكمروائي ميكردند 

 1354ماندند. براي مثال وقتي در فروردين ماه  و از مجازات مصون مي
آباد فرو ريخت تنها به اين اكتفا شد كه به  اه مهرسقف نوساختة فرودگ

اهمال شركتهاي خارجي سازنده در كاربرد مصالح الزم اشاره شود بدون 
آنكه از مقامات ايراني كه در برابر واگذاري طرح به اين شركتها رشوه گرفته 

  بودند نامي به ميان بيايد. 
افزون  راني روزاين فعل و انفعاالت، كه با گسترش جامعة مصرفي و گ

مواد اولية حياتي همراه بود، هر روز بر دامنه و عمق اختالفات طبقاتي 
افزود:  هاي ديگر جامعه مي داران وابستة انگلي و طبقات و قشر ميان سرمايه

بازار يا بورژوازي متوسط سنّتي و وابستگان به آن، بجز عدة معدودي از 
ند، در برابر پيشرفت اين شد آنان كه وارد مناسبات تازة اقتصادي مي

هاي مختلف اقتصاد بشدت احساس خطر  داري و تسلط او بر رشته سرمايه
آور كوتاه بود و  ميكرد زيرا اينان عالوه بر اينكه دستشان در معامالت سود

آور روز بروز تنگتر ميشد، با بروز عالئم نارضائي ناشي  عرصة معامالت سود
داران  سيدگي به حساب كالن سرمايهاز تورم و گراني هم، دولت بجاي ر

مدرن، بعنوان مبارزه با گرانفروشي بازاريان و كسبه را مورد تهاجم قرار داد: 
ده هزار نفر تاجر و كاسب «هيئت رئيسة اتاق اصناف از كاربركنار شدند، 

مغازه بجرم سوء  600نفر بازداشت شدند و بيش از  7500جريمه و 
بيهوده نبود كه وقتي روحانيان بدنبال ». استفاده و گرانفروشي بسته شد

هاي دولت به مراجع قم دست به اعتراض زدند كسبه و بازاريان  قطع كمك
  ) 7هم متحداً در مخالفت با دولت در كنار آنها قرار گرفتند.(

اي بنام  و در كنار اين جريانات فقيران بسرعت فقيرتر شدند و پديده
هاي  ها در خانه از مردم در كنار شهر نشيني بوجود آمد. عدة زيادي حاشيه

زيستند كه بيشترشان دهقانان مهاجر بودند و عدة  ها مي آباد گلي يا حلبي
پايه نيز،  ها ميزد. زندگي بر كارگران و كارمندان دون آنها سر به ميليون

تر ميشد. در  آور كاالهاي اوليه روز بروز سخت بدنبال تورم و گراني سرسام
نويسندة خارجي بر ميزان تجمل و ايجاد ساختماني  عوض به قول يك

» هاي تهران كالب و كلوب شاهنشاهي و بوتيك هتل هيلتون و كي« مانند 
افزوده ميشد و در برابر كساني كه تمام كاالهاي مصرفي و حتي بسياري از 

اكثريت عظيم ملت ايران در «مواد غذائي خود را هم از خارج وارد ميكردند 
و يك روزنامة معروف فرانسوي ضمن ». رين مردم جهان بودندت رديف فقير

اشاره به فساد و اختالف طبقاتي و وابستگي به خارج، حتي در مورد مواد 
هاي  اختالف سطح زندگي چنان است كه محله«غذائي، در تهران نوشت: 

هاي آباد در ميان درياي فقر و بدبختي  اعيان نشين شمال شهر مانند جزيره
  )8».(سدبنظر مير

اما بحران جامعه كه در وجوه اقتصادي و اجتماعي خود به اوج رسيده 
بود در اثر ديكتاتوري و فشار سياسي نيز بتدريج به بحران سياسي منجر 

هاي اقتصادي ـ اجتماعي باصطالح  شد. شاه در جريان اجراي برنامه
لف بتدريج كوچكترين صداي مخا» انقالب شاه و مردم«يا » انقالب سفيد«

چپ از هر قبيل و جبهة ملي و روحانيت را با حمايت دربست امريكا وتحت 
عنوان مبارزه با كمونيسم خفه كرد و در عين حال با استقرار سانسور بر 
هرگونه انديشة غير رسمي جامعه را دچار يك خفقان مطلق فكري ساخت 

ي، كه هاي رسم ها و نشريه و دنياي مطبوعات به انتشار كتابها و روزنامه
كارشان در زير نظارت كامل سانسور تنها به ستايش از نظام استبداد 

ساير دولتهاي امپرياليستي، كه در  شاهنشاهي بود، محدود شد. امريكا و
هاي  دوران جنگ سرد عليه شوروي و دنياي سوسياليستي به حكومت

استبدادي و مجهز به نيروي نظامي قوي نياز داشتند دربست از تمام اين 
  قدامات شاه و دولت او حمايت ميكردند. ا

هاي سياسي علني بسختي  ها و سركوب اما برغم آن كه تمام فشار
سركوب ميشد اين مبارزه در آغاز بطور عمده بصورت مبارزة پنهاني 
چريكي در ميان نسل جوان، و بويژه با عقايد چپ يا ديني سربلند كرد. از 

ها و خيابانها و ترورهاي  در كوچه اين زمان اخبار درگيري مسلحانة چريكي
انقالبي مسئوالن درجة اول كشور و همچنين مستشاران امريكائي بنحوي 

يافت كه در اساس مورد تأييد مخالفان  مستمر در مطبوعات انعكاس مي
نظام و دستگاه استبداد سياسي قرار ميگرفت و به آنان روحيه ميداد و به 

اكمة خسرو گلسرخي و چهار تن از ساخت، و حتي مح آينده اميدوار مي
، كه به اعدام او و كرامت دانشيان پايان 1352همرزمانش در اواخر سال 

آموزان و دانشجويان بعنوان تجليل از  اي شده بود كه دانش يافت وسيله
هاي مختلف گل سرخ به يكديگر تقديم ميكردند و به  شدگان به بهانه اعدام

ها  در رديف كلمات ممنوعه در نوشته همين دليل از آن پس كلمة گلسرخ
  سانسور ميشد! 

اين شكل مبارزه با همة مشكالت و تلفاتش هر روز شدت و دامنة 
مقامات امنيتي  1355تير  8تري به خود ميگرفت. براي مثال در  گسترده

اعالم كردند كه در جريان كشف ستاد يك گروه چريكي و يك درگيري 
نفر از همراهانش از پا  9ف رهبر گروه و مسلحانة چهار ساعته، حميد اشر

، كه در اثر 1356و اوايل سال  1355درآمدند. با اينهمه تا آخر سال 
هاي آنها و  ي سياسي جهان و تحوالت برنامه تغييرات در تعادل نيروها

 همچنين گسترش دامنة مبارزة علني در داخل كشور، فضاي نسبتاً
جريانها بوجود آمد، اين شكل از هاي سياسي بعضي  مساعدي براي فعاليت

مبارزه ادامه داشت و از اين زمان به بعد بود كه به انحاء مختلف به مبارزة 
  سياسي عمومي و علني پيوست. 

چنانكه معلوم است وجود يك بحران عميق اقتصادي در ايران، از 
جانب امريكا و بعضي دولتهاي اروپائي و توجه به آثار و عوارض اجتماعي ـ 

سي آن از مدتي پيش احساس شده بود و بهمين دليل هم بود كه سيا
هاي  بند و بار اسلحه به شاه و همچنين سياست ها با فروش بي مخالفت

سركوبگرانة آن او در قبال مردم و آزادي طلبي آنها از مدتي پيش آغاز 
هاي شاه شدت يافت. فروش   اعتراض به سياست 1335شده بود، و از سال

امريكا بسيار محدود شد و فشار براي ايجاد فضاي باز  سالح از طرف
بشري و انتقاد و   هاي حقوق هاي سازمان سياسي از طريق بازرسي

هاي آنها آغاز شد و همين كاهش حمايت علني و جدي از  افشاگري
هاي شاه تظاهرات گوناگوني از اعتراضات نيروهاي مخالف را امكان  سياست

هاي مختلف سياسي و مدافع حقوق بشر و  انپذير ساخت؛ جريانها و سازم
  آزادي مطبوعات سربلند كردند و به اعترضات جدي و مستمر پرداختند. 

به وجود  1355نشيني شد و در اواخر سال  شاه ناگزير به عقب
اي از  باصطالح فضاي باز سياسي تن داد. پس از اين زمان گهگاه عده

هاي متهمان  شدند و دادگاه هاي مختلف آزاد زندانيان سياسي به بهانه
سياسي علني شد. جبهة ملي و بعضي گروههاي سياسي ملي و دموكرات و 
سازمانهاي حقوقي و دفاع از حقوق بشري و كانون نويسندگان پس از يك 

هاي علني خويش  سلسله تالشها و تظاهرها از همان آغاز سال بعد فعاليت
هاي گاهگاه نظام نيز همراه  ترا آغاز كردند كه البته با فشارها و محدودي

  بود. 
ها در محيط روحانيت نيز آغاز و گسترش يافت  همزمان با اينها فعاليت

[مقالة ايران و آميزي عليه خميني در  كه پس از انتشار مقالة توهين
دي  17استعمار سرخ وسياه، به قلم احمد رشيدي مطلق، روزنامة اطالعات 

خود رسيد و به جنبش يا در حقيقت  به اوج ] 15506، شمارة 1356ماه 
هائي كه بنحوي با آن  ها و گروه به انفجاري در جامعة روحاني و تمام قشر

هاي  در رابطه بود انجاميد و بصورت تظاهرات اعتراضي وسيع در حوزه
هاي ايران تحقق يافت و دولت براي  علميه قم و مشهد و بعضي شهر

ها  ست زد وتظاهرات و درگيريسركوب آنها به كشتار تظاهر كنندگان د
  سپس به دانشگاه و بازار تهران سرايت كرد.  
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اي رسيده  اما در اين زمان نارضائي و خشم و جسارت مردم به مرتبه
بود كه هر مقابلة دولت با هر نوع تظاهري به ضد خودش بدل ميشد و به 
تقويت بيشتر جنبش كمك ميكرد. نمونة برجستة اين حالت در تظاهرات 

اهللا خميني ديده شد، باين شكل كه تظاهرات وسيع  ه جانبداري از آيتب
مردم و روحانيون در قم به خون كشيده شد ولي همين امر خود سبب شد 

هاي ايران بعنوان برگزاري چهلم كشته  كه مردم در بسياري از شهر
بهمن به خيابانها بريزند، و چون در اين روز مقابلة  29هاي قم در  شده

اي، بويژه در تبريز، شد باري  نة نظاميان با مردم منجر به كشتار عدهمسلحا
ـ مردم در بيشتر  1357فروردين  10ديگر در چهلم مقتولين اين شهر در ـ

شهرهاي ايران در خيابانها ريختند و از اين پس ديگر تظاهرات بصورت 
ي و سراسري و هر روزه درآمد كه در بيشتر موارد نيز به برخورد و خونريز

  ويراني منجر ميشد. 
ي مردمي و همچنين فشارهاي خارج، ضمن  شاه در برابر اين مقاومتها

فرمان پايداري و تهاجم به نيروهاي نظامي گهگاه بظاهر به عقب 
هائي دست ميزد ولي تا مدتها حاضر نبود بپذيرد كه ساختمان نظام  نشيني

يخواند، از اقدامات استبداديش از پايه ويران شده است. او همچنان رجز م
  مثبت خود سخن ميراند و به مخالفان ناسزا ميگفت: 

پرستان و نيروهاي مسلح اين مملكت اجازه نخواهيم داد  من و ميهن«
تنها من هستم كه قدرت و توانائي » «كه كشور بدست بيگانه بيفتد.

در كشور جز براي » « استقرار يك رژيم دموكراتيك را در ايران دارم.
محدوديت آزادي وجود ندارد. ايران تنها يك حزب دارد ليكن همة  خائنين

من اهل مبارزه هستم و خسته »! «مملكت و مردم در آن عضويت دارند
دانشجوئي كه » « شوم. هدف من يك ايران درجة يك است نمي

گيرد نه فقط درس  تحصيالتش مجاني است و از دولت پول توجيبي مي
شود. ايران  اندن يك عده ديگر هم ميخواند بلكه مانع درس خو نمي

ايرانستان نخواهد شد. كساني كه بفكر تجزية ايران هستند ورشكستگان 
البته دين يكي » «وري شراب ميخوردند. قديمي هستند كه بسالمتي پيشه

هائي است كه ميتواند قوام يك جامعه را حفظ كند منتهي دين  از ستون
اع سياه ميخواهد ملت ايران را ارتج». « حقيقي نه ماركسيسم اسالمي

ما سياست حداكثر آزادي را همينطور ادامه ». «سال به عقب ببرد 2000
خواهيم داد و براي اينكه اركان اين مملكت بر اساس انقالب شاه و ملت 
چنان قوي است كه مظاهر واپسين جان كندن اتحاد نامقدس سرخ و سياه 

آزاديهاي سياسي باندازة ممالك در ». «تواند خللي بر آن وارد سازد نمي
دموكراتيك اروپائي آزادي خواهيم داشت و مثل ممالك دموكراتيك حدود 

دموكراسي فقط با مفهومي كه در ايران « و » آزادي هم تعيين خواهد شد
تواند ثمربخش باشد. براي ما دموكراسي يك كاالي وارداتي  وجود دارد مي

خواهند بايد پرسيد كدام  آزادي مي كنند فقط ادعا مي» «تواند باشد. نمي
  ) 9»(خواهند؟ آزادي را مي

و عالوه بر خود شاه بعضي مقامات دولتي، و بويژه وزير اطالعات او و 
سخنگوي دولتش، داريوش همايون، بتقليد از او همين سخنان 
غيرمسئوالنه و هذيان آميز را تكرار ميكردند. همايون از يك سو رجز 

ة معدود هرگز نخواهند توانست نظم و امنيت مملكت يك عد«خواند كه  مي
را متزلزل كنند و حوادثي كه اتفاق افتاده است هرگز تأثيري در ثبات كلي 

و در حالي كه حزب باصطالح سراسري خود ساختة » كشور نخواهد داشت
شاه در حال تجزيه و تالشي بود و مسئوالن آن يكي پس از ديگري از كار 

، و از سوي »حزبي است  ايران يك كشور تك« گفتكناره ميگرفتند مي
ديگر در برابر اعتراضات سازمانهاي دموكراتيك جهاني و داخلي دربارة 

انجام هر نوع شكنجه بوسيلة عمال دولت را «پايمال كردن حقوق بشر
قانوني اعالم كردن انجمن ايراني  با غير ميكرد و يكبار صريحاً» تكذيب

ها،  بيشتر دفاع آن از كمونيست«د كه طرفدار حقوق بشر ادعا كر
، »ها و جاسوساني است كه قوانين ايران آنها را محكوم كرده است تروريست

را  آن«نگاران در مورد سانسور  اي از روزنامه و در پاسخ به نامة اعتراضي عده
بيشتر كساني كه نامة مذكور را «و مدعي شد» يك داستان تبليغاتي خواند

هاي ايران  صفحات روزنامه«و » نگار هم نيستند تي روزنامهاند ح امضاء كرده
نگاران از آزادي بيان برخوردار  شاهد اين مطلب است كه روزنامه

مرداد  21) او در فرداي روز تظاهرات خونين اصفهان، در 10».(هستند
  گسترش آزادي سياسي و بازكردن فضاي سياسي « ، ضمن ادعاي 1357

  

  

  
  

كه دولت از آشوبها به وسائل مختلف جلوگيري خواهد وعده داد » در كشور
  ) 11».(و يكي از اين وسائل برقراري حكومت نظامي است«كرد 

هاي غلط و  و چنين بود كه نظام استبداد سلطنتي، بعلت اتخاذ سياست
ضد ملي و ضد مردمي اقتصادي ـ اجتماعي ـ سياسي پس از كودتاي 

به امپرياليسم امريكا، در دو سه  و در وابستگي و تسليم مطلق 1332مرداد
دچار بحران شده بود و رهبران  سال آخر حيات خود از همه جهت كامالً

هاي مردم از هر قشر  نظام كه در برابر جنبش يك كاسه و سرسختانة توده
گاهي جز امپرياليسم خارجي و  و طبقه در برابر اين حكومت ـ كه تكيه

ريشه نداشت ـ دچار يك مشكل  بي داري وابستة نورسيده و طبقة سرمايه
بست كامل رسيده  غير قابل حل تاريخي و سردرگمي مطلق شده و به بن

تر و  بودند. و در چنين شرايطي بود كه امپرياليسم براي جلوگيري از عميق
تر شدن جنبش عمومي سود خود را در آن ديد كه از حمايت  دموكراتيك

از نيروهائي از مليون و روحانيون،  نظام بطور قطع دست بردارد و با تركيبي
هاي دمكراتيك و  كه در جريان جنبش و در غيبت سازمانها و انديشه

پيشتاز تا رأس جنبش عمومي خود را باال كشانده و با حمايت پنهان و 
آشكار همين امپرياليسم، هر يك به تناسب نيرو و قاطعيت خود در مبارزه 

  م بر آن سوار شده بودند، كنار بيايد. هاي مرد و ميزان نفوذ در ميان توده
و چنين شد كه در يك فضاي پر هرج و مرج و شرايط سامان نيافته، 

بر نظام  1357بهمن  22گيري شد و انقالب در  شاه ناگزير به كناره
آنكه هنوز نظام جانشين او شكل و  سلطنتي استبدادي او مهر پايان نهاد بي
ت روشني يافته باشد؛ و تنها مدتي شمايل مشخصي به خود گرفته و هوي

پس از اين بود كه معلوم شد شرايط تاريخي موجود، براي جانشيني آن، 
  پروريده است.  اي حرام را در بطن انقالب مي نطفه

  
انقالب بر محور كدام طبقات «تصور ميكنم پاسخ اين نكته كه 

م مفصل در توضيحات باال كه بيش از اندازه ه» اجتماعي به پيروزي رسيد
شده نهفته است. بهمين دليل در اينجا بطور مشخص و كوتاه به آن اشاره 

  ميكنم. 
بهمن در يك جبهه  22نيروهاي اجتماعي كه تا آخر و تا روز انقالب 
تمام طبقات اجتماعي را،  عليه ستم استبدادي و استعمار جنگيدند تقريباً

ليدي و دالل، و داري وابستة نورسيدة تجاري و تو منهاي طبقة سرمايه
دوران رسيده كه از قبل اين  همچنين قشرها و عناصر طبقات مرفه تازه به

مند ميشدند، بعالوة كاركنان عاليرتبه، در بر  طبقه و نظام حاكم بهره
ميگرفت و اين طبقات بطور عمده عبارت بودند از طبقات زحمتكش جامعه 

ده بورژوازي، و يعني كارگران، دهقانان، حاشيه نشينان شهرها، خر
ها و  همچنين بورژوازي متوسط سنتي بازار و كسبه و صاحبان حرفه

كارمندان عادي و مزدبگيران، كه در زير فشار نظام نو استعماري و رشد 
تر ميشد و  تر و زندگيشان مشكل ناموزون اقتصادي روزبروز فقير كامالً
جوانان و  زيستند. عالوه بر اينها اي از آنان در فقر مطلق مي عده

ها و روشنفكران و روحانيان و نيز انديشمندان و هنرمندان  كرده تحصيل
مستقل الرأي نقشي فعال در پيشبرد انقالب داشتند زيرا استبداد هر نوع 
فعاليت فكري و سياسي و اجتماعي را از طريق سانسور وحشتناك و ممنوع 
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را براي آنان غير شناختن هر نوع حزب و سازمان، و اجتماع هر نوع فعاليت 
  ممكن ساخته بود. 

اهللا و از جمله مقامات عالي روحانيت  اما نقش خميني، كه يك آيت
پا در مبارزات سياسي  بود، بيشتر به تحول نقش روحانيون متوسط و خُرده

و گسترش آموزشهاي مذهبي در قلمرو جامعة سياسي از طريق فعاالن 
ي ـ مذهبي، كه بيشتر بعلت المثل مل اجتماعي سنتي و ضد غربي يا في

ن هاي طبقاتي، بخصوص طبقة متوسط سنتي، به صفوف مخالفا وابستگي
  استبداد وابسته به استعمار جذب شده بودند، مربوط ميشد. 

داري وابسته در اساس از دموكراسي، كه  ميدانيم كه حكومت سرمايه
به اين ممكن است راه را براي كمونيسم باز كند، وحشت دارد و با توسل 

دليل يا بهانه فضا را براي پخش هر نوع فعاليت فكري، و از جمله فعاليت 
ترين وسيله براي مبارزه با  انديشة مذهبي، باز ميگذارد زيرا آنرا نيرومند

بينيم كه پخش  هاي كمونيستي و ماركسيستي ميداند. در نتيجه مي انديشه
هاي  احمد و انديشه وسيع افكار و سخنان كساني مانند شريعتي و جالل آل

ضد غربي و ايجاد منبر و حسينيه براي انعكاس چنين افكاري كامالً آزاد 
است و حال آنكه انتشار هر سخني كه بوئي از ماركسيسم و كمونيسم و 
حتي دموكراسي بورژوائي مترقي بدهد و ايجاد هر نوع محفل چند نفري 

تيرباران است. واعظان  ها جزايش زندان و گاه نيز هم براي اينگونه انديشه
نه تنها در شهرها و مراكزي مانند قم و مشهد يكه تاز هستند بلكه در تمام 

ها را در اختيار خود دارند و با گسترش  شهرها مساجد و حسينيه
هاي آنان افروده ميشود و آنها نيز به تبع  ها هر روز بر شنونده نارضايتي

تر  بر خويش روزبروز سياسيشنوندگان خود و براي حفظ آنان در پاي من
اي از آنها، بويژه آنان كه با تودة مردم پيوند طبقاتي  ميشوند و طبعاً عده

آيند. اما بيشتر اينان بعلت  جدي دارند، تا مرحلة انقالب نيز پيش مي
آموزشهاي ديني خويش و در روابطشان با حجج اسالم و آيات عظام در 

  لطند. مخالفت خود با نظام بسوي ارتجاع ميغ
اي در اين زمينه، بعنوان نمونه، اشاره شود و آن اينكه  بد نيست به نكته

االسالم سيد محمود طالقاني، كه جليس و انيس و همرزم مهندس  حجت
آمد در مسجدي در  بين به حساب مي بازرگان بود و از آخوندان روشن

آن كرد كه در چند قدمي  كوچة بن بستي در خيابان اسالمبول موعظه مي
اي آويخته  بست پرده سينمائي وجود داشت و مسجديان در وسط اين بن

  بودند كه بر آن نوشته شده بود: 
  مشتري نيست متاع كفر و دين بي

  گروهي اين گروهي آن پسندند
و باين ترتيب اين واعظي كه به خوشفكري و آزادگي و ترقيخواهي 

  خواند. ا را كفر ميشهرت يافته بود در پناه پرچمي موعظه ميكرد كه سينم
اما آنچه روحانيان و در نتيجه خميني و امثال او را باال كشاند و در 

هاي ارتجاعي بلكه  ميان تودة مبارز سياسي صاحب نفوذ كرد نه اين جنبه
مخالفت جدي آنان با شاه و ارباب امريكائي او، و از جمله اعطاي مصونيت 

ور بود كه براي مردم ضد قضائي و امتيازات امريكائيان، در ادارة كش
استعمار بعنوان استعمارگر، ولي براي روحانيان بيشتر بعنوان خارجي و 
مسيحي كه وجود و حضورشان موجب تضعيف سنن اسالمي ميشد، بر 

هاي كشور تسلط داشتند؛ و چون از يكسو اين مبارزه با مبارزة  سياست
رد، و از سوي طبقات مختلف اجتماعي عليه استبداد سلطنتي پيوند ميخو

ديگر هيچ نوع رهبري دموكراتيكي امكان پيدايش و رشد نيافته بود نفش 
تر  جريان روحاني روزبروز در جنبش اجتماعي و در ميان توده، سنگين

ميشد. البته يك نكتة مهم اجتماعي و طبقاتي نيز در تقويت نقش 
كي از روحانيون تأثير اساسي داشت و آن پيوند آنان با بازار بود كه ي

داري وابسته و در  نيروهاي طبقاتي عمدة ضد امپرياليسم و ضد سرمايه
نتيجه دربار شاه بود و در عين حال از همه نوع امكانات مادي و مالي و 

  سازماندهي نيز براي پيشبرد مقاصد خود برخوردار بود.
 1357اما اينكه خميني سرانجام در جنبش اجتماعي از سالها پيش از 

اي در مخالفت با نظام بازي كند در واقع هوشمندي و  عمده توانست نقش
شناسي و قاطعيتش عليه سلطنت و همچنين راديكاليسم مذهبي او  وقت

بود كه در چند سال اخير جز سرنگوني و نابودي سلطنت به هيچ شعار 
ديگري رضايت نميداد. بايد توجه داشت كه همانطور كه مهدي بازرگان 

در  1340از سال «كه بصورت مستقل و متشكل  بدرستي ميگويد حركتي

عليه اقدامات شاه در « آغاز شد در واقع و در اساس » اي قم روحانيت حوزه
ولي » مشاركت دادن بانوان در انتخابات شوراها و زمينة اصالحات ارضي بود

عليه شاه و حمايتي كه «خميني بعدها با هوشمندي اين حركت را 
گيري  كرد و بقول او اين موضع» دند توجيهها از شاه ميكر امريكائي
عالوه بر گروه قابل توجهي از طالب و مدرسين حوزه يا طبقة « خميني

به » روحانيت رسمي، قشرهاي بازاري و مقدسين شهرها و حتي روستاها را
از ناحية مليون و مخصوصاً « خود جلب كرد. به عالوه حركت او 
ل قرار گرفته آن را الحاق و اجابتي روشنفكران مسلمان مبارز مورد استقبا

ولي مهمتر از اينها اين بود كه عدة زيادي » ديدند به دعوت پيگير خود مي
به طرف افكار «هاي علميه را كه  از طلّاب جوان و ناراضي و دردمند حوزه

شده بودند به قول » ها و اصول اعتقادي كشانده ماركسيستي و انكار سنت
  )12».(ساخت حدودي دست اندر كار مياميدوار و تا «بازرگان 

شناسي و قاطعيت بد  اي از اين وقت بعالوه  براي نشان دادن گوشه
نگار ايتاليائي اشاره  نيست به گفتگوي مهدي بازگان با اوريانافاالچي روزنامه

شود كه بر اساس آن بازرگان در ديدار با خميني به او ميگويد كه براي 
دست زد و منتظر نتايج آن شد » تدريجي كار«رسيدن به هدف بايد به 

مردم ايران هنوز براي استفاده از آزادي كامل آمادگي ندارند. «براي اينكه 
آنها بايد نخست آموزش سياسي ببينند و بتدريج از مواهب آزادي برخوردار 

ما يك روز و حتي يك دقيقه « اما خميني در پاسخ به او ميگويد: »! شوند
ت بدهيم. ملت آمادة انقالب است. اين انقالب اگر حاال را هم نبايد از دس

  ) 13».(نشود هرگز نخواهد شد
ممكن بود، در مقدمة » غير اسالمي«اما اين سوال كه آيا انقالب 

را بهيچوجه نميتوان  57مطلب توضيح داده شد كه اوالً انقالب بهمن 
از انقالب  اي كه بعد انقالب اسالمي خواند ولي البته رهبري آن و مجموعه

عمل » اسالم«اي آخوند بود كه هم به نام  بر سر قدرت آمد تركيبي از عده
كرد و هم تالش كرد تا بعضي مقررات و نظاماتي را كه اين رهبري آنها را 
اسالمي ميخواند بر نظام حكومتي و اجتماعي تحميل كند. اما با اينهمه اگر 

بر سر بگذارند معلوم  امروزه مسئولين معمم كشوري بجاي عمامه كاله
نيست اين حكومت چه تفاوتي با يك حكومت ديكتاتوري فاشيستي 

  انفرادي و يا گروهي دارد؟
ثانياً اگر منظور اين است كه چگونه ممكن شد خميني در رأس 
جنبش قرار بگيرد و بدنبال او يك نظام آخوندي در كشور برقرار شود اين 

مستبد دست نشاندة او پرسيد كه در  را بايد از امپرياليسم امريكا و شاه
طول سالها نيروهاي دموكراتيك و روشنفكري را سركوب كرد و انقالب را 
به سوئي منحرف كرد كه براي تاريخ معاصر ايران به يك فاجعه تبديل شد. 

بيرون آمد فرزند خلف نظام  57در واقع حكومتي كه از دل انقالب بهمن 
د. بجز سركوب هر نوع فكر و سازمان استبدادي استعماري شاهنشاهي بو

ها در معابر و مساجد، شاهنشاه  آزاديخواهانه در برابر آزاد گذاشتن آخوند
كرد. او نه  پناه از لحاظ فكري و عملي نيز به تقويت اينها كمك مي اسالم

بوسيد و در  بست و ضريح اما هشتم را در مشهد مي تنها در مكه احرام مي
العظمي بروجردي در قم زانو بزمين زد و زندگي خود اهللا  برابر حضرت آيت

دانست امكان هم داد كه در دانشگاه  ا مديون دستهاي بريدة ابوالفضل مي
كرسي الهيات برپا كنند كه واعظ اصلي آن مطهري، از اركان بعدي نظام 
اسالمي، بود و در همان زمان منبر حسينية ارشاد را نيز در اختيار داشت، و 

ايجاد كرد و شخصي بنام دكتر سيد » ن شاهنشاهي فلسفهانجم« يا 
حسين نصر ابزار دست فراماسونري انگليس را در رأس آن قرار داد كه از 

نظام آموزشي و پرورشي بايد بر اساس « كلمات قصار او اين بود كه 
در اختيار  ) و بدتر از اينها پولهائي بود كه14».(مفاهيم اسالم تنظيم شود

وزيري هويدا اين  ي قرار ميداد كه در دوران طوالني نخستمحافل روحان
ميليون دالر در سال  11رقم آن در حدود «بذل و بخشش ادامه داشت و 

اين پول را كه جزء بودجة « بوده كه به گفتة فريدون هويدا برادر او 
وزيري بود، براي تأمين نيازمنديهاي مساجد و مدارس  محرمانة نخست

هاي مالي براي  د ديگري به مصرف ميرسيد. اين كمكقرآن واهداف متعد
اهللا خميني در نظر گرفته  استفادة همة روحانيون، از جمله طرفداران آيت

  ) 15».(شده بود
هاي با روحانيت در گرماگرم انقالب با نرمش  و يا حتي در برخورد

بعضي از رهبران جبهة ملي «اينكه در اين زمان   شد كما كامل رفتار مي
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ند كريم سنجابي و داريوش فروهر دستگير شدند تا مخالفان هم حساب مان
كار خود را بكنند ولي از رهبران مذهبي كه گردانندة اصلي تظاهرات 

  )16».(مخالف بودند كسي بازداشت نشد
گذشته از همة اينها فضاي فكري در وضعي بود كه از يكسو ميدان را 

اي گوناگونش باز و از سوي براي رشد و گسترش نظريات اسالمي به شكله
ديگر مقابلة با اين نظريات بانحاء مختلف بسته بود. در اين مورد مطلب را با 

نوشتة فرشيد » فلسفة حقوق اسالم«اي از كتاب  نقل پاراگراف رسا و فشرده
  فريدوني پايان ميدهم:

با وجودي كه نشريات اسالميان منافع مادي و اهداف سياسي طبقة « 
و بازاري كشور را به صورت عريان نمايندگي ميكردند ليكن  حاكم روحاني

فعاالن جنبش كارگري و سوسياليستي نه قادر به بررسي و نقد درون ذاتي 
آنها بودند نه دولت شاهنشاهي امكان رواج مباحث انتقادي ميداد، نه در 
برابر متكلمان ديني منتقدي وجود داشت و نه تاريخ خردستيزي اسالم 

باحث ديني را قادر به پرسش خردگرا ميكرد و نه فن خطبة مخاطبان م
اسالميان اصوالً جايگاهي براي پرسش خردگرا باقي ميگذاشت. نه فيلسوفي 
وجود داشت كه به مبارزه با متكلمان ديني برود و نه فلسفة ديني 
(تئوسوفي) كسي را مجهز به خرد عملي براي اين كار ميكرد و نه تحت 

ميتوانست چنين اقدامي صورت بگيرد. ... بنابراين  سيطرة فرهنگ ديني
غير قابل توضيح نيست كه چرا در آستانة انقالب بهمن افكار عمومي تحت 
سلطة متكلمان ديني قرار گرفت و چرا اسالميان براي سرنگوني حكومت 

  » شاهنشاهي موفق به تشكيل يك توافق فعال شدند.
ان و نيروهاي سياسي هاي روشنفكر گيري در مسئلة چگونگي موضع

مختلف در جريان انقالب و در برابر حكومت اسالمي كه از دل آن بيرون 
آمد، و همچنين چگونگي سركوب آنها از طرف حكومت اسالمي، بايد گفت 

هاي سياسي مختلف مواضع كم و بيش مختلفي در  روشنفكران و نيرو
طبعًا متفاوت  جريان انقالب داشتند و برخورد آنها به حكومت اسالمي نيز

  بود. 
هاي دهة پنجاه چنانكه معلوم است  ما در دورة تازة مبارزه از آغاز سال

بينيم كه وارد مبارزة سياسي ميشود و اين نسل از نظر  نسل جواني را مي
گردش فكري به دو جريان كمونيستي و نوعي اسالم غير سنتي تقسيم 

قان مطلق و عدم امكان شود اما در شكل مبارزه هر دوي اينها بعلت خف مي
آوردند كه بطور  مبارزة سياسي علني به مبارزة مخفي مسلحانه روي مي

عمده يك جريان در مجموعة چريكهاي فدائي خلق و جريان ديگر در 
كنند. البته در ميان نسل جوان  مجموعة مجاهدين خلق تجلي پيدا مي

ناگون از هاي گو هاي فكري و هنري نيز وجود داشتند كه به شكل نيرو
هاي فرهنگي و هنري مانند انتشار بعضي نشريات مترقي يا  طريق فعاليت

هاي چپ و آزاديخواهانة خود را  هاي اجتماعي انديشه اجراي نمايشنامه
  عرضه ميداشتند. 

از جريانات كهن، كه بقاياي مختصر و نسبتاً مختصري از آنها باقي 
ها بصورت افراد پراكنده باقي اي از آن مانده بود يكي جبهة ملي بود كه عده

شكل » نهضت آزادي«مانده بودند و جماعتي نيز در سازمانهائي به نام 
  چربيد.  گرفت كه در واقع انديشة مذهبي در آن كامالً بر جبهة ملي آن مي

اي در خارج كه در  اما از حزب تودة ايران نيز جز بقاياي متحجر شده
يت عيني جامعه و زير نفوذ سياسي فضاي ذهني خود، بدون ارتباط با واقع

اي نيز در  زيستند، عناصر و افراد پراكنده برادر بزرگ جنبش كمونيستي مي
اي از آنها با تكيه برانديشة مستقل خود به  داخل باقي مانده بود كه عده

ها و  كه در خارج مطلقاً اعتقادي نداشتند و شيوه» رهبري«بقاياي 
ا نيز با توجه به تحوالت دنياي مناسبات گذشتة حزبي و سياسي ر

  ديدند.  كمونيستي و شرايط خاص اين سالها مناسب نمي
قسمت  1332مرداد  28البته بايد توجه داشت كه پس از كودتاي 

كلي از جريان  اعظم از بقاياي دو جريان جبهة ملي و حزب تودة ايران به
ضي نيز سياسي اپوزيسيون خارج شده، بعضي در زندگي روزانه غرق و بع

جذب قدرت شده بودند و در اينجا فقط منظور كساني است كه همچنان 
در اپوزيسيون قدرت باقي مانده بودند، اما افرادي از اين دو نيرو كه 

هاي  همچنان به فعاليت سياسي عليه قدرت اعتقاد داشتند در فرصت
ت نمودندو از اينان آنچه مربوط به ملُيون بود به فعالي مناسب خودي مي

ها و  علني و شعارهاي قانوني اكتفا ميكردند كه طبعاً در برابر سختگيري

بردند، و  تهاجمات قدرت با اندكي تلفات دوباره به انزوا و سكوت پناه مي
شد، آنها كه به كار مستقل  آنچه به بقاياي حزب تودة ايران مربوط مي

هاي رقيق  ريهاي مخفي و يا گاه هم كا اعتقاد داشتند گاه به تشكيل گروه
اي زنداني  رفتند و عده زدند كه گاهي زير ضربه مي فرهنگي دست مي

دادند. اما گروهي ديگر كه همچنان به بقاياي رهبري مقيم خارج اعتقاد  مي
اي  هاي مخفي گرفتند به ايجاد سازمان داشتند و در ارتباط با آن قرار مي

امل بر آنها پيدا زدند كه ساواك با عوامل نفوذي خود تسلط ك دست مي
زد. اين  ميكرد و بر حسب ضرورت به بازيهاي مختلف با آنها دست مي

ها در حقيقت جز در ميان بعضي از بقاياي حزبي، كه هنوز عالئق  جريان
  خود را در بست نسبت به گذشته حفظ كرده بودند، نفوذي نداشتند. 

ز گروههائي اما عالوه بر اينها در ميان نسل جوان مذهبي و روحاني ني
پيدا شدند كه بدنبال مبارزات چريكي و يا تروريستي اغلب سركوب و در 
جريان زمان غير فعال شدند ولي در كنار اينها جرياني از روحانيت بوجود 

  به دور خميني گرد آمد و مبارزه و فعاليت  1342بهمن  15آمد كه پس از 
و زنداني شدن  تشكيالتي مستمري را دنبال ميكرد كه گاه به دستگيري

  بعضي افراد آن منجر ميشد. 

  

  
  

اين نيروها كه از آنها نام برده شد چنانكه معلوم است هر كدام مواضع 
شان عليه شاه و امپرياليسم  ها، كه مبارزه خاص خود را داشتند. غير مذهبي

امريكا و در راه آزادي و استقالل متمركز بود بصورت مثبت يا منفي به 
شدند و بيشتر نيروي چپ جديد را نمايندگي  ديك نميمسئلة مذهب نز

ميكردند ولي بقيه مانند مجاهدين، نهضت آزادي و طبعاً روحانيان و 
جريانهاي وابسته به آنها مبارزة خود بر اساس حاكميت اسالم يا نوعي 

  حكومت كه اصول اسالمي در آن جدي گرفته شود، پيش ميبردند. 
حانة چريكي وابسته به آن مربوط آنچه به نسل جوان و جنبش مسل

اند به  ميشد و چريك فدائي خلق نام گرفت، همانطور كه همگان ناظر بوده
اي كه به آن دست زده بودند فاقد  علت وجود اختناق و شرايط خاص مبارزه

دانش الزم ماركسيستي و تجربة سياسي و شناخت عميق جامعه بودند و 
الب دچار سردرگمي و تجزيه شدند به همين دليل مدت كوتاهي پس از انق

همچنان در موضع راديكال كمونيستي و » اقليت«اي بنام  باين نحو كه عده
به صورت » اكثريت«اي ديگر با عنوان  مخالفت با حكومت باقي ماندند، عده

پيرو «در آمدند و بدنبال اين سازمان » حزب توده«دنبالة سازماني به نام 
اي گرفتند كه به سرعت تجزيه  يز وضع ميانهاي ن شدند، و عده» خط امام

  شد و از صورت يك سازمان به جمعي پراكنده مبدل شد. 
اما مجاهدين خلق، كه پس از انشعاب گروهي ماركسيست، به صورت 
سازماني متمركز و سخت با انضباط و مجهز به نوعي تفكر اسالم مدرن 

ند و به عنوان درآمده بودند، وضع مستقل و مبارزة خود را حفظ كرد
مخالف دستگاه حكومت اسالمي، كه حاال ديگر آنان را بجاي مجاهد با 

خواند، به نوعي مبارزة مسلحانة  مي» منافق«استفاده از فرهنگ اسالمي 
تروريستي رو آوردند و به اين ترتيب در صف مقدم نيروهائي قرار گرفتند 

ت انشعابي نيز به كه حكومت اسالمي به قتل عام آنان دست زد. البته قسم
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با مسلح شدن به اصول ماركسيستي به پيكار سياسي ـ » پيكار«نام 
  اجتماعي خود تا مدتي ادامه دادند. 

گردد، چنانكه  اما آنچه به بقاياي اپوزيسيون سياسي نسل گذشته بازمي
 1356اي از رهبران الئيك جبهة ملي از همان آغاز سال  دانيم عده مي

طور جدي از سر گرفتند اما اين عناصر و پيروان  ا بهفعاليت سياسي خود ر
طلبي و بعضي  آنها در جريان جنبش تجزيه شدند. بعضي به موضع اصالح

ها پيش از انقالب و  روي از خميني رو آوردند كه اولي ديگر به دنباله
ها اندكي پس از آن جاي خود را در جنبش انقالبي از دست دادند.  دومي

هاي بعدي  گيري كه اعضاي آن در عالم خيال موضع اما نهضت آزادي
) صد در 17»(ديدند الحاق و اجابتي به دعوت پيگير خود مي«خميني را 

صد با او همراه شدند. كسي كه اينك پس از انقالب و پس از مرگ بازرگان 
تا مقام دبير اولي اين سازمان باال آمده در واقع نقش عمدة سازماندهي 

زماني آن  ني را در خارج بازي كرد و بازرگان، رهبر آنروي كار آمدن خمي
نيز به رياست اولين دولت اسالمي برگزيده شد كه البته پس از جا افتادن 

عنوان تنها سازمان سياسي  ولي فقيه بركنار شد اما اين سازمان همچنان به
  ـ مذهبي مستقل به حيات خود ادامه داد. 
طور عمده افرادي كه از  ة ايران و بهاما سازماني كه از بقاياي حزب تود

خارج بازگشته بودند، تشكيل شد در واقع سازماني بود كه پاية جدي در 
درون جامعه نداشت و براي گسترش و ادامة كار خود با استفاده از سوابق 

آميز دست زد. اين سازمان  اين حزب به هرگونه كار اپورتونيستي و توطئه
هاي چپ نسل جديد آنها را بسوي انحراف  ضمن تالش براي جلب سازمان

پيرو «و تجزيه كشاند و از سوي ديگر با ترك هر نوع انديشة متّرقي خود را 
خواند و به ستون پنجم حكومت اسالمي در جنبش چپ تبديل » خط امام

دانيم با همة اظهار وفاداري به حكومت اسالمي، ولي  شد. اما چنانكه مي
امش از جانب ملّيون و مسلمانان مخالف و فقيه پس از بدست آوردن آر

را صادر كرد و با دستگيري رهبران و اعضاي آن  منتقد، فرمان حمله به آن
  اي از آنها بر آن فاتحه خواند. و اعدام عده

اما در مورد روشنفكران، اگر اين اصطالح را در حق كاركنان غير يدي 
يم اينها در واقع از و نمايندگان فكري و نظري طبقات متوسط تعميم بده

هاي مختلف چپ و دموكرات و  استقالل چنداني برخوردار نبودند و جريان
كردند كه البته در جريان تحول جنبش و  ملي و مذهبي را نمايندگي مي

شدند. به اين ترتيب آنها  مواضع و  هاي فكري مي حوادث نيز دچار نوسازي
شكل گرفتن جنبش و  برخوردهاي متنوع و متغيري در برابر پيدايش و

  حكومت اسالمي و رهبر آن داشتند. 
رسد روشنفكران الئيك چپ و دموكرات و ملي  تا آنجا كه به نظر مي

در گرماگرم مبارزه عليه استبداد توجه جدي به فراز آمدن جنبش اسالمي 
نداشتند و تمام نيروي فكري و جسمي خود را در راه مبارزه عليه قدرت 

آنها تقريباً بطور مطلق به سازماندهي اسالمي در ميان  حاكم نهاده بودند.
خيال بودند و گسترش نفوذ افكار اسالمي  اعتنا و نسبت به آن بي ها بي توده

ـ ضد غربي را نيز در ميان نسل درس خوانده، كه بويژه از مواعظ و 
گرفتند و يا  هاي علي شريعتي و امثال آن تغذيه ميكردند، ناديده مي نوشته
دادند و آنرا در حدي كه بايد با آن مقابله كرد جدي  ها ميكم ب
در حقيقت يكي از ايرادهائي كه ميتوان به روشنفكران مترقي ٭گرفتند. نمي

توجهي آنان به عواقب و خطرات گسترش و تقويت  در اين زمان گرفت بي
كرده و همچنين گسترش نفوذ  اينگونه افكار در ميان نسل جوان تحصيل

سازماندهي آنان در ميان تودة مردم بود. بعضي نيز كه كم و  روحانيان و
هاي آنها توجه  ريزي بيش به خطرات نفوذ روحانيت در جنبش و برنامه

ديدند و  داشتند پرداختن به اين جنبه از مبارزه را ضروري و مصلحت نمي
  آنرا عاملي در جهت تفرقه و پراكندگي تلقي ميكردند.

اي  ز طبقة متوسط جامعه برخاسته بودند عدهاما روشنفكراني هم كه ا
هاي افكار مذهبي، بويژه در جريان رونق كار روحانيت  بعلت وجود ته مانده

و رونق بازار فكر مذهبي ـ سياسي بطور نسبي يا مطلق، يا از روي اعتقاد و 
طلبي، بدنبال رهبر روحاني راه افتادند و بعضي تا مرحلة  يا از روي فرصت

او و نظامي كه او بشارت دهندة آن بود، پيش راندند و براي گوئي  مديحه
هاي عجيب و غريب پرداختند. البته اينها تنها  كار خود به تئوري بافي

  نبودند بلكه روشنفكران ضد كمونيست و ضد غرب نيز، كه گاه بنحو 
  

  

  

  

  
  

  
آميزي در اين زمينه پيش ميرفتند، در گرماگرم انقالب به اين  جنون
  يوسته بودند.جبهه پ

با اينهمه بايد توجه داشت كه تقريباً بالفاصله پس از فرداي انقالب 
درگيري فكري ميان روشنفكران دموكرات مبارز و هواداران جمهوري 

گرفت اما فضاي حاكم تبليغات اسالمي و اپورتونيسم و  اسالمي در
كرد  ميطلبي عدة زيادي از اهل قلم به زيان نيروهاي دموكرات عمل  تسليم

نيز، يا برحسب مصلحت و » چپ«بويژه آنكه قسمتي از باصطالح نيروهاي 
هيستري ضد «جنبش، و بعضي نيز در اثر » رهبري«يا تصور باطل دربارة 

فضا را بر اينگونه نيروها تنگ ميكرد كه بد نيست در اين » امپرياليستي
نيروي  اي از يك نويسنده از نوع سوسياليست قسمت محض نمونه به نوشته

  سومي مراجعه كنيم.   
را » جمهوري دموكراتيك«اين نويسنده در برابر روشنفكراني كه عنوان 

پيشنهادي خميني براي نظام آينده مطرح » جمهوري اسالميِ«در برابر 
ها در توجيه شعار من  بافي ها و فلسفه ها و تخطئه كردند با انواع تهمت مي

كسي كه قيد اسالمي را در  «ميگفت » نه شرقي نه غربي«درآوردي 
جمهوري زايد و مزاحم ميداند در واقع طرفدار جمهوري دموكراسي از نوع 

را دو امر متضاد و » اسالمي«و » جمهوري«و آنكه دو كلمة » غربي است
غير قابل جمع ميخواند قايقش در ماندآب منطق ارسطو به گل نشسته 

انجام  "اهللا اكبر"نيروي انقالب ايران به «است. او استدالل ميكرد كه 
و به همين دليل تنها عنوان » گرفت و اهريمن جبار را در هم شكست

است. او كه يك سره  » جمهوري اسالمي«درست براي نظام آينده همان 
جمهوري ناظر «بر محتواي دموكراتيك انقالب خط بطالن ميكشيد نوشت 

زيرا مسلمان به شكل حكومت و قيد اسالمي مربوط به محتواي آن است 
گذرد و هنگامي كه اعالم ميكند  در هيچ شرايطي از احكام دين نمي

گمان مقصود اينست كه قالب  دهد بي را تشكيل مي جمهوري اسالمي
)!؟ و در 18»(ها و احكام مذهبي برميگزيند جمهوري اسالمي را براي آرمان

طة لومپن ها و سل ها و توقيف روزنامه چنين شرايط فكري، كه با كتابسوزان
اي و  ها و خيابانها همزمان بود و لومپن روشنفكرهاي توده پرولتاريا بر كوچه

ضد «اكثريتي و تروتسكيستي و سوسيال دموكرات و غيره و غيره بدنبال 
كردند و كساني را كه پيدا ميكردند  انگشت در هر سوراخ فرو مي» انقالب

هاي  جنجال، انديشه راندند، طبيعي بود كه در اين بسوي تيرك اعدام مي
اثر ميشد و جائي براي روشنفكر  دموكراتيك و ماركسيستي سالم گم و بي

  ماند. واقعي و دموكرات باقي نمي
اما در مورد راز دوام جمهوري اسالمي بايد گفت كه در حقيقت اين 
نظام حكومتي در ذات خود يك پديدة ضد تاريخي است كه تنها در شرايط 

يسم جهاني بالفاصله پس از پايان جنگ دوم جهاني جنگ سرد، كه امپريال
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براه انداخت و با همكاري جدي نيروهاي اپوزيسيوني كه دانسته و نادانسته 
در دام آن افتاده بودند، ميتوانست بوجود آيد، و بوجود آمد و شكل گرفت. 
اين نظام كه منطقاً به دليل ضد تاريخي بودن خود نظامي بحراني و 

آورد اما دوام آن، بويژه از نظر  نطقاً نبايد دوام زيادي ميزا است م بحران
داخلي در حقيقت به دو عامل مهم بستگي داشت: يكي اشتباهات تاريخي 
نيروهائي بود كه منطقاً بايد در صف مخالف حكومت اسالمي قرار 

گرفتند، و ديگري نيروهاي هوشمندي بود كه در درون قدرت وجود  مي
  داشت. 

اي شد اما نقش عامل دوم در اين  ين به عامل اول اشارهدر سطور پيش
ها توانست بسرعت  ها و تاكتيك بود كه قبل از هر چيز با انواع و اقسام حيله

هاي اپوزيسيون  را به تصرف خود درآورد، چيزي كه نيرو» ابزار قدرت«
آوردند و حال آنكه  را به حساب نمي جمهوري اسالمي در محاسبات خود آن

روئي، هر چند مانند حكومت اسالمي، ضد تاريخي و در درون خود هر ني
ثباتي باشد وقتي به ابزار  هم سراپا انباشته از تضاد و در هم ريختگي و بي

قدرت دست يافت سرنگوني آن، بويژه در غياب يك اپوزيسيون آگاه با 
رهبري منسجم و استراتژي روشن و حساب شده و مبارزة مستمر بر اساس 

تراتژي غير ممكن است، چيزي كه امروزه هم غيبت آن محسوس اين اس
است. اما نكتة دومي كه حكومت واليت فقيه توانسته، و همچنان ميتواند 
با تكيه بر آن به زندگي خود ادامه  دهد سياستهائي است كه آن را در 

خواند باين ترتيب كه خميني و » صدور بحران«مجموع ميتوان تاكتيك 
را حل  آنكه بتوانند آن حكومتي، بحران ذاتي خود را، بي اندركاران دست

انداختند، براي  هاي عجيب و غريب پشت سر مي كنند، با حادثه آفريني
توان از اشغال سفارت امريكا ياد كرد كه شايد به عنوان اولين  مثال مي
هاي سياسي بوجود آورد،  آفريني مهم آشفتگي عظيمي در ميان نيرو حادثه

ز آن جنگ با عراق، كه در واقع عامل و محرك اصلي آن خميني و يا بدتر ا
خوانده شد، سقوط اين » بركت«حكومت او بود و از جانب او به عنوان 

حكومت را براي ده پانزده سال به عقب انداخت، و يا آخرين اين 
انرژي «ها، كه در اوج بحران حكومت مطرح شد همان مسئلة  آفريني حادثه
آفرين با امريكا و اسرائيل بود ـ و هست ـ كه با  ات جنگو حرك» اي هسته

تحريك احساسات ناسيونال شووينيستي عمومي، حتي در ميان بعضي 
هاي مردم با حكومت را تا حد زيادي  ، مخالفت»ماوراء كمونيست«هاي  نيرو

ها و صدور  آفريني اي ديگر معطوف ساخت؛ و تا وقتي اين حادثه به نقطه
اي از طرف حكومت اسالمي انجام  ر زمان با شكل تازهها، كه ه بحران
گيرد و نيروهاي مخالف به تبع آن تحت تأثير آن از مبارزة جدي براي  مي

  سرنگوني آن منحرف شوند اين حكومت به حيات خود ادامه خواهد داد. 
توانند خود را از  در باب اين سوال كه مردم ما چگونه و به چه شكل مي

برهانند و در عين حال از چاله به چاه نيفتند، در حال چنگال اين نظام 
حاضر شايد نتوان چيزي جدي گفت اما انقدر هست كه در جريان جنبش 
انقالب بهمن تجربيات زيادي نهفته است كه اگر به موقع از آنها استفاده 
شود، شايد روي كار آمدن حكومت و نظامي مانند حكومت و نظام موجود 

  تكرار نشود. 
ن حكومت در جريان تمركز يكپارچه شدن جنبش عليه استبداد اي

هاي فكري و در  سو و تا حدودي زيادي در ميان آشفتگي سلطنتي از يك
هاي سياسي عقيدتي و در نتيجة تسلط يك مكتب نظري  هم ريختگي مرز

بوجود آمد. بنابراين در مقابله با اين حكومت، در عين حال كه تمامي 
يكپارچه عمل » جمهوري اسالمي«ن براي سرنگوني هاي اپوزيسيو نيرو

هاي مختلف نيز، نه تنها براي  ميكنند بايد مرزهاي فكري و سياسي جريان
ها هم، كامالً مشخص و روشن باشد و شرايطي  خودشان بلكه براي توده

بوجود بيايد كه مردم براي نظام آينده آگاهانه و بدون هيچگونه ابهام و  
افع اجتماعي ـ طبقاتي خود امكان انتخاب داشته باتشخيص موضع و من

باشند. اين كار تنها با تبليغ روشن و آزادانة مرام و انديشةهاي هر جريان 
سياسي و تحمل آن از جانب نيروهاي ديگر در يك فضاي ائتالف 

هاي مختلف  دموكراتيك نوشته يا نانوشته امكان پذير خواهد بود. جريان
ل جز سرنگوني نظام جمهوري اسالمي و ايجاد سياسي، كه در مرحلة او

توانند در يك ائتالف عام  يك حكومت الئيك و دموكرات ندارند، طبعاً مي
هاي  ها و همكاري گرد هم آيند اما اين امر در عين حال مانع ائتالف

تواند باشد  تاكتيكي موضعي با ديگر نيروهاي مخالف جمهوري اسالمي نمي

ها كوچكترين گذشتي در زمينة مبارزة فكري  فبدون اينكه در اين ائتال
هاي مخالف امكان  صورت گيرد. طرح شعارهاي حداكثر در لحظاتي كه نيرو

هاي تاكتيكي و  اجراي آنرا ندارند و اصول مرامي و استراتژيك را بجاي طرح
سياسي قرار دادن به جائي نخواهد رسيد. برعكس در شرايطي كه نيروهاي 

زم را براي سرنگوني اين حكومت ندارند بايد براي سياسي هنوز قدرت ال
ايجاد فضاي باز سياسي تا حد امكان مبارزه كنند و از هر فضائي و شرايط 

آيد براي پيشبرد جنبش اجتماعي و تحقق   مساعدي كه در پيش مي
آنكه  هاي مترقي و بازتر كردن فضاي مساعد سياسي استفاده كنند بي شعار

هائي كه از  هاي حكومت، مانند حادثه آفريني تاكتيك ها و تحت تأثير بازي
آن ياد شد، قرار بگيرند. برعكس، نبايد نسبت به حوادثي مانند دوم خرداد 

، كه بيست و دو ميليون جوان در بوجود آوردن آن به عنوان يك 1376
حادثة تاريخي نقش بازي كردند و فرصتي براي مبارزة علني گسترده و 

اعتنا گذشت و از  نشاندن حاكميت بوجود آوردند، بيپيشتاز براي عقب 
كنار آن گذشت، و يا برعكس به آن بسنده كرد و به اميد آنكه شب چه 
زايد در انتظار نشست. بايد همانطور كه مردم در جريان دو سه سال پيش 

هاي باصطالح دموكراتيك و  از انقالب بهمن تمام مانورهاي سياسي و بازي
ها و تكتيكهاي سياسي  ي را نقش برآب كردند بايد بازيملي نظام شاهنشاه

  جمهوري اسالمي را با افشاگري و مقابلة با آنها نقش برآب كرد. 
و براي راندن او بايد  دشمن درون خانه استبايد توجه داشت كه 

  همه با هم ـ و نه همه با من ـ نيروهاي خود را عليه او متمركز كنند. 
ده است كه انحالل جمهوري اسالمي با همة البته اينك ديگر ثابت ش

هائي كه در درون خود با آن دست به گريبان است به زمان طوالني و  بحران
هوشمندي كافي نيروهاي سياسي نياز دارد. با اينهمه با توجه به 

اي كه اينك به صورت ابتدائي در  هاي گوناگون صنفي و سياسي فعاليت
شرهاي مختلف جامعه بوجود آمده و هر ها و ق داخل كشور بوسيلة سازمان

يابد و حكومت نيز با همة فشارها و  روز گسترش و علنيت بيشتر مي
توان انتظار داشت كه نبرد  آيد مي ها از عهدة جلوگيري آن برنمي سركوبي

  شود.  اي تازه  عمومي عليه حكومت وارد مرحله
 

  پانوشت:
اي بر  ري بر انقالب ايران، مقالة مقدمهگذ 65ـ 78ـ رجوع شود به صفحات 1

، 31نامة جنبش، شمارة  جمهوري اسالمي، دكتر ناصر كاتوزيان، بنقل از هفته
  .1357اسفند ماه 

  .3ـ گاهنامة پنجاه سال شاهنشاهي پهلوي، جلد 2
  طلوعي.داستان انقالب، محمود  229ـ ص 3
ايكل بالدوين، ـ براي ميزان خريد سالح رجوع شود به كتابهاي هزيمت، م4

  ويليام لوئيس. جنگ قدرتها در ايران، باري روبين. 
  جنگ قدرتها در ايران، باري روبين. 120ـ ص 5
كوپر، نشرية ميدل  نقش نيكسون در تضعيف شاه، اندرو اسكات«ـ مقالة 6

 17برابر با  1387مهر  27ايست ژورنال، ترجمةبرزو آگاهي، راديو بي.بي.سي. ، 
  .2008اكتبر 
  جنگ قدرتها در ايران، باري روبين. 120جوع شود به صفحة ـ ر7
   ، همان. 116ـ 115رجوع شود به صفحات  ـ8
  ـ براي تمام اين موارد رجوع شود به روزشمار تاريخ ايران، باقر عاقلي.9

  ها مراجعه شود به تقويم تاريخ انقالب اسالمي ايران. ـ براي اين نقل قول10
  باقر عاقلي. ـ روزشمار تاريخ ايران، 11
  انقالب در دو حركت، مهندس مهدي بازرگان. 21ـ ص 12
   جنگ قدرتها د ايران، باري روبين.  160ـ ص 13
  روزشمار تاريخ ايران، باقر عاقلي. ـ 14
  هاي انقالب ايران، نيكي كدي.  ، ريشه466ـ ص 15
  ، جنگ قدرتها در ايران، باري روبين.162ـ  ص  16
  در دو حركت، مهندس مهدي بازرگان.انقالب ايران  21ـ ص 17
اي نسبتاً كوچك ولي بسيار مستدل در  تنها در يك مورد اكبر اكبري رساله ٭

هاي  ها و سردرگمي نقد انديشة شريعتي نوشت و منتشر كرد كه در ميان جنجال
   زمان بكلي ناديده ماند. فكري آن

   گذري بر انقالب ايران، دكتر ناصر كاتوزيان. ، 68ص  ـ18

  
*  

  

http://dialogt.de/



    1357سي سال پس از انقالب بهمن ماه 

٢٢  102 ي آرش شماره

  

  صدر بني ابوالحسنهاي  پاسخ

  
ي كند و بر قدرت خود به خود منحل نمي شود. تا مي تواند ويران م

از اين روست كه سازش كنندگان با قدرت، در  ابعاد خود مي افزايد.
اين ادعا كه به راه مصلحت مي روند و از درون اسباب تحول را ايجاد 

  گويان هستند. مي كنند، دروغ
  

  

  

مردم ايران به اين گستردگي عليه رژيم شاه شوريدند و  انقالبِ چرا  -آرش
  رخ داد؟ شرايط داخلي و خارجي آن دوران، چگونه بود؟ 1357بهمن 

  
در پاسخ به پرسش اول شما عرض مي شود: براي اين كه  - صدر بني  

تمامي ملتي در جنبشي شركت كنند كه در آن، گل  برگلوله پيروز شد، 
هنمائي وجدان همگاني شده باشند. يادآور مي شود كه از مي بايد اصول را

تا پيدايش وجدان همگاني، نزاع گرايشهاي  1332مرداد  28كودتاي 
مختلف، بر سر تقدم اصل ها بر يكديگر بود: آزادي بر استقالل مقدم است و 
استقالل بر آزادي مقدم است و ترقي بر آزادي و استقالل مقدم است و 

ل و آزادي و ترقي مقدم است و عدالت اجتماعي بر اسالم بر استقال
استقالل و آزادي و ترقي مقدم است موضوع هاي نزاعهاي گرايشهاي 
مختلف مي بودند.  بر اصل موازنه عدمي، تعريفي از اصول ممكن شد كه 
تقدم و تأخرها را از ميان بر داشت و خواستهاي گرايشهاي مختلف را بر 

  د به جنبش همگاني برخيزد. آورد و به جامعه امكان دا
اين تحول تعيين كننده همراه شد با انقالبي در اسالم، اسالمي كه       

بدل به  بيان قدرت  شده بود به بيان آزادي و بيانگر اصول استقالل و 
آزادي و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي باز گشت. ديني كه انسان مسلمان 

را فعال و مستقل و آزاد و مسئول مي را كار پذير گردانده بود، اينك او 

شناخت.  تأمل در تجربه جامعه هاي ديگري كه مردم ساالري جسته اند، 
  تأمل كننده را از اهميت انقالب در دين آگاه مي كند.

آن اصول راهنما و اين انقالب در دين، همراه شد با اين امر كه يك       
راي جمهور مردم شد. روحاني، در مقام مرجعيت، مترجم اين اسالم ب

تحقيق دو جامعه شناس كه در روزهاي انقالب تحقيق كرده اند و تحقيق 
) انتشار داده اند، معلوم مي كند كه قشرهاي 1خود را به زبان فرانسه (

مختلف مردم ايران، اين اسالم سازگار با استقالل و آزادي و رشد بر ميزان 
اقعيت كه از انقالب بدين سو، عدالت اجتماعي را مي شناخته اند. و اين و

هر بار كه مردم ايران فرصت يافته اند،  موافقت خود را با آن برداشت از 
اصول راهنما و اسالم بمثابه بيان آزادي، ابراز كرده اند، گوياي وجدان 
همگاني شدن آن اصول و اين اسالم است. بسا قول آقاي خميني، آنهم در 

، در پاسخ  به پيشنهاد  - تير  7و  خرداد 25خرداد و   6 –سه نوبت 
رفراندوم برابر قانون اساسي، اقوي دليل بر وجدان همگاني شدن آن اصول 
و اين اسالم و بيگانه شدن آقاي خميني با اسالم بمثابه بيان آزادي و اصول 

 1360خرداد  25راهنماي انقالب ايران است. ياد آور مي شوم كه او در 
  له من مي گويم نه.ميليون بگويند ب 35گفت: 

اين تحول در طرز فكر ديني و پيدايش وجدان همگاني به اصول      
 –راهنما، ولو نه كامال شفاف، همراه شد با پراكندگي  گروههاي سياسي 

مرامي و، در همان حال،  همگرائي شگرف آنها. چنانكه در خارج از كشور 
ان گروههاي مرامي شديد تر  بودند و فراو –كه برخوردهاي سياسي 

ماركسيستي و مسلمان پديد آمده بودند، هر نوبت كه امري واقع مي شد 
كه وجدان همگاني آن را بر نمي تافت، جنبش اعتراضي همگاني روي مي 
داد. از نمونه هائي كه به يادم مانده اند، نمونه جنبش اعتراضي به كشتار 

ه زنداني، و تن از ياران آنها، هم 7بيژن جزني و حسن ضياء ظريفي و 
يا عضويت در حزب رستاخيز و يا  "جنبش در اعتراض به امر شاه سابق،

، جنبش در اعتراض به جشن هاي دو هزار "گرفتن گذرنامه و رفتن از ايران
و پانصدمين سالگرد تأسيس شاهنشاهي ايران. و البته جنبش همبستگي با 

  انقالب مردم ايران.
دگي و در همان حال، همگرائي پديد در درون كشور نيز، همين پراكن     

آمد. براي مثال، شخصيتهاي ملي و مصدقي ها قادر نشدند متني را با هم 
امضاء كنند، اما، در همان حال، در جنبش همگاني مردم ايران شركت 
داشتند. كوششهاي شاه  براي جلب آنها و جدا كردنشان از جنبش مردم، 

اميد. دكتر بختيار نيز نتوانست جز در مورد دكتر بختيار، به شكست انج
  حتي يك مصدقي را به عضويت حكومت خود در آورد. 

اين پراكندگي و روياروئي مستقيم با يكديگر و همگرائي نه با يكديگر      
كه با مردم در انقالبشان،  زياني بزرگ نيز داشت و آن اينكه مانع از 

ك دولت پيدايش يك بديل مردم ساالر منسجم سياسي براي تدار
  حقوقمدار شد.

در آن سو، برانگيزنده مردم به انقالب، يعني شاه، از همان قاعده پيروي      
كرد كه هر قدرتمداري پيروي مي كند. توضيح اين كه او و رژيمش كه 
نقش بزرگ تر را در بر انگيختن مردم به انقالب داشتند، برخاستن موج و 

سرمايه داري و دولتهاي  بزرگي آن را نديدند. همانطور كه امروز،
درخدمتش كه بحران اقتصادي را برانگيخته اند، بر برخاستن طوفان و 
شدت آن چشم بستند.  بعد از برخاستن طوفان نيز، او فرصت مناسب را 

  بسوخت.
ناتواني شاه و رژيم او كامل بود:  انقالب سفيدش به شكست انجاميده      

د گفته بود: ما ديگر پولهاي نفت را بود. فساد مالي به حدي بود كه او خو
آتش نمي زنيم. دستگاه اداري پرحجم و كم كار و مخالف و ارتشي گرفتار 
تضادهاي دروني بسيار و اقتصادي كه، در آن، سرمايه و استعداد و ديگر 
نيروهاي محركه راه به توليد نمي يافتند و، در برابر، دروازه مصرف به روي 

. طي ربع قرن، استبداد او، در هر چهار بعد واقعيت آنها  تمام باز شده بود
اجتماعي، شرائط يك جنبش همگاني را فراهم آورده بود: سياست اقتصادي 
او، اقتصاد پيشين را ويران و موجهاي مهاجرت از روستاها به شهر ها را 
برانيگخته بود. استبداد سياسي جريان انديشه ها و اطالعات را سد كرده و 

ي بديلي توانا به  ممكن كردن گذار از استبداد به دموكراسي از شكل گير
و حزب واحد رستاخيز، نه » ايدئولوژي شاهنشاهي«جلوگيري كرده بود. 

تنها فضاي سياسي كه فضاي فرهنگي جامعه را بسته و خفقان آور كرده 
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بود. رژيم عامل اغتشاش شديد فرهنگي و هويت گشته بود.  وقتي بيماري 
يتي مديراني كه او بركشيده بود و نزاع گرايشهاي موجود در شاه و بي كفا

ضربه زدن به هويدا از راه اجراي  –آن رژيم، آنهم از راه بازي با اقتصاد 
را بر عوامل ياد شده، بيفزائيم، مي توانيم از سهم  -تدابير اقتصادي تورم زا

قيق تري واقعي شاه و رژيم او را در برانگيختن مردم به انقالب، برآورد د
  پيدا كنيم. 

از بداقبالي شاه و رژيم او، شكست امريكا در ويتنام و كودتاي      
كمونيستي در افغانستان و رويه اي كه  رژيمهاي بعثي در سوريه و عراق 
در پيش گرفته بودند، بنا بر اسناد سفارت امريكا، موجب نگراني بسيار 

تا در افغانستان شده بود. به شديد دولت امريكا از وقوع كودتائي از نوع كود
رياست جمهوري امريكا رسيدن كارتر، از جمله، بر اثر واترگيت و  شكست 
امريكا در جنگ ويتنام بود و جلب اعتماد مردم امريكا به رهبري سياسي 
ايجاب مي كرد كه او و حكومتش با مردم صادق تر و در خارج از امريكا، 

  مدعي ترويج حقوق بشر شود. 
اجعه به تاريخ، ما را از عامل بسيار مهم ديگري آگاه مي كند: براي مر     

اين كه مردم ايران بتوانند اعتراض موافقي را نسبت به دولت استبدادي 
مسبب حال و روز بد خود بعمل بياورند، الزم است كه خطر حضور و عمل 

به قدرتهاي انيراني در ايران، ناچيز باشد. ارزيابي آن زمان اينجانب كه 
واقعيت پيوست، اين بود كه دو ابر قدرت امريكائي و روسي، دوران انبساط 
را به پايان برده و وارد دوران انقباض خود شده بودند. در اين دوران، 
جنبش مردم نمي توانست مداخله جدي قدرت هاي خارجي را به دنبال 

  بياورد و نياورد.
ني است و فرآورده تغيير اما هر انقالبي، به ضرورت، يك پديده جها      

روابط قوا در سطح جهان و سپيده عصر جديدي است. تغييرها كه در پي 
انقالب ايران، جهان به خود ديد، دنباله تغييرها پيش از اين انقالب هستند. 
سطح جهان، از جمله، ورود دنيا به دوران بحرانها، بخصوص بحران فكري و 

ش كردن جنبشهاي مسلحانه به استناد و از اعتبار افتادن ايدئولوژيها، فروك
اتكاي اين و آن ايدئولوژي، سست شدن ستون پايه هاي نظام جهاني سلطه 

رژيم افغانستان  –زير سلطه  و آغاز پايان سلطه از راه مداخله نظامي  –گر 
نيازمند مداخله نظامي روسيه شد تا بتواند برپا بماند و احتمال مي رود 

در عراق و افغانستان پايان يك دوران تاريخي  مداخله نظامي امريكا 
، ورود به مرحله ضعف و انحطاط رژيم شوروي و سست  -طوالني باشد

شدن دو ستون پايه، از چهار ستون پايه موقعيت مسلط امريكا، يكي  
اقتصادي و و ديگري ايدئولوژيك (بي اعتبار شدن شيوه زندگي امريكائي ) 

ه نفت و اقتصادهاي ژاپن و چين و اروپا و و متكي شدن روز افزون دالر ب
استقالل نسبي اروپا از امريكا و، بيشتر از همه، افزايش ميزان تخريب 
نيروهاي محركه در اقتصاد غرب و نيز روسيه آن دوران و نقش روز افزون 
پيدا كردن افكار عمومي كشورها و پيدايش افكار عمومي جهاني كه از 

افتن جنگ ويتنام با شكست امريكا و مقاومت عوامل تعيين كننده پايان ي
كوبا در برابر محاصره اقتصادي امريكا بودند، تغييرهاي تعيين كننده اي 

  بودند قابل مشاهده ، اما رژيم شاه آنها را نمي ديد.
مجموع اين عوامل انقالب ايران را اجتناب ناپذير كردند و آن انقالب      

  روي داد.
ر محور كدام طبقات اجتماعي به پيروزي رسيد/ و انقالب اسالمي ب  -آرش

» غيراسالمي«نقش خميني تا چه حد تعيين كننده بود/ و آيا انقالب 
  ممكن بود؟

  
  در پاسخ به پرسش دوم شما عرض مي كنم: -  صدر بني

هرگاه بپرسيم تكيه گاه اجتماعي رژيم شاه كدام قشرهاي اجتماعي بودند؟ 
ايم. اقتصادي كه روز به روز خارجي تر پاسخ دقيقي به پرسش شما داده 

مي شد و بودجه دولتي كه بخاطر منفي بودن رشد اقتصاد مستقل از 
اقتصاد مسلط و وابستگي روز افزون اقتصاد متكي به درآمد نفت و واردات، 
قشري اجتماعي را پديد آورد كه رشته هاي پيوند خود را با جامعه ملي مي 

ست. قالب هاي نظري موجود براي توضيح بريد و با جامعه مسلط مي پيو
هويت و نقش اين قشر كفايت نمي كردند. در حقيقت، اين قشر همان كار 
را در جامعه ايران مي كرد كه، كلون ها در جامعه مستعمره مي كردند. از 
اين رو، در انقالب ايران، اين قشر، بسيار زودتر از شاه صداي انقالب را 

با خود، از ايران برد.  با وجود اين، تكيه گاه هر شنيد و هرچه بردني بود، 
قدرتي يك قشر اجتماعي تنها نيست. گروه بنديهائي از قشرهاي مختلف، با 
ارتباط هاي افقي و عمودي تكيه گاه اجتماعي رژيمي از نوع رژيم شاه مي 
شوند. جنبش همگاني بايسته بود تا بتواند بناي اجتماعي را فرو بريزد كه 

روه بنديها پديد آمده بودند. جريان پيوستن افراد قشرهاي پائين از اين گ
در ارتش و اعتصاب كاركنان دولت و رفتن افراد متعلق به قشر بيگانگي 
گزيده و پيوستن گروه بنديهاي پيوسته به آنها به انقالب ايران، در واقع، 

  جريان فروپاشي بناي اجتماعي تكيه گاه رژيم بود. 
نيز مي توان به پرسش شما پاسخ داد: وجدان همگاني  به روش ديگري    

پديد نمي آيد اگر قشرهاي مختلف جامعه همسوئي نجويند و هدف 
مشترك نيابند. چنانكه، گرچه در چين، حزب كمونيست با رژيم چيانكاي 
چك و حزب كئومين تانگ او مي جنگيد، اما يك وجدان همگاني در 

ي قشرهاي مختلف جامعه و هدف جامعه چيني پديد آمد گوياي همگرائ
مشترك پيدا كردن آنها. گرچه رهبري با حزب كمونيست به رهبري مائو 
بود اما آن حزب نيز از قشرهاي مختلف جامعه چيني تشكيل شده بود و 
فرآورده جنگ بخاطر استقالل چين بود. همين پديده را در ويتنام و 

  الجزاير باز مي بينيم. 
كدام طبقه نقش محور را بازي كرد؟  بر چه  پرسش شما اينست كه    

مالكي جامعه آن روز ايران را طبقه بندي كنيم و به اين پرسش پاسخ 
بدهيم؟ در يك اقتصاد مصرف محور، آيا مي توان با مالكي كه ماركسيستها 
ساخته اند،  جامعه آن روز را طبقه بندي كرد؟ هرگاه بخواهيم اين مالك 

سيم: در جامعه آن روز، طبقه بورژوازي نقش انقالبي را بكار بريم، بايد بپر
مي داشت و يا طبقه كارگر؟  آيا اين دو طبقه با ويژگيهائي كه ماركسيسم 
برايشان قائل است، نبودند و نقش محور را بر عهده نگرفتند و يا بودند و از 
پذيرفتن اين نقش سرباز زدند؟  هرگاه بسراغ واقعيت برويم، بدون قالب 

را كساني مي شروع كنندگاني كه  نقش محوري را بازي كردند  نظري،
به نسل جوان تعلق داشتند و از دانشجويان تا كارگران و دهقانان   يابيم كه

مهاجرت گزيده و بازاريان جوان را در بر مي گرفتند. بخالف روحانيان 
ن دوران طلبگي را گذرانده، طلبه ها نيز در شمار شروع كنندگان بودند. بدي

قرار، نسلي مركب از قشرهاي مختلف، مرزهاي طبقاتي و جنسي و قومي را 
در نورديدند و جنبش همگاني را ممكن ساختند. جوان نه تنها نيروي 
محركه تغيير است، بلكه بكار بردن نيروهاي محركه ديگر را در متحول 
كردن جامعه نيز برعهده دارد. هرگاه نظام اجتماعي بسته باشد، نيروهاي 
محركه يا مي بايد تخريب شوند و يا در باز و تحول پذير كردن جامعه بكار 
افتند.  رژيم نه به تخريب كامل نيروي محركه قادر شد و نه به باز و تحول 
پذير كردن نظام اجتماعي توانا گشت. در نتيجه،انقالب ناگزير شد. ياد آور 

ب يك نسل ساله و خونين ترين سركوبها تخري 8مي شوم كه هدف جنگ 
بود.  پيدايش وجدان جمعي با اين تركيب اجتماعي خوانائي داشت و بسا 
نقش سيمان را در بهم پيوند دادن بخش هاي بسيار وسيع متعلق به 

  قشرهاي مختلف جامعه را ميسر ساخت.
آقاي خميني در آغاز گرفتن انقالب نقشي نداشت. او حتي حاضر نبود      

ميه صادر كند. نگران آن بود كه جنبش در حمايت از جنبش مردم اعال
تاريخ نخستين اعالميه او گواهي مي ». سنگ روي يخ شود«بخوابد و او 

دهد بر ترديد او. اما بلحاظ انطباق پذيري شگفتش با وضعيت، در 
سخنگوئي آن انقالب از راه اظهار بيان انقالب و در مداومت انقالب تا 

وحاني هم طراز او، جرأت برعهده پيروزي نقشي، را بازي كرد كه هيچ ر
گرفتنش را نيافت. هرگاه كوشش ها براي ايجاد يك بديل سياسي بموقع به 
نتيجه مي رسيدند، بسا اين نقش را بهتر و اطمينان بخش تر بر عهده مي 
گرفت. اما كوششها، حتي بعد از سقوط رژيم شاه نيز به نتيجه نرسيدند.  

كرد. اين جانب چون در اين كوشش اين خالء را نيز آقاي خميني پر 
شركت داشته ام و شرط  استقرار مردم ساالري را وجود بديل مردم ساالر 
مي دانسته ام، وقتي كوششها به نتيجه نرسيدند، برآن شدم فرصت 
انتخابات رياست جمهوري، براي آزمون نظر (نقش يك جبهه سياسي 

خابات رياست جمهوري، بمنزله بديل) را مغتنم بشمارم. تجربه نخستين انت
مي بايد بر همگان معلوم مي كرد كه اگر نامزدي برغم مخالفت تمامي 

درصد آراء به رياست جمهوري برسد،  76گرايشهاي قدرتمدار، توانست  با 
يك جبهه وسيع سياسي قادر بود بناي يك دولت حقوق مدار را تصدي 
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اي  سياسي كه كند.  آن تجربه بايد بر همگان معلوم مي كرد كه جبهه 
ميتوانست دو نقش را با هم انجام دهد، محلي براي رهبري بالمنازع آقاي 
خميني برجا نمي گذاشت.  آن دو نقش يكي سخنگوئي انقالب و ديگري 
تصدي از ميان برداشتن ستون پايه هاي استبداد و ايجاد يك دولت مردم 

جمهوري و بعد از ساالر بودند و هنوز نيز هستند.  پيش از انتخابات رياست 
آن، براي ايجاد آن جبهه كوشيدم و هنوز نيز مي كوشم. اما از قرار، تنها 
دانستن براي رها شدن از قيد و بندها و شركت در بديلي مستقل از رژيم و 

  مستقل از قدرتهاي خارجي، كافي نيست.
اما آيا انديشه راهنماي ديگري مي توانست راهنماي انقالب ايران      
؟  پاسخ اينست: هدف انقالب ايران استقرار واليت جمهور مردم، بنا بگردد

بر اين، مردم ساالري پيش رفته اي بود.  افزون براين، ايرانيت را خاصه 
هائي است كه بدانها، ادامه حيات ملي ممكن گشته است.  از جمله اين 
 خاصه ها، يكي تعريف استقالل به امنيت ملي و آزادي به امنيت و منزلت

انسان است. توضيح اين كه كشور امنيت ملي مي يابد وقتي سياستي را 
اتخاذ مي كند كه از بيرون از مرزها هيچ تهديدي متوجه كشور نباشد. 
بدين سان، استقالل بمعناي پرهيز از ورود در روابط قواي خصومت آميز، 
تضمين كننده امنيت ملي مي گردد. سياست موازنه منفي، در آنچه به 

ط  با دنياي خارج مر بوط مي شود، همين است. پس از راه اتفاق نبود رواب
، همراه و شعار »نه شرقي، نه غربي« كه استقالل و آزادي را مردم كشور با 

انقالب خود كردند.  اينك بپرسيم: ايدئولوژيها  و مرامهاي موجود در آن 
كه اسالم  تاريخ  با اين خاصه سازگاري داشتند يا نداشتند؟  پاسخ اينست

سنتي با اين خاصه خوانائي نداشت. گرايشهاي مختلف چپ نيز، گرچه 
برخي با اصل استقالل سازگاري داشتند، اما باآزادي و واليت جمهور مردم 
خوانائي نداشتند. پس از راه اتفاق نبود كه آقاي خميني سخنگوي اسالم 

ت موقعيت آزادي و استقالل و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي شد.  تفاو
آقاي خميني با مراجع ديني ديگر، تفاوت در شخص نبود، تفاوت در باور 
راهنما بود.  آيا مرام هاي موجود مي توانستند با اين خاصه و خاصه هاي 
ديگر ايرانيت سازگار شوند؟ پاسخ اينست كه، جز در مورد طرز فكرهاي 

مهاي ديگر توتاليتر،  دليلي در دست نيست براي دادن اين حكم كه مرا
نمي توانستند.  بسا از كمبودهاي آن انقالب يكي همين بود كه گرايشهاي 
مرامي نكوشيدند مرامهاي خود را با واقعيتي كه جامعه در انقالب بود، 
محك بزنند و تغيير مطلوب را در آنها پديد آورند. هرگاه به اين مهم 

هنماي يك مردم برخاسته بودند، اشتراك در واليت جمهور مردم و اصول را
ساالري پيشرفته، تشكيل جبهه سياسي توانا به استقرار دولت مردم ساالر 

  را ممكن مي ساخت.
اما از يك جهت بس با اهميت، هيچ مرام و باوري نمي توانست      

جانشين اسالم بگردد: اسالم دين اكثريت نزديك باتفاق مردم ايران است. 
ممكن بگردد، اسالم از خود بيگانه در براي اين كه مردم ساالري در ايران 

بيان قدرت، مي بايد اسالم بمثابه بيان آزادي بشود.  در جامعه هائي كه 
مردم ساالري ميسر گشته است، اندازه پيشرفت در مردم ساالري، بستگي 
مستقيم با تحول طرز فكر ديني جمهور مردم داشته است و همچنان دارد. 

اوران كه به دين ناباوران اما دموكرات نيز اين انقالب نه تنها به دين ب
هرگاه نخواهيم ايدئولوژيش  -مربوط مي شود. در حقيقت، الئيسيته  

چاره ساز نمي شود هرگاه  –بگردانيم و دوران پهلوي ها را باز سازي كنيم 
دين همچنان بيان قدرت بماند و ايرانيان همچنان براي قدرت اصالت قائل 

ل شناسند و دين و مرامهاي ديگر نيز پندار و گفتار و شوند و آن را ارزش او
كردار گوياي اعتياد به اطاعت از قدرت آنها را در نظرشان موجه و مشروع 

  جلوه گر سازند. 
- ي مختلف به انقالب اسالمي چهفكران و نيروهاي سياسيروشن -آرش

به  ي اسالمي،ها چه بود/ و چرا جمهوري گونه برخورد كردند/  خطاهاي آن
  ها شد؟ ي كوتاهي پس از انقالب، موفق به سركوبِ نيروهاي آنفاصله

  
براي اين كه مالتاريا موفق به سركوب نيروهاي سياسي   -  1/3 -  صدر بني

و روشنفكران مي شد، الزم بود ستون پايه هاي نظام سياسي استبدادي باز 
موقتي سازي شوند. خطاي بزرگ بازسازي اين ستون پايه ها بود. حكومت 

را ساخت، تنها مسئول نيست. گروههاي سياسي كه » نهادهاي انقالب«كه 
بجاي دفاع از استقالل و آزادي و گسترش قلمرو آزادي، خشونت در كار 

آوردند، در باز سازي ستون پايه هاي استبداد شركت كرده اند. اين خطا 
ي همراه شد با خطاي برجا نگاه داشتن ساخت دستگاه اداري و نيروها

مسلح. بي اطالعي از دموكراسي و بستن گوشها به هشدارها سبب شدند 
كه ساخت دستگاه اداري و نيروهاي مسلح ، دست كم در حد توزيع اختيار 
و مسئوليت ها، دموكراتيك نگردد. ساخت استبدادي، دموكرات را مي راند 
 و مستبد را در رأس قدرت قرار مي دهد. كوششهاي اين جانب و همكارانم 
براي برداشتن ستون پايه هاي استبداد و جايگزين كردن آنها با ستون پايه 
هاي حقوق ملي و حقوق انسان، تجربه هائي هستند كه بكار آينده مي 
آيند. خود بر اين نظر هستم كه هرگاه تجاوز عراق به ايران واقع نمي شد، 
ز بسا در مردم ساالر كردن دستگاههاي اداري و نظامي و جلوگيري ا

  بازسازي استبداد، توفيق حاصل مي شد:

گروگانگيري و... و كودتاي نوژه، رويدادهائي نبودند كه روشنفكران  – 2/3
و نيروهاي سياسي هرگاه از ديدگاه استقالل و آزادي در آنها مي نگريستند، 
مي توانستند با آنها موافقت و يا حتي در برابر آنها سكوت كنند. اما 

كت كردند و بسيار ديگري سكوت گزيدند و انگشت بسياري در آنها شر
شمار بودند كساني كه نسبت به پي آمدهاي آنها به مردم ايران هشدار 

  دادند.
گروگانگيري استفاده از يك خالء بود. خالء در قلمرو استقالل، نيروهاي     

سياسي نمي بايد اجازه مي دادند اين خالء بوجود آيد. مي بايد كارهاي 
دني را براي اين كه نه امريكا و نه روس مجال عمل در ايران را پيدا انجام دا

كنند، به مردم خاطر نشان مي كردند. مي بايد برنامه اي براي مستقل 
شدن از وابستگي هاي سياسي و نظامي و اقتصادي به اجرا گذاشته مي 
شد. چون آنچه بايد مي شد، انجام نشد، فضاي خالي با اجراي طرحي 

امريكا پر شد. از آن پس، روشنفكران و نيروهاي سياسي فعل  دست ساخت
پذير شدند.  طراحي و اجراي كودتاي نوژه، زمينه ساز تجاوز عراق به ايران، 
وارد كردن ضربه كشنده به نيروهاي سياسي و روشنفكران و ايجاد فرصتي 
بي مانند براي مالتاريا بود. چنانكه در پي كشف آن كودتا، آقاي بهشتي 

رح انحالل ارتش و استقرار دولتي با شركت نمايندگان شوراي انقالب و ط
سپاه و كميته ها و دادگاه انقالب را به شوراي انقالب ارائه و كوشيده بود 
با استفاده از غياب اين جانب آن را به تصويب برساند. مخالفت آقاي 

ن، مانع مهندس بازرگان و بازگشت اين جانب به تهران و مخالفت قاطع با آ
از وقوع كودتا شد. اما جنگ، زمينه را براي اجراي تدريجي  كودتا فراهم 

  آورد و اينست نتيجه آن.   
ضد ارزش كردن آزادي ضربه كاري بود كه بخصوص نيروهاي چپ  – 3/3

بر موجوديت خود و تمامي نيروهاي سياسي وارد كردند كه مي توانستند 
توده بود. يادآور مي شوم كه، در  در دموكراسي عمل كنند. بدآموز، حزب

بهمن، در ميدان آزادي، خطاب به اين حزب و ديگراني كه به هر  22
مي زدند، گفتم: مرا از آن باك نيست كه » ليبرال«جانبدار آزادي، انگ 

شما ليبرالم بخوانيد. مي گويم آزادي و در دفاع از آزادي، استوار ايستاده 
وز و موضعگيريهاي گروه هاي سياسي، در هاي آن ر» بيان«ام.  هرگاه به 

آن ايام، مراجعه كنيد، از ژرفاي فاجعه آگاه مي شويد. حتي اگر كتاب 
را مطالعه   –كه مجموعه اي از مصاحبه ها است  –اولين رئيس جمهوري 

كنيد، باز اين شگفتي به شما دست مي دهد وقتي در مي يابيد، جز يك 
بر زبان نياورده اند، بلكه خطر استبداد را تن، بقيه نه تنها كلمه آزادي را 

نيز نديده اند. بگذريم از كسي چون بهشتي كه خود دست بكار باز سازي 
  بناي استبداد بود.

از وجود دو خطر، يكي خطر فاشيسم مذهبي و ديگري خطر   – 4/3
كه » بيان نفل لوشاتو«سلطه بنياد دين بر دولت، آگاهي وجود داشت. 

ستقالل ورشد بر ميزان عدالت بود، حاصل توجه به اين دو اسالم آزادي و ا
و ميزان رأي » واليت جمهور مردم«خطر بود. تصريح آقاي خميني بر 

مردم است، از ديد ما، كافي بمقصود بود. حتي مي پنداشتيم او كه عالي 
ترين مقام ديني را تصدي مي كند، مي داند دين يعني عهد و به عهد خود 

رخطا بوديم. گرچه براي ايجاد جبهه مي كوشيديم، اما غافل وفا مي كند و ب
بوديم كه تحقق استقالل و آزادي به سازماندهي در سطح جامعه نياز دارد. 

، بدان نياز »سلسله روحانيت«جلوگيري از بازسازي استبداد از راه تشكيل 
  داشت كه در سطح جامعه، واليت جمهور مردم تحقق بپذيرد. 

      

http://dialogt.de/



    1357سي سال پس از انقالب بهمن ماه 

٢٥  102 ي آرش شماره

  
  
  
  

  
  
  
  
ه اين خطا توجه شد: نمايندگان گرايشهاي سياسي دعوت شدند براي ب

شركت در جلسه ارزيابي وضعيت و سازمان دادن دفاع از آزادي، در برابر 
 خطر استقرار استبدادي با دست آويز كردن دين. دعوت از طريق آقاي

هوشنگ كشاورز بعمل آمد. دو تن بيشتر در آن شركت نكردند. بدين سان، 
سياسي نه خطر را ديدند و نه حاضر شدند در دفاع از آزادي و  نيروهاي

واليت جمهور مردم، اشتراك مساعي كنند. هرگاه زحمت مطالعه در 
ديدگاههاي نيرويهاي سياسي در آن زمان را به خود بدهيم، ديگر تعجب 
نمي كنيم چرا مجلس خبرگاني تشكيل شد كه بر محور واليت فقيه قانون 

و پيش نويس قانون اساسي را به كناري انداخت. زيرا در اساسي تهيه كرد 
ميان نيروهاي سياسي، جانبداران واليت جمهور مردم كم شمار و 

  طرفداران واليت حزب و... بر مردم پرشمار بودند. 
انتخابات رياست جمهوري فرصتي را بوجود آورد و دفاتر همĤهنگي      

سرتاسر كشور تشكيل  مردم با رئيس جمهوري كه بطور خود جوش در
معلوم كرد. از را شدند،  بر همگان نوع سازماندهي الزم براي دفاع از آزادي 

اين پس نيز،  اين تجربه مي تواند بكار جنبش همگاني و دفاع از استقالل و 
  آزادي انسان بيايد.

هاي  قيام«و دست زدن به » انقالب دوم«شتاب در تدارك  – 5/3
ن بود و ايجاد ملوك الطوايفي گروهاي مسلح در ، هرجا كه ممك» مسلحانه

خود تهران، آنهم بدون توجه به فقدان زمينه اجتماعي، خشونتي را موجه 
گرداند كه مالتاريا، با مشروع جلوه دادنش در نظر مردم، با موفقيت بكار 

اعدام «برد. بسا اثر تبليغ خشونت گرائي باز هم بيشتر بود. چنانكه شعار 
راسر كشور را فرا گرفته بود. در پي انقالبي كه در آن، گل بر س» بايد گردد

گلوله پيروز شد، براي خشونت و خشونت ستائي، فراخ ترين ميدان پديد 
آمد. تشكيل دادگاه انقالب و سپاه پاسداران و كميته ها و... فرآورده هاي 

هاي  خشونت گرائي و خشونت گستري شدند. خشونت مالتاريا خشونت
  لعيد و بزرگ شد.ديگر را ب

قطع رابطه طرز فكرها با واقعيت، خالء بزرگ ديگر را بوجود آورد  – 6/3
آن را پر مي كرد. موفقيت برنامه اقتصادي » زور در خدمت مستضعفان«كه 

و واكنش آقاي خميني به اين موفقيت ( اقتصاد مال خر است)، بيانگر 
ي و اقتصادي و شدت نياز استبداديان به خالء در هر چهار بعد سياس

اجتماعي و فرهنگي واقعيت اجتماعي بود. غير از  اقتصاد، در قلمرو 
دانشگاهها، نيروهاي سياسي و روشنفكران و دانشگاهيان مي بايد بالدرنگ 
دست بكار مي شدند. به ترتيبي كه به جاي استقرار افراد مسلح در آن، 

شگاهها را متصديان جريان آزاد انديشه ها برقرار مي شد و دانشگاهيان دان
رشد بر ميزان عدالت اجتماعي مي كردند. هرگاه بنا بر اين مي شد كه 
انديشه از جمله حاصل واقعيت باشد، دانشگاه مي بايد ترجمان وجدان 
همگاني مي شد و نه محلي كه اين و آن گروه بر سر تصرفش، با يكديگر، 

ي به دانشگاهها، نزاع مي كردند. باز پس دادن نقش بيانگر وجدان همگان
هرگاه از سوي همگان درك مي شد و در آن شركت مي كردند، اي بسا 

توسط كساني چون آقاي حسن آيت به دستياري » انقالب فرهنگي«
(قول » گرفتن پايگاه بني صدر«دانشجوياني چون آقاي احمدي نژاد، براي 

  آقاي حسن آيت)،  ممكن نمي شد. 
چه از اين پس بكار مي آيد بسنده كنم،  به از آنجا كه بنا داريم به آن     

  اسباب و علل ديگر نمي پردازم.
اي و بحران هاي  رژيم جمهوري اسالمي كه غرقه در نارضايي توده -آرش

داخلي و خارجي است چطور بر سر پا مانده و حكومت خود را تا به امروز 
  ادامه داده است ؟

  
خ به پرسش پنجم نيز در پاسخ به پرسش چهارم شما كه پاس - صدر بني

  هست، عرض مي كنم:
قدرت خود به خود منحل نمي شود. تا مي تواند ويران مي كند و   - 1/4

بر ابعاد خود مي افزايد. از اين روست كه سازش كنندگان با قدرت، در اين 
ادعا كه به راه مصلحت مي روند و از درون اسباب تحول را ايجاد مي كنند، 

رت را تنها برخاستن و به مقاومت ايستادن ، گرفتار گويان هستند. قد دروغ
جريان انحطاط و انحالل مي كند. زيرا مقاومت قدرت را از ويران كردن و 
خرج بقاي خود كردن، ناتوان مي كند. بدين قرار، نارضائي مردم كفايت 

  نمي كند. مردم مي بايد به مقاومت برخيزند.
خود مي سازد و از اسباب بقاي بحرانهاي داخلي و خارجي را رژيم  – 2/4

او هستند. از گروگانگيري تا امروز، بازسازي استبداد و ادامه حيات آن، از 
رهگذر بحرانهاي داخلي و خارجي ميسر شده اند. تمامي استبدادها در همه 
دوران ها، بحران را از اسباب بقاي خود مي دانسته اند و ايجاد مي كرده 

كه بحران گزارشگر تضاد خصومت آميز است و  اند.  از جمله به اين دليل
اين تضاد از سوئي به قدرت امكان تكاثر و تمركز را مي دهد و از سوي 

ساله آقاي  8ديگر، جامعه را فعل پذير مي كند. هرگاه در دوران حكومت 
  -تهديد مداوم به جنگ و تحريمهاي اقتصادي  - بوش و در اثر بحران اتمي 
تأمل كنيم، به » يكدست شدن دولت«ه ايراني و بر فعل پذير شدن جامع

اين نتيجه مي رسيم كه براي آنكه جامعه ايراني رژيم مانع استقرار مردم 
ساالري را از سر راه بردارد، بديل دموكرات مي بايد بحران زدائي كند. هم 
از راه سطح وجدان همگاني را باال بردن و هم از راه  افكار جهانيان را 

  ان سازان حساس كردن. نسبت به بحر
عمر رژيمي كه با برچيده شدن بساط سلطنت، بر پا شده است،  -  3/4

مي توانست بسيار دراز باشد و بسا چند قرن ادامه پيدا كند اگر در سلب 
  مشروعيتهاي چهارگانه اش كوشش مستمر به عمل نمي آمد:

ود. اين مشروعيت از انقالب، با دادن عنوان نمايندگي از انقالب به خ ●
ميليون  35«و جاري شدن اين جمله  60مشروعيت، با كودتاي خرداد 

، بر زبان آقاي خميني، و سه دهه مقابله رژيم » بگويند بله من مي گويم نه
هاي مستمر و تجاوزهاي روزمره به  با مردم ( كشتارهاي مكرر و اعدام

و حقوق ملي و حقوق انسان و جنايت و خيانت و فساد را روش كردن 
  ها ) از ميان رفته است. جلوگيري از انجام انتخابات آزاد و بحران سازي

مشروعيت از رهگذر پاسداري از استقالل ايران كه بر اثر گروگانگيري  ●
ساله و  8(محور شدن قدرت امريكا در سياست داخلي و خارجي) و جنگ 

ملي  قرار دادن ايران در حلقه نظامي و نقض اين خاصه ايرانيت كه امنيت
را در گرو استقالل بمعناي پرهيز از ورود در روابط قواي خصمانه با 
دولتهاي بيگانه و آزادي بمعناي امنيت و منزلت انسان (حقوق ضمانت 
شده) مي داند، از راه ايجاد بحرانهاي داخلي و خارجي مرتبط با يكديگر و 

الوه كه از درآمد نفت بع –خارجي شدن روز افزون دولت در بودجه خود 
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و ممانعت از  –قرضه هاي داخلي و خارجي و كسر بودجه تشكيل مي شود 
  ايجاد اقتصادي ملي رشد ياب، از دست رفته است.

مشروعيت از دين بلحاظ جعل واليت فقيه و آلت فعل قدرتمداري كردن  ●
دين، از دست رفته است. زيرا اسالمي كه رژيم مدعي پيروي از آنست، 

نيز ناسازگار است.  اما دين راهنما در انقالب،  »اسالم فيضيه«حتي با 
اسالم بمثابه بيان استقالل و آزادي و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي و 
گشاينده افق معنويت بروي انسان بود. ديني كه دست آويز رژيم است، با 

  اين اسالم، در تضاد كامل است.
وندان از حقوق مشروعيت از اداره بهينه جامعه ملي به ترتيبي كه شهر ●

خود برخوردار و در اداره اين جامعه شركت مستقيم داشته باشند. اين 
مشروعيت با ادعاي واليت مطلقه فقيه و عمل به آن و محروميت روز افزون 
ايرانيان از حقوق و امكان كار و بدست آوردن درآمدي تأمين كننده 

ته، از ميان نيازهاي انسان در اين عصر و ماهيت ضد رشدي كه رژيم ياف
  رفته است. 

اما رژيمي كه فاقد هرگونه مشروعيتي گشته، چرا برپاست؟  به داليل       
  زير:

چون قدرت خود به خود منحل نمي شود، انحالل آن نيازمند گذار  – 1
جامعه از مرحله نارضائي توأم با بي تفاوتي به مرحله نارضائي توأم با 

  فعاليت است.
ضرور است كه ترجمان هدفي باشد كه انقالب  نيروي محركه سياسي – 2

بخاطرش روي داد. هرگاه اين نيرو استقرار واليت جمهور مردم را  هدف 
شناسد، به جامعه اطمينان داده است كه انقالب را تا رسيدن به هدف، پي 
مي گيرد و بنا نيست كه تجربه هاي اين مردم، همه، در نيمه رها شوند.  

فته رها شده و حتي با خشونت برابر گشته است و وقتي انقالب انجام گر
يك نيرو بكنار، بقيه انقالب را به حال خود رها كرده و هريك، بنا بر شرائط 

جديدي مي انگارند و الزم هم نمي بينند دليل » چه بايد كرد؟«روز، 
مواضع ضد و نقيض خود را توضيح بدهند و بگويند چرا در ابهام كده خانه 

ا جامعه گيج و بنا بر اين، منفعل و بي تفاوت نشود؟ وجود گزيده اند، چر
نيروي محركه طالب دموكراسي و دادن اين اطمينان، شرط الزم براي روي 

  آوردن مردم به جنبش همگاني است اما شرط كافي نيست.
فراوان و به غلط گفته اند: در انقالب مردم مي دانستند چه چيز را  – 3

تند چه چيز را مي خواهند. عقلهاي توجيه گري نمي خواهند اما نمي دانس
كه اين توجيه را ساخته اند، الزم نديده اند به اين پرسش پاسخ بدهند: 
چگونه ممكن است ملتي به جنبش درآيد بدون اين كه بداند چه مي 

بگويد و نه  به چيزي آري به چيز » نه«خواهد؟ كجا ممكن است آدمي 
مردم ايران مي دانستند چه چيز را نمي ديگري نباشد؟  راستي اينست كه 

خواهند و نيز مي دانستند چه چيز را مي خواهند. اال اين كه در بناي 
دولت جديد، بيان استقالل و آزادي كه راهنماي مردم ايران در انقالب شد، 
بديل درخور خود را نيافت. گرايشهاي مردم ساالر ضعيف و گرايشهاي 

مي بايد قوت مي شد و اين قوت مي بايد  قدرت مدار قوي بودند. آن ضعف
ضعيف مي گشت. از اين ديدگاه كه بنگريم، مي بينيم كه فراگرد قوت 
گرفتن گرايشهاي مردم ساالر و تضعيف گرايشهاي قدرتمدار، اين گرايشها 
را نيازمند گروگانگيري و محاصره اقتصادي و زمينه سازي جنگ كرده 

كه وابستگي مردم در  –ا تصرف قدرت دهه، قدرتمدارها، ب 3است. در طول 
زندگاني اقتصادي خود به دولت بخاطر نقش درآمدهاي نفت و قرضه ها 

، در سركوب نيروهاي مردم ساالر، هيچ روزي  - كارش را آسان كرده است 
را از دست نداده اند و از هيچ جنايتي فروگذار نكرده اند.  با وجود اين، 

ويت گرايشهاي مردم ساالر ادامه يافته روند تضعيف مثلث زور پرست و تق
است و امروز، انتخاب مردم دموكراسي است و هم گرايشهاي دموكرات 

  بديل اين رژيم شده اند و مي شوند. 
كار مانده اينست كه اين گرايشها در قوت خويش بكوشند و همگرائي      

بخشي ، چشم انداز اطمينان »بعد از رژيم«كنند به ترتيبي كه چشم انداز 
بگردد. چنين بديلي شرط الزم ديگري براي برخاستن مردم به جنبش 

  همگاني است. بخصوص كه
، كه تبليغ  بر ضد انقالب، بخاطر توجيه موقع و موضع امروز – 4

گرايشهاي بسياري بدان مشغولند، در مردم ترس از دست زدن به جنبش 

به جنبش همگاني را به حد اكثر رسانده است. چرا كه فكر مي كنند هرگاه 
   از تاك نشان مي ماند و نه از تاك نشان!نه  روي آورند،

انديشه هاي راهنماي گرايشهاي مردم ساالر در اصول راهنماي مردم   - 5
ساالري مي بايد به اشتراك برسند و تعريفهاي شفاف اين اصول مقبول 

اين  همه گرايشها قرار بگيرند. تأمل در رفتار گرايشهاي سياسي در قبال
اصول، بر تأمل كننده يا كنندگان معلوم مي كند چرا گرايشهاي سياسي 
مقبوليت همگاني نيافته اند و چرا حتي گرايشهائي كه خود را مردم ساالر 

  مي خوانند نيز مقبول مردم ايران نشده اند. 
هرگاه استقرار مردم ساالري هدف باشد، اصول راهنماي آن نمي توانند      

نند و يا تعريفهاي ضد نقيض و مبهم بجويند. كجا ديده شده نا گفته بما
است بدون هدف مشخص و وسيله معلوم و انديشه راهنمائي كه هدف و 
وسيله، در آن، تبيين شده باشند، بديل پديد آيد و قوت بگيرد و توانائي 

  اداره جامعه را در مردم ساالري بدست آورد؟ 
كي استقالل در اين معني است كه از اصول راهنماي مردم ساالري، ي – 6

هيچ قدرت خارجي شريك مردم ايران در حاكميت بر خويش، نيست. با 
مشاهده وضعيت امروز عراق و افغانستان و با مشاهده فرجام كار گروههائي 
كه به راه دست نشاندگي رفته اند، نبايد ترديد كنيم كه آن گرايشهائي مي 

دو نقش، يكي نقش نيروي محركه توانند از ضعف به قوت گذر كنند و 
براي به حركت در آوردن جامعه و ديگري نقش بديل براي اطمينان بخش 
كردن مديريت مردم ساالر جامعه را از عهده برآيند كه جاي خود را بيرون 
از رژيم و درون ايران (= مستقل از رژيم حاكم و قدرتهاي خارجي) و هدف 

راني بشناسند و روش خود را عمل از راه خود را استقالل و آزادي ايران و اي
  مردم بگردانند. 

جاي خشوقتي است كه چنين گرايشهائي وجود دارند. بديهي  است       
جريان رشد آنها بسيار كند است. اين جريان مي تواند شتاب بگيرد هرگاه 

  اين گرايشها ابهام از هدف و روش و فكرهاي راهنماي خود بزدايند و
رقراري سه جريان، اولي جريان آزاد انديشه ها و دومي جريان توانائي ب – 7

آزاد اطالعات و سومي  جريان آزاد دانش ها را بدست آورند. اين آن توانائي 
است كه در حد اقل نيز وجود ندارد. در بيرون از مرزها كه رژيم توانا به 
د سانسور نيست، اكثريت بزرگي، از راه خود سانسوري، درب هاي عقول خو

را به روي انديشه ها و اطالع ها و دانشها بسته اند. در ايران، توجه به اين 
واقعيت كه بدون انديشه راهنما قدم از قدم نمي توان برداشت، هنوز 

  همگاني نگشته است
غير از اين كه يكي از چهار پايه استبداد حاكم  - عامل قدرت خارجي  – 8

زون و ترس آور، در زندگي حضوري روز اف -بر ايران بوده است و هست
ساله، اين عامل به  8مردم ايران جسته است. بهنگام گروگانگيري و جنگ 

 8اندازه امروز، محور سياست داخلي و خارجي كشور نبود. در يك دوران 
و  –كه به عمل در آمده است  –ساله، ايران در تهديد مجازات اقتصادي 

قدرت ديگر نيز طرف ايران  5جنگ بسر برده و امروز، افزون بر امريكا، 
شده اند. كشور در انزوا است و زمان زندگي در ايران، كوتاه مدت است. 
يعني چون  كسي نمي داند در ميان و دراز مدت چه بر سر ايران مي آيد، 
دست به فعاليت زمان بر، نمي زند. آيا رژيم به تنهائي اي عامل را كه بسيار 

عل پذيري مردم كشور مؤثر است، محور بيشتر از نيروهاي سركوبگر در ف
سياست داخلي و خارجي خود و عامل ترس شديد مردم كرده است؟ نه. دو 

و غير » اصالح طلبان«رأس ديگر مثلث زور پرست و حتي گرايشهائي از 
  آنها نيز، در حضور ترسناك اين عامل در زندگي مردم ايران نقش دارند.

نها كه از پي هم بر مي خيزند و غنا از اين رو، شكستن موجهاي بحرا     
بخشيدن به وجدان همگاني مردم ايران و وجدان جهاني نسبت به نقش 
مردم ايران و مردم جهان در تعطيل كارگاه بحران سازي، يكي از كارهاي 

  مهمي است كه بديل مردم ساالر مي بايد انجامش را وجهه همت كند. 
، ترس از نا امني،  ترس از مجموع اين عوامل، عامل ترس از قحطي -9

تجزيه كشور، ترس از گرفتار سرنوشت عراق گشتن، ترس از بر سر كار 
آمدن گرايشهاي استبدادي ضد دين، ترس از ... را بر پندار و گفتار و رفتار 
ايرانيان، چيره كرده اند.  در ايجاد اين ترسها نيز، رژيم تنها نيست. دو رأس 

واهند از راه مداخله قدرت خارجي، به ديگر مثلث زور پرست كه مي خ
حاكميت بر ايران برسند و نيز گرايشهائي كه يك پا در درون رژيم دارند، 
اين ترس ها را در مردم القاء  مي كنند. توجيه موقع و موضع خويش و 
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ترس از جنبش همگاني كه ممكن است به عمر سياسي آنها پايان بدهد، 
  و ناتواني در مردم ايران است. دليل روش كردن القاي ترس و يأس 

نيروي محركه سياسي ترس زدائي را مي بايد روش كند. يك به يك،     
ترسها را، به زباني روشن، تشريح كند به ترتيبي كه مردم ايران به اين 

كه بيرون رفتن از زندان ترسها نياز به جنبش همگاني واقعيت آگاه شوند 
  رشد بر ميزان عدالت اجتماعي دارد.براي زندگي در استقالل و آزادي و 

تغيير كن تا تغيير بيابي و انسان توانا و اميد ساز است اگر آزاد و   -  10
حقوقمند زندگي كند، روشي است كه گرايشهاي مردم ساالر مي بايد 
داشته باشند. اما مردم ايران، عالوه بر اينكه در اقتصاد و سياست و اجتماع 

ت مي يابند، مدام تحت اين القاء هستند كه و فرهنگ خود را در بن بس
نادان و ناتوانند و  بسا اعتماد به نفس برابر ارتكاب گناهكبيره است (قول 
آقاي مصباح يزدي). در اين القاء، باز رژيم تنها نيست. دو رأس ديگر مثلث 

را دست آويز توجيه » ناداني و ناتواني مردم«زورپرست و گرايشهائي كه 
خود كرده اند، بناي كار خود را بر ناداني و ناتواني مردم موقع و موضع 

گذاشته اند و اين ناداني و ناتواني را القاء مي كنند.  در پندارها و گفتارها و 
ادعائي نيست كه » واليت بر مردم«كردارها كه تأمل مي كنيم، مي بينيم 

يگر مثلث مالي مي كنند. بلكه دو رأس د –تنها مالتاريا و مافياهاي نظامي 
رقابت » واليت بر مردم«هاي ديگري با رژيم، بر سر  زورپرست و گرايش

  دارند. 
براي بيرون رفتن و بردن از اين بن بست، برنيروي محركه سياسي       

است كه  توانائي مردم را به يادشان آورد، بر او است كه كوشش براي غنا 
جمعي و فردي مردم  جستن وجدان جمعي  را چند برابر كند. بر سر حقوق

ايران استوار بايستد و الگوي دانائي و توانائي و اميد بگردد، چنانكه مردم 
ايران بر اين واقعيت وجدان بجويند كه نادان و ناتوان زورپرستهائي هستند 
كه جز بكار بردن زور، روشي نمي شناسند. نا اميدان زور پرستانند چرا كه 

  مي شود. مي دانند ويرانگر سرانجام ويران
از زماني كه قدرتهاي روس و انگليس، در ايران، حضوري سلطه گرانه  – 11

وابستگي يافتند و بعد كه امريكا نيز بر آن دو قدرت افزوده شد، استبداديان 
عرصه سياست و اقتصاد را به انحصار به يكي از اين سه قدرت جسته اند و 

اقتصاد در تصرف  خود در آورده اند.  هم اكنون نيز عرصه سياست و
امروز، در  ،زورپرستان است هرچند مثلث زورپرست در حال زوال است و

پي قرني مبارزه، گرايشهاي مردم ساالر در صحنه سياسي ايران حضور 
دارند. مثلث زورپرست نه تنها نتوانسته است اين گرايشها را از صحنه براند، 

عمده امريكا، را محور  كه قدرتهاي خارجي، ستبلكه چاره را در اين ديده ا
  كند تا مگر بتواند در صحنه سياسي ايران بماند. 

با توجه به نقش ويرانگر اين مثلث در جنبشهاي همگاني مردم ايران و      
در جلوگيري از استقرار دولت مردم ساالر و نظام اجتماعي دموكراتيك (باز 

به سخن  ثمر رسد. و تحول پذير)، مبارزه با رژيم نمي تواند به تنهائي به 
ديگر، مي بايد با مبارزه با دو رأس ديگر مثلث و با وابستگي و قدرتمداري، 
همراه شود. يعني اشتباهي جبران شود كه سبب شد مالتاريا استبداد را باز 

  سازي كند:
استقرار دولت مردم ساالر و قوام گرفتن فرهنگ آزادي و مردم  – 12

پيروزي بر رژيم نهاده شود. سه جنبش  ازبعد ساالري، كاري نيست كه به 
 -محيط اجتماعي  كه از جمله به اين دليل ندهمگاني شكست خورد

سياسي را  دموكراتيك كردن، به بعد از پيروزي بر رژيم، بازگشته شد. حال 
آنكه فضاي سياسي را باز كردن و مانع از بسته شدن فضا، توسط 

تان به حقوق جمعي و به تجاوزهاي زورپرسنسبت زورپرستان شدن و 
حقوق انسان القيد نماندن، رفع يكي از مهمترين نقص هاي جنبشهاي 
همگاني است. در حقيقت، استبداد تاريخي اعتياد به اطاعت از قدرت را 
بوجود آورده است. مبارزه با اين اعتياد كاري نيست كه تأخير بپذيرد. 

اد مبارزه كرده بوديم، ، اگر خام نشده بوديم و پيشاپيش با اين اعتيچنانكه
هشيار بايد بود كه وجدان بر استقرار استبداد مالتاريا ميسر نمي شد.  

اعتياد مانع از ماندن در اعتياد نيست. امروز، مردم ايران بسا بر اعتياد به 
اطاعت از قدرت وجدان را يافته اند اما برخاستن به تالش جمعي براي 

يروي محركه سياسي است و از او ترك اعتياد، كاري است كه بر عهده ن
  انتظار مي رود. 

  

  

  

  
  
  

خالصي مردم ايران از اين رژيم  و اين كه يكبار ديگر مثل انقالب  -  آرش
  از چاله به چاه نيافتند مستلزم چيست؟ 57
  
بر راه كارها كه در پاسخ به پرسش چهارم، خاطر نشان شدند،  -صدر بني  

ر پي سه جنبش همگاني مشروطه طرح روشني براي جبران سه شكست، د
، يعني شكست در برپا كردن دولت مردم 57و ملي كردن نفت و انقالب 

  ساالر، از رهگذر شناسائي ستون پايه هاي استبداد تاريخي و جانشين
كردن آنها با ستون پايه هايي از حقوق جمعي و حقوق فردي و نيز مبارزه 

كا و انگليس نقشه اداره با خرافه ها، بخصوص خرافه هاي سياسي (امري
جهان را تا يك قرن ديگر هم تهيه كرده اند و همين بحران اقتصادي هم 
توطئه آنها است، اصالت بخشيدن به قدرت و خدا كردنش و...) و اعتماد به 
نفس و مسئول و مكلف شناختن خويش و نترسيدن از ورود به آزمون هاي 

ه از ناسره و عمل به اجتماعي بمثابه بهترين روش نقد و تشخيص سر
حقوق خويش و دفاع از حقوق يكديگر و روش كردن شكيبائي و گزينش 
استقالل و آزادي انسان بمثابه هدف و روش كه اميد بر اميد و توانائي بر 
توانائي مي افزايد و وفاي به عهد با استقالل و آزادي و تقواي سياسي و باز 

انه و كنش شدن در پندار و گفتار و ايستادن از پندار و گفتار و كردار واكنش
كردار و رها كردن شيوه درماندگان كه تخريب يكديگر است و راه را بر 
روي همگرائي گشودن و كوشش براي زندگي در استقالل و آزادي را نه 

فكرهاي «باري بردوش كه بهترين روش زندگي كردن و مبارزه موفق با 
مي سازند و، بدانها،  آدميان را كه قدرت مدارها زود به زود » جمعي جبار

بازيچه مي كنند (فكر جمعي جباري كه دستگاههاي بوش و بلر ساختند 
تا حمله به عراق را ممكن كنند و فكر جمعي جباري كه رژيم ساخته و 
دست آويز ايجاد و ادامه بحران اتمي كرده است و...)، كارهائي هستند كه 

رساند و صفاتي هستند كه بايد  نيروي محركه سياسي مي بايد  به انجام
بجويد تا بتواند عامل جنبش همگاني بگردد و توانا به تحول به بديل مردم 

  ساالر براي اداره جامعه در مردم ساالري شود.
  هاي شما روز افزون شاديها و كاميابي   

*  
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، "انقالبي"فاتحه خوان هاي 
  فاتحه خوان هاي انقالب

 بود " انقالب سفيد "و  " كودتاي سياه "ول  انقالب بهمن، محص

  
  شهاب برهان

  

  
چرا مردم ايران به اين گستردگي عليه رژيم شاه شوريدند و  : آرش

رخ داد؟ شرايط داخلي و خارجي آن دوران، چگونه 1357انقالبِ بهمن 
  بودند؟ 

   
كنند كه مردم،  طرفداران رژيم واليت فقيه ادعا مي شهاب برهان:

  واستند و بخاطر اسالم بلند شدند.خ اسالم مي
تر از اين ادعا نيست كه درد مردم ايران درد  هيچ چيز غير قابل قبول

و حاكم شدن فقها بر دين بوده و براي جاري شدن احكام شرع 
بقصد از دست دادنِ هر دستاوردي كه از  ؛اند به پا خاستهشان  سرنوشت

 اي تشكيل جمهوريبر ،اند انقالب مشروطه تا انقالب بهمن داشته
بازگشت به  بربريت  الهي بجاي سلطنت؛ براي -واليت چوپانيگوسفندان با 
شدن حقوق به رسميت شناخته نبمنظور و قوانين قبيله اي؛  عهد شباني

 براي شالق خوردن، ،"تغذير"و  "حد"براي تغيير نام شكنجه به ، بشر
آزادي انتخاب  ،براي آن كه آزادي عقيده ؛قطع دست و پا، سنگسار شدن

براي دادگاه هاي شرعي و حذف وكيل  ؛نداشته باشنداك پوشخوراك و 
براي مجاز شدن اعدام كودكان، براي تشديد  ؛مدافع و هيئت منصفه

تبعيض جنسي، براي آمدن سه هوو بر سر زنان و  قانوني شدن صيغه؛ براي 
فرت و و آزادي مسا از حق طالق ،محروميت زنان از حق سرپرستي فرزندان

براي ممنوعيت آواز رقص و  رقابت هاي ؛ انتخاب رشته تحصيلي و شغل 
ورزشي زنان در  مأل عام، براي شنا كردن با مانتو و مقنعه،  براي برقراري 

براي تداوم ستم ملي اين بار با تكيه بر مذهب؛  براي آپارتايد جنسي؛ 
بمنظور  ؛غير شيعهاعمال تبعيض عليه غير مسلمانان و حتا مسلمانان 

جايگزين شدن سرمايه داران و دزدان فرنگي مĤب با سرمايه داران و دزدان 
كه ستم ها ي آن بلند شده اند به نيت گويا تسبيح به دست؛  و خالصه 

  مذهبي هم بر همه ستم هاي موجود اجتماعي و سياسي افزوده شوند! 
ه اين ادعا فقط يك قياس به نفسِ آخوندي است. حقيقت اين است ك

، تبعيضات و بي ها ستممردمي كه سر به طغيان گذاشتند، از محروميت ها، 
حقوقي سياسي، اجتماعي كارد به استخوان شان رسيده بود و غم دين و 
شريعت، حتا آخرين غم شان هم نمي توانست باشد. تنها آن قشر 
مفتخوري كه نان اش در تنور دين پخته مي شد و رونق دين، منافع 

يه اي اش را تشكيل مي داد؛ قشري كه با خمس و حق امام و مستقيم و پا
زندگي مي كرد، مي و از بركات جهل مردم وجوهات و نذورات و صدقات 

  توانست اسالم اش درد كند.
در دهه هاي پيش از انقالب، بخش هائي از مردم ايران از طبقات باال و 

هاي مذهبي مياني و كارگران و نسل جوان و تحصيلكردگان، هرچند باور
داشتند، اما حتا نماز خوان و  روزه بگير نبودند.  بر خالف آنچه ادعا مي 

، خواهان حكومت رأي دادندشود، همه آن هائي كه به جمهوري اسالمي 
اسالمي نبودند و چون در رفراندم كذائي، آنان را با تزوير در دوراهي 

ادند، ناچار به قرار د» جمهوري اسالمي يا بازگشت سلطنت؟«انتخاب ميان 
اولي رأي دادند. آن بخش از مردم هم كه از جان و دل به  جمهوري 

خواستند،  اسالمي رأي دادند و خميني را بر سرشان نشاندند، اسالم نمي
شان را از اسالمي كه ادعاي دفاع از آزادي و عدالت و  بلكه آرزوها و آمال

يز ديگري دم حقوق مظلومان داشت مي خواستند، چون در آن شرائط چ
  ديدند. دست خود نمي

در بازنگري به انقالب ايران، توجه به اين نكته بسيار اهميت دارد كه 
بعنوان رهبر مذهبي بلكه بعنوان يك مخالف سياسي شاه  خميني نه اساساٌ

سياسي و نه مذهبي خميني  ي بود كه مورد قبول مردم قرار گرفت. وجهه
ن كرد. مردم شاه را علت و منشا همه بود كه هژموني او را فراگير و ممك

اش با شاه  پنداشتند و خميني به دليل سابقه درگيري هاي خود مي بدبختي
بود كه توانست در انقالب، نزد مردم حساب باز كند؛ و البته چون اين 

مطالبات سياسي و رفاهي مردم با وعده شخص يك مرجع تقليد هم بود، 
  شد.هاي مذهبي مرتبط 
انسه كه بود، وعده دمكراسي و حتا آزادي بيان خميني در فر

ها را مي داد؛ وعده مي داد كه آب و برق مجاني خواهد بود. در  كمونيست
اش در گورستان بهشت زهرا، چندين بار  روز بازگشت به ايران در صحبت

رژيم شاه را بخاطر خرابي وضع اقتصادي مملكت مورد حمله قرار داد. الزام 
، گواه مطالبات سياسي در مقطع انقالب به اين مسائل خميني به پرداختن

و رفاهي مردم بود. او داشت همين آمال و آرزوها را به زبان مي آورد تا از 
جنبش عقب نيافتد و به همين دليل خيلي از مردم گمان كردند كه اگر 

قدرت را از دست فرعونيان چپاولگر و  زمين نشيناين روحانيون خاكي و 
ردم بگيرند، خواسته هاي آنان را برآورده خواهند كرد. اما بيگانه با م

خميني خيلي زود شروع كرد به نشان دادن ماهيت و منويات ضد 
من توي دهن اين «اي كه گفت:  دموكراتيك و ضد انقالبي اش. او از لحظه

، يا وقتي در رفراندوم »دولت مي زنم، من خودم دولت تعيين مي كنم !
راي منكوب كردن همه جرياناتي كه مخالف قيد براي نوع جمهوري، ب

صفت اسالمي براي جمهوري بودند و يا جرياناتي كه پسوند دموكراتيك را 
جمهوري اسالمي، نه يك كلمه كم تر، «افزودند، فتوا داد  به جمهوري مي

، نشان داد كه بعنوان قيم مردم به ميدان آمده »نه يك كلمه بيش تر!
حكومت اسالمي را  ،پل جماران گذشت و مردم است. وقتي خر خميني از

و  »اقتصاد مال خر است«براي نان و مسكن زير فشار گذاشتند، تشر زد كه 
! »مردم براي خانه و خربزه ارزان انقالب نكردند، براي اسالم انقالب كردند«

هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي انقالب انكار مي  با اين ادعا، همه محرك
م و تشديد ستم ها بعد از انقالب توجيه شود. با اين ادعا همه شدند تا تداو

بي حقي هاي  اقشار مختلف مردم در دوران سلطنت به محاق برده مي 
  هاي آنان از رژيم اسالمي تخطئه و سركوب شود.   شدند، تا حق طلبي

تحليل غالب از انقالب بهمن در ميان سلطنت باختگان و سلطنت 
شاه،  "سياست مستقل ملي"رب بخاطر نارضايتي از خواهان اين است كه غ
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عليه او توطئه  ،تصميم به بركناري او گرفته بود و  با علم كردن خميني
  كرد. 

مرداد  به غرب و  28اين تئوري توطئه كه هم از منطق وابستگي رژيم 
خورد، نمي تواند به اين سئوال جواب  هم از نابينائي سياسي مزمن آب مي

غرب و خميني بر روي اين ملت كه بتواند آن را تقريبا  دهد كه نفوذ
يكپارچه عليه شاه  تحريك و تهييج  كند از كجا حاصل شده بود؟!  مگر 
مي شود يك ملت چهل ميليوني را وسيله توطئه كرد؟ با چه جادوئي 

د، به مدت يك ناي نداشته باش ها نفر را، اگر دردي و انگيزه شود ميليون مي
حركت اعتراضي مداوم و هيجان انقالبي فزاينده در خيابان  سال و نيم در

نگهداشت؟! حتا اگر چنين توطئه اي در كار بوده باشد، تا زمينه تحريك 
پذيري و هيجان در مردم نباشد چگونه مي شود آن ها را تحريك و تهييج 
كرد؟ و تئوري توطئه دقيقا براي حاشاي همين زمينه هاي انقالب است كه 

ده است يعني كه مشكل اساساً از داخل نبود، از خارج بود و شاه اختراع ش
او بود كه تاج اش را به  " سياست مستقل ملي "هم اگر گناهي داشت، 

  تاراج داد! 
اگر از زمينه هاي دور و عوامل بي شماري كه در بستر سازي تاريخي 

تاي براي انقالب بهمن دخيل بوده اند بگذريم، انقالب بهمن، محصول  كود
  بود. " انقالب سفيد "مرداد و  2 8سياه  
( با صرفنظر كردن از گل و بوته هاي تزئيني اش  " انقالب سفيد "

مثل حق رأي زنان، سپاه دانش، سپاه بهداشت و غيره) اساسا عبارت بود از 
 -الغإ فئوداليته و جايگزين كردن آن با سرمايه داري بعنوان نظام اجتماعي 

توسط دولت جان اف. كندي در راستاي استراتژي  اقتصادي مسلط، كه
 "جهان سوم  "نوين انباشت سرمايه و بمنظور ادغام كشورهاي موسوم به 

در بازار جهاني سرمايه داري، و همچنين به هدف تثبيت رژيم هاي متحد 
خود مثل آرژانتين و برزيل، به شاه  ديكته شد. با تحميل نخست وزيري 

كا به شاه و اجراي اصالحات ارضي، مالكان به علي اميني از طرف آمري
سرمايه داران و اكثريت روستائيان به نيمه پرولتارياي خانه خراب تبديل 
شدند. با تكيه بر اقتصاد تك محصولي نفتي، سرمايه گذاري زود بازده و 
پرسود و عمدتاً غير توليدي تشويق شد. اين شيوه توسعه سرمايه داري، به 

ورژوازي انگل غير توليدي بانكدار، بيمه گر، دالل، ايجاد يك طبقه ب
رباخوار، بورس باز، بساز بفروش، هتلدار و امثال اين ها از يك سو، و توده 
عظيم دهقانان رانده از روستاها كه سرمايه داري توليدي نحيف ظرفيت 
جذب و استثمارشان را نداشت منجر شد. جمعيت عظيم دهقانان بي زمين 

يافتن كار در شهرها، از روستاها گريختند. دهقاناني كه با و گرسنه براي 
وام گرفتن از بانك ها به خرده مالك تبديل شده بودند، در ناتواني از 
پرداخت بهره هاي سنگين، به خاك سياه نشستند و به زاغه نشينان 

  پيوستند.
  عمده تريناين توده چند ميليوني رانده از روستا و مانده از شهر، 

، در توليدكه در حاشيه شهرها، در حاشيه  بود "انقالب سفيد"  تلفات
غرقه در  و گودها،  زاغه ها ، حصير آبادها،، در حلبي آباد ها زندگيحاشيه 

در   "ياضافه جمعيت "توده ساقط همچون اينمحروميت و فقر تلنبار شد. 
شايستگي بهره مندي از حق كار، مسكن، آموزش،   نظر گرفته شد كه

ت و حتا حق بهره مندي از خدمات شهري مثل آب لوله كشي، بهداش
حمام، مدرسه، اتوبوس و آسفالت را نداشت،  اين توده ميليوني مفلوك، با  

« فرهنگ عقب مانده روستائي، مستأصل بي امروز و بي فردا كه حتا از 
استثمارشدن توسط سرمايه داري محروم بود، به عمده ترين » شانس

  ي پوپوليسم مذهبي خميني تبديل شد.نيروي ذخيره برا
» شهرداري 1 0 0ماده « در اجراي  1 3 5 5بولدوزرهائي كه از سال 

پياپي به حاشيه شهرها هجوم مي بردند و با  هابراي ويران كردن آلونك 
بدرقه مي شدند، در حقيقت شده پاره آجرهاي زنان و كودكان بي خانمان 
 انقالب سفيد "م شاه و قربانيان نخستين تانك هاي جنگ رو در روي رژي

بي به انقالبي توده اي فرا روئيد و تا سرانجام اش بودند؛ جنگي كه  "
  خانمان شدن خود شاه امتداد يافت. 

غالبا، و بخصوص از جانب طرفداران خميني و حكومت اسالمي، چاپ 
تهيه شده گويا به دستور هويدا » ايران و استعمار سرخ و سياه « مقاله 
در روزنامه اطالعات »  احمد رشيدي مطلق « ر دربار، با امضاي مستعار وزي
بشدت  -كه در نجف در تبعيد بود  - كه در آن خميني  1 3 5 6دي  1 7

انقالب و نقطه آغاز آن اصلي مورد حمله قرار گرفته بود، بعنوان محرك 
 عنوان مي شود: طلبه ها و آخوندهاي طرفدار خميني در قم به اين مقاله

دي قم  1 9واكنش نشان دادند و چهار تن در سركوب خونين تظاهرات 
دانشجويان و مردم تبريز در چهلم كشته   5 6بهمن  2 9در  .كشته شدند

شدگان قم دست به قيام غافلگيرانه و سازمان يافته اي زدند. تظاهرات 
اعتراضي در چله كشته شدگان بصورت زنجيره اي در يزد و جهرم، اصفهان 

ه ها شهر كوچك و بزرگ ديگر تكرار شد و باالخره سركوب شديد و د
و كشته شدن  1 3 5 7شهريور  1 7تظاهر كنندگان ميدان ژاله تهران در 

شورش هاي  ارتشبد غالمعلي اويسي،نفر توسط  حكومت نظامي ي  8 7
  اعتراضي در سراسر كشور را به نقطه اي غير قابل برگشت رساند. 

فاق افتاده اند اما تاريخ را با وقايع نگاري نمي شود البته اين وقايع ات
توضيح داد. اگر فتيله با يك ماجراي تحريك آميز و از يك نقطه مستعد 
آتش گرفت، اما خيزش گسترش يابنده مردم سراسر كشور بخاطر نارضائي 
عمومي، مزمن و متراكم از وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي بود كه به 

ياز داشت. با جرقه، ديگ به جوش نمي آيد. محرك، جرقه و محركي ن
هميشه بر حركت تقدم دارد ولي محرك را نبايد بجاي زمينه ها نشاند. اين 
انفجار نارضائي توده اي مي توانست در شرايطي ديگر با محركي كامال غير 
مذهبي مثال با گران شدن قيمت بنزين اتفاق افتد؛ كما اين كه قبل تر، 

اسرائيل در ورزشگاه  –ط اتوبوس و حتا بهانه فوتبال ايران گران شدن بلي
امجديه، شورش هائي را باعث شده بود كه عقب نشيني و چاره جوئي 

  سريع دولت، سبب جلوگيري از دامنه پيدا كردن آن ها شده بود. 
آغاز مي شود، غالباً با همان وقتي شورشي از نقطه اي با محركي اوليه 

هر اليه و قشري با محرك ها و  .مي كندنسرايت به جاهاي ديگر محرك 
اعتراض  ،انگيزه هاي خود به آن ملحق مي شود. وقتي مثالً گران شدن پياز

شهرهاي  آن به شگستردر محله و شهري را باعث مي شود، شورش و 
بلكه با اين  اند. معني نيست كه همه بخاطر پياز برخاسته به اينديگر 

 وبطور كلي يا كمبود ارزاق اكم شان عليه گراني واقعه، نارضائي و خشم متر
رژيم سياسي تحريك مي شود. نارضائي از وضع نامساعد معيشتي يا 

زنجيره اعتراضات و تظاهرات و سرايت و گسترش آن در سراسر ايران در 
با يك محرك مذهبي و از به فرض طول يك سال و نيم انقالب اگر هم 
ا همان محرك به جاهاي ديگر سرايت يك مكان مذهبي شروع شده باشد، ب

نكرد و هر اليه و قشري از جمعيت با انگيزه ها و مسائل خودش به آن 
  پيوست.

اين حقيقت هم كه جنبش از آغاز تا پايان وسيعاً از سنت ها و مناسك 
 مذهبي (كه به سادگي امكان توده گير شدن داشته و در عين حال بارِ

چرخاني ها در محالت، برگزاري چله  تحريك كننده داشتند مانند شهيد
ها، استفاده از تاسوعا وعاشورا، اهللا اكبر گفتن هاي روي پشت بام ها و 
غيره) استفاده كرد، يكي بخاطر آن بود كه مردم هميشه از ابزارها و سنت 
ها و فرهنگ آشنا و دم دست شان براي ابراز نارضائي و پيشروي استفاده 

اين بود كه اعتراضات در قالب هاي سنتي و با  مي كنند؛ و دليل ديگر اش
پوشش هاي مذهبي، به گمان مردم، مصونيت بيش تري نسبت به حركات 
سرراست سياسي ايجاد مي كنند. استفاده از اين اشكال و قالب ها 
بهيچوجه به معناي آن نيست كه همه آن هائي كه از آن ها استفاده مي 

ي شريعت اسالم و به عشق خميني به كردند، دردشان درد دين بود  و برا
حركت در آمده بودند! زمينه هاي اجتماعي و سياسي انقالب را به  اسالم 
خواهي مردم تقليل دادن، يك دروغ آخوندي و تحريف تاريخ است. بحران 

زير پاي مردم ، ديكتاتوري و اختناق و سلطه ساواك اجتماعي و اقتصادي
را داغ ، روشنفكران و غيره گيرانتهيدست، زحمتكشان و مزد و حقوق ب

  :ندكرده بود
ناموزوني رشد سرمايه داري ميان صنعت و كشاورزي، ميان توليد و 
خدمات، ميان سرمايه داري  توليدي و مالي؛ ناموزني توسعه پايتخت و 
شهرستان ها؛ وارونه شدن تناسب جمعيت شهري و روستائي بدون ظرفيت 

داشت، و خدمات در شهرها؛ زمين اشتغال، مسكن، انرژي، آموزش، به
خواري ي بورس بازان و بحران حاد مسكن؛ گراني فزاينده كرايه خانه، تورم 

بيكاري؛ معضل ديپلمه هاي مانده پشت كنكور  افزايشو گراني كمر شكن؛ 
بي چشم انداز اشتغال كه با اختراع انواع دوره هاي سپاهي (  ها ودانشگاه 

اني) قابل حل نبود؛ بي بضاعتي اكثر كارمندان دانش، بهداشت، ترويج و آباد
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دولت و بخصوص معلمان؛ تبعيض شديد اقتصادي و عقب نگهداشتگي 
مناطق ملي و بخصوص محروميت همه جانبه مناطق سيستان، بلوچستان و 
كردستان همچون استان هاي ناتني كشور؛ كسري شديد بودجه ، خاموشي 

ي ترخيص نشده در بنادر و بسياري هاي سراسري برق، تورم كاالهاي واردات
  نابه ساماني هاي ديگر.

از تاج تاجگذاري شاه، در حقيقت خرج برداشتن سرسام آور   هزينه
جشن هاي دوهزار و پانصد سال "شاه با بر پا كردن  .سرش بود
نمي فهميد كه دارد  مجلس ختم  دوهزار و پانصد سال  "شاهنشاهي

جشن سيصد  براي همينرائطي شاهنشاهي را برگزار مي كند. در ش
كه اكثريت عظيم جمعيت ايران دچار تنگناهاي كردند هزينه   ميليون دالر

معيشتي بودند. مردم شاهد ريخت و پاش هاي بي حساب و كتاب براي 
برگزاري برنامه هاي پوچ توسط دربار و غارت پول نفت و ثروت هاي 

 ٔتاز بورژوازي نوكيسهطبيعي كشور توسط درباريان و هزار فاميل و قشر مم
نيمي از جمعيت، به زحمت به پانصد  ٔانگل بودند در حالي كه در آمد سرانه

فاصله طبقاتي ميان محرومان،  زحمتكشان و مزد و  ٔدالر مي رسيد. دره
حقوق بگيران كم در آمد با يك اقليت زالو صفت حاكم بر مقدرات كشور 

التي و نا برابري فزاينده، دائم عميق تر و آشكارتر مي شد و اين بي عد
خشم و نفرت پائيني ها از باالئي ها را براي لحظه انفجار و انتقام تلنبار 

  كرده بود. 
جنائي ساواك  -از لحاظ سياسي، حكومت پليسي با سلطه اختناقي  

بيداد مي كرد. بگير و ببندهاي مداوم سياسي، شكنجه و گسترش اعدام و 
سياسي رواج داشت.  آزادي بيان و  حبس هاي طوالني براي مخالفان

مطبوعات مستقل وجود نداشت؛ سانسور شديد بر كتاب و مطبوعات و هنر 
اعمال مي شد؛ انتخابات آزاد و دموكراتيك وجود نداشت؛ دولت، دستگاه 
زورگوئي صاحبان قدرت بود و پارتي بازي و فساد دستگاه اداري و قضائي، 

ان و جان نثاران اعليحضرت، صاحب منصبي و صاحب امتيازي ي چاكر
عرصه ها را براي مردم تنگ كرده بود. منتقدين و معترضين بخصوص  ٔهمه

روشنفكران سركوب مي شدند؛ اتحاديه ها و تشكل هاي مستقل، احزاب 
آزاد و مستقل ممنوع بودند، و سختگيري در فعاليت حزبي به جائي رسيد 

ي اسد اهللا علم وزير دربار، به دبير كل» مردم « كه حتا سه حزب درباري ي 
به دبير كلي منوچهر اقبال رئيس هيأت مديره شركت » مليون « حزب 

به دبير كلي امير عباس » ايران نوين « نفت ( وزير اسبق دربار)، و حزب 
رستاخيز « هويدا نخست وزير ( وزير آتي دربار) برچيده شده و حزب واحد 

و اعالم شد كه هركس نمي خواهد  ايجادآن ها بجاي همه به فرمان شاه » 
عضو آن شود تقاضاي گذرنامه كند و از ايران برود (شخصي در زندان قصر 
بود كه بخاطر همين تقاضا، بجاي گذرنامه، سه سال حبس گرفته بود!)؛ 

در برابر [اداري  -زباني رسمي و اجباري، فارس گرداني سياسي ۫فارس
ناطق ملي ، يكي از مهمترين و و ممانعت از رشد اقتصادي م ]خودگرداني

اصلي ترين سطوح   لگد مال كردن دموكراسي در كشور چند مليتي ايران 
از دوره رضا شاه بود. زير دستي و تحقير شدگي نظاميان و حتا امراي ارتش 
توسط مستشاران آمريكائي، ايفاي نقش ژاندارم آمريكا در  خليج فارس و 

ردم ايران؛ سركوب  مبارزات مردم پرداخت هزينه تسليحات آن از جيب م
و همكاري و دوستي با دولت اسرائيل، در فضائي توسط ارتش ايران ظفار 

كه اكثريت مردم ايران با مردم ويتنام و فلسطين همدلي مي كردند،  
  ناخشنودي هاي مردم را  از حكومت شاه تشديد مي كردند.

 ارتجاعي و نا گفته نبايد گذاشت كه نارضائي هائي با جهات كامالً
تاريك انديشانه هم در اليه هائي از جمعيت وجود داشت كه همچون 

: با توسعه توليد ماشيني و  ندوارد شط انقالب شد  سمومات و آلودگي ها
انقالب  "نيز سياست درهاي باز براي واردات كاالهاي مصرفي به دنبال 

لگري، ، بسياري از اصناف، حرفه ها و مشاغل سنتي نظير سفا" سفيد
مسگري، رويگري، جوراب بافي و كفشدوزي دستي و غيره با توليداتي چون 
پالستيك و نايلون و مالمين و ديگر توليدات ماشيني يا از ميان رفتند يا 

. بخشي از اين جمعيت كه يا قادر به انطباق خود با ضربات سختي خوردند
بود، با حسرت قادر به جذب شان نجديد اين تحول نبود يا ساختار توليدي 

گذشته و كششي ارتجاعي،  با هر نوع تحولي به مخالفت برخاستند. اين ها 
اعالم  1342خرداد15نخستين حواريون خميني بودند كه در قيام خونين 

گوي ارتجاعيت اين اليه ها بود. اين  موجوديت كردند. خميني سخن

ان حسرت گذشته محدود به اصناف و كسبه سنتي نبود و طبعاً در مي
روستائيان رانده از ده و مانده از شهر هم زمينه اي گسترده داشت. به همه 
اين ها بايد آن اليه هاي به لحاظ فرهنگي بسيارسنتي و متعصب مثل 
آخوندها و رده هائي از بازاريان را افزود كه  از روي سيه فكري مثال 

ن و مخالفت با دادن حق رأي به زنان، مدارس مختلط، وجود كاخ جوانا
سينما و مشروب الكلي و اين قبيل چيزها بود كه مخالف خواني مي كردند. 
همين ها بودند كه در جريان انقالب، به راه مي افتادند و سينماها و آبجو 
فروشي ها و صفحه (موسيقي) فروشي ها را به آتش مي كشيدند. و همين 

رنو در تهران ها بودند كه به خيال خودشان براي مبارزه با فحشأ، قلعه شه
  را آتش زدند. 

بردار نهائي همه اين نارضائي ها يك همسوئي همگاني عليه شاه بود 
مبتني  -يا حتا مقاصد مشتركي در مخالفت با شاه  -كه  بر منافع طبقاتي 

نبود. بيش از آن كه منافع و اهداف مشترك طبقات در كار باشد، تمركز 
شاه و دستگاه حكومتي تحت تمام قدرت و سرنوشت همه طبقات در دست 

  فرمان او بود كه هر تير در رفته از كمان را به مركز قدرت جذب مي كرد. 
به اين ترتيب، همه نيروهائي كه به جنبش در آمدند، نه همزمان به راه 
افتادند، نه با انگيزه هاي يكساني برانگيخته شدند و نه از آغاز حركت همان 

تند كه در طي مسير پيدا كردند. جنبش به خواسته ها و شعارهائي را  داش
تدريج سرايت كرد، فراگير و سراسري شد؛ به تدريج و به نسبت اعتماد به 

به قصد سرنگوني شاه به از ابتدا نفسي كه پيدا كرد، راديكال تر شد. مردم 
 برچيده شدن نظامراه نيافتادند، اما جنبش جلوتر كه آمد، ديگر به كمتر از 

بود. پا برهنه هائي به حركت در آمدند كه از همان قدم اول قانع ن يسلطنت
وجود زنداني سياسي و شكنجه وسانسور و فقدان آزادي هاي سياسي جزو 

كه غم نان  -سنتي يا مدرن  - دغدغه هايشان  نبود؛ اقشاري از بورژوازي 
نداشتند ولي  از بسته بودن درهاي مجلس شوراي ملي به روي خودشان 

د، بخاطر نارضائي از سهيم نبودن در قدرت سياسي به در شكوه بودن
حتا بسياري از روحانيون كه غير از رعايت بيش  جنبش ضد شاه پيوستند.

تر برخي موازين شرعي توقعي از دربار و دولت نداشتند، يا بورژوا 
ناسيوناليست هاي مصدقي كه درخواستي فراتر از مشاركت در قدرت 

نداشتند، با نيروي  »ت كند و نه حكومت شاه سلطن« سياسي و اين كه 
مكش جنبش توده اي، از موضع خود كنده شدند و علي رغم تمايل و 
مسلك و سوابق سياسي خود، جمهوري خواه شدند؛ و مثل هر انقالب 
ديگري،  عناصري از طبقه حاكم هم با احساس زلزله و از روي عافيت 

  ورت زدند.طلبي و عاقبت انديشي، ماسك اپوزيسيون به ص
بحران اجتماعي را يك بحران سياسي هم تكميل كرد كه بدون آن 
وقوع انقالب ممكن نمي بود. بحران سياسي، اساسا در رابطه با چگونگي 
مواجهه با بحران اجتماعي و جنبش انقالبي شكل گرفت. اما اين بحران 

درت سياسي، برخالف غالب انقالبات، از شكاف در باال و در ميان صاحبان ق
از بر عكس، و از اختالفات در تصميم گيري ناشي نمي شد، بلكه دقيقاً 

فقدان ارگان هاي حقيقي قدرت و تصميم گيري، از بي اختياري و سر 
سپردگي دولت و وزرا و مجلس و همه نهادهاي تزئيني و از تمركز همه 
قدرت و همه اختيارات تصميم گيري در دست شاهي ناشي مي شد كه 

يكا و انگليس، عقل منفصل اش بودند. بي اختياري و بال تكليفي  سفراي آمر
دستگاه دولت و ارتش در برابر بي تصميمي ي يگانه صاحب تصميم، به 

نشناختن مسائل  سراسيمگي طبقه حاكم و فرار سرمايه ها منجر شد.
مملكت، بي اعتنائي به مسائل مردم ، اتخاذ راه حل هاي خراب كننده، 

و دير وقت، و خالصه نا تواني در مهار و حل بحران  تصميمات بي ربط
اجتماعي، به پايان كار رژيم خودكامه شاه منجر شد. يكي از شعارهاي آن 

ما « دوره بخوبي اين نوشداروهاي بعد از مرگ سهراب را به طنز گرفت : 
! بي خردي سياسي حيرت »ميگيم شاه نميخوايم، نخست وزير عوض ميشه

ي مذبوحانه براي خنثا كردن انقالب ديده مي شد: انگيزي در تالش ها
تصاوير خميني داشت بر فراز شهرها مي چرخيد، شاه ژنرال هائي را نخست 
وزير و وزير مي كرد كه مورد عنايت آيت اهللا شريعمداري يا آيت اهللا 

دن تاريخ شاهنشاهي بود، زدر حال ورق جنبش توده اي گلپايگاني باشند! 
اهي را به هجري بر مي گرداندند! براي اثبات دين تقويم شاهنشآن ها 

پناهي دربار، فرح را با چادر توري به زيارت امام رضا مي فرستادند و به 
دست كوچك ترين پسر نيم وجبي اش تسبيحي بلند تر از قد اش مي 
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با اين كارها بي دادند و عكس هايشان را در روزنامه ها چاپ مي كردند. 
  مي كردند!  چارهرا انقالبي ن داشتند بحرا چاره ها

در رابطه با شرائط خارجي، برخالف ادعاي پاره اي سلطنت طلبان كه 
مدعي توطئه غرب براي حذف شاه هستند، دولت جيمي كارتر به دنبال 
شكست استراتژي نظامي آمريكا در ويتنام، الئوس و كاموج، خط مشي 

حات سياسي را در تحكيم و تثبيت سياسي متحدين آمريكا از طريق اصال
كه كارتر، شاه را در منگنه آن قرار داده  ي "حقوق بشر"پيش گرفته بود. 

بود، نوعي مكمل اصالحات ساختاري تحميلي توسط كندي و به قصد 
حفظ موقعيت ايران بعنوان متحد خودش بود. شاه با تكيه بر سياست 

ولي هر نظاميگري جمهوريخواهان آمريكا اعتماد به نفس بيش تري داشت 
بار مجبور بود علي رغم ميل خود به ساز دموكرات هاي كاخ سفيد هم 
برقصد، چون هر چه بود، ارباب، آن ها بودند و نمي شد زياد چموش بازي 

  در آورد.
كه از طريق كاهش  و كنترل شده اي فضاي نسبتا باز هرچند

سختگيري بر مطبوعات، توقف شكنجه و اجازه به  نمايندگان صليب سرخ 
براي بازديد از زندان هاي سياسي آغاز شد، برخالف آنچه مورد نظر كارتر 
بود به تشجيع مخالفين كمك كرد، ولي خطاست اگر جاي علت اصلي 

آن عوضي گرفته شود. وجود پتانسيل  ٔجنبش و عوامل تسهيل كننده
سوراخ را فراخ،  بود كه و نيروي انبساطي فنر جنبش اجتماعي اعتراضي 
 طرح كارتر را به ضد خودش تبديل كرد و نه بالعكس.انقالب و  رفرم را به

شستن غرب از شاه و حمايت از خميني هم   دست  اين موضوع در باره
صادق است. بايد توجه داشت كه كنفرانس گوادولوپ كه در آن، سران 
چهار قدرت امپرياليستي (آمريكا، انگلستان، فرانسه و آلمان غربي ) بطور 

از خميني و نهضت اسالمي در ايران را اعالم كردند، در رسمي حمايت 
) يعني زماني برگزار 1 3 5 7( هفته دوم دي ماه  1 9 7 9هفته اول ژانويه 

شد كه  موازنه نيرو بطور بازگشت ناپذيري به سود انقالب چرخيده و تداوم 
  حمايت از شاه را براي اربابان اش بي ثمر كرده بود. 

ت شستن از شاه قابل درك است، ولي چرا در چنين وضعيتي، دس
 اگر تصور شود كهاست  هالوگري؟ "اسالمي انقالب "حمايت از خميني و 

بي ثمري حمايت از شاه، به حمايت امپرياليست ها از هر انقالبي منجر مي 
امپرياليست ها  شد. اگر برتري و رهبري با نيروهاي چپ و كمونيست بود

ند. رنگ و بوئي اسالمي كه انقالب به خود قطعاً حمايتي از آن نمي كرد
گرفت، به ذائقه شان خوش آمد و اگر چه بر خالف برخي فرضيه ها، آن ها 

شادماني و نبودند كه انقالب را مالخور كردند، اما از مالخور شدن اش 
  استقبال كردند. 

مدت ها پيش از آغاز نا آرامي ها در ايران، استراتژي تحريك اسالم 
 -بنيگسن جمهوري هاي آسيائي شوروي بر طبق طرح الكساندر گرائي در 

مبني بر استفاده از بقول  -شرق شناس ضد كمونيست روسي تبار فرانسوي 
» كمر بند سبز« ايجاد عليه اتحاد شوروي و نيز »  شمشير اسالم« خودش 

دور شوروي از طرف غرب و بخصوص آمريكا به اجرا در آمده بود. رژيم شاه 
، پاكستان و تا حدي عربستان سعودي آمريكا زمينه با اياالت متحدهدر اين 

هدف اين تالش ها از جمله تقويت راستگرايان و محافظه همكاري مي كرد. 
كاران در دولت ميانه رو داوود خان براي خارج كردن افغانستان از مدار اتحاد 

ها  " كمونيست "ساواك جاسوساني براي شناسايي هواداران   شوروي بود.
در دولت و ارتش افغانستان گمارده بود، جنگ افزار و كمك مالي به گروه 
هاي اسالمي ضد دولت داوود خان مي رساند و در چند كودتاي ناكام كه در 

بوسيله ي بنيادگرايان اسالمي   1 9 7 4و ژوئن  1 9 7 3سپتامبر و دسامبر 
سان پاكستان همكاري و جاسو» سي. آي. اي. « عليه داود خان انجام شد، با 

  داشت.
به اين ترتيب تا زماني كه رژيم شاه مستحكم به نظر مي رسيد، نه تنها  

از جنبش اسالمي در برابر آن حمايت نمي شد، بلكه از همكاري آن در ايجاد 
كمربند سبز ضد شوروي استفاده مي شد. هنگامي كه طرح تثبيت رژيم شاه  

هنگامي كه انقالب، خود را بعنوان  از طريق اصالحات سياسي شكست خورد،
واقعيتي تحميل كرد، هنگامي كه ناتواني شاه چه در مهار بحران انقالبي و 
چه به طريق اولي بعنوان ژاندارم خليج قطعي شد، و در چنين شرائطي، 

، انداختجنبش انقالبي  بر گردنرا  طناب رهبريچون يك جريان اسالمي 
  ي از اين وضعيت و تبديل ايران به يكي از استراتژي غرب  بسوي بهره بردار

  
  

  

  
  
  

دور شوروي چرخيد. در اين رابطه مصاحبه ابراهيم » كمربند سبز « حلقات 
يزدي كه از طرف خميني با آمريكا تماس گرفته بود بسيار روشنگر است و 

  من فقط قطعه اي از آن را در اينجا نقل مي كنم:
ان، اسالمي و ضد كمونيستي بود، آنها از آنجا كه طبيعت انقالب اير« ... 

  نگراني از اين بابت نداشتند، بلكه مي خواستند بدانند كه آيا رژيمي كه مي
آمريكايي ها نگران بودند ... «  »آيد توانايي مقابله با كمونيسم را دارد يا نه. 

كه اگر شاه برود، خاليي كه در ايران ايجاد ميشود چگونه پرخواهد شد.  ... 
ه برژينسكي  اين بود كه در غياب شاه تنها نيرويي كه مي تواند جلوي نظري

خطر كمونيسم را در ايران بگيرد هماهنگي و ائتالف ميان نظاميان و 
روحانيون است. استدالل او اين بود كه روحانيون علي االصول ضد كمونيسم 
 هستند و قدرت بسيج توده هاي مردم را دارند. نظاميان هم منسجم اند،

ارتش چهار صد هزار  نفري شاه آموزش هاي ضد كمونيستي و ضد شورش 
ديده بودند، ائتالف نظاميان و روحانيون مي تواند خطر كمونيسم را بعد از 

پس مطابق طرح برژينسكي (ائتالف : « سئوال از يزدي» ... شاه از بين ببرد
گاه مي ارتش و روحانيت) واشنگتن به روحانيت به عنوان يك آلترناتيو ن

، بعنوان نيرويي كه مي تواند بعد از شاه، خالء  بله: « يزدي» كرده است؟
قدرت سياسي را پر كند و مانع تصاحب قدرت از طرف كمونيستها شود. 
بگذاريد اينجوري بگويم كه آمريكا، حاكميت روحانيت و همكاري با ارتش را 

دي، انقالب ( ابراهيم يز »در راستاي دفع خطر كمونيسم الزم مي ديد.
   سايت ايران و جهان ) – اسالمي و نشست گوادلوپ

و  با اين منطق بود كه حكومت اسالمي به حكومت شاه ترجيح داده شد
 ».كله پز برخاست، سگ جاش نشست« 

بعد « اما سگ، پاچه خودشان را هم گرفت! با حكومتي شدن شعارهاي 
ال سفارت آمريكا و و اشغ »مرگ بر آمريكا « و  »از شاه نوبت آمريكاست 

گروگان گيري و غيره و آشكار شدن تفاوت اين رژيم با حكومت اسالمي 
ها و يا مجاهدين افغاني ي  ژنرال ضياءالحقسعودي ها و آل نهيان ها  و 

. آي. اي، محاسبات امپرياليست ها در هم ريخت و پروژه يدست آموز س
جهيز صدام حسين  هاي كودتاي نوژه و حمله عراق به ايران و تقويت و ت

  براي ساقط كردن رژيم خميني به ميان آمد.
انقالب اسالمي بر محور كدام طبقات اجتماعي به پيروزي  : آرش

غير «كننده بود و آيا انقالب  رسيد و نقش خميني تا چه حد تعيين
    ممكن بود؟» اسالمي
  

الب انق "اجازه بدهيد ابتدا مالحظات ام را در رابطه با عبارات  :برهان
  مطرح بكنم: "پيروزي انقالب"و  "اسالمي

معنا ندارد، مگر آن كه  "انقالب اسالمي "مالحظه اول اين است كه 
هر زير و رو شدن وتحول بنيادي را بي توجه به راستاي تاريخي آن، انقالب 

به جهش در راستاي ترقي و پيشرفت و تكامل تاريخي  بدانيم. اما انقالب،
ب صنعتي، انقالب ارضي، انقالب علمي. در مقابل شود مثل انقال گفته مي
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انقالبي، ارتجاعي جرياني ضد تاريخي است كه مي كوشد چرخ تاريخ را به 
  عقب برگرداند.

تنها به اين دليل بي معنا نيست كه حكومت بر  "انقالب اسالمي "
، ايران را از بسياري جهات به قهقراي تاريخ پرتاب كرد،  57آمده از انقالب 

كه به دو دليل ديگر هم بي معناست: يكي اين كه ديندار بودن انقالب بل
كنندگان به معني نهضت ديني يا انقالب مذهبي نيست. هم انقالب سكوالر 
دموكراتيك و هم انقالب سوسياليستي بوسيله توده هائي صورت مي گيرند 

يك كه غالباً باورهاي مذهبي دارند. يك انقالبي مي تواند مسلمان باشد؛ 
مسلمان مي تواند انقالبي باشد، اما از مسلمان بودن اكثريت مردم ايران، 

  اسالمي بودن انقالب بهمن را نمي شود نتيجه گرفت.
ديگر اين كه در عصرسرمايه داري پيشرفته كه حتا مدرنيته و 
دموكراتيسم بورژوائي قادر به حل تناقضات و بحران ها و رفع بالياي 

رژوائي نيست، هيچ حكومت اسالمي و اصوالً هيچ سرمايه داري و نظم بو
تواند انقالبي باشد ( بي آن كه معناي حرفم اين باشد  حكومت ديني  نمي

كه فقط حكومت ديني است كه مي تواند ارتجاعي و ضد انقالبي باشد). 
همه اديان و از جمله اسالم در دوران پيدايش خود، از جهاتي انقالبي 

صاص كه با چشم در برابر چشم و دندان در برابر اند. حتا قانون ق بوده
بين  ی هاي انتقامجويانه دندان، مي خواست زنجيره بي پايان قتل عام

ها را قطع كند، تدبيري انقالبي بود. اما نه فقط حكومت ديني، بلكه  قبيله
تواند انقالبي باشد، حتا اگر همه  هيچ نهضت ديني هم در عصر حاضر نمي

هاي با شكوه  ترين ظالمان و با جانفشاني داشته و با ظالممردم را با خود 
تواند پاسخي  بجنگد چرا كه هيچ ديني بر حسب ماهيت ديني خود نمي

ها  يعني پيشرو، مترقي، دموكراتيك، برابري خواهانه و  ضد ارزش -انقالبي 
سرمايه  جوامعبه وضع موجود در  -كارانه و ارتجاعي  و باورهاي محافظه

د. توده ها ممكن است برآورده شدن آرزوهاي خود را از دين داري بده
طلب كنند يا در مبارزات انقالبي خود براي مطالبات شان، به دين متوسل 
شوند. اين را مي شود جزئي از كاركرد اجتماعي دين دانست و تا اينجا 
هيچ ايرادي نيست؛ مسئله اين است كه آيا دين مي تواند به اين انتظارات 

دهد؟ آيا دين در اين عصر مي تواند انقالبي باشد، انقالبي عمل كند و پاسخ 
توقعات انقالبي بردگان و قربانيان سرمايه را برآورده كند؟ اين كه مردم از 
دين چه مي خواهند يك چيز است و اين كه دين  چه مي تواند به آن ها 

ا به بدهد چيز ديگري است. كاركرد اجتماعي دين بمعناي توسل توده ه
دين در مبارزه براي آرزوها و نيازمندي هايشان حقيقت دارد، اما كاركرد 

 "، و جنبش مذهبي ي"الهيات رهائيبخش   "اجتماعي دين همچون 
، يك توهم است، توهم عوام است. هيچ الهياتي و هيچ مذهبي در "انقالبي

  عصر سرمايه داري نمي تواند انقالبي و رهائيبخش باشد. 
شاهد آورده در آمريكاي التين  " الهيات رهائيبخش  "نظر،  در رد اين

و انبوه دينداران غير روحاني، كشيشان و كليساهاي تهيدستان،  مي شود
شورش آنان عليه واتيكان و سلسله مراتب كليسائي، شركت آنان در مبارزه 
طبقاتي در جبهه فقرا و ستمديدگان، همسوئي هاي تك و توكي از آنان با 

، مشاركت شان در سازماندهي "سرمايه داري وابسته"ست ها عليه ماركسي
دهقانان بي زمين، در برپائي كميته هاي محالت در آلونك نشين ها، 
پيوستن بعضي شان به جبهه ساندينيست و يا فاراباندومارتي و كشيشاني 
چون ژائو، دومينگو لن، روتيليو گرانده و ديگران كه در اين راه كشته شده 

. اما اين  نمونه ها و مثال ها، فقط بر مبارز بودن  آن مثال زده مي شونداند 
  بودن شان!  "رهائيبخش"ها داللت مي كند  و نه بر 

وانگهي، آواز دهل شنيدن از دور خوش است ! مگر همان آمريكاي 
امروز نگاه  ٔالتيني ها وقتي از آن سوي دنيا به انقالب ايران و به خاورميانه

 الهيات آزاديبخش  "گويند؟ مگر ما خودمان اين  ميير از اين مي كنند، غ
  5 7را با پوست و استخوان مان تجربه نكرده ايم ؟  مگر در همان انقالب  "

و حتا پيش از آن، بخشي از روحانيت غير درباري در مقابل روحانيت 
محافظه كار، عليه دستگاه ستمگر و ظاهراً در جبهه مردم نبوده است؟ مگر 

كم بودند روحانيون يا مؤمنين غير روحاني،  5 7 – 5 6ر سالهاي د
مساجد، تكايا ي محالت كه به سازماندهي توده اي و با شعارهاي ضد 
حكومت ستمگر دست زدند و در بر پائي كميته هاي محالت شركت 
كردند؟ انجمن هاي اسالمي را كه ها درست كردند؟ شوراهاي اسالمي را 

مگر كم بودند از همينان كه در اين راه كشته شدند؟ كه ها درست كردند؟ 

شعارهاي مستضعف پناهي  و ضد استكباري آنان و كينه اي كه عليه 
ثروتمندان  و اقليت ممتاز دامن مي زدند، چه فرقي با آنچيزي دارد كه  

همگرائي يزدان شناسي آزاديبخش آمريكاي التين با « ميشل لوي آن را 
ست؟ مگر احسان طبري هم اسالم امام خميني را ناميده ا»  ماركسيسم

چه شد؟ و  " همگوهري "همگوهر با ماركسيسم معرفي نكرد؟! نتيجه اين 
در فلسطين و لبنان و افغانستان و مصر  "الهيات آزاديبخش   "مگر همين 

و پاكستان تجربه نشده و نمي شود؟ آيا اخوان المسلمين مصر، حماس 
مبارزه با ستمگر را با بيشترين جانفشاني فلسطين و حزب اهللا لبنان 

سازماندهي نمي كنند؟ آيا از طريق كميته هاي مذهبي، به مردم پول و 
آذوقه و دارو نمي رسانند؟ آيا كم كشته مي دهند؟ آيا شيخ حسن نصر اهللا 
در لبنان  و مقتدا صدر در عراق كم تر از عاليجناب اسكار رومرو جنگندگي 

رهائيبخش مردم اند؟ اين ها جنبش هاي انقالبي اند؟ دارند؟  آيا اين ها 
در آمريكاي التين انقالب يا با مسيحيت مي « ميشل لوي به ما مي گويد : 

« ، حرفي نبود، اما »با مسيحيان« اگر مي گفت ».  شود، يا اصال نمي شود
، يعني با پرچم و دكترين مذهبي. تفاوت ميان انقالب »با مسيحيت 

از زمين تا آسمان است! از اين ارزيابي احتمالي  دينينقالب با ا دينداران
هم كه در وضعيت موجود در كشورهاي مسلمان نشين، مقاومت يا با 
شركت اسالم سياسي مي شود، يا اصال نمي شود، نمي توان انقالبي بودن 
اسالم سياسي  را نتيجه گرفت.  نه جنگيدن با ستمگر و ضد انقالب بلكه 

نشانيم است كه انقالبي يا ارتجاعي بودن مان را تعيين  آنچه بجايش مي
و كافي است در آمريكاي  »درخت را از ميوه اش مي شناسند « مي كند. 

بيافتد تا ببينيم   "مسيحيت رهائيبخش  "التين هم قدرت به دست همان 
كه تا رسيدن به قدرت با آن - بر سر توده هاي انقالبي و آرزوها و آمال آنان 

چه مي آيد!  -كرده بودند  " همگرائي "قانه و صميمانه و فداكارانه ها صاد
كافي است حزب اهللا لبنان و اخوان المسلين مصر و امثالشان هم به قدرت 
برسند تا فاجعه اي مثل حكومت اسالمي خميني يا طالبان به شكلي ديگر 

  تكرار شود. 
به  " ئيبخشالهيات رها "نكته بسيار مهم و اساسي ديگر كه مدافعان 

آن توجه نمي كنند، آن است كه جنبش ديني با وجود همگرائي و همدلي 
ئي كه ممكن است با مطالبات راديكال و ضد سرمايه داري و بعضاً 
دموكراتيك توده ها نشان دهد، و هر چند برخي از شخصيت ها يا 
گرايشات خيلي استثنائي آن ها حتا ممكن است با كمونيست ها و 

راديكاليسم و ا هم در جريان جنبش ائتالفاتي بكنند، اما اين ماركسيست ه
تا وقتي است كه دست باال را پيدا نكرده اند. همدلي ضد سرمايه داري 

بمحض آن كه چپ انقالبي در جنبش رو بيايد، راديكال ترين آن ها هم در 
برابر راديكاليسم جنبش و مطالبات حقيقتا انقالبي يعني حقيقتا آزادي 

  آن مي ايستند.  و ضد سرمايه داري برابري طلبانه، نه، دموكراتيكخواها
كاركرد اجتماعي دين در ظاهر چنين است  كه جنبش آزادي خواه و 
ستم ستيز و عدالت طلبِ توده ها سوار مذهب مي شود، اما واقعيت  اين 
است كه وقتي پرچم دين در پيشاپيش حركت مي كند، اين دين است كه 

ي، ستم ستيزي و عدالت طلبي توده ها سواري مي گيرد. از آزادي خواه
دين هرگز به دنبال مردم نمي رود و حتا هنگامي كه با مردم اعماق و 
مبارزات آن ها جوش مي خورد و در هم مي آميزد رسالت اش اين است 

را به دنبال خود بكشد: آرزوهاي مردم  را، حق و نا حق را،  آن هاكه  
برابري را، كارگر را، حقوق زن را، استثمار را،  آزادي را، عدالت را،

امپرياليسم را و همه  را، حق مالكيت را،  سوسياليسم را، ضد سرمايه داري
چيز را تعريف مذهبي مي كند و با شريعت يا منافع ويژه دين تطبيق مي 
دهد. كاركرد اجتماعي مذهب را نبايد فقط در برانگيزانندگي اش عليه ظلم 

و همدلي و همراهي با فقرا و ستمديدگان خالصه كرد، اين  و بي عدالتي
مدرن مفاهيم ديني ي  فسيرفقط جزئي از كاركرد اجتماعي مذهب است. ت

و مسخ كردن حقوق و  مطالبات انقالبي مردم هم كاركرد اجتماعي مذهب 
است. بايد كاركرد اجتماعي مذهب را در زماني هم كه الجرم در پيشاپيش 

ن جنبش قرار مي گيرد و نيز در موضع قدرت و بمثابه آلترناتيو يا بر فراز اي
وضع موجود و سرنوشتي كه براي جنبش آزادي خواه و عدالت طلب توده 

قيمت در « ها رقم مي زند به حساب آورد و از قلم نيانداخت. بقول سنائي: 
  ».    تير را قيمت از هدف باشد    -نه از صدف باشد  
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را شاهدي بر غلط بودن   5 7،  انقالب "ان ديني متفكر "آخوندها و 
دانسته اند . اما منظور » دين، افيون توده هاست « عقيده ماركس كه: 

ماركس از افيون، فقط اسباب رخوت و تسليم نبود. ماركس و انگلس بارها 
به نقش مذهب در تاريخ در به حركت در آوردن توده ها اشاره كرده اند. 

ه را از ياد مي برد و هم  آدمي را در دنيائي وارونه و  افيون، هم درد لحظ
در وهمي غرقه مي كند كه گوئي پاسخ همه بدبختي ها را يافته است. 
افيون، پناه كاذب است، حال مي خواهد پناه به لحظه اي خلسه در اين 
دنيا باشد، يا  پناه به بهشت جاودان در آن دنيا؛ خواه زماني كه سبب 

بر پا مي كند.  دين،   "شور حسيني  "خواه زماني كه  خمودي مي شود و
حتا زماني كه بمثابه محرك شورش توده ها عليه ستم  و ستمگران عمل 

چه مسيحيت رهائيبخش عاليجناب اسكار رومرو باشد، چه  - مي كند 
افيون  - اسالم رهائيبخش امام خميني، يا بودائيسم رهائيبخش داالئي الما 

ها از زورگوئي ها و بي عدالتي ها و ستم ها به تنگ  و افسون است. توده
مي آيند و طغيان مي كنند. آن ها حتا از باورهاي ديني شان هم در 
شورش عليه ستم الهام مي گيرند.  مذهب مي تواند بشوراند و منشا اميد و 
مبارزه براي عدالت و عليه ستم باشد. ولي مسئله اينجاست كه نمي تواند 

ئيبخش باشد چون اوالً خود مذهب طرحي حقيقي و براي آلترناتيو رها
رهائي از ستم ها و تبعيضات و تناقضات و بالياي جامعه سرمايه داري 
ندارد؛ ثانياً بنياد خودش بر تبعيضات است؛ و ثالثاً  شورش و مبارزه توده 
اي بر مدار مذهب، به ناچار بايد سازماندهي و رهبري داشته باشد و اين 

نهادها و گروه هاي مذهبي بر جنبش توده اي، كه  جوهر  يعني سلطه
  توهمات ديني كج مي كنند.  ٔانقالبي آن را مسخ  و راهش را به بيراهه

تفاوت شورش و انقالب را از ياد نبريم! همه جريانات ديني ي شورشگر 
اينطور القأ مي كنند كه گويا مذهبِ سياسي، انقالبي است؛ اما اين يك 

سياست ديني نمي تواند انقالبي باشد. مذهب شورشي مي افسانه است. 
تواند عليه اين يا آن ستم بسيج كند، با ستمكشان همدل و همراه شود و 
پشت اين يا آن ستمگر را بر خاك بمالد ولي ضد ستم نمي تواند باشد و 
تبعيض و ستم را با تبعيضات و ستم هاي ديگر، و ستمگر را با ستمگري 

كند. مذهب اگر انقالبي شود، ديگر مذهب نيست و ديگرجايگزين مي 
  انقالب اگر مذهبي شود، كفن اش را پوشيده است. 

است. آنچه پيروز شد، نه  " پيروزي انقالب "مالحظه دوم ام در باره 
زير پرچم يك نيروي  5 7انقالب، بلكه ضد انقالب بود. انقالب توده اي 
سياسي به دست ضد انقالب،  ارتجاعي قرار گرفت و به دليل افتادن قدرت

  شكست خورد. انقالب ايران هيوال زائيد و سر زا رفت. 
همانطور كه گفتم، نه فقط يك  5 7و اما بعد از اين مالحظات، انقالب 

جنبش وسيعاً توده اي، بلكه يك همسوئي ملي ي تقريبا همه طبقات بجز 
اران دربار  و طبقه حاكم، صاحب امتيازان عاليرتبه، امراي ارتش، جيره خو

بخشي از طبقه متوسط راضي و محافظه كار، در مخالفت با شاه و دستگاه 
  حاكميت او بود.

به تهران در آخرين ماه هاي حكومت » كوفنگ  -هوا« بعد از سفر 
كاخ،  ٔپهلوي، جوكي درست كردند كه شاه و مهمان چيني اش از پنجره

هور چين كه از عظمت تظاهرات مردم را نگاه مي كنند. شاه از رئيس جم
تظاهرات متعجب به نظر مي رسد مي پرسد: مگر شما در كشورتان ناراضي 
نداريد؟ مي گويد: چرا! مي پرسد چقدر؟ جواب مي دهد : حدوداً چهل 
ميليون. شاه مي گويد: خُب مال ما هم حدوداً همينقدر است! ( جمعيت 

  رد نفر بود). ايران حدوداً چهل ميليون و جمعيت چين باالي يك ميليا
اگر چه با كشيده شدن تقريباً همه طبقات به جنبش   5 7انقالب 

سياسي و شكل گيري يك جنبش همگاني عليه شاه، خصلت فرا طبقاتي 
پيدا كرد، اما انقالب از لحاظ نيروي محركه اش آشكارا  خصلت طبقاتي 

ري دهقاني نبود، انقالبي شهري بود ولي انقالب كارگ 5 7داشت. انقالب 
هم نبود. نيروي محركه انقالب، تهيدستان و زحمتكشان، و عمدتاً نيمه 
پرولتارياي حاشيه شهرها بود. اين نيروي حاشيه شهري، حلقه اتصال شهر 
و روستا بود و عمالً آن هر دو را به دنبال خود به جنبش كشيد. روستاها 

ا به مهاجرين در انقالب نيروئي نسبتاً منفعل بودند و گوئي نمايندگي شان ر
 از دهات تفويض كرده  بودند! كارگران اگر چه از همان ابتدا بمثابه افراد

مستحيل در توده هاي معترض در راهپيمائي ها و جنبش محالت شركت 
   داشتند، اما بمثابه كارگر و با رسم و نشان طبقاتي خودشان، تقريباً در آخر

  
  
  

  
  

  
د ولي شير آمدند. حقيقتاً همان صف وارد جنبش شدند. با آن كه دير آمدن

ها بودند كه چه به لحاظ شعارها و مطالباتي كه مطرح كردند، و چه به 
  لحاظ شكل مبارزه اي كه داشتند، روحي انقالبي در  جنبش دميدند.

كارگران اگر نيروي محركه اصلي انقالب  نبودند،  اما نيروي تعيين كننده و 
شاه و برهم زدن قطعي توازن قوا به سرنوشت ساز در زمينگير كردن رژيم 

نفع جنبش مردم بودند. شكل اعتراضي جنبش عمومي تا ورود كارگران به 
ود. زماني فرا رسيد كه تكرار و تداوم اين بميدان، راهپيمائي و تظاهرات 

راهپيمائي هاي چندين و چند ماهه، به چرخش فرساينده در دايره اي 
ومت نظامي، راهي براي شكستن اين بسته تبديل شده بود و با وجود حك

دايره و چشم اندازي براي پيشروي جنبش ديده نمي شد.  جنبش هر چند 
از نفس نيافتاده بود، اما درجا مي زد. كارگران چاپخانه هاي روزنامه هاي 
سراسري، راديو و تلويزيون و برق در واكنش به سانسور توسط حكومت 

ش اعتصابات به كاركنان دولت، نظامي اعتصاب را آغاز كردند و گستر
كارگران بنادر و غيره، بن بست را شكاند، راه پيشروي جنبش را باز كرد و 
پيكر رژيم را فلج ساخت و نهايتاً اعتصاب كارگران صنعت نفت و بسته 
شدن شيرهاي نفت، كمر رژيمي را كه اساساً به در آمد نفتي متكي بود 

وازنه شكننده ميان تظاهرات شكست. با اعتصابات كارگري بود كه  م
خياباني و حكومت نظامي بطور برگشت ناپذيري به هم خورد و در تداوم 

 - بهمن  2 2همين شيوه انقالبي و راديكال مبارزه بود كه با قيام مسلحانه 
قلعه  -» من هنوز فتواي جهاد نداده ام « علي رغم پيام هاي خميني كه: 

  پانصد ساله ويران شد.  هاي دفاعي نظام پادشاهي دو هزار و
آمادگي گرفتن  اجتماعيروحانيت يكي به اين دليل كه هيچ طبقه 

را نداشت و ديگر به اين دليل كه مذهب در ميان همه قدرت سياسي 
طبقات به نسبت هاي مختلف زمينه داشت و مي شد براي ممانعت از 

خميني زير علَم » همه با هم « قطب بندي طبقاتي انقالب و سازماندهي 
 -به آن متوسل شد، براي رسيدن به قدرت از همه طبقات سواري گرفت 

هر چند اليه هائي تن ندادند . بخش عمده اي از بورژوازي و خرده 
بورژوازي بويژه بازاريان و كسبه سنتي حامي روحانيت، همچنان كه بخشي 
از طبقه كارگر جوان كه تازه از دهات آمده و با فرهنگ و آگاهي طبقه 
كارگر بيگانه بود، بخش مذهبي ( مسلمان ) دانشگاهيان و متفكران مذهبي 
( مسلمان ) هر يك به شيوه اي و تا اندازه اي در به قدرت رساندن 
روحانيت سهيم بودند. دره ژرفي كه طبقات پائين را به لحاظ فرهنگي از 

و  كه با فرنگي مĤبي يتجدد و مدرنيسمطبقات باال جدا مي كرد و نفرت از 
عامل فرهنگي  تداعي مي شد، " از ما بهتران "خوشگذراني و ال اباليگري 

ي تاريك انديش و آخوندها زير نفوذ بسيار مهمي در جلب شدن آن ها به 
  .بود دشمن تجدد

با اين حال، از لحاظ ابعاد اجتماعي و نيروي تأثير گذاري، بايد در 
نيمه روستائي و  درجه اول و بيش از همه بر همين توده حاشيه شهري

ز شهري ) اين توده ميليوني رگنيمه شهري ( يا، نه ديگر روستائي و نه ه
مفلوك، ساقط و مستأصل، بي امروز و بي فردا، سرگردان در برزخ ميان 

انگشت نهاد كه  ،فئوداليته و سرمايه داري، توده  بي سواد و عقب مانده
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تعداد تامين سپاه بيشترين ملزومات فريفته شدن توسط  آخوندها و اس
  فاشيسم مذهبي و گروه هاي ضربت حزب اهللا  را داشت. 

شكست انقالب البته پيروزي هم به بار آورد. اصلي ترين پيروزي 
نصيب نظام سرمايه داري شد كه ازنخستين  روزهاي جنبش تا بعد از قيام 
بهمن، خود را در يورش مردم به بانك ها، موسسات دولتي، دستگاه هاي 

تي و نظامي، اشغال ساختمان هاي خالي، تشكيل شوراها و كميته هاي امني
كنترل كارگري در كارخانه ها و امثال آن ها نشان مديريت و كميته هاي 

داده بود. ماهيت طبقاتي رژيم از زندگي بي تجمل و پارسايانه خميني، از 
و خاستگاه طبقاتي طالب يا  از لعن و نفرين فرستادن شان به طاغوت ها 

مستكبرين در نمي آمد. دولت اسالمي مي بايست بعنوان پايه اي ترين 
اجتماعي حاكم بر  -رسالت هر دولتي، تكليف خود را با نظام اقتصادي 

كشور، يعني سرمايه داري ، روشن مي كرد. از اين جا بود كه ماهيت 
  طبقاتي رژيم جديد روشن مي شد.

يت روشن بود و روشن تر اين تكليف آسان، از خيلي پيش براي روحان
هم شد. آنچه سخت بود، روشن كردن تكليف كوخ نشينان و مستضعفان 
انقالبي بود! به اين منظور، قرار شد آنان براي خانه و خربزه ارزان انقالب 

بر دست كارگران  "نكرده باشند، براي اسالم عزيز انقالب كرده باشند! 
سرمايه  داري ملوكانه نتوانسته و بر گردنشان زنجير زده شود. اگر  " بوسه

بود جمعيت حاشيه اي را در توليد و در بازار كار جذب كند، سرمايه داري 
» بسيج « الهي، بخشهائي از آنان را براي چرخاندن ماشين سركوب و 

فاشيستي و بخشي را براي ماشين جنگ و در جبهه ها جذب كرد و انبوه 
ر و تباهي و اعتياد و تن فروشي و بي حساب باقيمانده را در گودال هاي فق

هر كه از پي كالغ رود، به « كرد؛ و چه جاي حيرت كه  واژگونتبهكاري 
  ». خرابي افتد

در اينجا روحانيت حاكم كه بعنوان فاتح اصلي از انقالب سر بر آورد، 
اگر چه نماينده مستقيم را بازي كرد و  "محلل  "هم نقش آخونديِ 

م بورژوائي را با كمك فاشيسم مذهبي، با جنگ و بورژوازي نبود، اما نظا
بگير و ببند و شكنجه و اعدام و قتل عام  وترور و دروغ و تزوير، از گزند 
انقالب نجات داد و طبقه پيروز از بركت شكست انقالب، نهايتاً بورژوازي 
بود. آن هائي كه از روضه روزي مي خوردند، هم به خدا رسيدند و هم به 

رت سياسي را به دست آوردند و هم بر چاه هاي نفت و گاز، خرما. هم قد
بر معادن و جنگل ها، بر كارخانه ها و بر بنياد پهلوي چنگ انداختند. 
فاتحه خوان ها آمدند، فاتحه انقالب را خواندند و حلوايش را خوردند. دور، 

  دورِ آخوند شد و خيلي ها هم عمامه گذاشتند تا كاله بردارند. 
ارگر و زحمتكش و تهيدست به مغاك فالكت در غلتيدند و طبقات ك

، هر چه آنانقالبي معنوي هم بود، از همه غنائم  "انقالب اسالمي  "چون 
اندرون از طعام خالي دار، تا درو « بود نصيب اين طبقات شد:  "معرفت  "

  شيخ سعدي - » نور معرفت بيني 
   

  ممكن بود؟» غير اسالمي « آيا انقالب 

البته با دخالت اراده ها ولي نه فقط با ارده  ساخته مي شود. تاريخ 
انقالب ايران هم سناريو نداشت. خود بازي، همه را بازيگر كرد، بازيگران را 
نقش داد، از درون بازيگران، كارگردانان را ساخت، گفتمان ها و رفتارها را 

ه صحنه آورد و متحول كرد، بازيگران و كارگردانان را به نوبت و به تدريج ب
آخر كابوسي شد كه كسي به خواب اش  ٔاز صحنه بيرون راند،  و پرده

 مهارتنديده بود! اما  نكته اينجاست كه همه با پيشداده ها و امكانات و 
  هاي برابري وارد صحنه نشدند.

افتادن رهبري انقالب به دست روحانيت اجتناب پذير مي بود اگر ... و 
  ...!اگر ... و باز هم اگر 

ها ساخت، اما گذشته را نه! وقتي مي » اگر « آينده را مي شود با 
 ٔي است كه اراده» اگر« گوئيم: اگر چنين كنيم، چنان خواهد شد، اين 

متكي بر آگاهي را براي دخالتگري در تغيير شرائط موجود يا معماري 
ده ي كه رو به آين»اگر « شرائط  و وضعيت هاي آينده به كار مي اندازد. 

، امكان بالقوه را در اختيار انسان قرار »اگر « دارد، گواه امكان است. اين 
يا ال اقل در اين جهت تالش  -مي دهد تا به امكان بالفعل اش تبديل كند 

  كند. 

وقتي در نظاره به حسرت است. » اگرِ« ناظر بر پشت سر، » اگرِ« اما 
ي ناممكن را »اگر« گذشته مي گوئيم: اگر چنان شده بود چنين مي شد، 

ي را كه اگر هم امكان بالقوه اش وجود »اگر« مطرح مي كنيم؛ يعني 
داشته، ولي ملزومات به فعل در آمدن اش فراهم نشده و به ناممكن تبديل 

از  -شده است. آنچه واقع شده است، از تقدير نبوده ولي مجموعه شرائط 
همين واقع شده و نه چنان فراهم آمده اند كه  -ضرورت ها و تصادف ها 

چيز ديگري؛ يك و فقط يك امكان بالقوه به فعل در آمده و نه بي نهايت 
  ديگر.  ٔامكان هاي بالقوه

 يمبه اين فكر مي افت »بعد از خرابي بصره « هميشه اينطور است كه 
آيا تجربه بر آگاهي اما كه مي بايست اين كار مي شد و آن كار نمي شد. 

ر تجربه؟ اين يك سئوال مهم است كه آيا آگاهي ي مقدم است يا آگاهي ب
امروز، آن زمان هم وجود داشت ولي امكانات عيني عملي كردن اش ( و از 
جمله گوش شنوائي ) وجود نداشت، يا حتا اين آگاهي هم وجود نداشت و 
محصول تجربه است؟ در هر دو حال به اين مي رسيم كه آنچه واقع شده، 

بوده كه شرائط و ملزومات عيني و ذهني براي تحقق  تا زماني اجتناب پذير
امكان ها و بديل هاي ديگري وجود داشته يا از ميان نرفته بوده است. 
وقتي مي گوئيم: اگر چنان مي كرديم، چنين مي شد، چيزي بيش از اين 

نمي دانستيم ( يا مي آنچه را امروز مي دانيم، آن روز نگفته ايم كه 
  ).توانستن نبودلي دانستن دانستيم و

  ناممكن بود؟» غير اسالمي « با اين توصيفات، آيا انقالب 
انقالب ايران، اسالمي نبود. مسأله اسالمي شدن انقالب ، مسأله رهبري 

  :توضيح بدهمبايد  آن است. براي روشن كردن اين موضوع، سه نكته را 
اول اين كه افتادن انقالب و بطور كلي جنبش هاي نارضائي و  
راضي توده اي به دست جريانات سياسي مذهبي در كشورهائي كه مردم اعت

. جريانات سياسي مذهبي، نيستشان باورهاي ديني دارند ناگزير و حتمي 
خالئي را پر مي كنند و اگر اين خإل توسط جريانات الئيك ديگري اعم از 
ا ناسيوناليست، دموكرات، يا سوسياليست پر شده باشد، ديندار بودن توده ه

مانعي براي هدايت شان توسط اين نيروها ايجاد نمي كند. در كشورهائي 
پرچم اعتراض و  -اعم از بنيادگرا و معتدل  - كه در آن ها جريانات مذهبي 

نارضائي توده ها را به دست مي گيرند، يك بحران نمايندگي سياسي 
پائين جريان دارد. به دالئل گوناگون، نمايندگان حقيقي يا بالقوه طبقات 

نمي توانند ابراز وجود كنند و خود را به آن ها بشناسانند. توده هاي 
ناراضي و معترض طبعاً به جريانات و شخصيت هائي رو مي آورند كه 
آزادي و امكان حضور دارند و قادر به رابطه گيري توده اي هستند. مذهب 

يندگي اعتراضي، در متن بحران نمايندگي سياسي، توهمات توده ها را نما
مي كند و دارو دسته هاي مذهبيون سياسي، سخنگوئي ي آن ها را بر 
عهده مي گيرند. از اين فرض كه انقالب در ايران بدون شركت اسالم 
سياسي غير ممكن بود، ابدا نمي شود به طبيعي يا ناگزير بودن رهبري 

  انقالب توسط اسالمگرايان و به قدرت رسيدن اسالم سياسي رسيد.
م تأكيد بر حقيقتي است كه در پاسخ به سئوال اول مطرح نكته دو 

كردم مبني بر اين كه مردم ايران براي اسالم انقالب نكردند، چون براي 
برآوردن خواست هاي انقالبي شان آلترناتيو ديگري در برابرشان نبود، 
فريفته وعده هاي  اسالم سياسي شدند. به دالئل متعدد و از جمله در 

، هيچ مرداد 2 8بعد از كودتاي  و سركوب سياسي طوالني نتيجه اختناق
حزب، هيچ جريان سياسي و هيچ چهره اي نتوانسته بود موجوديتي آشكار 
و مؤثر پيدا كند، پايگاه مردمي و ظرفيت بسيج توده اي به دست بياورد. در 
آن خالء سياسي و فقدان آلترناتيو در شرائط بحران انقالبي، تنها روحانيت 

كه با در اختيار داشتن وسيع ترين شبكه علني در سراسر كشور، با بود 
استفاده از شعائري چون فلسفه عاشورا و مكتب شهادت، با شعارهاي مبهم 

 " قسط اسالمي "و  " حكومت عدل علي "ولي جذاب و فريبنده اي مثل 
و با احيأ و تحريك باورها و سنت هاي مذهبي مردم، و البته به ميدان 

مذهبي  كاريزماتيك،   -ميني همچون يك شخصيت سياسي آمدن خ
امكان يافت خود را به نقطه اميدي براي پايان دادن به بي حقي ها و ستم 

  ها تبديل كند. 
از اسالمي شدن رهبري انقالب مقدر نبود؛ نكته سوم اين است كه 

جنبش و اقتصادي سياسي  زمينه ها و انگيزه هايهمان آغاز نا آرامي ها، 
يار قوي تر و فراگيرتر از محرك مذهبي بود و اگر يك رهبري الئيك و بس
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صاحب نفوذ توده اي در ميدان مي بود، اي بسا خميني شانسي براي 
انقالب بهمن » ِ اگر « رهبري و حتا مطرح شدن نمي يافت. اين مهم ترين 

ي فراهم نبود. چه كسي »اگر « است. ولي در واقعيت، شرائط براي چنين 
واند وجود آن حزب سياسي، يا شخصيت يا فكر و برنامه اي را در آغاز مي ت

جنبش توده اي به ما نشان بدهد كه شرائط ممانعت از رهبري خميني يا 
  حتا شرائط رقابت با آن با تكيه بر توده ها را داشت ؟ 

تاريخ نويسان جمهوري اسالمي تاريخ دهه ها مبارزات همه اقشار و 
چريك هاي فدائي و مجاهد، كارگران، روشنفكران و طبقات، دانشجويان، 

غيره را يا يكسره قلم مي گيرند و يا انكار و تخطئه كرده  و باني اوليه 
احمد « انقالب را اعتراض مشتي  طلبه طرفدار خميني در قم عليه مقاله 

در روزنامه اطالعات معرفي مي كنند. اما اگر همين ادعا را » رشيدي مطلق 
بدهيم، باز هم مطالعه بي غرضانه روزشمار انقالب ايران نشان مي مبنا قرار 

با مضمون مذهبي و در و دهد كه اگر هم  تكانه اوليه جنبش در قم 
اعتراض به توهين به خميني يا طرفداري از او بوده باشد، اما با همين 
مضمون و محرك نبود  كه به شهرهاي ديگر گسترش پيدا كرد و سراسري 

خود قم هم اين طلبه ها يك اقليت ناچيز بودند و در به در به  شد. حتا در
بيت ديگر مراجع مي رفتند تا شايد آنان مقلدين شان را به خيابان بريزند، 
و موفق هم نشدند. تداوم و گسترش جنبش هر چند در قالب سنتي ي 
چله هاي كشته شدگان، اما در اعتراض به كشتار بود و نه در ارتباط  با 

يا مذهب. از قم به بعد، جنبش  آشكارا مضمون سياسي و ضد  خميني
نمي توانست سركوب پيدا كرد. محرك طلبه هاي مقلد خميني در قم،  

بال فاصله جاي خود را به محرك سياسي ميليون محرك فراگيري باشد و 
ها شهروندي در سراسر ايران داد كه در اعتراض به كشتار تظاهر كنندگان 

مدند و نه ديگر در اعتراض به توهين به خميني. اگر مقاله به خيابان ها آ
كذائي در روزنامه اطالعات را جرقه اي براي تحريك طلبه هاي قم بدانيم، 
كشتار تظاهرات كنندگان، بنزيني بود كه رژيم شاه براي خاموش كردن 

  اين جرقه پاشيد و همه كشور را به شعله كشيد.
ن  به پا خاستند طرفدار خميني امواج ميليوني مردمي كه در ايرا

نبودند و اگر خيلي از آن ها بعداً چنين شدند عوامل و رويدادهاي بعدي در 
آن دخيل بودند. اكثريت عظيم آنان در آن اوائل فقط اسمي از خميني  
بعنوان مرجع تقليدي كه با شاه درافتاده و سال ها در تبعيد بود شنيده 

هم مقلد خميني نبودند تا به خاطر او ها بودند و اكثريت عظيم تر مذهبي 
سينه هايشان را در برابر گلوله  سپر كنند. سركوب و كشتار پياپي تظاهر 
كنندگان شهرهاي مختلف، بمراتب بيش تر از توهين به خميني خصلت 
كاتاليزوري يعني قابليت نيشتر زدن به دمل انواع  ستم هاي سياسي و 

گي ي اقشار بمراتب وسيع تري از جمعيت اجتماعي، و ظرفيت برانگيزانند
تبريز كسي  5 6بهمن 2 9سپس دركشور را داشت. اگر در تظاهرات قم و 

كشته نمي شد و اگر حتا در همه شهرهاي ايران همه طرفداران و مقلدين 
خميني يكجا در اعتراض به آن مقاله دست به تظاهرات مي زدند و باز 

ين موضوع معين خاموشي مي كسي كشته نمي شد، جرقه مذهبي سر ا
 ٔگرفت؛ نه توهين به خميني و نه شورش طالب قم در واكنش به آن، فتيله

خيزشي سراسري را روشن نميكرد، تا احتماالً در زماني ديگر جرقه ديگري 
  ديگ آماده غليان مردم را به جوش آورد.  –و نه الزاماً مذهبي  –

تش زدن آن و جزغاله بستن درهاي سينما ركس آبادان از بيرون و آ
توسط طرفداران خميني،  5 7نفر در مرداد   سيصد و هفتاد و هفتكردن 

به حساب رژيم شاه گذاشته شد و خشم و نفرت عليه شاه بخاطر چنين 
. طرفداران خميني حتا از تازه اي رسيدجنايت بهيمي  و هولناكي به اوج 

يجان سياسي عمومي اين واقعه به نفع خود بهره برداري سياسي كردند و ه
  را دستمايه در دست گرفتن فضاي عمومي جامعه قرار دادند.  

زماني كه اعتراض به كشتار قم، به تبريز و شهرهاي ديگر سرايت كرد، 
اگر يك نيروي سياسي ريشه دار در ميان توده ها وجود مي داشت و بر 

  رايانگيختگي سياسي اقشار مختلف عليه كشتارها را به نقطه اتكائي ب
برجسته كردن و به پيش صحنه آوردن مسائل سياسي، اقتصادي و 
اجتماعي متراكمي كه بخصوص طبقات زحمتكش و تهيدست و مياني 
جامعه داشتند تبديل  و اين ناخشنودي ها و اعتراضات را نمايندگي و 

   سازماندهي مي كرد، مي توانست پرچمدار جنبش شود، مسير آن را از
  

  

  
  

 استعاره ها و شعارها ي مذهبي، ٔكرده و بدون واسطه جاده قم خارج
» اگر « خواسته هاي مردم و شعارهايشان را سرراست بيان كند. اما اين 

متحقق نشد. در واقعيت، حزب يا جرياني سياسي با مجموعه اين 
مشخصات و كيفيات نه  وجود داشت و نه در زمان كوتاهي كه خميني خأل 

د آمدن داشت. خميني با به كار گرفتن همه را پر كرد، امكان به وجو
امكاناتي كه روحانيت در اختيار داشت، از اين خإل نمايندگي سياسي بهره 

  برداري كرد. 
با اينحال، نه رهبري خميني و نه تسلط جريانات مذهبي بر جنبش 
توده اي از ابتدا مسجل نبود و در جريان حركت شكل گرفت. همه شعارها  

و حركات، همگي در قالب مذهبي نبودند و چون ستادهاي  از ابتدا مذهبي
مذهبيون ابتكار عمل و تهيه و ديكته كردن شعارها و سازماندهي حركات 
را به دست گرفتند، به تدريج در سايه شعارها و قالب هاي مذهبي قرار 
گرفته يا بكلي به حاشيه رانده شدند. سئوال اين است كه چرا در جريان 

نتوانستند ابتكار عمل را به دست بگيرند؟ چرا نتوانستند حركت، ديگران 
امكان هاي بالقوه براي خود را به فعل در بياورند؟ چرا نتوانستند تحقق آن 

را ممكن مي كرد؟  (بايد روشن » غير اسالمي « ي شوند كه انقالب »اگر« 
باشد كه منظورم جريانات و شخصيت هاي سياسي الئيك اند كه از ابتدا 

ف اسالمي شدن جنبش و حكومت بوده اند ونه جرياناتي كه اگر چه با مخال
روحانيت در رقابت بودند و سر انجام هم منكوب اش شدند، اما با آن از يك 

  گروه خوني بودند). فقط روي وضعيت چپ ها مكثي مي كنم:
مرداد در اين   2 8بزرگترين نقطه ضعف جريانات چپ ايران بعد از 

شان عمدتا محدود به اقشار مدرن طبقات مياني و بر  بود كه حوزه نفوذ
اليه هاي تحصيل كرده  متمركز بود. طبقات زيرين جامعه وقتي به تالطم 

در آمدند، از حوزه نفوذ و دخالتگري اين ها  بيرون بودند، حال آن كه  
روحانيت بخاطر تكيه بر جهالت و نان خوردن از آن، تاريخاً در اعماق 

ماكياولي ن تهيدستان و مردم كوچه و بازار ريشه داشت.  جامعه، در ميا
بعنوان شرط بزرگ پيروزي سياسي تاكيد مي كند. » حضور« نابغه هم بر 

، در جريان انقالب خود را در دشواري بسيج نيرو توسط  كمبوداين 
نيروهاي مترقي و سهولت منزوي شدن آنان از امواج عظيم مردم عادي 

ي متعصبين، و بعد از قيام بهمن، در دو دستگي و توسط گروه هاي فاشيست
  تنازع مهيب در ميان مردمي كه انقالب كرده بودند نشان داد. 

حضورش و نيم، ضعف ديگر چپ نوين ايران اين بود كه طي دو دهه 
فرهنگي بود. چپ انقالبي در پي  -نه طبقاتي بلكه اساساً  ايدئولوژيك 
دخالتگري در مبارزه طبقاتي جاري ايجاد تشكل هاي طبقاتي توده اي و 

نبود؛ در نتيجه، اهرم اجتماعي نداشت. ضعف اساسي ديگرش اين بود كه 
خودش هم متشكل نبود. زماني كه تشكيالت درست كرد، تشكيالت 
چريكي درست كرد كه آن هم تا آستانه بحران انقالبي، سركوب و متالشي 

و محافل روشنفكري و ادبي شده بود. از چپ انقالبي هر چه بود، يا افراد 
بكلي غير متشكل و منفرد و پراكنده بودند، يا فعالين سياسي ي محبوس 

  ». خانه هاي تيمي «در زندان ها يا مخفي در 
در دوره هاي انقالبي اين امكان به وجود مي آيد كه جرياناتي سياسي 

به كه در دوران ركود جثه و پايگان اجتماعي در خور توجهي نداشته اند، 
سرعت دايره نفوذ خود را گسترش داده و به وزنه اي تبديل شوند و حتا 
رهبري جنبش توده اي را به دست آورند. اين دقيقا وضعيتي بود كه براي 
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خمينيسم بمثابه يك جريان سياسي پيش آمد. چرا مثال چپ هاي انقالبي 
ن كننده و نتوانستند در متن بحران انقالبي قبل از قيام بهمن، به وزنه تعيي

هدايت كننده تبديل شوند؟ اگر بنا بر مقايسه باشد، هم سابقه مبارزاتي و 
هم ميزان رشادت و جانفشاني چپ هاي ايران، بخصوص كمونيست ها از 

مرداد تا آستانه انقالب، بطور غير قابل مقايسه اي بيش تر از   2 8كودتاي 
دانشجوئي، هنر و مجموعه مبارزان اسالمي  بود. چهار عرصه مهم، جنبش 

ادبيات متعهد و معترض، كنفدراسيون دانشجويان و محصلين ايراني در 
خارج از كشور، و زندان هاي سياسي  در قُرُق چپ ها بودند. مذهبي هاي 
سياسي اقليتي كم شمار و بكلي در حاشيه بودند. بسياري از ليبرال ها و 

نند  و مي افزايند كه طرفداران جمهوري اسالمي اين واقعيت را اقرار مي ك
شاه براي مقابله با گسترش نفوذ  ماركسيسم و چپ بود كه به روحانيت و 

  مذهب بال و پر مي داد. 
چپ ها در جريان انقالب وسيعاً و با تمام وجود شركت كردند. 
شعارهاي انقالبي و مردمي مطرح كردند، كميته هاي محالت و كارخانه ها 

ات كارگري شركت و آن ها را سازماندهي سازماندهي كردند، در اعتصاب
كردند. آن ها همه جا بودند و نقش چشمگيري در گيراندن انقالب و نقش 
اصلي و تعيين كننده را در قيام مسلحانه بهمن داشتند. راديو و تلويزيون را 
گرفتنند و روزنامه هاي سراسري كيهان و آيندگان و اطالعات را به 

يل كردند. چپ هاي انقالبي، سازمان ها و مطبوعات چپ و انقالبي تبد
احزاب سياسي ايجاد كردند و به سرعت براي ايجاد تشكل هاي انقالبي در 
ميان اقشار مختلف، از جمله دانشجويان، دانش آموزان، كارگران، مليت 
هاي تحت ستم و حتا پرسنل نظامي، دست به كار شدند. در حالي كه براي 

احتياج نبود و  - و اصالً به فهم  -زيادي  بسيج از طريق مذهب، به فهم
تحريك احساسات و تعصبات كفايت مي كرد، چپ ها براي گسترش ايده 
هاي خود نيازمند انبوهي كار اقناعي در ميان مردم بودند. و چقدر از آن ها 
بر سر همين آگاهگري مردم، از باندهاي طرفدار خميني پنجه بكس و چاقو 

  تا سر به نيست شدند!خورده و له و لورده و ح
روحانيون سياسي و بخصوص طرفداران خميني قبل از انقالب عمدتاً 
در ميان طالب و در بخش هائي از بازار نفوذ و طرفدار داشتند و مردم 
عادي توجه خاصي به آن ها نداشتند. شبكه ارتباطي و حوزه نفوذ سياسي 

اما روحانيت در و حتا مذهبي خميني قبل از انقالب بسيار محدود بود. 
مجموع، بزرگترين شبكه ارتباط توده اي و سراسري و علني را بعد از دولت 

  ( راديو، تلويزيون و روزنامه ها ) در اختيار داشت.
خميني از نفوذ و شبكه مذهبي كل روحانيت براي گستراندن حوزه 
اقتدار سياسي خود استفاده كرد. مذهب و مساجد و تكايا و  تاسوعا و 

ا و غيره در اختيار كل روحانيت بودند. خميني و طرفداران اش اين عاشور
متعلق به همه روحانيت را  ٔشبكه و نهادها و ابزارهاي مذهبي پيش ساخته

مثل سيم كشي آماده اي كه در همه شهرها و محالت و در همه خانه ها  
وجود داشت، به موتورخانه سياسي خود وصل كردند و در زماني اندك پس 

قيام بهمن هم، راديو و تلويزيون و روزنامه هاي بزرگي چون كيهان و از 
يعني ابزارهاي ارتباط جمعي مدرن  را به زور از دست انقالبيون  - اطالعات 

  در آورده و در اختيار خود گرفتند.
اما چپ هاي از چرخ گوشت گذشته و جانْ به در برده از سركوب و 

فشانانه شان را بايد بدون يك چنين زندان، همه تالش هاي جانانه و جان
ميراث تاريخي و از صفر شروع مي كردند. آن ها از يك طرف هنوز 
ارتباطات توده اي و ابزارهاي پيوند فكري و سياسي با توده ها را نداشتند و 
تازه مي خواستند آن ها را ايجاد كنند و از طرف ديگر خودشان نه انسجام 

ي داشتند. پااليش هاي بزرگ فكري، فكري، نه سياسي و نه تشكيالت
آموزش هاي سياسي و تشكيالتي الزم داشتند. و البته از همه اين جهات 
هم دچار تشتت و چند دستگي بودند. در چنين شرائطي چپ ها تا 
خودشان را پيدا كنند و جهات جغرافيائي را تشخيص دهند و كمبودها و 

هاي اول جنبش، آب هاي عقب ماندگي ها را جبران كنند، در همان ماه 
  زيادي از آسياب ريخته، خميني آردش را بيخته و الك را آويخته بود!

افتادن  رهبري انقالب به دست خميني به اين دليل اجتناب ناپذير  
مرداد و   2 8شد كه در آن شرائط عيني تاريخي ي ميراث رژيم منحوس 

هر ميزان از بخصوص در آن زمان كوتاه، هيچ نيروي سياسي ديگري با 

تالش و اراده نمي توانست به نيروي اول و وزنه تعيين كننده جنبش 
  تبديل شود، مگر اين كه به معجزه معتقد باشيم. 

  
  نقش خميني تا چه حد تعيين كننده بود؟ 

خميني ويژگي هائي داشت كه او را مستعد ايفاي نقشي ويژه در آن 
  موقعيت خاص كردند.

 ترين دشمنان سر سختاز نبود اما » كارسياسي « تنها روحاني  او
الئيسيته و از جنجال آفرين ترين طرفداران مداخله روحانيت در سياست، 

برجسته اين مداخله گري هاي نمونه  اش از و خودش در تمام طول زندگي
بود. او در تعارض سياسي، بلند پرواز بود، خود را با مأموران خرده پاي 

با شاه و نخست وزير و ساواك درگير مي  دولت طرف نمي ديد، مستقيما
شد. اما در همين حال، نصايح و اخطارها و تهديدهايش را نه مثل مراجعي 
چون گلپايگاني و شريعمداري و ديگران، درِ گوشي و با واسطه رابطين 
دربار و نخست وزيري و ساواك، بلكه در مسجد بيان مي كرد. مثل بسياري 

اكت كردني نبود، جسور بود و كوتاه نمي آمد ( از آيات عظام، خريدني يا س
از ناگفته نماند كه مراجع تقليد مصونيت قضائي داشتند وگرنه خيلي 

بسيار جسورتر از خميني بودند كه زبان سرخ ، سر سبزشان بر باد  مخالفان
  "انقالب سفيد "در تداوم مخالفت اش با  4 3فروردين  2 1داده بود). در 

خميني را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد ... « رياد زد : در مسجدي در قم ف
بنشينم و تسبيح به دست  كرد... من از آن آخوندها نيستم كه در اين جا

بقيه  بگيرم. من پاپ نيستم كه فقط روزهاي يكشنبه مراسمي انجام دهم و 
اوقات براي خود سلطاني باشم و به امور ديگر كاري نداشته باشم. پايگاه 

ها نجات  بايد اين مملكت را از اين گرفتاري اسالمي اين جاست  لاستقال
  براي خود نقش ناجي دين و مملكت قائل بود.». داد

شاه، از  ايراد گيري هاي او بهخميني، يك فقيه بود و الجرم همه 
بود. او طبعاً هرگز  ضد دموكراتيك تر از خود شاهموضع تاريك انديشي و 

رفتارهاي ضد دموكراتيك اش مورد انتقاد قرار شاه را بخاطر سياست ها و 
نداد بلكه از اين كه بقدر كافي ارتجاعي عمل و هميشه طبق منويات و 

عمل نمي كرد، شاكي بود. او هرگز كالمي از مطالبات  "علما "سالئق 
آزادي خواهانه، دموكراتيك و رفاهي مردم به زبان نمي آورد و فقط براي 

بر كشور مبارزه مي كرد و برخالف آنچه  "ما عل"سلطه اسالم و قيمومت 
در انقالب مطرح كردند، هرگز مدافع حقوق مردم نبود. او از اصالحات 
ارضي، از اين كه برخي از اراضي موقوفات هم مشمول اين اصالحات مي 
شدند، از اين كه نفوذ فرهنگ و تمدن غربي، تعصبات ديني و سنت هاي 

كه پزشك مخصوص شاه بهائي بود و از مذهبي را سست مي كرد، از اين 
اين قبيل چيزها انتقاد مي كرد. براي نمونه در سخنراني اش در مخالفت با 

، به حق رأي براي زنان و اعزام دختران به سپاه دانش و  "انقالب سفيد"
. شما آقايان در تقويم دو سال پيش از اين ..« بهداشت حمله كرده و گفت 

بهايي ها مراجعه كنيد؛ در آنجا مي نويسد: تساوي يا سه سال پيش از اينِ 
حقوق زن و مرد، راي عبدالبهاء است؛ آقايان از او تبعيت مي كنند. آقاي 
شاه هم نفهميده مي رود باالي آنجا، مي گويد: تساوي حقوق زن و مرد. 
آقا! اين را به تو تزريق كردند كه بگويند بهايي هستي، كه من بگويم كافر 

ت كنند. نكن اينطور، بدبخت! نكن اينطور. تعليم اجباري بيرون ،است
عمومي نظامي كردن زن، رأي عبدالبهاء است. آقا تقويمش موجود است، 
ببينيد! شاه نديده اين را ؟ اگر نديده مؤاخذه كند از آنهايي كه ديده اند و 

  ».به اين بيچاره تزريق كرده اند اينها را بگو
عليه قانون 1 3 4 3آبان   4حن او در سخنراني و اعالميه شديد الل

آمريكايي مامور در ايران و  قضائي ) اتباع ( مصونيت كاپيتوالسيون 
كه با ظاهر دفاع از استقالل كشور ادا شد، از غرب و شرق وابستگانشان، 

« ستيزي ارتجاعي او آب مي خورد. در همان سخنراني بود كه گفت : 
شوروي از هر دو بدتر، همه  آمريكا بدتر، امريكا از انگليس بدتر، انگليس از

». از هم بدتر، همه از هم پليدتر، لكن امروز سر و كار ما با آمريكاست
نگراني او از آلوده شدن اسالم به فرهنگ و تمدن غير اسالمي، خود را در 

استقالل طلبي از بيگانگان نشان مي داد. اين ابراز مخالفت با  ظاهر
روز بعد، مصونيت قضائي خود او را باطل  9يان كه قضائي آمريكائ مصونيت 

كرد و تبعيد اش به تركيه را به دنبال آورد، به سرمايه اي برايش تبديل 
  شد. البته نفْس تبعيد شدن هم سرمايه سياسي كالني برايش فراهم كرد. 
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بود. اگر   4 2خرداد  1 5اما بزرگترين سرمايه سياسي خميني، قيام 
كنش به دستگيري او صورت گرفت و خود وي نقش و تا چه آن قيام در وا

خرداد  به نام  1 5چندي حتا اطالعي از وقوع آن نداشت، اما قيام خونين 
ثبت شد.  -و نه فقط طرفداران اش  - خميني در حافظه تاريخي مردم 

قم  و هر دو  4 2بهمن  1 5با تظاهرات  قم  5 6دي  1 9تظاهرات تشابه 
سلسله قيام هاي خونين در  ٔ، و هر دو در پي دارندهدر ارتباط با خميني

شهرهاي ديگر، پلي شد از حال به گذشته و به طرفداران خميني  امكان 
داد كه او را از نفتالين در آورده و بعنوان مبارزي با سابقه وصالح براي 

  رهبري انقالب، حلوا حلوا كنند.
نشده بوده و در خميني قبل از تبعيد اش هرگز خواهان سرنگوني شاه 

راديكال ترين برخورد، او را به فاصله گرفتن از بهائي ها و اسرائيل و ضعيف 
نكردن روحانيت  نصيحت مي كرد. بعنوان شاهد، آخرين سخنراني پيش از 

  تبعيد اش:
آقا! من به شما نصيحت مي كنم، اي آقاي شاه! اي جناب شاه!  «  

ند مي كنند تو را. من ميل ندارم كه دست بردار از اين كارها. آقا! اغفال دار
يك روز اگر بخواهند تو بروي، همه شكر كنند... خدا مي داند كه مردم شاد 
بودند براي اينكه پهلوي رفت. من نمي خواهم تو اينطور باشي؛ نكن. من 

... يك قدري عبرت ببر! عبرت از پدرت  ميل ندارم تواينطور بشوي، نكن!
  ».ببر

بعيد خود كينه اي شخصي و شفا ناپذير از شاه به اما خميني بخاطر ت 
، داشت انتقام » شاه بايد برود« دل گرفت. وقتي از فرانسه نهيب زد كه 

او  ٔاش را از كسي مي گرفت كه گفته بود خميني بايد برود. اما اين گفته
شد كه از ماه ها پيش » مرگ بر شاه! « به هر دليل كه بود، پژواك شعار 

  خيابان هاي ايران را به لرزه در آورده بود.  دانشگاه ها و
خميني عالوه بر فقيه، يك آخوند بود والجرم، عوامفريبي و شيادي 
جزو تخصص هايش. او براي به دست گرفتن رهبري جنبش و به مسلخ 

  استفاده كرد.بردن انقالب، از اين هنر خود ماهرانه 
، در تركيب شكي نيست كه همه اين شرائط و خصوصيات كه برشمردم

باهم و بعنوان يك مجموعه، استعداد و ظرفيتي خاص به خميني داده بود. 
اما نقشي را كه خميني ايفا كرد فقط با استعداد و ظرفيت شخصي او نمي 
شود توضيح داد و بايد وضعيتي را در نظر گرفت كه صاحب چنين 

دن استعدادي را طلبيد. مجموعه اي از شرائط اجتماعي بويژه نارس بو
مبارزه طبقاتي به هنگام وقوع بحران اجتماعي، قطبي نبودن جنبش حول 
منافع طبقات، وضعيت طبقاتي و فرهنگي نيروهاي محركه انقالب، خإل 

 "سياسي، وجود بحران نمايندگي، و بسياري عوامل ديگر و نهايتا چراغ  
  . امپرياليست ها بود كه مجلس را براي رقص خميني آماده كرده بود "سبز 

پديده خميني و خمينيسم را نه تنها فقط با شخصيت او بلكه حتا با 
شرائط آنروزي ايران به تنهائي هم نمي توان توضيح داد. نگاهي به شرائط 
امروز منطقه و همه گير شدن اسالم سياسي شرائطي عمومي را نشان مي 

و دهد كه هسته مشترك آن خال سياسي ناشي از كمونيست كشي 
ديكتاتوري هاي حاكم و ، دموكراتو نيروهاي سياسي چپ  سركوب منظم

بي افقي و بي پناهي توده هاي عاصي از بي عدالتي ها و محروميت و 
تحقير است كه به دنبال ناجي مي گردند و مرتجعين تاريك انديش، به 

چه از موافقين و چه از  -نمايندگان توهمات آن ها تبديل مي شوند. برخي 
را باعث و منشأ اسالمگرائي در جهان قلمدادمي كنند. خميني  -مخالفين 

اما اسالم سياسي معاصر، قبل از انقالب ايران هم در منطقه وجود داشت و 
فعال بود. خميني را با اين فضاي عمومي مي شود توضيح داد و نه اين فضا 
را با خميني. بعدها  با فروپاشي شوروي و سرخوردگي و نوميدي عظيمي 

اشت، البته ميدانداري اسالم سياسي بمراتب قوت و شدت كه در پي د
گرفت و بيش از پيش از موضع اپوزيسيونل به جايگاه يك آلترناتيو در ديد 

  بي پناه و بي افق تغيير مكان داد.  ٔتوده هاي ستمزده
در كنار زمينه هاي عمده تاريخي، اجتماعي و سياسي داخلي، منطقه 

گر را هم نمي خواهم نا گفته بگذارم كه هر اي و بين الملي، چند عامل دي
چند حاشيه اي به نظر برسند اما به گمان من اگر نمي بودند، واقعيت 

  يافتن رهبري خميني بعيد بود.
اول اين كه خميني اگر چه حزب به مفهوم عمومي و شناخته شده 

 -و يا در جريان انقالب ساخت  -نداشت، اما اساس آن چيزهائي را داشت 

ك حزب هدايتگر جنبش توده اي بايد داشته باشد : رهبري، يك ايده كه ي
متحد كننده، و شبكه ها و ارتباطات توده اي. او از همان تبعيد، شبكه اي 
از طرفداران فعال خود در ايران و حتا در ديگر كشورها را در اختيار داشت 

ها و نوارهاي كه بطور منظم كار مي كردند، با او در ارتباط بودند و اعالميه 
قاچاق شده اش از عراق را مخفيانه پخش مي كردند؛ تبليغ و ضد تبليغ 
مي كردند؛ با زندان در تماس بودند؛ هسته هاي مذهبي و ضد بهائي مي 
ساختند، پول تهيه مي كردند. اين شبكه، بازوي عملياتي سياسي خميني 

كه در  بود كه بدون آن هيچ كاري نمي توانست بكند. همين شبكه بود
درون جنبش توده اي دست به سازماندهي زد، بر شبكه حاضر و آماده 

در سراسر كشور  -از شيعه و سني  -مذهب و كل روحانيت مسلمان 
هژموني سياسي پيدا كرد وابتكار عمل را در جريان حركت به سرعت به 

  دست آورد. 
  دوم، اخراج خميني از عراق، كه او را از انزوا در آورد. 

و عرضه » نوفل لو شاتو « هجوم همه رسانه هاي جهان به سوم، 
و صد البته  -وسيعترين و نيرومندترين تريبون هاي بين المللي به او

  انعكاس هر روزه آن ها در ايران.
چهارم اين كه براي رهبر كردن خميني، كار شد.  رو آمدن و مطرح 

ي و از شدن خميني در انقالب و رهبر شدن اش بهيچوچه خود به خود
پيش تامين شده نبود. حقيقت اين است كه در آن زمان، شعاع طرفداران 
سياسي  خميني به مقلدين مذهبي اش محدود بود، حال آن كه تامين 
رهبري ملي او براي جنبش توده اي، مستلزم آن بود كه مقلدين ديگر 
مراجع هم ضمن اقتدإ ديني به مراجع خود، رهبريت سياسي خميني را 

د و با او بيعت كنند. از اين گذشته، اكثريت عظيم جمعيت ايران بپذيرن
كلمه اي از گفته هاي پيش و پس از تبعيد خميني نشنيده و نخوانده 

خرداد  1 5بودند و شناخت مشخصي از او نداشتند و فقط چيزي كلي از 
اين شنيده بودند. به اين دليل، رهبريت خميني ابداً طبيعي و محرز نبود و 

آب مي برد! ال اقل از زمان ورود او به فرانسه، يك تالش متمركز،  خمير،
برنامه ريزي شده و نقشه مند براي مطرح كردن ( بقول فرانسوي ها، النسه 
كردن ) خميني و رهبر ساختن از او شروع شد. اين كار را عده اي از 

با نيروي انجمن هاي اسالمي طرفداران خميني در خارج از كشور 
و عده اي در داخل ايران بطور هماهنگ و ان در اروپا و آمريكا دانشجوي

احتماال با نقشه و هدايت متمركز، به پيش بردند.  سازماندهي تبليغات 
جهاني از نوفل لوشاتو و از طريق عمال مستقيم وغير مستقيم شان در 
مطبوعات داخلي ايران در اين جهت بود. براي رهبر سازي از خميني حتا 

دهاي مذهبي و خرافاتي متوسل شدند: از جمله، ساختن و به زبان به ترفن
 "امام  "لقب زيركانه  انتخاب؛ ! »اهللا اكبر، خميني رهبر« ها انداختن شعار 

كه رهبريت سياسي او را به تداوم امامت وصل كرده و به آن  براي خميني
  و پخش شايعه ظاهر شدن چهره او در ماه!  قداست هم مي بخشيد؛

كار كردند و در » ستادي « الخره پنجم اين كه طرفداران خميني، و با
راه خدا، هيچ چيز را به خدا واگذار نكردند. ستادي تبليعات كردند، ستادي 
شعار ساختند، ستادي راهپيمائي سازمان دادند؛ ستادي دسته هاي 
چماقدار براي تعرض به چپ ها و دمكرات ها و پراكنده كردن شان تشكيل 

و با كار متمركز و نقشه مند و هدايت شونده بود كه صحنه را براي  دادند؛
ورود خميني آب و جارو، و زير پاي هر رقيب و آلترناتيو احتمالي ديگري را 

  جارو كردند. 
بدون خميني و سازماندهي طرفداران او، خيزش روحانيت براي كسب 

اقل براي قدرت سياسي، دور از تصور، و پيروزي آن محال بود. خميني ال
  ايجاد حاكميت اسالمي در ايران، تعيين كننده بود.  

روشنفكران و نيروهاي سياسي ي مختلف  با انقالب اسالمي  آرش:
و چرا جمهوري اسالمي، به  ،خطاهاي آن ها چه بود  ،چگونه برخورد كردند

  ؟فاصله كوتاهي پس از انقالب، موفق به سركوب نيروهاي آن ها شد
  

 هم تعدادشان بي شمار و هم برخوردشان با بقول شما  آن ها،  برهان:
بقدري متنوع بود كه پاسخ به اين سئوال وسيع، مي تواند  "انقالب اسالمي

كار يك كتاب تحقيقي و مستند باشد و نه يك پاراگراف چند خطي. پس 
  پردازم. به ناچار به دو سه موضوع كلي ولي مرتبط با اين سئوال مي
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ها حكومت را به دست گرفتند، اما اسالمي درست است كه آخوند
اين شمع امامزاده  -شدن جنبش تنها كار آخوندها نبود. روشنفكران ديني 

چه از سال ها پيش و چه در جريان انقالب، به رونق حجره ها و   - ها 
حوزه هاي رقباي تاريك انديش خود خدمات شاياني كردند. از جمله 

و »  وجود خدا از طريق ترموديناميكاثبات « مهندس مهدي بازرگان با 
مي كرد!  "آكادميك"تفسير قرآن با اتم، داشت اسالم حوزه هاي علميه را 

علي شريعتي كه كراواتي و تحصيلكرده فرانسه و به ظاهر مدرن و گويا 
ناساز با عمامه داران بود، با كتاب ها و سخنراني هاي زنجيره اي خود در 

و  انديشه هاي آخوندهار زدائي و جال دادن حسينيه ارشاد تهران به زنگا
ترويج آن در محيط هاي روشنفكري و دانشگاهي  پرداخته و كاري كرد كه 
آرزوي آخوندها ولي خارج از حوزه نفوذ شان بود. او ادامه دهنده خط 

خدمت و « و »  غربزدگي« جالل آل احمد  بود كه  با نوشته هاي  خود 
در ايران را از نوع ليبرال تا چپ و   ،  مدرنيسم»خيانت روشنفكران

ماركسيست مورد نفي و نفرين قرار داد و خود، سر انجام با رفتن به حج و 
از  گرايشي، به شيخ فضل اهللا نوري رسيد.  » خسي در ميقات« نوشتن 

روشنفكران كه آل احمد و شريعتي از تإثير گذارترين هايشان در دهه چهل 
بازيافت  "و  " بازگشت به خويشتن "نظريه با  ترويج و پنجاه بودند، 

، اسالم شيعه را همچون اصالت و هويت مردم ايران معرفي مي "هويت
كردند كه رهائي و مدنيت ايرانيان از طريق باز گشت به آن و گسست از 
مدنيت غربي و نفوذ  انديشه هاي ليبرالي و بخصوص ماركسيستي احيا 

آنچه خود داشت ز بيگانه « ٔويسندهشدني است. احسان نراقي ال ئيك و ن
نيز كه در همين راستا تبليغ مي كرد، مثل آب در »  تمنا مي كرد

سرازيري، گودال جمهوري اسالمي را پيدا كرد و به يكي توجيه گران 
  حكومت خميني تبديل شد. 

برخي از احزاب و سازمان هاي  سياسي هم كه در مدار خميني 
ي شدن جنبش شدند و هنگامي كه ايده نچرخيده بودند، خواهان اسالم

حكومت اسالمي به ميان آمد، هر يك به شكلي براي تحقق آن تالش 
كردند. مهدي بازرگان از نهضت آزادي ، كريم سنجابي از جبهه ملي، 

رهبران چنين احزابي بودند كه  ٔداريوش فروهر از حزب ملت ايران، از جمله
ند.اين ها در دولت موقت و شوراي براي ابراز بيعت، راهي نوفل لوشاتو شد

انقالب، به استقرار رژيم اسالمي خدمت كردند و بعد هم رژيم اسالمي 
  به خدمت آن ها رسيد!متقابالً 

سازمان مجاهدين خلق نيز كه بنيان گذاران اش در دهه چهل شمسي 
از لحاظ ايدئولوژيك در پي تركيب قرآن و اصول دين و مذهب شيعه با 

بي رقيب ماركسيسم بودند، جزئي از نهضت اسالم سياسي اعتبار سياسي 
بود و در جريان انقالب، براي اسالمي كردن فضا عرق بسيار ريخت. در 

كه مورد استقبال پر شور مردم در  - مقطع آزادي زندانيان سياسي 
برخي فعاالن اين سازمان در تالش براي  -شهرهاي خود قرار مي گرفتند 

پ و فدائي خلق از مردم، دوش به دوش منزوي كردن زندانيان چ
چماقدارن طرفدار خميني عمل كرده و حتا در مواردي دست به حمله و 
تعرض فيزيكي هم مي زدند. هدف سازمان مجاهدين ايجاد يك حكومت 
اسالمي بود، البته نه حكومت آخوندي بلكه حكومت مجاهدين خلق. اما 

جاهدين خلق توان كسب فضا در دست خميني و آخوندها بود و سازمان م
قدرت بدون واسطه خميني را نداشت. شريك شدن در قدرت با روحانيت، 
هدف تاكتيكي و مرحله اول اين سازمان بود. رهبران اين سازمان تاكتيك 
تحبيب خميني و تأييد گرفتن از او را در پيش گرفتند تا ابتدا در قدرت 

ي آخوندها را خالي كنند. بعد ببينند چطور مي توانند زير پا و سهيم شوند
عكس هاي مسعود رجوي و موسي خياباني به هنگام رأي دادن به 

. ولي رأي دادن به جمهوري دادندروزنامه ها  را به جمهوري اسالمي 
نامه هاي مجيز  اسالمي براي شريك شدن در قدرت خميني كافي نبود.

» ر بزرگوارپد« و » رهبر عظيم الشان انقالب « گوئي به خميني نوشتند، 
خطاب اش كردند، آيت اهللا طالقاني را واسطه كردند، مسعود رجوي و 

ش رفتند و با گردن هاي كج و دست بر زانو ا به حضورخياباني موسي 
نشستند؛ ولي فايده نكرد كه نكرد. خميني زيرك تر از آن ها بود. 
مجاهدين براي گرفتن تائيد خميني هر كاري از دست شان بر مي آمد 

  ند و اين خميني بود كه دست رد بر سينه شان زد.كرد

 يزيد، حلوائي نيست ٔدر مقبره   -زان ساكن كربال شُدستي كامروز « 
!«  

اما در رابطه با چپ ها همينقدر بگويم كه جريانات راست كه از 
خميني زخم خورده اند، مدام ادعا مي كنند كه گويا چپ ها خميني را 

يك دروغ بزرگ و تحريف تاريخ است. اين  حمايت و تقويت كردند. اين
ادعاهاي بي سند و مدرك فقط از ضد كمونيسم اين جريانات آب مي خورد 

هم به غلط   و متاسفانه از آنجا كه حزب توده و فدائيان خلق ( اكثريت )
جزو جريانات چپ و كمونيست قلمداد شده اند، چپ ها و كمونيست ها 

نايستاده و به اين تحريف تاريخي نقطه  خيلي قاطع در برابر چنين دروغي
  پايان نگذاشته اند. 

جريانات و گروه هاي چپ و ماركسيست، سازمان چريك هاي فدائي 
خلق، راه كارگر، پيكار، رزمندگان، كومه له، سهند و غيره با وجود تفاوت 
در تحليل ها و تاكتيك هايشان، همگي از همان ابتدا در برابر تسلط تاريك 

مذهبي بر انقالب و عليه ضد انقالبي كه در راس انقالب قرار گرفته انديشي 
همه  آن ها رفراندم جمهوري . بود شجاعانه ايستادند و جانانه نبرد كردند

اكثرشان بهاي  و اسالمي را تحريم كرده و قانون اساسي آن را رد كردند
وده بسيار سنگيني هم براي اين شناي خالف جريان پرداختند. تنها حزب ت

امام « از همان اوائل كه اسم خميني بر زبان ها افتاد، سر سپردگي اش به 
را اعالم كرد و با افتخار به قانون اساسي واليت فقيه رأي مثبت »  خميني

داد و سپس با پشت كردن سازمان چريكهاي فدائي خلق ( اكثريت ) به 
دو در  ملحق شدن اش به استراتژي حزب توده، اينمنافع مردم و چپ و 

« براي  -و نه انصافاً تا آخرين نفر  -سنگر رژيم خميني تا به آخرين نفس 
خوشرقصي و با سركوبگران رژيم همدستي »  شكوفائي جمهوري اسالمي

  كردند.
پاسخ دادن به پرسش شما در رابطه با خطاهاي روشنفكران و نيروهاي 

تجاوز سياسي ي مختلف هم  كار يكي دو پاراگراف نيست و من براي 
نكردن از اندازه تعيين شده براي پاسخ ها، فقط به ذكر چند مالحظه كلي 

  در ارتباط با خطا ها بسنده مي كنم.
اول از همه در برابر دموكرات هاي نادم و چپ هاي سابق بايد تاكيد 
كرد كه مبارزه با رژيم شاه و براي سرنگوني سلطنت، خطا نبوده است. رژيم 

نقالب بيرون آمد ولي محصول آن نبود، محصول خميني اگر چه از دل ا
حكومت شاه و مجموعه اوضاع و شرايطي بود كه به انقالب منجر شد. از 
روسياهي رژيم اسالمي، روسفيدي رژيم شاه را نمي شود نتيجه گرفت. از 
مقايسه دو رژيم تنها به اين نتيجه مي شود رسيد كه باالتر از سياهي هم 

بخاطر آن كه اوضاع سياه تر از دوره شاه شده رنگي وجود داشته است! 
است، مردم را نه به حسرت خوردن به دوران سياه گذشته، بلكه بايد به 

  هشياري و چشمان باز در جستجوي روشنائي دعوت كرد.
دوم، در بررسي خطاها، حساب انقالبيوني را كه در جريان مقاومت در 

مي دچار خطاهائي شده اند، برابر رهبريت خميني و مبارزه با جمهوري اسال
بايد از آن هائي كه خود اين مقاومت و مبارزه را خطا دانسته اند جدا كرد. 

  نام خاطي و مجرم را نبايد در يك ستون نوشت. 
سوم، خطاها را نبايد پرده پوشي يا ماستمالي كرد، اما در خطا دانستن 

حتياط كرد. هر نسلي هر آنچه با ديد و تجربه امروز ما نمي خواند هم بايد ا
آن. مالمت كردن گذشتگان با  ٔفرزند زمانه خودش است و نه نوه و نتيجه

تكيه بر دانش و تجربه امروز، نقد ماترياليستي و حتا منصفانه اي نيست و 
معنائي غير از اين ندارد كه چرا آن ها در شرائط و موقعيت امروز ما نبوده 

نخوت خودنمايانه كساني است كه مي  اند! اسم اين كار، انتقاد نيست، يا
خواهند وانمود كنند كه گويا در غورگي هم انگور بوده اند، يا اعتماد به 
نفس بيجاي كساني است كه فكر نمي كنند فردائيان هم حساب و كتاب 
خطاهائي را كه آن ها هم اكنون به تصور درست ترين كار مرتكب مي 

  شوند، خواهند رسيد!
مي را به درستي يك نا بهنگامي ي تاريخي ناميده رژيم جمهوري اسال 

اند. اما عهد دقيانوسي بودنِ اين رژيم به اين معنا نيست كه مخالفين اش 
همه به روز بوده و ساعت هايشان با ساعت اتمي ميزان بوده است. شايسته 
بود و مي بايست كه ما چپ ها، در اولين تظاهرات زنان در تهران عليه 

شركت و در برابر چاقو كشان حزب اللهي كه زن ها را مورد حجاب اجباري 
ضرب و شتم قرار دادند سينه سپر مي كرديم. شايسته بود و مي بايست كه 
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در محاكمات سران رژيم  ٔما چپ ها به فقدان وكيل مدافع و هيئت منصفه
سابق در دادگاه هاي انقالب و اعدام آن ها اعتراض مي كرديم. اما اگر 

يم، از خطا و اشتباه نبود، از اين بود كه در آن زمان و مكان چنين نكرد
فرهنگي، فكر مي كرديم شايسته ترين  و بايسته ترين كار  - معين تاريخي 

را مي كنيم و اگر غير از اين كنيم خطاست. در مورد زنان، بطور كلي 
مسأله مبارزه با تبعيض جنسي را صرفاً تابعي از مبارزه طبقاتي مي 

م؛  مسأله زنان را در محدوده زنان زحمتكش به رسميت مي پنداشتي
شناختيم و حل آن را به جامعه سوسياليستي حواله مي داديم. در مورد 
تظاهرات زنان در تهران هم فهم مان در اين حد بود كه از آرايش و لباس 
آن زن ها پيداست كه باالي شهري يا شاه پرست اند؛ و بر حسب همان 

ابطه تبعيض فرا طبقاتي جنسي با تبعيض طبقاتي، درك مغشوش از ر
گمان مي كرديم از آزادي پوشش زن هاي شاه پرست و باالي شهري نبايد 
دفاع كرد! نه تنها مجازات اعدام را درست مي دانستيم، بلكه درك مان اين 
بود كه ضد انقالبيون و وابستگان به رژيم سابق و آدم هائي مثل امير عباس 

د نصيري و سرلشكر ناجي نبايد از حق دفاع برخوردار باشند و هويدا، ارتشب
بايد در دادگاه صحرائي تيرباران شوند. تنها تأسف مان از اين بود كه اين 
كار به دست حكومت ضد انقالبي و آخوندهائي مثل خلخالي صورت مي 

  گيرد و نه به دست نيروهاي واقعاً انقالبي.
( و هسنتد  ين نيرو در جامعه بودندتازه چپ ها مترقي ترين و پيشروتر

. هنگام حسابرسي خطاها بي آن كه به خطاكاران باج داده شود، بايد از )
ناديده گرفتن عقب ماندگي عمومي سياسي و فرهنگي جامعه و سرشكن 
كردن مسئوليت آن بين كنشگران هر دوره پرهيز كرد. به نظر من خطا 

ي و همينطور ذهني ي پرهيز از بايد به چيزي اطالق شود كه امكانات عين
آن در فضاي زماني و مكاني ي معين وجود داشته است، وگرنه تمامي 

  تاريخ را با  اشتباهات و خطاها  توضيح خواهيم داد و اين خود، خطاست.  
خطاهاي بينشي، سياسي، و تشكيالتي روشنفكران و نيروهاي سياسي 

مي و استقرار آن كم مترقي و چپ در برخورد با شكل گيري رژيم اسال
نبوده است. به آن خطاها بايد معترف بود. در باره آن ها چه بصورت انتقاد 
از خود و چه انتقاد از ديگران مطالب بسياري نوشته شده است. برخي از 
اين خطاها از حد اشتباهات تاكتيكي فراتر رفته و متاسفانه سرنوشت تلخ و 

آورده اند. با اين حال، من ترديد گاه مرگباري براي مرتكبين آن به بار 
بسيار دارم كه اگر هم به فرض محال از همه خطاهائي كه در آن مقطع 
صورت گرفت حذر شده بود، ورق برمي گشت، تغييري كيفي و اساسي در 
سرنوشت انقالب ايجاد مي شد و ما ديگر با رژيم اسالمي رو به رو نمي 

قطع انقالب و نخستين سال هاي شديم. اگر از خطاها و اشتباهاتي كه در م
بعد از آن صورت گرفتند حذر شده بود، قطعاً راه به قدرت رسيدن خميني 
اندكي ناهموار و استقرار حكومت اسالمي با دست اندازها و اختالالت بيش 
تري مواجه مي شد. اما  جمهوري اسالمي محصول اشتباهات نبود؛ پيش 

هه هاي پيش از انقالب داشت زمينه هائي سياسي و اجتماعي در طول د
  كه در باره شان حرف زدم و تكرارشان نمي كنم. 

در باره سركوب اين نيروها هم بر اين باور هستم كه اشتباهات 
نيروهاي سياسي در اشكال و شيوه ها و زمانبندي سركوب مؤثر بود ولي 
بدون آن اشتباهات هم سركوب، قطعي بود چون رژيم اسالمي بنا بر 

بقاتي اش مي بايست سرمايه داري را از گزند انقالب توده اي ماهيت ط
نجات مي داد و برحسب طبيعت ديني اش هم نمي توانست با دموكراسي و 
آزادي هاي سياسي و مدني و فردي كنار بيايد. به اين دالئل، بازداشتن 
انقالب از پيشروي و درهم كوبيدن انقالبيون و نيروهاي آزادي خواه و 

با بقاي اين رژيم گره خورده بود. البته بدون آن خطاها و دموكرات  
اشتباهات، ممكن بود سركوب با شتاب و تلفات كمتري صورت بگيرد. با 
اين همه، با توجه به اين واقعيت كه نارضائي ها رو به گسترش بودند و 

رژيم مدام حمايت توده اي اش را از دست مي داد و در اواخر جنگ،  
ردم چنان از دست رفته بود كه خميني از ترس شورش حوصله و طاقت م

عمومي، جام زهر را سر كشيد، مي توان اين احتمال را قوي دانست كه اگر 
مخالفين هنر حفظ خود و نيروهايشان را مي داشتند، اي بسا شانس هاي 

  بزرگي در انتظارشان مي بود.
وتاهي موفق سركوب كه از روز اول وجود داشت، اما چرا رژيم در فاصله ك

  جدي  به قلع و قمع اين نيروها شد؟ از طرفي به خاطر آن بود كه خطرها را

  

  
  

گرفت و به اين نتيجه رسيد كه اگر كار مخالفان را سريعاً تمام نكند، كارش 
تمام است؛ و از طرف ديگر به اين خاطر كه مخالفان يا حمله اي به اين 

با وجود » راه كارگر« سازمان شدت را پيشبيني نكرده بودند و يا ( مثل 
اين كه از روز اول زنگ خطر فاشيسم را به صدا در آورده بود ) خود را 
بموقع متناسب با چنين چشم اندازي سازمان نداده بودند. رژيم هنوز 
مستقر نشده بود؛ شوراهاي كارگري و كميته هاي انقالبي كارخانه ها به 

كوخ نشينان و  "قعات تو ؛جنبش ضد سرمايه داري دامن مي زدند
باال مي گرفت؛ نارضائي و  " دولت انقالبي "از به اصطالح  "مستضعفان 

اعتراض به سياست هاي ضد دموكراتيك وسعت مي يافت؛ سازمان هاي 
چپگرا و مجاهدين خلق رشد زياد و نگران كننده اي كرده و به وزنه هاي 

يگر به كانون هاي مزاحمي تبديل شده بودند؛ دانشگاه ها و مدارس بار د
 "تبليغات سياسي و ترويج آزادي خواهي تبديل شده بودند و مي بايست با 

ادارات و مدارس و تعطيل مي شدند؛ تصفيه و خونين  "انقالب فرهنگي
كميته هاي انقالبي و شوراها و غيره مي بايست از عناصر انقالبي تصفيه 

كردستان و  مناطق ملي، آذربايجان، خوزستان و بخصوصمي شدند. 
تركمن صحرا براي كسب حقوق دموكراتيك خود به پا خاسته بودند. حتا 
در كردستان حكومت دوگانه وجود داشت. عوارض بحران زاي جنگ، 
بحران گروگا ن هاي سفارت آمريكا و سر انجام، بحران سياسي و قطبي 
شدن جامعه بر مدار كشاكش هاي حزب جمهوري اسالمي و بني صدر 

ر، از بحران همه جانبه اي حكايت داشت و در چنين شرائطي رئيس جمهو
بود كه خميني شمشير را از رو بست. بني صدر را عزل كرد و به شكار چپ 
هاي انقالبي و مجاهدين شدت داد. در اين مقطع كه آخرين شانس چپ ها 
و نيز خود مجاهدين براي جمع و جور كردن نيروها بدون سراسيمگي بود، 

خرداد در تهران، رژيم  3 0 درميليشياي مجاهدين بي موقع  رژه مسلحانه
را دچار هاري كرد و با همه توان و با خشونتي مافوق تصور دست به حمله 
سراسري عليه مجاهدين و چپ ها زد. فرصت تجديد سازماندهي و عقب 
نشيني بموقع وبدون سراسيمگي و حتا فرصت درك ضرورت آن از همه 

اهدين انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمي گرفته شد. هر چند مج
كه در آن بهشتي و تقريبا همه رهبران آن بجز (  را  6 0تير 7در 

رسماً بر  )رفسنجاني و علي خامنه اي كه در جلسه نبودند كشته شدند
را با دست كم » زدن سر رژيم « عهده نگرفت، اما تاكتيك موسوم به 

شروع انفجار يستي اش، همزمان با آن  گرفتن پايگاه توده اي و قدرت فاش
كرد. ترور رجائي رئيس جمهور، باهنر نخست وزير و آيت اهللا ها اشرفي 
اصفهاني، صدوقي، دستغيب، مدني، قاضي و ده ها تن ديگر از امام جمعه 

كه زنده  -علي خامنه اي  از جملهها و مسئولين باالي حكومتي و نظامي و 
ز پيش نبرد و اين تاكتيك تسخير ضربتي توسط مجاهدين كاري ا - ماند 

چنان بزن « قدرت از باالي سر مردم، سريعاً به شكست انجاميد. گفته اند: 
عصا شكست و مار نمرد! خميني مخالفان را ». كه مار بميرد و عصا نشكند 

در خون شان غرق كرد. همين اشتباه محاسبه را سازمان مجاهدين يكبار 
ي جنون ز خاك عراق مرتكب شد  و خميني ديگر در حمله به ايران ا

   قتل عام كرد.  1367اينبار زندانيان سياسي را در تابستان ، "جام زهر"گرفته از 
رژيم جمهوري اسالمي كه غرقه در نارضائي توده اي و بحران  آرش:

هاي داخلي و خارجي است چطور بر سر پا مانده  و حكومت خود را تا به 
  امروز ادامه داده است؟
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جمهوري اسالمي رژيمي بحرانزا و بحرانزي است. بحرانزاست  برهان:
چون از هيچ جهت رژيمي متعارف نيست؛ و بحرانزي  است چون بر هيچ 
بنياد مستقري و حتا بر قانون اساسي خود اش استوار نيست. جمهوري 
اسالمي هميشه با بحران ها بازي مي كند و گاه نقشه مند بحران مي 

ي خود فرجه بقا بخرد. بحران سفارت را آفريد و پشت گرد و آفريند تا برا
خاك آن سر انقالب را بريد. جنگ را نعمت دانست و توقعات مردم از 
انقالب را خفه كرد. بحران نارضائي مردم را با اصالح طلبي حكومتي پاسخ 

پي نخود سياه  " توسعه سياسي "داد و مردم را هشت سال آزگار در انتظار 
اما اين رژيم با آب اصالحات پاك شدني نبود و مردم به تجربه  فرستاد.

و چند ». نجستر شود چون نجس تر شود« ديدند كه بقول خود اسالمي ها 
توسعه  "سال است كه بحران نوميدي مردم از اصالح رژيم، با شعار 

و مانوور روي نيازهاي حاد معيشتي مستمندان، مسلط كردن  " اقتصادي
ا و نظامي ها و بازي با بحران هسته اي و شانتاژ با خطر باند امنيتي ه

جنگ اداره مي شود. با اين كه بحران هم در داخل طبقه حاكم و هم در 
سطح نارضائي عمومي همچنان در حال عمق پيدا كردن است، اما بحران 
به خودي خود هيچ حكومتي را بر زمين نمي زند. اين كه مردم براي به زير 

ومت بلند نمي شوند، به اين معنا نيست كه وضع شان بهتر كشيدن اين حك
از دوره شاه است. ترديدي نيست كه اوضاع اكثريت عظيم مردم ايران 
بمراتب دشوارتر از قبل از انقالب شده و رژيم اسالمي همانطور كه گفته ايد 
در نارضائي توده اي غرقه است. اما هيچ حدي از بدبختي و نارضائي توده 

به خود به انقالب منجر نمي شود. ممكن است به شورش هائي در اي خود 
  اينجا و آنجا بكشد ولي شورش هم به خودي خود وضع را بهتر نمي كند.

از اساسي ترين كمبودها، فقدان يك مدعي سياسي قابل اعتنإ، قابل 
لمس، قابل قبول و قابل اعتماد براي مردم است تا نارضائي انفعالي شان به 

فعال سياسي تبديل شود. بلوغ نارضائي ها و نق زني ها به  جنبش نارضائي 
هاي هدفمند، تركيب خواسته هاي رفاهي با مطالبات سياسي، سازمان 
يافتگي حركات اعتراضي، همبستگي اجتماعي و سياسي ميان جنبش هاي 
مترقي، رهبري شدن جنبش ها  و عوامل بسياري از اين دست الزم اند تا 

موازنه قوا را براي به زير كشيدن رژيم بر هم بزنند. اما نمودار مردم بتوانند 
تكوين همه اين عوامل، از نمودار وخامت اوضاع مردم و ميزان نارضائي شان 
بسيار پائين تر است. علت آن فقط سركوب و يا صرفا تمايل مردم به روش 
هاي كم هزينه  نيست، بلكه طرح هاي هوشيارانه و حساب شده حكومت 

  المي نقشي عمده در ايجاد اين فاصله بازي مي كند.  اس
حكومت، وجود نارضائي عمومي را بعنوان واقعيتي كه نمي تواند آن را 
برطرف كند پذيرفته است و استراتژي اش اين است كه نگذارد اين نارضائي 
ها به نارضائي متشكل تبديل شوند. البته سركوب، ابزار اصلي حكومت براي 

همواره باالتر از ركات اعتراضي است. قيمت مبارزه سياسي را مقابله با ح
عدم آمادگي فعلي براي پرداخت آن، قيمت ارزاق مردم نگاه مي دارد و 

بخش اعظم جمعيت را در چهارچوب اميد به تغييراوضاع از باال و يا تحميل 
خواسته هايشان به دولت و يا حتا تمكين به وضع موجود نگاه مي دارد، و 

هاي رژيم هم با همين اميد و توهم بازي مي كنند. عالوه بر سركوب  جناح
مستقيم و البته بعنوان يكي از تبعات آن، خط مشي حكومت آن است كه 

اوالً اين نارضائي را حتي المقدور از نشانه گرفتن رژيم منحرف سازد و ثانياً  
ا براي مردم را از واكنش جمعي و همدردي و همدستي اجتماعي دور كند ت

بدبختي هاي خود فردي فكر كنند، فردي تصميم بگيرند و فردي عمل 
كنند. يعني هر كس به دنبال بيرون كشيدن گليم خودش از آب و در پي 
تامين منافع فردي خودش باشد. همه گرگ يكديگر بشوند، پوست يكديگر 
ه را بكنند و براي باال رفتن، همنوعان و هم زنجيران خودشان را زير پا ل

كنند. بخشي از جوانان را، كه معموال در همه جوامع پيشتازان جسور 
مبارزات و قيام ها هستند، از فرط  تنگناهاي مالي و وحشت از آينده و 
مشقات تهيه مسكن و وسائل منزل و هزينه هاي سنگين ازدواج و غيره، به 
 بي تفاوتي سياسي و به سمتي سوق مي دهند كه به فكر هيچ چيز جز پول

در آوردن و مال اندوزي و تأمين زندگي مجلل و چشم همچشمي در اين 
راه نباشند. بخش هائي از جمعيت براي تأمين زندگي، با شدت و مشقت 
كار مي كنند؛ بخش هائي ناگزير از سرقت وقاچاق و كالهبرداري مي شوند، 

ري، و كم نيستند ديگراني كه نا اميد از پيدا كردن كاري و ناتوان از تبهكا
به طالق هاي ناگزير، به اعتياد، گدائي و كارتن خوابي، به تن فروشي، 

خودكشي يا حتا قتل عام خانواده اي كه قادر به تأمين اش نيستند، كشيده 
مي شوند. همه اين ها گر چه مفر اين مردم به نظر مي آيند، اما در 

و به حقيقت چيزي جز مفر رژيم اسالمي ازبحران نارضائي مردم نيستند 
همين دليل، هوشمندانه و نقشه مند از باال دامن زده و هدايت مي شوند. 
رژيم اسالمي به تنگدستي و نيازمندي مردم نيازمند است تا اليه هائي از 
مستمندان را نيز به جيره بگير و گماشتگان وابسته به خود مبدل كند. 

  از اين جماعت اند.نيروهاي بسيج و دارو دسته هاي گوناگون لباس شخصي اكثراً 
براي بخشي از مردم ديندار و مؤمن كه مذهب در تارو پود زندگي 
جاري و اعتقادات شان تنييده شده است، اسالمي بودن رژيم، يك 
روانشناسي خاص در نارضائي شان از اوضاع ايجاد مي كند كه بكلي با 

ست روانشناسي نارضائي از رژيم شاه بعنوان رژيمي بيگانه و بيگانه پر
عمل مي  "خودي"متفاوت است. براي اين اليه ها، روانشناسي نارضائي از 

 - و نه فقط مزدوران و تبليغاتچي هاي رژيم  -كند و اين كه برخي از مردم 
نابساماني ها را نه تقصير حكومت اسالمي بلكه كار دشمناني مي دانند كه 

اسالمي در  نمي گذارند حكومت كار اش را بكند، يا فكر مي كنند حكومت
اصل خوب است و اين مجريان اند كه كار را خراب مي كنند، نمودهائي از 
اين روانشناسي خاص اند كه براي رژيم اسالمي مصونيت ايجاد مي كند و 

  حاكمان از آن براي توجيه مشروعيت رژيم حد اكثر استفاده را مي كنند. 
كه  –كشند  نارضائي ها در جاهائي هم به اعتراض آشكار و طغيان مي

بخاطر منزوي بودن و فقدان شرائط تداوم، سركوب مي شوند. حكومت به 
برخي حركات اعتراضي در حدي كه قابل كنترل باشند اجازه بروز مي دهد 
تا سركردگان و رهبران شان شناسائي و سركوب يا خنثا شوند. با وجود 

ها، همه اين ها، جامعه درتالطم است و علي رغم سركوب ها و ترفند
جنبش هاي اجتماعي حق طلبِ بخش هاي گوناگون مردم در حال رشد 

   اند و نشانه هاي اميد بخشي از خود نشان مي دهند.

  

  
  

جمهوري اسالمي بحران هاي خارجي را با وسايل و ترفندهاي 
گوناگوني به نفع خود اداره مي كند: نياز غرب به نفت مهم ترين آن هاست. 

الم سياسي منطقه برگ مهمي براي باجگيري نفوذ اش در نهضت هاي اس
سياسي است كه در دست دارد. اين نفوذ منطقه اي و حضور اش در در 
كنار جريانات اسالمگراي لبنان و فلسطين و شاخ و شانه كشيدن براي 
آمريكا و اسرائيل و تائيد شدن توسط كاستروها و چاوزها و مورالس ها، 

داخلي معيني در باره اقتدار و اعتبار مصرف داخلي هم دارد و روانشناسي 
رژيم ايجاد مي كند و در بخش هائي از مردم هم كه مخالف رژيم و مداخله 
اش در منطقه هستند، روحيه تدافعي ايجاد مي كند. برنامه غني سازي 
اورانيوم را ( كه علي رغم حاشاي رسمي سالح اتمي، با اصرار شك برانگيز 

امن مي زند) حريفان را عمالً به مرگ گرفته تا بر غني سازي، شبهه آن را د
در چانه زني ها به تب راضي كند؛ بهره برداري از اختالف منافع و رقابت 
هاي اتحاديه اروپا با اياالت متحده آمريكا و اين هر دو با روسيه و چين؛ 
بهره برداري از شكست نظامي و انزواي سياسي دولت جورج بوش؛ بهره 

بي حساب مردم خاورميانه از دولت هاي آمريكا و اسرائيل برداري از نفرت 
و جا زدن خود بعنوان پرچمدار مبارزه با آن ها و دفاع از مظلومان؛ سياست 
هاي خود امپرياليست ها و اسرائيل و بسياري اقدامات احمقانه شان مثل 
جنگ عراق و لبنان هم به نفع جمهوري اسالمي تمام شده و نفوذ آن را 

http://dialogt.de/



    1357سي سال پس از انقالب بهمن ماه 

٤١  102 ي آرش شماره

رده است. و نهايتا نبايد از قلم انداخت كه بحران هاي بيروني هر تقويت ك
قدر هم قوي باشند، مادام كه مهار بحران هاي داخلي از دست نرفته است، 
نمي توانند نقش تعيين كننده اي در سقوط  حكومت داشته باشند و تا 
جائي كه به جمهوري اسالمي مربوط است، همين بحران هاي خارجي را 

ار بحران هاي داخلي و سركوب اعتراضات مردم به كار مي گيرد و براي مه
  حتا ايجاد مي كند.

خالصي مردم ايران از اين رژيم و اين كه يكبار ديگر مثل  آرش:
  از چاله به چاه نيافتند مستلزم چيست؟ 5 7انقالب 
  

خالصي از اين رژيم را اگر فقط به معني محدود آن، يعني اين  برهان:
رژيم نباشد بگيريم، مثال با يك كودتا يا حمله نظامي  كه ديگر اين

امپرياليستي هم مي شود گفت مردم از اين رژيم خالص شده اند، همانطور 
كه مردم عراق از حكومت صدام حسين خالص شدند، ولي اين خالصي، 
خالصي از همه آن چيزهائي نخواهد بود كه بخاطر اش مي خواهند از اين 

صي از بدبختي هاي همزاد و همراه اين رژيم، اول رژيم خالص شوند. خال
از همه مستلزم آن است كه مردم اين خالصي را كار و تكليف خودشان 
بدانند و چشم به راه ناجي داخلي يا خارجي ننشينند. الزمه ديگر اش اين 
است كه بدانند آزادي قيمتي دارد  و حاضر باشند كه آن  را بپردازند. برده 

بترسد، روي آزادي را نمي بيند. عالوه بر اراده و جسارت  اي كه از خون
توده اي، همايندي عوامل گوناگون ديگري الزم است: وجود افق و چشم 
اندازي براي مردم كه در وجود يك آلترناتيو سياسي متجلي مي شود؛ اميد 
به پيروزي؛ متشكل شدن مردم؛ سازمان يافتگي حركات؛ حمايت از 

تصال نارضائي هاي مختلف و قرار گرفتن آن ها در يك مبارزات يكديگر؛ ا
مدار؛ آماج هاي مشترك پيدا كردن آن ها؛ برخورداري حركات از رهبري 
هاي موضعي و سراسري؛ به وجود آمدن يك بلوك يا جبهه طبقاتي از 
كارگران و زحمتكشان و تهيدستان و قرار گرفتن پرچم اين طبقات در 

ع اعتصابات كارگري و اعتصابات عمومي پيشاپيش جنبش توده اي؛ وقو
سياسي براي فلج كردن اقتصادي و سياسي رژيم؛ توانمندي كارگران و 
زحمتكشان بخصوص جوانان براي مقابله با نيروهاي سركوبگر و خنثا كردن 
خشونت دولتي،  و بسيار چيزهاي ديگر كه براي برهم زدن موازنه قوا و بر 

  ار ضروري اند. زمين كوبيدن اين هيوالي آدمخو
اما الزمه آن كه خالصي مردم از اين رژيم، گريختن از  باران به زير 
ناودان نشود، پيش از هر چيز اين است كه گمان نكنند كه ديگر از اين 
بدتر ممكن نيست، و نگويند اين رژيم بيافتد، هر چه بادا باد! و همچنين 

را نخورند و به »  هم همه با« كارگران و زحمتكشان بار ديگر فريب شعار 
  دنبال تشكيل صفوف مستقل طبقاتي خودشان باشند.

غالباً مي گوئيم كه مردم، مارگزيده اند و يكبار كه گفتند شاه برود هر  
كه بيايد بهتر است، حاال ديگر اين اشتباه را نخواهند كرد، يا  كارگران و 

ه اند و در دام را تجربه كرده و از آن درس گرفت»  همه با هم« زحمتكشان 
اش نخواهند افتاد. ولي من ترديد دارم حتماً اينطور باشد، چون كه از 
حافظه جمعي و درس گيري توده اي مردم  و از آگاهي طبقاتي كارگران 

  در ايران امروز خيلي مطمئن نيستم.
وقتي از تجربه و درس گيري مردم و توده ها و از آگاهي طبقاتي حرف 

حافظه و تجربه جمعي و نه فرد فرد آن ها نظر داريم. مي زنيم، منطقاً به 
حافظه هاي فردي توده ها را نمي شود حافظه توده اي و حافظه جمعي به 
حساب آورد. هر فردي از تجربه هاي خود به تناسب موقعيت شخصي 
متغير و منافع اش درسي ميگيرد كه لزوماً درسي براي همه آناني نيست 

اند و به همين دليل، همه آن هائي كه زماني كه همان تجربه را كرده 
تجربه واحدي را از سر گذرانده اند، وقتي دوباره در شرائط مشابهي قرار 
بگيرند، واكنش يكسان و مشتركي نشان نمي دهند. حافظه جمعي و درس 

اي وجود داشته باشد و ثانياً » جمع « جمعي زماني معني دارد كه اوالً 
بر وجود حافظه جمعي و درسگيري جمعي داللت تصميم و اقدامي جمعي، 

كند. حافظه توده هاي غير متشكل، حافظه ها و درس هاي بي شمارِ 
اتميزه  و پراكنده  است كه نمي توانند منشأ جهت گيري و تصميم و اقدام 

  مشتركي بشوند.
اما وقتي از حافظه توده اي حرف مي زنيم، اين حافظه جمعي در كجا 

در كدام مغز جمعي است كه تجربه ها حالجي شده و به انبار شده است؟ 

درس مشترك و اجتماعي تبديل مي شوند؟ يك مغز توده اي وجود ندارد 
تا حافظه توده اي را در خود انبار كند و توده ها بصورت توده اي تجربه ها 
را تجزيه و تحليل كنند و بصورت توده اي از آن ها درس بگيرند. چنين 

ست. حافظه جمعي و درسگيري جمعي تنها از طريق نهاد كاري ناممكن ا
است كه امكان پذير و نهادي مي شود. حافظه جمعي و درس جمعي در 
صورت وجود نهادهائي ميسر مي شود كه آحاد مردم را بصورت جمع در 
آورده و به ظرف انديشه و عمل مشترك شان تبديل شده باشند، و يا 

كل را تحت نفوذ فكري و معنوي يا نهادهائي كه آحاد مردم غير متش
سياسي خود داشته باشند؛ آحاد مردم با رشته هائي واقعي يا مجازي به آن 
ها متصل باشند و آن نهادها بطور مستقيم يا غير مستقيم به مرجعي براي 
حافظه  و درس آموزي آنان  تبديل شوند. احزاب سياسي و تشكل هاي 

  د حافظه و درس گيري و اقدام جمعي  مدني، نهادهائي هستند كه مي توانن
را ميسر كنند. در صورت نبود چنين احزاب و تشكل هائي و يا حتا با وجود 
آن ها، توده هاي غير متشكل و پراكنده هم مي توانند  صاحب نوعي 
حافظه جمعي و درس هاي جمعي بشوند كه وسائل ارتباط جمعي، 

همچون مغز منفصل  -و غيره تلويزيون و راديو و روزنامه ها  و منبرها  
  در كله شان القأ مي كنند.  - توده ها 

مسأله تنها با تجربه داشتن هم حل نمي شود. مردم عادي نه با آرمان 
ها و اصول و نه با منطق و محاسبات حكيمانه، بلكه اساسا بر اساس منافع 
و مصالح ملموس شان تصميم مي گيرند و اقدام مي كنند، بخصوص اگر 

مروز در ايران، منفرد و فاقد تشكل ها و پيوندهاي جمعي باشند. براي مثل ا
همين است كه در برابر وضعيت هاي تازه و چرخش شرائط، به تست  
حافظه و درس هائي كه آموخته اند نمي پردازند بلكه بيش از هر چيز به 
قصد آن كه اندكي وضع شان بهتر بشود موضع مي گيرند و اقدام مي 

همين دليل در مواردي نه چنان نادر، تجربه ها و درس ها كه  كنند، و به
  ظه هايشان را هم از ياد مي برند!سهل است، حتا حاف

در رابطه با انتقال  تجربه ها و درس ها از نسل هاي پيشين به نسل 
هاي بعدي هم احزاب سياسي، نهادهاي تشكل توده اي و شبكه هاي 

تاريخي را مي كنند؛ ولي در جامعه ارتباطات مردمي كار ژن هاي  وراثت 
اي كه انسان ها بدون تشكل هاي مدني، بدون احزاب سياسي و بدون 
شبكه هاي ارتباط جمعي زندگي مي كنند، تجربه هاي سياسي و اجتماعي 
خيلي كم به انبان آموزه هاي تاريخي نسل هاي بعدي منتقل مي شوند. 

ما نمي توانيم ناديده اگر چه مدتي است فضا تا حدي عوض شده است، ا
بگيريم كه بخشي از مردم ايران و بخصوص از نسل جوان كه انقالب را 
نديده اند، در دو سه سال اخير بدشان نمي آمد كه براي خالصي از شر 

  مالها، سناريوي سرنگوني طالبان و صدام حسين در ايران هم پياده شود.
كارگران و اين است كه نمي توانم با اطمينان بگويم كه چون 

همه « زحمتكشان بر سرشان آمده و نتايج اش را ديده اند، ديگر فريب 
را نخواهند خورد و محكم به صف بندي طبقاتي خودشان خواهند » باهم 

چسبيد. يا مردم ايران ديگر نخواهند گفت: مالها بروند، هر كس بيايد بهتر 
مت به است. يا نگويند: احمدي نژاد گورش را گم كند، باز صد رح

! فشار، همانطور كه مي تواند گاز را تبديل به مايع يا خاتمي رفسنجاني
  كند، مي تواند پخته ها را هم خام كند! 

الزمه ديگر از چاله به چاه نيافتادن، آگاهي است. حتا اگر ايده آل ها را 
در دستور فوري نگذاريم و به دنبال آن باشيم كه اوضاع مردم  بعد از اين 

نشود و در جهت بهبود به پيش برود، الزمه اش اين است كه  رژيم بدتر
عموم مردم حد اقل شناختي از حقوق پايه اي خود، از منافع طبقاتي خود 
و از آنچه بايد جايگزين اين رژيم شود  داشته باشند و در تاريكي راه نروند. 

 بيداري عمومي ايجاد كرد اما آگاهي عمومي به  5 7 – 5 6دوره انقالبي 
بار نياورد، همچنان كه زلزله، خفتگان را بيدار مي كند ولي الزاماً 
هشيارشان نمي كند. رژيم اسالمي سدي شد بر سر راه عبور مردم از 
بيداري به آگاهي. در اين سي سال هم به موازات تشديد بدبختي ها، فقط 

اي خرافات و روحيه توكل و فرهنگ نذر و دعا و انتظار ناجي و امام زمان بر
  چاره بدبختي ها را ترويج كرده  و موفقيت كمي هم نداشته است. 

كساني تبليغ  مي كنند كه مردم بايد اول آگاه و با فرهنگ بشوند، بعد 
به خواب  دربراي تغيير اوضاع به حركت در بيايند! اما آگاهي و فرهنگ 

ي در جريان مبارزه و عمل به دست مآن ها آگاهي را ، سراغ مردم نمي آيد
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آورند. كسان ديگري نقش آگاهگرانه احزاب و جريانات  پيشرو را با نخبه 
گرائي عوضي گرفته و آن را نفي مي كنند و مي گويند توده ها احتياج به 
معلم ندارند و خودشان به آگاهي دست مي يابند؛ گوئي كه آگاهي در سلف 
سرويس ها عرضه مي شود! توده هاي مردم نه تحت سلطه سياسي و 
فرهنگي چنين رژيمي آگاه و با فرهنگ مي شوند، و نه خود به خود و 
بدون كار روشنگرانه و توضيحي و تبليغي گسترده احزاب سياسي و 
جريانات پيشرو، به آگاهي دست پيدا مي كنند. ظلم و ظلمت الزم و ملزوم 

  .يكديگر اند. مبلغين اين تئوري ها تنها به تداوم نا آگاهي مردم كمك مي كنند
حل بحران نمايندگي  سياسي، يعني اين كه منافع و مطالبات هر 
طبقه و قشري توسط سازمان هاي سياسي ارگانيك خود شان نمايندگي 
شود، از ديگر ملزومات اساسي نيافتادن توده هاي كارگر و زحمتكش در 

ها، شعبده بازان و دكانداران سياسي و از ملزومات تبديل  عوامفريبدام 
 ا به طبقه سياسي است. شدن آن ه

وجود رهبري هم بعنوان وجهي از همين نمايندگي ارگانيك، از 
ملزومات حياتي ي از چاله به چاه نشدن مردم است. در اين رابطه هم با دو 
انديشه و رفتار كج مواجهيم. يكي خودش را از باالي سر  و از بيرون مردم 

 ۫ري كه گويا طرفدار خودبراي آن ها رهبر و ناجي  تعيين مي كند، و ديگ
رهاني مردم است، رهبري را با قيمومت و ناجيگري عوضي مي گيرد و ادعا 
مي كند كه توده ها خودشان راه را پيدا مي كنند. اگر اولي در اين خيال 
خام است كه مردم  به دنبال هر مدعي ي پيغمبري مي افتند، دومي از 

متوجه نيست كه  توده هائي واقعيات كشوري مثل ايران بكلي پرت است و 
كه او امروز با آن ها سر و كار دارد، در همان حال كه از درد به خود مي 
پيچند، بكلي سرگشته و سرگردان اند و نمي دانند راه و چاه كدام است و 

اكثريت بزرگ آن ها بر خالف ميل ما يا در حسرت گذشته، يا چشم به راه  
د. آن ها بطور مبرم  به راهنمايان و يك ناجي و يا منتظر امام زمان ان

راهگشاياني نياز دارند كه علت ها را برايشان توضيح دهند، راه حل ها و 
امكانات را نشان شان دهند، افق ها را نشان شان دهند و در جهت گيري 
ها و تصميم گيري ها و حركت ها كمك شان كنند. صحبت از ضرورت 

هبران توده ها بطور طبيعي از درون رهبران طبيعي و ارگانيك است. اگر ر
خود شان و در متن مبارزات خود آنان به عرصه بيايند، در آنصورت نه قيم  
بلكه همراهان و ياوران آگاه شان، و نه رهاننده بلكه چراغ راه شان در مسير 

رهاني خواهند بود. با نفي ضرورت رهبري، توده ها بي رهبري نمي  ۫خود
اي عريض و طويل تحميق توده اي رژيم و اپوزيسيون مانند بلكه دستگاه ه

  اند. چنان كه كرده - كنند  اش خأل را پر مي گارنگ شارالتانرقباي رنهاي ارتجاعي و
از ديگر ملزومات آن كه باز هم مردم در جستجوي آب، سر از كوير 
نمك در نياورند، آن است كه  صف آرائي هاي سياسي  بر مدار منافع 

يرند تا شيادان نتوانند اين بار به بهانه ضرورت مقابله با طبقاتي شكل بگ
يا يا دستيابي به دموكراسي فاشيسم مذهبي همچون دشمن مشترك، 

خطر جنگ يا  هر بهانه ديگري، كارگران و توده هاي زحمتكش و تهيدست 
در زير پرچم بورژوازي به خط  كنند. مبارزه »  همه با هم« را با شعار 

وجود دارد؛ آن هائي   -خوش اش بيايد يا نيايد از آن ي چه كس -طبقاتي 
كه از كارگران و زحمتكشان مي خواهند فعال بخاطر دموكراسي يا براي 
مصالح و منافع عمومي يا ملي، مبارزه طبقاتي را كنار بگذارند، آنان را 

ملت  و  اغفال مي كنند تا منافع و مصالح طبقاتي خودشان را به نام عموم
  ببرند. به پيش 

در الزامات از چاله به چاه نشدن مردم، شمردني و گفتني بسيار بيش 
از اين هاست. من درز مي گيرم. فقط اين توضيح را اضافه مي كنم كه اگر 

نكردم و فقط به ذكر الزامات قناعت » نبايد « و » بايد « بر خالف رسم، 
م كه چنين كردم، گمان نشود كه از تقدير حرف مي زنم و تضمين مي ده

ي »بايد « تنها  .اند آينده سازهاي » اگر« خواهد شد. اين الزامات، همان 
آگاه در معماري  ٔكه مي توانم بگويم اين است كه تا آنجا كه به نقش اراده

تا بيش از اين دير ها » اگر « آينده مربوط مي شود، بايد براي تحقق اين 
هاي افسوس » اگر«آينده به  ، تا درنشده است تدارك ببينيم و تالش كنيم

  تبديل نشوند!
* 

  

  
  

  هاي داريوش همايون پاسخ

  به پرسش هاي آرش

 
چرا مردم ايران به آن گستردگي عليه رژيم شاه شوريدند و  -آرش

رخ داد؟ شرايط داخلي و خارجي آن دوران، چگونه  1357انقالبِ بهمن 
 بود؟

 
يك فرايند شوريدن مردم در چند مرحله، و  ــ داريوش همايون

تدريجي بود و بستگي مستقيم با استراتژي و تاكتيك هاي رژيم پادشاهي 
داشت. از آنجا كه استراتژي رژيم تسليم و دادن امتيازات، حتا بيش از آنچه 
خواسته مي شد، و عمال تسليم در برابر موج انقالبي مي بود، مردم موج 

مي رسيد پيوستند. موج به برندگاني كه پيروزي شان ديگر مسلم به نظر 
نمي شوريدند  "آن گستردگي عليه رژيم شاه"در شرايط متفاوت، مردم به 

ــ چنانكه در تقريبا همه موقعيت هاي همانند روي داده است و مي دهد. 
اما انقالب را در پيام و رهبري ش مي بايد اسالمي ناميد، چنانكه در هر 

صادف محض بود و مي جاي ديگر مي نامند. ماهي كه انقالب روي داد ت
توانست دي يا اسفند باشد. انقالب اسالمي را به علت نقش فعال و تعيين 

همان  contextكننده حكومت در پيروزي آن مي بايد بيشتر در بافتار 
بررسي كرد ــ يعني موقعيت انقالبي  "شرايط داخلي و خارجي آن دوران"

و نا شايستگي كه نظام پادشاهي به علت گرايش هاي تند استبدادي 
فزاينده كشور را در آن انداخته بود، و كيفيت نيرو هاي انقالبي كه كاراكتر 

  انقالب را به آن داد ــ همان اسالمي و نه بهمن.
در آنچه به سهم نظام پادشاهي مربوط مي شود بهتر است گفتاوردي 

رژيم را در خود دارد:  "لُب كالم"از آقاي بهروز داوديان بياورم كه به نظرم 
همه جامعه را دگرگون كرده بود ولي نمي توانست خود را نيز دگرگون 
كند. از روي كار آمدن سردار سپه نظام حكومتي ايران دستخوش يك 
بازسازي پر دامنه شد كه تا پايان دوران پهلوي ماند و همچنان خواهد ماند 
ــ حتا در جمهوري اسالمي. تا آن زمان كار اصلي حكومت گردآوري 

ليات و سرباز گيري و برقراري امنيت در درون و بيرون مرز ها بود. سردار ما
سپه كه ميراث انقالب مشروطه را در بيشتر زمينه ها به خود گرفته بود 

حكومت به عنوان عامل توسعه و پيشرفت و رفاه  conceptفرايافت 
ر عمومي را در حد امكانات آن روز ايران ــ و بسيار بيش از آنچه در تصو

مشروطه خواهان مي گنجيد ــ به عمل در آورد. اين دگرگوني انقالبي را 
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در خويشكاري حكومت، به حق مي بايد يكي از بزرگ ترين نوآوري هاي 
تاريخ ايران شمرد. پيش از آن نيز حكومت ها كار هائي در اين زمينه مي 

بود. كردند، كه گاهگاهي و بيشتر برخاسته از خلق و خوي پادشاه زمان مي 
در دوران مشروطه  كه بر خالف بدآموزي تاريخ نگاران سياسي و حزبي، تا 
انقالب اسالمي كشيد و ما را با اروپاي رنسانس سده شانزدهم و روشنگري 
سده هژدهم و ناسيوناليسم سده نوزدهم آشنا كرد ــ با همه كژ روي ها و 

  افتاد. ناديده گرفتن ها كه در عمل پيش آمد ــ اين خويشكاري جا 
در پادشاهي محمد رضا شاه از آغاز دهه چهل/ شصت و اندكي پيش از 
آن نيز، زمان دگرگوني ديگري در فلسفه و رفتار حكومتي فرا رسيد. 
حكومتي كه دو دهه مكانيسم و روحيه الزم را براي كمك به جامعه، تا بر 

را از  سر پاي خود بايستد، فرا آورده بود اكنون مي بايست اندك اندك خود
سر راه نيرو هاي توليدي و جامه مدني كنار مي كشيد تا بتوانند به رشد 

طبيعي خود برسند. همان دگرگوني كه در گفتاورد باال اشاره شده است.  
اما درست در هنگامي كه جامعه ايراني نه به شهپدر (پادشاهي پاتريموئن 

استبدادي ي) نيازي مي داشت و نه با آن آسوده مي بود غريزه "وبر"
پادشاهي دست باال تر را يافت. برنامه اصالحي فراگير پادشاه كه يك بار 
ديگر ايران را از بنياد دگرگون كرد بر اثر بي اعتنائي و دشمني نيرو هاي 

مرداد) بجاي آنكه  28مخالف (واكنشي به روحيه انتقام جويانه پيروزمندان 
گردانيد. هنگامي كه زمينه همرائي شود شكاف دوران مصدق را ژرف تر 

برنامه هائي ماند اصالحات ارضي يا حق راي زنان و سپاه هاي آموزش و 
بهداشت و مشاركت كارگران در سود كارخانه ها با بد ترين واكنش هاي 
اليه هاي روشنفكري جامعه رو برو شد ديگر  هر ميانه روي و سازشي از 

چه جامعه بيشتر سياست ايران رخت بر بست. از آن پس تا پايان، هر 
توسعه يافت (و براي حكومت بر خود آمادگي بيشتر پيدا كرد) بر 
خودكامگي پادشاهي كه مست دستاورد هاي خود شده بود و مردم را حد 
اكثر همچون فرزنداني مي ديد كه روز و شب سپاسگزار دهش هاي او يند 

  مي افزود.  
ر به كام مي بود، تركيب خود كامگي و به هيچ گرفتن ديگران، تا روزگا

با روحيه باختگي و آمادگي گريز، تا كار سخت شد، انقالبي آورد كه بي 
اشكال زياد مي شد جلو ش را گرفت. در دهه هاي پس از انقالب هر كس 
هرچه توانسته مسئوليت را به گردن ديگران انداخته است ولي چنان 

ا سرانجام رويداد همه گيري نمي توانست تنها يك طرف داشته باشد. م
روزي بايد ديالكتيك سياست را دريابيم. ما سازندگان مخالفان خود نيز 

  هستيم.  
موقعيت خارجي ايران پيش از انقالب چنان بود كه مانند بسياري 
پديده هاي ديگر آن شش دهه نه پيش از آن امكان يافته بود و نه پس از 

وك آن روز ها بهترين آن امكان يافت. ما تنها دولتي بوديم كه با هر دو بل
مناسبات را داشتيم و بي طرف هم نبوديم. با اسرائيل و جهان عرب به 
همين ترتيب نزديك ترين روابط را برقرار كرده بوديم. در هاي جهان بر 
روي ما گشوده بود. ايراني را در بيشتر كشور ها بي رواديد و با احترام مي 

ي خرج مي شد. ولي در سياست پذيرفتند و ريال ايران در اروپا به آسان
خارجي نيز مانند اداره عمومي كشور، چهار برابر شدن بهاي نفت در سه 
ساله پاياني رژيم پادشاهي هر تعادلي را بهم زد. ديگر تنها روشنفكران و 
حتا تكنوكرات هاي خود رژيم نبودند كه در پيشگاه يك شخصيت فوق 

يز كه ايران همه چيز ش را بشري در شمار نمي آمدند، دولت هاي غربي ن
فرمانده خوار تر و ناتوان تر جلوه مي -از آنان داشت در چشم شاهنشاه

كردند. دمكراسي غربي نظامي رو به انحطاط مي بود. غربي ها بايست از 
  ايران مي آموختند. 

همراه با سخت تر شدن لحن انتقاد ها و تحقير ها رويكرد ايران به 
نيز دچار چرخشي شد كه در جريان انقالب  متحدان و دوستان سنتي اش

به شكست رژيم پادشاهي كمك كرد. كمك مالي ايران به تروريست هاي 
فلسطيني و حكومت تروريست پرور سوريه، اسرائيل را انديشناك و افكار 
عمومي را در امريكا به زيان ايران گردانيد. فلسطيني هاي الفتح و سوريه 

امه پرورش چريك هاي ايراني براي سرنگون نيز كمك ها را گرفتند و برن
كردن پادشاهي را شدت بخشيدند. در يك ساله پاياني، لحن مخالف رسانه 
هاي امريكائي و بريتانيائي، و تاكيد حزب دمكرات بر حقوق بشر، شاه را به 
غلط متقاعد كرد كه امريكا و به ويژه بريتانيا در پي بركناري او هستند. او 

كاركرد دمكراسي ليبرال را در نيافت و هر مقاله روزنامه را  تا پايان زندگي
(بي بي سي دولتي كه جاي خود مي داشت) بازتاب سياست رسمي 
حكومت هاي غربي پنداشت. قدرت نمائي هاي دو سه ساله آخر او جايش 
را به پرسش هاي هر روزه از سفيران دو كشور داد كه چه بايد بكند. مي 

ن علت درهم شكستن اراده پايداري در شاه همان توان گفت كه مهم تري
بيم بيمار گونه از امريكا و بريتانيا بود. به يك تعبير، پرهيب (شبح) بيست 
و هشت مرداد بيست و پنج سال بعد، اين بار تهديد آميز، به او بازمي 

  گشت.    
اين هست كه  چه در امريكا و چه در بريتانيا بخشي از دستگاه 

(و قدرت نمائي هاي)  ز شاه و سياست ها و شيوه كشورداريحكومتي نيز ا
او بيزار شده بودند و آينده ايران را تيره و تار مي ديدند و هنگامي كه موج 
انقالبي برخاست بجاي تقويت متحد ديرپاي خود او را يا آگاهانه و يا با 

با ندانم كاري و دو دلي (در مورد حكومت كارتر) به راه تسليم انداختند. 
اينهمه برخالف نظر اصحاب توطئه، تا هنگامي كه خود حكومت ايران به 
پشتيباني انقالب نپرداخت جز فلسطيني ها و ليبي و سوريه هيچ كس در 
پهنه جهاني فروپاشي ايران را نمي خواست.  عامل خارجي در انقالب 
د اسالمي (بريتانيا زود تر از امريكا) از هنگامي مهم شد كه ديگران ديدن

  اميدي به پايداري رژيم پادشاهي نيست.
انقالب اسالمي بر محور كدام طبقات اجتماعي به پيروزي   -آرش

رسيد/ و نقش خميني تا چه حد تعيين كننده بود/ و آيا انقالب 
  ممكن بود؟» غيراسالمي«

  
موتور انقالب، روستائيان شهر نشين (بيشتري زاغه نشين)  ــهمايون 

نقالب بودند با گرايشي كه به مذهب داشتند، و شده دو دهه پيش از ا
شبكه شگرف نهاد هاي مذهبي بود كه آنان را روز افزون در خود مي 
گرفت. آن شبكه ــ يك قلم پنجاه و پنج هزار مسجد فعال ــ به ياري و 
تشويق حكومت و پشتيباني همه نيرو هاي اصلي مخالف نظام پادشاهي در 

رضا شاه برپا شد. با اينهمه تا طبقه  سي و هفت ساله پادشاهي محمد
متوسط و روشنفكران در پيشاپيش آن به  ميدان نيامدند از انقالب نمي 
شد سخن گفت. هنگامي كه ده ها هزار تن از پيشرو ترين اليه هاي 

با شعار آزادي، استقالل، حكومت اسالمي  1357اجتماعي ايران در شهريور 
خواندند ائتالفي كه انقالب اسالمي را به به پيشنمازي آخوند نماز عيد فطر 

پيروزي رساند شكل گرفت. توده مذهبي به رهبري خميني گردن نهاد ولي 
با واسطه طبقه متوسط و روشنفكران. اين شايد مهم ترين ويژگي انقالب 
اسالمي باشد. در آينده نيز پيشرو ترين اليه هاي اجتماعي، مردم را به راه 

چ الزم نيست روشنفكران با حساب هاي خويش خواهند كشيد. هي
نادرست، خود را به پائين ترين سطح هاي جامعه نزديك كنند. با همه 
انتقاد ها كه از روشنفكران و نقش آنان در انقالب مي شود آينده ايران 

  بستگي به رهبري روشنفكران خواهد داشت. 
نقش خميني تعيين كننده بود. در يك فضاي سياسي سراسر  فرصت 
طلبي و سست عنصري  ــ از حكومت تا مخالفان ــ رهبري قاطع او مسير 
تغيير ناپذير انقالب را نشانه گذاشت و سست عنصران در رژيم و سست 
عنصران در طبقه متوسط را در پيشگاه خود به زانو انداخت. تا فرصت 

به  1357طلبي به جائي رسيد كه چهره اش را در ماه نيز ديدند. انقالب 
ي لفظي كلمه انقالب ماهزدگان بود و با چنان رهبري و چنان طبقه معنا

سياسي ناچار جز اسالمي  نمي توانست باشد. ولي ايران محكوم به انقالب 
اسالمي يا هر انقالب ديگري نمي بود. اتفاقا اگر يك دوره تاريخي را در صد 

ادي ساله گذشته بتوان نشان داد كه ايران استعداد اصالحات سياسي بني
بود، با شاهي خسته و در آستانه مرگ  1357پيدا كرده بود همان سال 

(نزديك به حال مظفرالدين شاه مشروطه) و گروه فرمانروائي به بن بست 
  رسيده و آماده تغيير. 

ي مختلف به انقالب اسالمي فكران و نيروهاي سياسيروشن -آرش
ي اسالمي، را جمهوريها چه بود/ و چ گونه برخورد كردند/  خطاهاي آنچه

  ها شد؟ ي كوتاهي پس از انقالب، موفق به سركوبِ نيروهاي آنبه فاصله
  

داستان رويكرد روشنفكران به انقالب مشهور است و بار ها  ــ همايون
گفته شده. من بازگشت به آن داستان دلگير را خوش ندارم. ترجيح مي 
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آن خطا برهنگي  دهم از خطاي بزرگ آن دوران درس الزم گرفته شود.
محض اخالقي و پويش قدرت بود به هر بها و تا زير پا گذاشتن نه تنها 
اصول بلكه سود شخصي و گروهي روشنرايانه. روشنفكران ايران در آن 
هنگامه نشان دادند كه در ورشكستگي اخالقي هيچ دست كمي از گروه 

اهي را با فرمانروا ندارند. آن شكست اخالقي سراسري بود كه نظام شاهنش
چنان اسباب قدرت، و با مهابتي كه در دل هاي دور و نزديك انداخته بود 
به يك اشاره دست از پاي در افكند و طبقه متوسط برآينده ايران را گروه 
گروه به قربانگاه انقالبي برد كه از لجنزار جامعه مي جوشيد و سي سال 

ئي كه در پيكار است كه  سرزمين و مردم را فرو گرفته است. نيرو ها
انقالبي به آن زنندگي اصول خود را زير پا نهاده و آينده شان را به آخوند 
ها بسته بودند نمي توانستند در برابر كساني كه خود پيروزي شان را آرزو 
كرده بودند بايستند. كساني كه در همان تظاهرات ماه هاي انقالب، انحصار 

با مسلمانان تفاوت دارد) ناديده و طلبي و خشونت و كوردلي اسالميان را (
سخنان خميني را ناشنيده گرفته بودند نمي توانستند تا هر جا مي شد 
كوتاه نيايند. آنها دسته دسته مانند همه روشنفكران در موقعيت هاي 
همانند، يكي پس از ديگري تماشاگر يا همدست سركوب ديگران شدند. 

تا ديگر كسي "تصوير كرده است: (برشت در شعر پر آوازه اي اين حالت را 
) انقالب را روحيه و منش و شيوه هاي نيرو هاي "نماند كه اعتراض كند.

انقالبي شكل مي دهد. از انقالب روشنگري ليبرال هاي امريكا جامعه 
شهروندي بدر مي آيد و نيرو هائي كه پس از پيروزي چنان فضائي را 

طلبان بهر وسيله و بها و نهادينه مي كنند. از انقالب اسالمي قدرت 
بيشتري نامسلمان، جامعه اي بدر مي آيد كه پست ترين غرائز مردمان 

  بهترين سالح آنها مي شود. 
اي و بحران  رژيم جمهوري اسالمي كه غرقه در نارضايي توده -آرش

هاي داخلي و خارجي است چطور بر سر پا مانده و حكومت خود را تا به 
  امروز ادامه داده است ؟

  
رژيم اسالمي مانند همه كشور هاي خاور ميانه اسالمي به  ــ همايون

دقت از سرنگوني پادشاهي ايران درس گرفته است و هيچ از آن اشتباهات 
نمي كند. اما مهم ترين عامل ماموريتي است كه اين رژيم براي خود مي 
شناسد. آخوند هاي فرمانروا هيچ تعهدي در برابر مردم و كشوري كه به 
چنگ شان افتاده است ندارند. آنها آمده اند كه بمانند و ايران هنوز آن 
اندازه پول دارد كه دستگاه سركوبگري و تبليغاتي را بچرخانند و مسائل 
روزانه خود را بخرند. خستگي و سرخوردگي مردم از انقالب و تغييرات 

ني ايرانيان ناگهاني نيز به ياري شان آمده است. بر همه اينها مي بايد ناتوا
را بر همكاري و همراي شدن بر اصول افزود. مردمان تنها هنگامي با 
يكديگر آسوده اند كه سايه رهبري فرهمندي بر سر شان باشد و آنان را از 
فضيلت خود بودن و خود مختار بودن بي نياز كند. آن رهبري فرهمند 

وري دوم اسباب و صفاتي مي خواهد كه در ميان نبوده است و رئيس جمه
خردادي كه نزديك ترين كس به چنان رهبري شد با نمايشي كه از ترس 

  و ترديد داد مردم را نوميد تر ساخت. 
بحران هاي خارجي زندگي را بر رژيم سخت گردانيده است ولي دست 
جمهوري اسالمي نيز تهي نيست. ايران سومين منابع نفت و دومين منابع 

ساني مي تواند چنين ثروت شگرفي را در گاز طبيعي جهان را دارد و به آ
هر بحراني به سود خويش به خدمت گيرد.  رقابت هاي بين المللي تا مدت 
ها حتا به سودان نيز اجازه داد كه هر چه مي خواهد در دارفور بكند. چيني 
ها كه بزرگ ترين استثمارگران شده اند جز به گرفتن بازار ايران و در 

بع انرژي آن نمي انديشند و روس ها در جنگ دست داشتن بخشي از منا
نيمه سرد تازه خود با امريكا بازيچه اي بزرگ تر از ايران ندارند. اروپائيان 
تنها چند سالي است كه به علت تهديد اتمي جمهوري اسالمي  دارند 
اندك اندك با آن در مي افتند. مانوور دادن در چنين موقعيتي چنان 

هم ميهنان را به ستايش از زرنگي آخوند ها وا هنري نيست كه پاره اي 
داشته است. با همه فريبكاري ها و چانه زني هاي بازاري حكومت اسالمي، 
هزينه هاي اقتصادي سياست هاي آن كمرشكن، و انزواي آن ترس آور 

  است و تهديد  يك حمله نظامي هيچ كم نشده است. 
  

  

  
  

ين كه يكبار ديگر مثل خالصي مردم ايران از اين رژيم  و ا -آرش
 از چاله به چاه نيافتند مستلزم چيست؟ 57انقالب 
 

اگر يك كودتاي سپاهي شكل و تا اندازه اي ماهيت رژيم  ــ همايون
را عوض نكند دگر گوني نسلي كه به تندي در راه است رهائي ايران را از 

نند گروه فرمانرواي كنوني همراه خواهد داشت. در سراسر آن منطقه كه ما
سنگ آسيا بر گردن تاريخ ما افتاده است هيچ هفتاد در صد جمعيتي را 
نمي توان نشان داد كه اين گونه در جوشش و به اين اندازه از روزگار خود 
بهم برآمده باشد. ايرانياني كه پس از انقالب به بزرگي رسيده اند يا به 

ند. بيشتر افراد جهان آمده اند با نسل پيشين، نسل انقالبي، همانندي ندار
آن نسل خود را از نظر سياسي متوقف و سترون كرده اند. ما نمونه ها شان 
را در فضاي آزاد بيرون مي بينيم كه آزادي عمل را نيز به زيان پيشرفت و 
دگرگوني در آورده اند. اين نسل تازه اميد وار ومنتظر فرصت است و برتري 

مي كند. از جهان سوم انديشي و شيوه زندگي و تفكر غربي را در ژرفا حس 
فلسطين و شهادت آزاد شده است و رفتار ش را  با مذهب كه آميخته اي 
  از باور داشتن و جدي نگرفتن است در رويكرد آن به عاشورا مي توان ديد

سياست  ايران هنوز از گرايش هاي ديكتاتوري پاك نشده است و 
دريابند مي تواند  كنش و واكنش هاي نيرو هاي سياسي بي آنكه خود

زمينه ساز ديكتاتوري هاي گوناگون باشد. به نظر من راهي بهتر از آنكه 
گروه هاي هر چه بزرگ تري بر بنيادي ترين و فراگيرنده ترين اصول 
همراي شوند نمي رسد. چنان همرائي بيش از ائتالف هاي فرصت طلبانه 

) پيروزي، و كه طبقه سياسي ما بدان عادت كرده است پايندان (ضامن
نگهبان يك نظام دمكراتيك خواهد بود. نگاه رامي بايد باال گرفت و جمع و 
تفريق هاي كوته نظرانه سياستبازان را به كناري افكند. اينكه چه كساني يا 
گروه هائي با ما هستند يا مي بايد جانب شان را نگه داشت به كار همين 

ر گوشه ساخته شده فضا هاي مسكيني مي آيد كه سي سال است در ه
است. بي اعتنا به موازنه نيرو هاي سياسي مي بايد بر اصول يك سياست 
مدرن توافق كرد. دمكراسي محدود به اعالميه جهاني حقوق بشر، در ايران 
پكپارچة شهروندان برابر و داراي حقوق سلب نشدني، ايراني كه دارائي هاي 

اصولي است كه چه ملي آن براي بهروزي همه شهروندان صرف شود، 
كساني بپذيرند و چه نپذيرند ارزش مبارزه و ازخود گذشتگي دارد. براي به 
چاه و چاله نيفتادن مي بايد از گذشته و اكنون، از تجربه ملي و تجربه 
ديگران درس گرفت. در كجاي جهان با پي گيري بيشترينه خواست هاي 

رسيده اند؟ بجاي  خود ــ هر كس و هر گروه براي خودش ــ به رستگاري
بيشترينه مي بايد خواست هاي بهينه را گذاشت كه ديگران را نيز در بر 
مي گيرد. اين را مي بايد پيشاپيش پذيرفت و سازش و همرائي را نيز ــ 
براي نخستين بار براي بسياري ــ وارد سياست كرد. ما تا بنياد هاي 

  ي بر نخواهيم آمد.انديشگي مبارزه خود را استوار نكنيم از كار بزرگ
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  هاي محمد برقعي پاسخ
  

مردم ايران به اين گستردگي عليه رژيم شاه شوريدند و چرا  – آرش
رخ داد؟ شرايط داخلي و خارجي آن دوران، چگونه  1357انقالب بهمن 

        بود؟

  
ها مبارزه نيروهاي  ها استبداد و وابستگي و سال سال - محمد برقعي

ت شاه را حداقل در شهرها فراگير كرده بود. سياسي محكوميت حكوم
دارند بلكه باورهاي مردم و يا  هاي سياسي را نيروهاي مسلح نگه نمي نظام

دارد. فرسودگي نظام شاهنشاهي را  اقشاري از مردم آن را سر پا نگه مي
گرفتند نيز شاهد بوديم. يكي از  حتي در ميان مردمي كه از آن بهره مي

كرد  هاي آخر عمر نظام كه شاه خطر را حس مي لشواهد آن كه در سا
افراد اليقي در نظام بر جاي نمانده بودند و حتي وقتي به سراغ مخالفان 

يا دست رد به سينه او زدند يا امكان اصالح  "ديرينيه خود هم رفت عموما
ديدند. حاصل استبداد هميشه طرد نيروهاي سياسي  نظام را ديگر نمي
سيدگي نظام است. در زمينه اقتصادي كه تا حدودي ما اليق و در نتيجه پو

شاهد رشد آن بوديم نيز اين رشد بيشتر در زمينه وابستگي و مصرف بود تا 
  سازندگي و لذا اقتصاد نيز اقتصادي مريض بود. 

اما وراي همه پيدا شدن رهبري بود كه قادر به بسيج همه اقشار 
د. آقاي خميني از معدود رجال جامعه با استفاده از باورهاي ديني آنان ش

سياسي بود كه به خوبي معني سازمان دهي و نقش حزب را در عمل 
هاي اول حكومت رضا شاه با هيجان و  فهميد. وي كه از سال سياسي مي

مند بود به خوبي متوجه شده بود كه بدون يك  جسارت به سياست عالقه
نهاد مذهب و  "ماكننده امكان پيروزي سياسي نيست و مسل سازمان بسيج

خواني داشت و هم در هر  روحانيت بهترين وسيله بود. هم با باورهاي او هم
  اي نماينده داشت.  كوي و برزني و هر ده كوره

تحرك و  وي به خوبي متوجه شده بود كه اگر اين مجموعه بي
ترين امكانات  هراسيده و منفعل را بتواند به حركت درآورد بهترين و وسيع

را در اختيار خواهد داشت. دكتر مصدق در دهه سي به اين قدرت سازماني 
كند و اميدواري دارد كه روحانيت به فكر گرفتن قدرت سياسي  اشاره مي

شود اما هم براي خود و هم  نيفتد كه اگر بيفتد به احتمال بسيار موفق مي
   )1براي جامعه خطر دارد (

ختيار گرفت مگر آن كه شد در ا اما اين سازمان وسيع و ديرپا را نمي
در سطح رهبري آن يعني مرجعيت قرار گرفت. همان سياستي كه 
خروشچف و يا گروباچف پيش گرفتند و در موقعيت رهبري حزب و 
حكومت بود كه صدايشان را به گوش جهانيان رسانيدند و از امكانات حزب 

نوشته  االسرار را بهره گرفتند. لذا كسي كه در اوايل دهه بيست كتاب كشف
بود و روحانيت را به سختي سرزنش كرده بود كه چرا براي گرفتن حكومت 

هاي فدائيان  هاي سي و اوج قدرت كاشاني و پيروز كنند در سال قيام نمي
سكوت كرد و  "اهللا كاشاني كامال اسالم با وجود حضور فراوان در خانه آيت

ه قم آمده بود و اهللا بروجردي ب ها قبل كه آيت اين در حالي بود كه سال
اهللا خميني و  قول داده بود كه حوزه را به صورت گروهي هدايت كند آيت

اهللا علي اكبر برقعي را دو نماينده سياسي خود اعالم كرده بود و اين  آيت
زده  دو نيز كوتاه مدتي عمل كرده بودند ولي حوزه آنچنان منفعل و سياست

لذا روحانيون فعال سياسي از  گرفت  بود كه هيچ آتشي در آن هيزم تر نمي
كردند و  اهللا كاشاني خارج از حوزه عمل مي اهللا برقعي و آيت جمله آيت

اهللا طالقاني و جمع وسيعي از  اهللا زنجاني و آيت روحانيون ديگري امثال آيت
مذهبيون چون مهندس بازرگان و طاهر احمدزاده به دور دكتر مصدق 

ي توانست اين شبكه وسيع را بسيج كند اهللا خمين جمع شده بودند. اما آيت
اهللا  ترين و نيرومندترين سازمان سياسي پس از مرگ آيت و به وسيع

اهللا خميني فعاالنه وارد  بود كه آيت 1340بروجردي دست يابد. در سال 

صحنه سياست شد و در مسند يك مرجع دو سال بعد واقعه پانزده خرداد 
ي چون بيژن جزني نيز اين قدرت را هوشمند ) و مبارز سياسي2را آفريد (

بيني كرد كه اگر كسي بتواند انقالبي سياسي در ايران برپا كند  ديد و پيش
  ) 3اهللا خميني خواهد بود ( آيت

دانست  مي "جالب است كه بدانيم در حالي كه آقاي خميني دقيقا
كدام روحاني در كدام شهر فعال است و حتي روابط خويشاوندي هر 

دانست و نسبت به  كه تا حدودي مطرح بود به دقت ميروحاني را 
كوچكترين اقدام سياسي يك روحاني حساس بود و با دقت آن را دنبال 

شناخت حتي از  هاي سياسي خارج از حوزه را نمي كرد. بيشتر شخصيت  مي
) 4شناخت ( سران جبهه ملي مثل دكتر سنجابي را گاه فقط در حد نام مي

انقالبش با هنرمندان و نويسندگان نامي كشور حتي و در ديدارهاي پس از 
معلوم شد كه  "شناخت و در پاريس نيز براي اطرافيانش كامال يكي را نمي

اطالعات او از جهان نيز بسيار محدود و باز در همان محدوده كشورهاي 
هاي سياسي در آنجا است. همين تمركز در بسيج نهاد  اسالمي و حركت

رايط مناسب اقشار مختلف مردم را از شهرها تا مذهب سبب شد كه در ش
سوادها را  كردگان تا بي دورترين روستاها از ثروتمندان تا فقرا از تحصيل

هاي سياسي را به  بسيج كند و در اين پروسه سرمايه مبارزات همه گروه
گيري  حساب خود واريز كند و از نيروي آنها در جهت خواست خود بهره

آنان را در محكوم كردن نظام شاهنشاهي در افكار  نمايد و دستاوردهاي
جامعه و مردم جهان سوخت موتور حركت خود كند تا جايي كه همه آنان 

  خود را در اين حركت سهيم ببينند. 
اما اين انقالب بزرگ آن هم در انتهاي قرن بيستم و ورود به عصر 

و همين شد مگر شرايط جهاني براي آن فراهم باشد  اطالعات ممكن نمي
اي را به اين تصور انداخته كه كل انقالب  آمادگي شرايط جهاني بود كه پاره

كنفرانس «در  "ريزي در خارج از كشور و مثال طراحي شده و برنامه
براي » كمربند سبز«زير عنوان » سيا«بوده يا بخشي از طرح » گوادلوپ

له مبارزه با شوروي بوده است و چون بخش سكوالر جامعه ما از جم
 "كامال "دولتمردان حكومت شاه با بخش سنتي و مذهبي جامعه تقريبا

» بي بي سي«بيگانه بود لذا به آساني پذيرفتند كه آقاي خميني مخلوق 
اي كه ناگهان و تصادفي عنان رهبريت انقالب را به دست  بود و غريبه

  گرفت. 
  توان شرح داد: به اختصار اين شرايط جهاني را چنين مي

از رنسانس اندك اندك راه سكوالر را پيمود. انقالب فرانسه غرب پس 
اوج آن بود و انقالب شوروي روي ديگري از اين سكه. اما در نيمه دوم قرن 

شناسان جهان مذهب دوباره در  تمام جامعه "بيستم برعكس نظر تقريبا
جوامع مختلف به داليل گوناگون زنده شد. غرب سرخورده و يا خسته از 

ولي كه هر روز يك پايه از نظام فكري مردم را ميلرزاند با رؤياي جهان متح
روزهاي خوش به سوي مذهب كشيده شد و بارزترين آن آمريكا بود كه 

از « New Bornجيمي كارتر به عنوان يك مسيحي بسيار معتقد و 
شده در آن قدرت يافت و رونالد ريگان با حمايت ائتالف » نوزاييده

هاي حكومت  د و آشكارا باورهاي مذهبي را ارزشمسيحيان روي كار آم
حاصل نظر كشيشاني بود » بخش الهيات رهايي«خواند و در آمريكاي التين 

عدالتي  كه بر آن شده بودند كه وظيفه يك مسيحي خوب مبارزه با بي
است و حتي بعضي از آنان مبارزه مسلحانه را تأييد كردند و در كابينه 

همزمان انقالب ايران بود پنج كشيش  "ه كه تقريباانقالبي دولت نيكاراگوئ
در كنار نيروهاي ماركسيستي عضويت داشتند. در خاورميانه در حال 
انفجار نيز كم كم مردم سرخورده از ناسيوناليست و سوسياليست به مذهب 
روي كرده بودند به طوري كه در غرب و آمريكاي التين و خاورميانه و 

  يقا مذهب تبديل به نقطه اميدي شده بود. هايي از آسيا و آفر بخش
در اين شرايط بود كه حضور پيرمردي روحاني نشسته زير درخت 
سيب در حومه پاريس عموم خبرنگاران جهان را به خود جذب كرد و هر 

در اين  "خبر او براي بسياري از مردم جهان جاذبه داشت. غرب نيز مسلما
جانشين حكومت شاه در كشوري  خطرترين ترين و كم ميانه آن را مناسب

ديد و آمدن آن را به جاي شاه  با شوروي دارد  كيلومتر مرز 1500كه 
  كرد.      تقويت 
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انقالب اسالمي بر محور كدام طبقات اجتماعي به پيروزي  -آرش
غير «كننده بود و آيا انقالب  رسيد و نقش خميني تا چه حد تعيين

    ممكن بود؟» اسالمي

  
ب ايران بر محورهيچ طبقه، نه در تعريف ماركسيستي آن انقال -برقعي

يابد و نه در تعريف ماكس وبري آن كه منزلت و  كه به اقتصاد تقليل مي
افزايد، نبوده است و لزومي هم نيست كه  قدرت را هم به عامل اقتصادي مي

هاي شناخته شده تعريف شوند. زيرا  هاي اجتماعي در قالب همه تحليل
  شوند نه برعكس آن.  واقعيت ايجاد مي تعاريف پس از

هاي مكتبي و  اي كه خارج از آموخته هاي دوآتشه بجز ماركسيست
توانند بينديشند عموم مطالعات جهاني را در مورد انقالب  ذهني خود نمي

اند. مواردي چند از اين  ايران، ويژگي بارز آن را مسايل فرهنگي دانسته
وردشان بسيار بحث شده را چنين مسايل فرهنگي و اجتماعي كه در م

توان برشمرد: هراس جامعه از فرو ريختن معيارهاي اخالقي و از جمله  مي
دانستند، ناتواني  عفت عمومي، غربزدگي كه آن را مساوي خودبيگانگي مي

گوئي به خواست طبقه متوسط جامعه در  ساختار سياسي نظام در پاسخ
  ادي با رشد سياسي.مشاركت در قدرت، عدم هماهنگي رشد اقتص

فشار اينگونه عوامل فرهنگي سبب شد كه نقش عوامل اقتصادي به 
سطح عوامل دست دوم رانده شوند. شاهد عيني اين مدعا به ميدان نيامدن 

هاي  هاي پيش از انقالب بود. و در پيام كارگران و دهقانان تا آخرين ماه
ب نامي از اين دو قشر رهبر انقالب به جامعه نيز تا چند ماه پيش از انقال

در ميان نبود يا نامشان در آخر و پس از دانشجويان و بازاريان و روحانيون 
  آمد.  و اصناف و... مي

اهللا خميني با فعال كردن سازمان  اما همانگونه كه پيشتر گفته شد آيت
روحانيت توانست سازمان بسيار وسيعي را در اختيار تبليغات خود بگيرد و 

ها  از اين ماشين عظيم تبليغاتي و بكار گرفتن مساجد و هيئتبا استفاده 
ها دارند عموم مردم را به  كه به طور سنتي تجربه وسيعي در بسيج توده

  ها بكشاند و سياستمداران را ناگزير از همراهي با خود كند.  خيابان
از اين روي انقالب بجز همين ويژگي اسالمي خود شكل ديگري 

باشد. قدرت سازمان مذهبي چنان بود كه در موارد توانست داشته  نمي
كرد و وي را  اهللا خميني هم تحميل مي هاي خود را به آيت بسياري خواسته

كرد كه با كمال اكراه از افكار و باورهاي حاكم بر آن سازمان  مجبور مي
پيروي كند. اما در مقابل چنان سازمان باتجربه و بانفوذ و توانمندي، هيچ 

ازمان سياسي ديگري نبود كه قدرت كوچكترين عرض اندامي را گروه و س
ترين مبارزان سياسي ما از جمله  داشته باشد و اين را چند تن از تيزهوش

ها پيش ديده بودند و حتي مصدق ابراز  دكتر مصدق و بيژن جزني سال
نگراني كرده كه اگر روحانيت قصد تسخير قدرت كند توان آن را دارد اما 

درت هم خود و هم جامعه را ويران خواهد كرد. و با فهم اين با كسب ق
اهللا خميني اين چنين با مصدق و پيروانش دشمني  مسئله بود كه آيت

  داشت.  
هاي بسيج  اما تكيه بر ابعاد فرهنگي انقالب بدان معني نيست كه توده

شده با انگيزه ديني و ساير مسايل فرهنگي وقتي وارد عمل شدند 
اقتصادي خود را طلب نكردند. تقسيم اراضي، مشاركت در  هاي خواسته
هاي بهداشتي، تعيين  هاي گسترده، گسترش پوشش بيمه ها، يارانه كارخانه

ها موارد ديگر همه بيانگر همين  حقوق بازنشستگي براي روستائيان و ده
هاي اقتصادي اين اقشار جامعه بود. هم چنان كه بازار در مقابل  خواسته

كرات جامعه قدرت گرفت و اقتصاد را به سوي داللي تجاري كه بخش تكنو
  حرفه ديرينه او بود سوق داد. 

روشنفكران و نيروهاي سياسي مختلف با انقالب اسالمي  -آرش
چگونه برخورد كردند. خطاهاي آنها چه بود و چرا جمهوري اسالمي، به 

    ها شد؟ ي كوتاهي پس از انقالب، موفق به سركوب نيروهاي آن فاصله

  
آيد نيروهاي  همانگونه كه از پاسخ به دو سؤال پيش مي -برقعي

فضاي مذهبي و توان آن غافل بودند. نظام شاه  روشنفكري و سكوالر ما از
هاي فدائي خلق  دانست، چريك ها مي دشمن اصلي خود را ماركسيست

اي صادقانه اعالم كردند كه توسط  حدود يك ماه قبل از انقالب طي اعالميه
كردند  اند. مجاهدين خلق فكر مي اي غافلگير شده انقالب و اين بسيج توده

ها  اي اند، توده اند و آخوندها آن را از آنان دزديده د آوردهآنان انقالب را بوجو
كردند آخوند كه حكومت كردن بلد نيست و اين سيب به زودي در  فكر مي

افتد، روشنفكران ما هنوز روحانيت و بازار را از ديد امثال  دامن آنها مي
ديدند، جبهه ملي دلزده و سرخورده از  صادق هدايت و حاجي آقا مي

كش  هم هنوز در روياي ايام دكتر مصدق بود كه مذهب علم سياست
نيروهاي سياسي و سكوالر جامعه بود. حتي نهضت آزادي هم به عمق نفوذ 
روحانيت در جامعه و قدرت اين شبكه آگاهي كامل نداشت و ناداني آنان را 

خبري تا حدي بود كه هنوز هم بسياري  كرد. اين بي حمل بر ناتوانيشان مي
كنند كه چرا روحانيت را بر سر كار  م روشنفكران را سرزنش مياز مرد

ها چه در داخل و چه در خارج از كشور از سوي  آورديد. و اين سرزنش
كنند بيشتر است.  هاي پيش از انقالب زيست مي كساني كه هنوز در سال

دهد كه اينان پس از اين همه سال از  همين سرزنش به خوبي نشان مي
خبرند و  دهي و بسيج مردمي آن بي هبي و قدرت سازمانشبكه روابط مذ

كنند  چون خود اهل قلم و در رابطه با وسايل ارتباط جمعي هستند فكر مي
روشنفكران بدون سازمان كه فرصت رابطه وسيع با مردم را هم نداشتند 

ها بودند كه حاصل آن را به پاي آقاي خميني ريخته  قادر به بسيج توده
ها بود سبب  دم شناخت از نيرويي كه قادر به بسيج تودهباشند. همين ع

شد كه روشنفكران و نيروهاي سياسي كه ناگهان با اين پديده روبرو شده 
بود به صورت گيج و سرخورده عمل كنند و حتي متوجه بشوند كه مردم 
به طور تاريخي و با تمام وجود با روحانيت و دستورات مذهبي همداستان 

هيچ يك  "هب بخشي از هويت آنان است. از جمله تقريبانيستند بلكه مذ
هاي مهم مذهبي گنبد و بارگاهي ندارند و مقبره  از روحانيون و شخصيت

ها محل توجه مردم است  شعرا و نويسندگان و صوفيان ما در كنار امامزاده
و همين دوگانگي را در انقالب مشروطه و بويژه در جريان ملي شدن نفت 

هاي مذهبي قادر به بسيج اكثريت  آن كه روحانيت و شبكه شاهديم كه با
ها بودند اما نيروهاي غير ديني رهبريت عملي و فكري جامعه را به  توده

اهللا نوري بر سر دار شد و  دست داشتند و در تضاد ميان اين دو شيخ فضل
  اهللا بروجردي به گوشه رانده شدند.  اهللا كاشاني و آيت آيت

هاي  مي بخش وسيعي از روشنفكران و سازماناز سر همين سردرگ
سياسي  چپ و سكوالر مقهور روحانيت شدند و آنان را سمبل مبارزه با 

روي  ها دانستند و دنباله امپرياليست، مدافع زحمتكشان، رهبر بالمنازع توده
آنان شدند تا جايي كه در حمايت از روحانيت بر عليه روشنفكران 

با آنان داشتند و آنان را قبول داشتند وارد اي كه زبان مشتركي  مذهبي
توانست انجام دهد به دست  عمل شدند و آنچه را كه خود روحانيت نمي

به ياري آنان روشنفكران مذهبي را از ميدان قدرت  "آنان انجام داد و عمال
ها به روحانيت كمك  فهمي بيرون راند. و بدتر آن كه در اثر همين كج

هاي سكوالر را از ميدان بدر  ها يكي يكي گروه كردند بياري خود همين
توانست اين همه  ها روحانيت نمي ها و توطئه بدون اين تفرقهكنند. كه 

  رحمي سركوب كند.  نيروها را به اين آساني و با اين خشونت و بي
اي و  رژيم جمهوري اسالمي كه غرقه در نارضايي توده -آرش

ر سر پا مانده و حكومت خود را هاي داخلي و خارجي است چطور ب بحران
   تا به امروز ادامه داده است؟

  
من با اين فرضيات به چنين شدتي موافق نيستم زيرا هرچند  -برقعي

اي خود را از دست داده است ولي هنوز  نظام بخش وسيعي از حمايت توده
هاي خارجي نيز به طور  اي دارد و بحران هم پايگاه مردمي قابل مالحظه

نفع آن عمل كرده است و براي بخش وسيعي از جهان به عنوان عمده به 
كاران  هاي دولت آقاي بوش و نومحافظه  تازي حكومتي كه در برابر يكه

المثل معروف تغاري  ايستاده است مورد توجه و تحسين است. و ضرب
ليسان. در مورد فرصت  بشكند ماستي بريزد، جهان گردد به كام كاسه

غرب به سركردگي آمريكا براي ايران فراهم آورده  اي كه عملكرد طاليي
ها به همراه  است داد سخن بسيار گفته شده  است همين موفقيت

شعارهاي فريبنده بسياري از نيروهاي چپ آمريكايي و اروپايي را در چاله 
  اند.  انداخته است. و به حمايت از جمهوري اسالمي كمر بسته

دانند كه آدم مريض و در  خوبي ميعالوه بر آن حكومتگران ايران به 
تواند روي هر كسي كه سوارش است به سوي مقصد  حال مرگ هم مي

برود. الزمه پياده كردن سوار وجود كسي است كه او را از مركب به زير 
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شود مگر يك سازمان و گروه منسجم وجود  بكشد و اين عمل ممكن نمي
  داشته باشد. 

تشكل بيرون از حكومت را به همين سبب حكومت تاب تحمل هيچ 
كويد و اجازه  ندارد. شركت كنندگان در كنفرانس برلين را به شدت مي

دهد، كانون نويسندگان  ترين جلسات را به نهضت آزادي نمي تشكيل ساده
هاي دانشجويي غير خودي را به شدت  و سنديكاهاي كارگري و سازمان

هبي و غير هاي مذ كند. حكومت حتي تاب تحمل سازمان سركوب مي
سياسي را هم ندارد با دراويش گنابادي را با كمال بيرحمي مواجهه 

اهللا كاظم بروجردي كه كمترين اعتبار ديني ندارد را با يارانش  شود. آيت مي
هاي نوظهور ديني چون آل ياسين و يا مدعيان  اندازد، جماعت به زندان مي

  كند.  ي سركوب ميرابطه داشتن با امام زمان و غيره را نيز با سرسخت
خالصي مردم ايران از اين رژيم و اين كه يكبار ديگر مثل  -آرش

   از چاله به چاه نيافتند مستلزم چيست؟ 57انقالب 

  
اهللا  اما همين روحانيت و شبكه مذهبي كه عامل قدرت آيت -برقعي

خميني شد و هنوز نيز مهمترين ابزار قدرت حكومت است چشم اسفنديار 
آن هم هست. زيرا يك شبكه قدرت و سازمان سياسي براي  و پاشنه آشيل

هاي خود را هم به دنبال  گرفتن قدرت بسيار الزم است اما محدوديت
كند و انديشه حاكم  آورد و در چهارچوب توان فكري خود هم عمل مي مي

كند و انتظار عملكردي جز اين از آن  بر آن جهت حركت آن را معلوم مي
  ت. خيالي اس داشتن خوش

روحانيتي كه پس از مشروطه براي ادامه حياتش به درون سنگر 
هاي علميه فرو رفت و راديو و تلويزيون و هر پديده تجدد را حرام  حوزه

گاه  كرد قادر به اداره يك حكومت در قرن بيستم نيست، فتواهاي گه
شكنانه آقاي خميني، تبديل واليت فقيه به واليت مطلقه فقيه براي   سنت

گذاشتن دست دولت در مقابل روحانيت سنتي، ايجاد شوراي تشخيص باز 
مصلحت كه راه گريزي باشد از فتاوي عقب مانده فقهاي شوراي  تشخيص 

ها ترفند ديگر نتوانست  مصلحت، حذف شرط مرجعيت از واليت فقيه و ده
فكري و رساندن به شرايط الزم براي حكومت در   نظام را قادر به تحول

دانيم كه هر دارويي اگر كارگر نشود ضايعه خود را  كند و مي جهان امروز
كند.  تر مي تر و امكان معالجه آن را مشكل دارد و جسم مريض را ضعيف

متجدد آقاي بازرگان و متجددتر آن آقاي  شود كه از دولت نيمه چنين مي
نژاد كه به قول بعضي  صدر به حكومت امام زماني آقاي احمدي بني

  است رسيديم.    » ها خوان ان و نوحهحكومت مداح«
اين حكومت هم چون حكومت شاه كم كم از وجود رجال قدرتمند 
سياسي با هر انديشه و اعتقادي خالي شده و سياست به مقدار زيادي 

  ها شده است.  صحنه آدم كوتوله
اهللا خميني با تمركز بسيار به شبكه روحانيت با نبوع سياسي خود  آيت

در آوردن يك شبكه منفعل، غيرسياسي در حال مرگ شد قادر به حركت 
العاده داشت. نبوغ او در آن بود كه با آن  كه در مرحله تاسيس كارآيي فوق

كار و سودجوي روحانيت  هاي او در جامعه محافظه كه افكار و خواسته
خريداران چنداني نداشت و او خود بارها گفت كه از آن بابت دل خوني 

ن همه آن مجموعه را نه تنها به حركت درآورد بلكه آن را داشت، اما با اي
هاي خودش نيز بكار گرفت و از جمله نظريه واليت فقيه  در جهت خواسته

از طرف كل مراجع شيعه رد شده بود به جامعه روحانيت  "را كه تقريبا
تحميل كرد و پس از هزار و چهارصد سال حكومتي را در يك كشور 

هيچگاه سابقه عملي و نظري نداشت. و اگر مشابهاتي اسالمي برپا كرد كه 
هاي كوچك و خارج از متن اصلي تمدن  هم از آن بتوان ارائه كرد در گروه

  اسالمي چون پيروان حسن صباح در ايران، وزيديه در يمن بوده است. 
خبري از ساير نيروهاي جامعه  اما همين تمركز روي يك مجموعه و بي

اهللا خميني  در مرحله سازندگي كشور بالي جان آيتاطالعي از جهان  و بي
آوري آن و روند حركت  شد زيرا نه تنها او خود از جهان نوين و قدرت فن

جهان آگاهي چنداني نداشت بلكه در ميان روحانيون صاحب قدرت و مورد 
تر بود. احكامي كه در مورد ملي كردن  تر و آگاه اعتماد او از همه مترقي

آور بود. وي و  زده صادر كرد همه زيان لفت با گوشت يخها و مخا بانك
فهميدند كه ما  خبر بودند كه نمي اطرافيانش آنچنان از تكنولوژي نظامي بي

  بريم. آنان حتي در حد شاه اسماعيل  در عصر مبارزه با شمشير بسر نمي

  
  

  
  

صفوي هم آگاهي نداشتند كه بدانند تمام شهامت و دالوري وي در مقابل 
ها آنها كارآيي نداشت. آنان  ها يعني توپخانه نيك جنگي برتر عثمانيتك

هاي عباس ميرزا  هنوز ذهنيت شهيد اول را داشتند كه برخالف همه توصيه
توان دولت روسيه تزاري را با  ها مي كرد به قدرت ايمان توده فكر مي

اطالعي گوش به  توپخانه نيرومندش شكست داد. آنان در اثر همين بي
فهميدند كه با ايمان مردم دشمن را از  دادند و نمي امات ارتشي نميمق

اي كه بايد از غرب خريد غرب  توان بيرون راند اما با اسلحه خوزستان مي
گذارد عراق را فتح كنند و همه منافع آنان را به خطر بيندازند و در  نمي

   تواند داشته باشد. اين مورد شوروي نيز سياستي جدا از غرب نمي
هاي  به هر حال يك امر مسلم است و آن اين كه دوران حكومت

مذهبي در حال بسر آمدن است و جهان بار ديگر تجربه كرد كه ابزار 
حكومت نبايد در اختيار دين قرار گيرد. هرچند نيروهاي ديني هميشه به 

ها و در قدرت نقش  گذاري عنوان يك نيروي بزرگ اجتماعي در سياست
ر ايران اين را بيش از نيروهاي الئيك خود اكثريت خواهند داشت. د

اند و ستيز آنان با حكومتگران بسيار خونين است و  مذهبيون متوجه شده
كنند لذا خطر دينداران براي  اين ستيز را هم به خاطر حفظ دين خود مي

  حكومت بيش از بخش غيرديني جامعه شده است. 
ويت ايراني ابعاد مختلف دارد و باالخره همانگونه كه پيشتر اشاره شد ه

حجابي اجباري را  و يكي از ابعاد آن مذهب است لذا همانگونه كه مردم بي
هاي مدرسه  كنند، حجاب اجباري را هم دوست ندارند و بچه محكوم مي

خوان هم دستاوردهاي تمدن جديد را دوست دارند.  مسجد برو و نماز شب
حجاب بودند و  ر مذهبيون بيزنان بسياري از اعضاء نهضت آزادي و ساي

گرفت. همين حال نوه پسري و دختري آقاي  كسي بر آنان خرده نمي
اهللا  نظر حاكم هستند و دختر آيت خميني مخالف سرسخت مذهبيون تنگ

كند. حتي حكومت  هاي پدرش را در مورد زنان محكوم مي خلخالي تعصب
ي هويت باستاني ها مدع مذهبي كنوني نيز اين مسئله را فهميده و تازگي
جمشيد پرداخته است و  ايران شده و به بزرگداشت كوروش و آراستن تخت

گويد. بگذريم از آن كه مليون و  از تاريخ باستاني غرورآفرين ايران سخن مي
هاي ما از ديرباز از دو هويت ايراني و اسالمي به صورت دو  ملي مذهبي
  ا تمام هويت ما است و نه اند. نه تاسوعا و عاشور سنگ سخن گفته هويت هم

نوروز و چهارشنبه سوري. عالوه بر آن جشن تولد و سالگرد ازدواج هم به 
  تقليد از جوامع غربي كم كم جزو فرهنگ ما شده است. 

ها را بشويند و ايران و ايراني را  لذا نيروهاي سياسي ما بايد چشم
هاي  نتوانيها و نا آنگونه كه هست بشناسند. ضعف و قدرت مذهب و توان

هاي خود را با توجه به  آن را در صحنه سياست بشناسند و نوآوري
اي كه فرهنگ جامعه در اختيارشان گذاشته پياده كنند. حذف و  چهارچوبه

برد بلكه تنها راه عمل تعامل و يافتن نقاط مشترك  طرد ره به جايي نمي
  است.  

كه پس از آن هم متاسفانه نيروهاي الئيك ما نه تنها پيش از انقالب 
اند. براي نمونه مرتب از جدايي دين و حكومت سخن  كاري كرده كم
ها  گويند بي آن كه راه حلي عملي براي جامعه ايران ارائه كنند. بحث مي

بيشتر يا از زاويه سركوب نظام ديني كنوني است يا تقليد از كشورهاي 
خود را دارد.  حل خاص غربي در حالي كه ايران مثل هر جامعه ديگري راه
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همين مسئله است  در مورد دموكراسي و يا در مورد سازمان دادن به 
هاي تعاوني اقتصادي. در  اصناف و سنديكاهاي كارگري و يا اجراي طرح

داري احزاب سوسياليست وجود دارند و توجه  حالي كه در اروپاي سرمايه
 داري انگ سوسياليستي بر پيشاني هر شود در آمريكاي سرمايه
كنند. در ايران نيز هر  هاي مردم او را طرد مي سياستمداري بخورد توده

كس مخالف مذهب يا مخالف هويت ايران باستاني ما شود دچار چنين 
  شود.  سرنوشتي خواهد شد و سنديكا و صنفي اگر انگ چپ بخورد طرد مي

هاي پيشين جامعه را اصالح كرده است و اين  انقالب بسيار بدآموزي
پرستي و تقدس شهيد، عملي  ي اميدواري است كه فردگرايي و بتجاي بس

ها  انفعالي مبتني بر نفي حكومت بدون توجه به نوع نظام جايگزين آن و ده
مسئله اساسي ديگر همه براي عموم جامعه حل شده است. هرچند هنوز 

گرايي  هاي شتابزده، آرمان با مفاهيمي چون استبداد صالح، داوري
  كند.  استقالل در جهان كنوني دست و پنجه نرم مي فرماليستي با

كوتاه كالم آن كه حكومت مذهبي موجود ايران از نقطه نظر 
مشروعيت خود را از دست داده است. وقتي  "ايدئولوژيكي و تئوريكي تقريبا

عموم مذهبيون نظريه واليت فقيه را قبول ندارند و باز همان سنت ديرينه 
ه در آن كه كار حكومت را به اميرالمومنين يعني اسالمي احيا خواهد شد ك

اهللا سيستاني در  گذارد. همان كه آيت حاكم مردم نه رهبر ديني آنان وا مي
  خواهد و عموم مراجع در ايران خواستار آن بوده و هستند.  نجف مي

االسالم صدر در  جالب است كه حتي سيد نصراهللا در لبنان و حجت
كنند كه خواستار برقراري  ز مرتب تكرار ميعراق و حمس در فلسطين ني

حكومت ولي فقيه نيستند و حزب مسلمان حاكم در تركيه نيز بر اين امر 
فشارد و در آسياي دور و در كشورهاي عربي نيز وضع بر همين  پاي مي

منوال بوده و هست. اما هيچ يك از اينها به معني آن نيست كه دين به 
در سرنوشت سياسي كشور نقش فعال عنوان يك نيروي بزرگ سياسي 

  نخواهد داشت. بويژه كه اسالم در ذات خود يك دين سياسي است. 
لذا زمان آن رسيده است كه نيروهاي الئيك و سكوالر جامعه اعتماد 
به نفس خود را به دست آورده و به جاي تمركز در حذف نيروهاي ديني و 

هاي عملي و قابل قبول  حل راه گرايي و فرماليست بودن به فكر ارائه يا اراده
هاي نوين را با توجه به سنن جامعه فرموله كنند  براي جامعه باشند و ارزش

اي كه از  و مهمتر از همه با فرا گرفتن زبان مردم انديشه خود را در جامعه
 حكومت مذهبي سرخورده است رشد دهند.  

 

  

  انقالبِ ييِچرا به من پاسخ

   )1357 (بهمن ماه
: سيپانو( كيآكادم ريغي ا فلسفه درون از استي نگاه ريز نوشته

ي ها نهيزم -نينوي فضا« و. اختران نشر. تهران 1381»ييبايز سيماتر«
ي اديبني ها شيگرا« و. نشر مجوز انتظار در	.اختران نشر 1386»شيدايپ
ي اسالم انقالبي ريگ شكلي ها نهيزم به) سخني ايدن مجله ،1375...»و
 اتيادب كه نداشتم را آن فرصتي زمان تيمحدود جهت به متاسفانه. رانيا
ي س مردادي كودتاي  ساله پنج و ستيب دستكمي  هياتفاق عيوقا وي اسيس
 نيبنابرا. كنم مستند را ها آن وي نيبازب را هفت و پنجاه بهمن تا دو و

 هنوزي ها بازمانده مشترك حافظه بهي متك نوشته نيا اعتبار عدم اي اعتبار
 نيا در شده هياراي مدعاها اي مدعا اثبات در گرنه و است من سلن زنده

 در نه و ستهيز نه را دوره نيا كهيي ها نسل اي نسل بهي سند جيه نوشته
  . دهمي نم هيارا اند، خوانده آن باره

  يبازرگان بهمن

  
 اوف طالب و بودي حيمس خان ملكم ماي  زده غرب روشنفكراني شوايپ«

ي داغ همچون راي زدگ غرب نقش كه بود آنروز از تصور هر به وي! قفقاز
 سر بر راي} نور اهللا فضل خيش{مرحوم آن نعش من و. زدند ماي شانيپ بر

 از پسي زدگ غربي الياست عالمت به كه دانمي مي پرچم همچون دار
ي لوا در اكنون و افراشته مملكت نياي سرا بام بر كشمكش سال ستيدو
 و مطبوعاتمان در. {...} ميا گانهيب خود از يقوم به هيشب ما پرچم، نيا

 فكر مĤبي فرنگ و ميپروري م مĤبي فرنگ. فرهنگمان در همه از خطرناكتر
 جالل -سيپانو»(مييجوي م مĤبانهي فرنگ راي مشكل هر حل راه و ميكني م
  ).  36 ص. مهرماه1341». يزدگ غرب: «احمد آل

 شق نيتر مهم را ،)1341-1340(احمد آل جالل» يزدگ غرب«ي  جزوه
 وي مذهب از اعم ك،يتئور انيب شقوق فيط انيم ازي روشنفكر انيب

 هيتغذ گسترده اريبس و قيعمي شيگرا از ها آني  همه كه دانمي م سكوالر
 از و ابتدا در آب، ريز ازي كوه شيدايپ به هيشب ش،يگرا نيا كه شدندي م

 و مشتاقان و ندگانخوان كه مرور به اما نمود،ي م تياهمي ب و كوچك دور
 هم به نرمك نرم و شدند جمع شيگرا آن گردي شتريب و شيب رانيزا

 دست وي كوبي پا به شروع و افتادند جوش و جنب به و شدند فشرده
 سال ش،يگرا آني  دامنهي گستردگ و وسعت و قله عظمت كردند،ي افشان
 ستدي تابي ب شتاب با همراه ساعت به ساعت و ماه به ماه و سال به

 شدي ليبدي بي  جاذبه كانون به ليتبد و شد آشكار كوبان،ي پا و افشانان
 و  حاكم و سكوالر وي مذهب و عارف وي عام از ملت كي ي همه كه

 غرب« جزوه. ديكش خود  در) ديد ميخواه چنانكه( را شاه حتا و محكوم
ي كودتاي فردا از آني  نطفه كه بودي شيگراي  روشنفكرانه انيب ،»يزدگ
 تيجسم 1357 انقالب در تاينها كهي شيگرا شد، بسته 1332 مرداد 28
 مقابل نقطه در كاليدوكس پاراي ا گونه به كه بودي شيگرا نيا. افتي

  .بود مشروطه انقالب عصر شيگرا

 انقالب عصر شيگرا از كه كالم، ديتولي ها وهيش وي اسيس اتيادب آن
ي داريب عصر« به معروف اندوري تمام در و دنديبال و خوردند آب مشروطه

 ليتبد اول،ي پهلو سلطنت شروع و قاجاري  سلسله كار انيپا تا» انيرانيا
 ك،ي شدند،ي انرژ پر و گذار اثر و جذاب كالم ديتولي ها وهيش و اتيادب به
 مكتب مان، كهنهي ها سنت خودمان، هم آن و داشت، متهم كي تنها و

  . بود ليقب نيا از و مان، ظلمه پٍر يِحكومت نظام مان،ي ميقدي ها خانه
 تقرب در فقط رايي رها راه كه غرب مسحوري  جامعه آن كه شد طور چه
 زهر را نيشيپي دارو كه شدي ا جامعه به ليتبد ديدي م غرب به تشبه و

 شتنيخو به بازگشت و غرب به ادبار در رايي رها راه تنها نكيا و دانست
 نيا باز و افت،ي يزدگ غرب جزوهي اديبن وي اصل اميپ هماني عني ش،يخو
 و سكوالر وي عام و عارف و ندار و دارا از ماي  همه به متعلق بودي كشف
 مشروطه انقالب برخالفي اسالم انقالب در. محكوم و حاكم حتا وي مذهب
 بلكه ميستين اديبن خودي ماندگ عقب اتهام مظان در تنها نه گريد ما

 طور چه ميبفهم كه نياي برا. ميا نشانده اتهام گاهيجا در را غرب برعكس،
 معكوسي شيگرا به ليتبد مشروطه، انقالب زمان غرب به اقبال آن كه شد
 بلكه آمدند، در به اتهام گاهيجا از تنها نه نِيد و سنت  كهي طور به شد،
 چاره ظاهرا شدند، غرب بايي ارويرو در سنگر و پناهگاه نيتر مهم به ليتبد
 بر و مياندوختي اتيتجرب چه ما فاصله نيا در مينيبب كه ميندار نيا جزي ا
 نيبهتر را شيخو شتنيخو و دشمن نيبزرگتر را غرب كه گذشت چه ما

  م؟يافتي خود اوري و پناهگاه
*****  

 البقان از شيپ بالفصلِي  دوره كالم ديتولي ها وهيش وي اسيس اتيادب در
ي  كننده مسحور ونكان عنوان به غرب عظمت و توان و قدرت ت،يمشروط

 در و است كرده خودي  فتهيش راي ا عده كه شودي م ريتصوي ليبدي ب
 هر در و است افكنده ميعظي هراس و رعب به را گريدي ا عده حال همان
 كه ندارد وجودي شك نيكوچكتر مرعوبان، تا فتگانيش فيط نياي سو دو

 اتيادب صهخال طور به. است گذشتهي باش خوش و دنيلم و ستادنيا دوره
 از جامعه آن تصور كه دارد آن از نشان شك از رهاي ا گونه به دوره آن

 عقب نيا مسئول و متهم را خودش و شده جانبه همه بحران دچار خودش
 حركت و جنبشي براي آمادگي تيوضع نيچني  جهينت. داندي مي ماندگ
 در. بشود عظمت و قدرت كسب به منجر رفتي م تصور كه بودي جهت در
 خودي رقبا با سهيمقا در بودند غربي  فتهيش كهيي ها روين زمان آن
 آن از هراس و ميب در و غرب توان و قدرت متوجه كهيي روهايني عني

 دو در شانيرقبا و ها آن كه انگار داشتند قراري بهتر تيموقع در بودند،
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 ن،يزم باالدست در ها آن و اند ستادهيا همي روبرو دار بيشي نيزمي انتها
ي مشخص و ساده برنامه هاي اول. باشند نيزم دست نييپا در شانيرقبا و
 طور به تينها در و خفا در ابتدا كهي افراد تعداد كه هرچند دادند،ي م

 سر ديبا تمدن قافله از نماندن عقب و شدني قوي برا كه گفتندي م ،يعلن
 داشتند باور اول گروه شمندانياند عمده اما نبودند، اديز م،يشوي غرب پا تا
 اقتباس غرب از است غرب عظمت و تقدر اسباب كه را آنچه شودي م كه
 را خود تيهوي كل طور به و خودي مذهب وي مل سنن حال نيع در و ميكن

 ابراز جز به حال نيع در اما بودند تيهو نگران شتريب هاي دوم. ميكن حفظ
 و نداشتندي حصمش برنامه ،يكار محافظه و امساك و اطياحت وي نگران
 و كشور تيامن اول گروه مسئله نيتر مهم. باشند داشته توانستندي نم

 آن اما. بود سنت و تيهو دوم گروه مسئله نيتر ومهم بود آني قدرتمند
ي م رقم را دوم گروه ريناپذ اجتناب شكست و نخست گروهي روزيپ كه چه
 و دهينكاو نمخز و منبع چيه زمان آن در كه بودي اساسي  نكته نيا زد

 دينو كه بود نماندهي باق مذهب و فرهنگ و سنت دري ا نشده استفاده
 غرب ازي ريادگي ازمندين كه آني ب كهي طور به باشد متفاوتي راه بخش

 مدامي غربي كشورها كهي جهان در بتوانند باشند غرب به تشبه بعضا اي و
 آن به كهي زيچ. نمانند عقب قافله از بودند شدن قدرتمند و رشد حال در

 تيواقع نيا ديدمي مي انرژ ها آن در و ديبخشي م شدت و حدت ها بحث
. بود مخاطره در شتريب و شيب زمان گذشت با ما كشور تيامن كه بود

 كرده ثابت را نيا تنها نهي تزار هيروس ازي متوالي ها شكست تلخ تجربه
 به مايي ايغرافج تيوضع كه بود داده را هشدار نيا ما جامعه به بلكه بود
  . ستين زيجا آن از شيب تعلل و ريتاخ كه است حساسي قدر
ي ط اما بود نشسته بار به مشروطه انقالب كه بود انتظارات و توقعات آن با
 قايدق نيا و كند برآورده را انتظارات و توقعات آن بود نتوانسته دهه دو

 كهي كيراتدموك كم و شيبي  دهه دو آن در كرده باز دهان بودي خالئ
 و نشيب دري دگرگون ازي ناش كه آن از شيپ آن، كيدموكرات خصلت
ي روهاين متزلزل توازن ازي ناش باشد دوره آني ها آدم رفتار و فرهنگ

 توجه با ك،يدموكرات شيب و كم طيشرا آن واقع در و بود، دوره آني اسيس
 هر سركوب امكان عدم ازي ناش دوطرف،ي روهاين  نامتجانس بيترك به
 نيا بري موجه ليدل زين ريصغ استبداد شكست. بودي گريد آن توسط كي

 پري براي ا برنامه كهي ا پرده پشت تين هر بايي روين هر و بود امكان عدم
 آن لو و باشد دانيم نياي  برنده توانستي م كردي م ارائه خال نيا كردن
 راهي ب پر ،حيتوض نيا با. بودي م روس اي سيانگل به وابسته نهان در كه
 جهت دري جد حركت كي شروع 1299ي كودتا كه مييبگو اگر ستين

ي ط در گريد عبارت به. بود باال از و آمرانه و عيسر ونيزاسيمدرن وي نوساز
 و بود دهيكش بست بن به كشور ونيزاسيمدرن كيدموكرات راه دهه دو آن

ي هشاي عل محمدي گري نظام و سو كي ازي ستيتروري ها شيگرا شروع
 و ونيزاسيمدرن بحران مجدد عود از نشان انه،يناش دو هر و گريدي سو از
 و زمان آن سپه سردار كه بود پشتوانه نيا با. داشت گريدي بعد از بار نيا

 ها، بوروكرات و روشنفكران ازي گروه كمك به توانست ،يبعد شاه رضا
 ونيزاسيمدرن برنامه و بگذارد را نييآ خود و مختار خود وي قوي دولتي بنا

  .بگذارد اجرا به كند برخوردي جدي مانع به كه آني ب را باال از و آمرانه

 سوم در كه داد رخي عيوقا چه رضاشاه سلطنت ساله پانزده آن در مينيبب
 جنوب و شمال از را ما كشور سيانگل و روس قشون كه 1320 وريشهر

 از ها آن ازي فدارطر و آلمان بهي كينزد اتهام به رضاشاه و كردند اشغال
 زمان آن در كه آن رغم به شد، ديتبع و خلع سلطنت از هاي سيانگل جانب

 و آمد،ي م حساب به هاي رانيا و رانياي اصل دشمن عنوان به انگلستان
 و داشت، وجود آلمان نفع بهي مل سطح دري مساعد احساسات برعكس

 پانزده آن رد و بود،ي مل احساسات نيا بايي همسو در شاه رضا استيس
 كه بود برداشته رانيا ونيزاسيمدرن وي نوساز جهتدريي ها گام زين ساله
 طرد زمان آن روشنفكران جانب از بود، ريچشمگ قاجار دوران با سهيمقا در
ي تلق به ميتواني م شاه رضاي ارينابخت نيا علل حيتوض در. شد لعن و

 مهم عيوقا از امعهج مردمي تلق زين و خود رسالت از زمان آن دولتمردان
  : ميكن توجه او دوران

 ونيزاسيمدرن وي نوساز رسالت كه بود نياي رضاشاه دولتمرداني تلق
   نيبي  دهه دو به كينزد تجربه ها آن نظر به. است ها آن دوش بر رانيا

  
  

  
  
  

 ،1299 سالي كودتا و شاه نيمظفرالد توسط تيمشروط فرماني امضا
 و فيضعي دولت باي كل طور به و مجالس و اتانتخاب با كه بود داده نشان
 1299ي كودتا ها آن نظر به. كرد زهيمدرن را رانيا تواني نم اقتدار فاقد
 در كه نبود خودي ب. پرقدرت و مصممي ناج كي ظهوري برا بودي ا لهيوس
 باي افراد كه ميشوي م مهم نكته نيا با مواجه مكرر زمان آن اتينشر
 ميداني م. نامندي م نابغه راي آت رضاشاه اي سپهسردار مختلفي ها شيگرا
 گونه به كه بودي كس نابغه. ساختنديي اروپاي ها كيرمانت را واژه نيا كه
 نيهم به و بود ارتباط در جهان معنامند بطن با و عتيطب با مرموزي ا

 كه بودي كس نابغه شاعر. داشت خود با رينظي بيي دستاورها شهيهم جهت
 فرمان كه بودي كس نابغه فرمانده و نبود گرانيد با اسيق قابل اوي شعرها

 را نيا بود نابغه واژه سر پشت در كهي ارزش بار آن. كردي م اجرا را خيتار
 نيچن با. كندي م اجرا را خيتار فرمان رضاشاه– سپه سردار كه كردي م القا

ي هاي دگرگون جاديا به دستي رضاشاه دولت دستگاه كه بودي استنباط
 عتريسر هرچه بر انيمي ها راه از تا زدند ما جامعهي اديبن خودشان زعم به

 عنوان به ملت جا نيا در. ببرند شيپ را غرب به تشبه و تقربي  پروژه
 عظمت و قدرت استلزامات وي واقع منافع درك از عاجز كه نابالغي ريصغ
ي م ريتصوي برتري روين و كل عقل عنوان به دولت و است، شيخوي آت
ي ساز دگرگون به دست آن بر مسلط و جامعه از جدا و باال از كه ودش

 نيمالك ازي اريبس به فشار اعمال: زندي م جامعه عيسر وي اجبار خشن،
 آمد و رفت تيممنوع شاه، به شان دهات نيبهتر كردن كش شيپي برا
ي اجبار حجاب كشف ،يدولت مجوز با مگر ها شهر نيب حتا و ها استان نيب

 كاله و لباسي اجبار ليتبد ون،يروحان منبر و لباس تيممنوع و زنان،
 هرگونه نيخون و خشن سركوب ،يپهلو وي غرب كاله و لباس بهي سنت

ي كاف ،يدولت سركوب و فشار برابر در مقاومت وي را استقالل وي پرسشگر
 1314 در مشهد گوهرشاد مسجد نيمتحصن نيخون سركوب به فقط است

 با ما جامعه دوره نيا در. ميكن اشاره نفر 53 به فمعرو گروهي ريدستگ و
 و جامعه باالسر دري نظام-ياسيسي نهاد عنوان به كه است مواجهي دولت

 كشمكش از برخاستهي نهاد عنوان به نه و كندي م عمل آن از مستقل
 در نيالطرفي داورمرض و حكم عنوان به نه و ما اجتماع طبقات انيم

 كه است انيعر زور و سركوب قدرت و. رانياي اجتماع طبقات منازعات
   شودي ته قدرت از كه آن محض به و است رابطه نياي ژگيو كننده نييتع
. شودي مي منياهريي روين به ليتبد كشبهي نمودي ميي اهورا كهيي روين

 گم و اعراب از شكست از پس كهي سوم زدگردي نيب استي تشابه چه
 و كند،ي م جدا تن از را سرشي دگسا بهي ابانيآس اش،ي زديا فره شدن
 اش راننده حتا رانيا به نيمتفق قشون ورود روزي فردا در كهي شاه رضا

 مبادا روز در شاه استفاده منظور به كهي نيبنز بشكه از شودي نم حاضر
  .بگذارد او ارياخت در است شده رهيذخ
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 شيگرا درون در هنوز ما جامعه ،دو وي س تا ستيبي  ساله دوازده دوره در
 ونيزاسيمدرن ازي فراواني ها داغ كه چند هر و دارد قرار مشروطه دوران
 چشم. ستين غرب از ديام نا هم هنوز اما دارد، شيخو تن بر راي اجبار

 شعار جذب بار نيا و نديآي مي سو آن از كه استيي ها حل راه به او ديام
 نيا. استي اجتماع دالتع وي برابر بر آن ديتاك كه شودي مي ونيزاسيمدرن
 موجب كه استي غرب به اقبال شيگرا تركش در كه استي ريت نيآخر

 و دهيانجام اولي پهلو قدرتمند سلطنت به سپس و شده مشروطه انقالب
ي برابر دينو ،يدولت اقتدار فقدان ازي ناش كيدموكرات مهين طيشرا در حاال

 و نيباالتر عنوان به» يعلم فلسفه« پوشش در راي اقتصاد وي اجتماع
 و كارگران و جوانان به مدرن، جهان كيئولوژيا سالح نيرتريناپذ چالش
 و شومي نم بحث نيا وارد من. كندي م عرضه آموزان دانش و انيدانشجو

ي  دهيپد ميتواني نم ما كه بود نيا تنها من منظور. گذرمي م آن از
 دوره آن در توده حزب از اقبالي  كننده جيگ و زيانگ رتيحي گستردگ
 كصدي از كهي غرب به اقبال شيگرا بر ديتاك و توجه بدون را ساله دوازده
 ازي راه و بستر عنوان به كهي شيگرا. ميكن مالحظه شد شروع شيپ سال

 دهيپد - گرفت، قرار توده حزب دهندگان التيتشك ارياخت در آماده شيپ
 شبكه و تينروحا با ارتباط در پنجاه دهه در نايع آن معكوس كهي ا

 نيا در نهفتهي انرژ به ارجاع بدون. -استي بررس قابل آن ارتباطات
ي بررس در كه طور همان. زندي م لنگ ها زيچ ازي اريبس هيتوج ش،يگرا
 بدون كه ديد ميخواه شدي اسالم انقالب به منجر كهي معكوس شيگرا

 جا نيا در. ماندي م ابهام پرده در ها دهيپدي اريبس زين آن بر ديتاك و توجه
 با مقابله در توده حزبي انفعال رفتاري منفي الگو به اشاره با است الزم
 نسل بري منفي عامل عنوان بهي انفعال رفتار نيا كه بگذرم و ميبگو كودتا
 انتخاب در آن اثر كه گذاشتي فراوان ريتاث مبارزان و ونيانقالبي بعدي ها

 قابل پنج و پنجاه تا نه و چهلي ها سالي  مسلحانه جنبش خشن روش
  . استي بررس
 آن از چه آن و پژمرد بود دهيبال و دهييرو كهي سرعت همان با توده حزب
 نيا سرعت. آمدي نم حساب بهي خطر و نبود اعتنا درخور گريد ماندي باق

 ريتعب تواني م گونه چه را آن بودن بازگشت قابل ريغ ژهيو به و اضمحالل
ي مهم نكات به پردازندي م اضمحالل نيا به كهيي تزها از هركدام كرد؟
ي وابستگ مصدق،ي رهبر بهي مل جنبش با آن مخالفت: كنندي م اشاره
 سازمان مرگباري  ضربه آن، عمل استقالل عدم وي شورو به حزبي رهبر
 راي ستيمائوئي ها گروه اتهامات واقع در و انتقادات جا نيا در-آن،ي نظام
 دورهي اديبني ها شيگرا جهت دري انيجر اگر اما. -ميگذاري م پرانتز در

 حيتصح تواندي م را باال انحرافات اي اشكاالت از كيهر باشد، خودشي 
 همه رايز دهد ادامه خود رشد به تاينها و كند، انشعاب بگذارد، كنار كند،
 و بقا به معطوف ،ياديبن شيگرا در نهفته امكانات و ها ليپتانس و هاي انرژ
يي جا به راه زين توده حزب از نيمنشعب حتا اما. است آن نمو و رشد

 در تنها نه ساله 12 دوره آن در را شيخويي طال فرصت توده حزب. نبردند
 كودتا مقابل در خود سكوت با بلكه كرد فيتضعي مل جنبش با مخالفت
ي عطف نقطه آن جاديا در موثر عوامل نيا خود و. داد دست از را فرصت
ي اديبن شيگرا به ليتبد را تيمشروط انقالبي اديبن شيگرا كه بودند

 ميگذشت عطفي  نقطه نيا از كه آنگاه و كرد شيخو شتنيخو به بازگشت
  .  بود تمام توده حزب كار گريد

 را هاي ليخ ساله دوازده آن در توده حزب التيتشكي گستردگ و وسعت
 كه مييبگو اگر نباشد راهي ب پر ديشا. را شاه همه از شيب و بود دهيترسان
 سميكمون سركوب دري انگار سهل نيكوچكتر اگر كه بود باور نيا بر شاه

. شد خواهد مسلط جهان سراسر بر سميكمون و آمد خواهدي روز بشود،
 شاه ترس اما. بود كرده ثابت را نيا تشيحاكم قلمرو در اوي شخص تجربه

 وي ازماندهس در ،نبودي هوش با ريمد شاه. نبودي معمولي ترس سميكمون از
 ترس قيعمي ها شهير. نداشتي دست پدرش برخالف زيني ده التيتشك
 حزب نفوذ. خوردي م آب اشي شخص تيامن لرزان حس از سميكمون از او

 او ذهن در را تيواقع نيا ،يسلطنت گاردي ها پست نيتر حساس در توده
 حاال و. كند اعتماد زين اشي شخص محافظ به دينبا حتا كه بود كاشته

 پا افتهي سازمان وي التيتشك چپِ نگذارد وجه چيه به كه بود مصمم گريد

 ماي  جامعه در بود توانسته را باور نيا كهي قدرت ساواك، قدرت. رديبگ
 به دعوت كهي قدرت حاضر، جا همه استي گوش و چشم ساواك كه بكارد
 به كايآمر هم و شاه هم العملِ عكس كرد،ي م مرگباري سكون و سكوت
 رعب و هراس. بود دوازدهه آن در ليروسوف حزب حاضر جا همه التيتشك
 افكنده در ماي  جامعه در ها سال آن در ساواك كهي ا كننده فلج و ميعظ
 ساواك از ترس. نباشد فهم قابل هرگز انقالب از بعد نسلي برا ديشا بود
 وي زا درون بودي هراس ترس، از فراتر بودي زيچ بود، كيپنوتيهي ترس
 نبودي اسيرسيغ فرد چيه. نبود شكستن قابلي منطق چيه با كهي رعقالنيغ
 طور به مشكالتش و جامعه ليمسا نيتري معمول باره در آزادانه بتواند كه
ي  جهينت. نباشد نگران و دينپا را برش و دور و كند نظر اظهاري علن

 ما مردم كه بودي قيعم حقارت احساس رعب، و هراس آن ريناپذ اجتناب
  . كردندي م لمس را آن پوست و گوشت اب

 توجه كانون در 1355 تا 1349 فاصله در كه آوانگاردي  مسلحانه جنبش
 موتور زاده احمد مسعود تصور برخالف گرفت، قرار ماي  جامعهي فرهنگ
 دانيم به 1357 در را خلقي ها توده بزرگ موتور بتواند كه نبودي كوچك
 خونبار سال شش دستكم گذشت از سپ و 1355 سال در چند هر. بكشاند
 كه آن رغم به و ندارد،ي اتيعمليي كارآ فوق تز كه بود شده مشخص
 حس توانست اما شد، سركوب ساواك توسط آوانگاردي  مسلحانه جنبش
 كه انگار. بود مهم اريبس نيا و برگرداند ما مردم به را خود به احترام
 نفس عزت افتيبازي برا بودي زوريكاتال صرفا آوانگاردي  مسلحانه جنبش

 و تعلل دنبال به و دو، وي س مرداد 28ي كودتا با كهي خود به احترام و
 نيا گسترش با انجام سر و توده، حزبي عملي فروپاش وي عملي ب وي جيگ

  . بود شده گم است، حاضر جا همه در ساواك كه ترسناك باور
*****  

  
 بعد به كودتا از كه مييبگوي قبول قابل بيتقر با ميتواني م من نظر به

 زمان آن تا. گذشتي عطف نقطه ازي تان با و آهسته آهسته ماي  جامعه
 خودي برا كهي ا ندهيآ و ما، جامعه مشكالت حلي ها راه ما،ي ها ديام

 راه تنها نيا كه ديام نيا با بود، غرب از ملهم همه و همه ميكردي م ميترس
. افتي اشاعه انيرانيا نيب در غرب ازي زدگي نوع پس، آن از. است ما نجات

 و ها ديام و ها نگاهي سو و سمت كه بودي نينوي اديبن شيگرا شروع نيا
 ميترس مان ندهيآي برا كه راي انداز چشم و جامعه اصالحي برا ما انتظارات

ي جا در كه غرب در نه بود، كار در اگري نجات حاال. كرد دگرگون كردي م
 و شرق چهره ميترس با را خود چهره غرب ديسع ادوارد به بنا اگر. بود گريد

 و مقابل در را خودماني مايس كه بود ما نوبت حاال بود، بازساختهي شرق
 به بازگشتي ماجرا كه بود نيچن و. ميكني بازساز غرب بايي ارويرو در
 حرف چه بود؟ چه شيخو شتنيخو نيا اما. شد آغاز شيخو شتنيخو
  : بودند هاي ك انشيسخنگو و داشت گفتني برايي ها
 از و شود مسلح دشمن سالح به توانستي م بجا و بحق اريبس تيروحان«
ي م كانيوات در كه همچنان مشهد، اي قم از خود، مخصوصي ها ستگاهيا

 مهين وي دولتي  فرستندهي ها ستگاهياي هاي زدگ غرب با مبارزه به كنند،
  )39صي: زدگ غرب»(بپردازدي دولت
 پسي اندك و نبود، همي باسواد روشنفكر نبود، پرداز هينظر داحم آل جالل

. نبودي التيتشك چيه عضو ،يملك ليخل همراه به توده حزب از انشعاب از
 و بود شاه ميرژ دست ازي خالصي آرزو در كه داشت تواني نمي شك اما

 از كهي امواج نيطن افتيدر و دركي برا داشتي حساسي ها شاخك
 خود به را ما اعماق، آن ازي زيچ انگار. خواستي برم ماي  جامعه اعماق
 ساز باي ارتباط چيه ظاهر به كه بود فراخوان آن دري تيجذاب. خواندي فرام
 روابط را آن پس نيا از كه– روزمرهي اجتماع وي اقتصاد روابط كار و

 و نييآ خود و سو درون بودي تيجذاب نيا. نداشت -دينام خواهم قدرت
 نيا. دادي نم قدرت روابط الزامات به تن وجه چيه به كه مختار خود
. ديكشي م خودي سو به را ها آدم قدرت، روابط سطحي ورا در تيجذاب
 منافع، به معطوف و معقول، هدفمند، روابطي  دهيتن و تبلور قدرت، روابط
ي سو به را ها آدم كه جاذبه كانون نيا اما. بود ها آدم ادتيس و ،يراحت
 نفس. نداشت ها آن ادتيس اي يراحت اي منافع باي ارتباط د،يكشي م خود
ي م خودي سو به را ها آن ،يشهودي رويني ا گونه به كه بود تيجذاب آن
   هدف،ي بي هدفمندي نوع به فراخوان ،يكانت واژگان با كانون، نيا. ديكش
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 لذتي ورا دري فرامادي حظ به و ان،يز و سود از رهاي سودمندي نوع به
ي ها كانوني  همه مانند ش،يخو شتنيخو به بازگشت. بودي جسماني ها

ي روشن و زيتما و صراحت از دور به و رازواره ،يشناختيي بايزي  جاذبه
 به بازگشت. ريگ همه وي مسر ،يهمگان وي سراسر بودي موج. بود
 كه بودي ا نهيآ عطار مرغيس همانند و بود زيچ همه ش،يخو شتنيخو

 كه بود جهت نيهم به. ديدي م آن در داشت خود چه آني هركس
 مذهبي ها شهير به بازگشتي ا عدهي برا شيخو شتنيخو به بازگشت

ي برا و دولت، اجبار ازي آزاد و غرب از استقالل گريدي ا عدهي برا و ناب
 جالب. بوديي همنوا وي برادر وي برابر دري ا فاضله نهيمد جاديا سوم گروه

 شتنيخو به بازگشت رامونش،يپي  حلقه و شاهي برا كه است جا نيا
 قدرت و سلطنت نيآغازي ها شهير به بازگشت از ش،عبارتيخو

 باالتر و خداي  هيسا عنوان بهي رانيا شاه لياص نقشي اياح وي شاهنشاه
 عظمت و فري اياح و ن،يزمي رو بر افتهي تيجسمي خدا همان آن از

 نياي اجراي براي مساعدي  نهيزم نفت متيق شيافزا. بودي هخامنش
 تا كهي راه گرفتن شيپ در جرات شاه آن، بدون ديشا كه كرد فراهم برنامه
 جذبه در غرق و كانون نيا جذب شاه كهي زمان. داشتي نم مود،يپ سقوط

 رها را غرب به ليمتما وي غرب دوستان و مشاوراني ها رهنمود شد آني 
 هرچند كند،ي م افتي در كانون نيا از كهي الهامات كه داشت نيقي او كرد،
 خواهندي سرمنزل به را او شوند، فيتوص ناصواب و بيعج ها آن نظر به

 جا نيا جالب. است لياصي منزل سر كه نداشت آن دري شك كه ديرسان
 در كهي راه اصالت به قايعم زين شاهي  خورده قسم دشمنان كه است

 باور برسند آن به خواستندي م كهي سرمنزل اصالت و بودند گرفته شيپ
 نيا در افتادن با و. كند پرسش ها اصالت نيا در كه نبودي كس و داشتند

 به تاينها كه شدي سرهم پشتي ماجراها وارد شاه كه بود» لياص« ريمس
ي شاهنشاه سيتاسي سالگ پانصد و دوهزارهي ها جشن: ديانجام او سقوط

 به وي غرب مشاوران سفارش به شيپ دهه دوي كي كهي احزاب انحالل ران،يا
 حزب سيتاس و بودند، شدهي بند سرهمي دموكراسي ساز كلون منظور
يي كارها نفت، متيق شياافزي برا اوپكي رهبر دري سع و ز،يرستاخ واحد
 دستكم كرد، محروم شيب و كم غرب تيحما از را شاه ميينگو اگر كه بودند
  .ديكشاني غرب رهبراني  حلقه درون به را اوي رهبر ازيي نارضاي ها زمزمه

    )تهران1387 آبان(

 )bahmanbazargani.com(  مكاتبه) :bazbahman@ yahoo.com(  

*  

  

  

   هجري  فيطمصهاي  پاسخ
  

  قاي قليچ خاني آدوست عزيز 
 !با درود

تر پاسخ  و جامع بيشتر   االت شما را با حوصلهؤپاسخ س  جاي داشت
اين امكان را از من سلب   رت كارهاي روزانهثو ك  ولي كمبود وقت م،گفت مي
  .مفيد واقع شود  هاي كوتاه، اين پاسخ اميد است كه ؛نمود

*****  
 

ستردگي عليه رژيم شاه شوريدند و انقالب چرا مردم ايران به اين گ -آرش
  رخ داد؟ شرايط داخلي و خارجي آن دوران، چگونه بود؟ 1357بهمن 
       

روت  و ثزادي، قرار گرفتن  آاداري، نبود   فساد دستگاه -مصطفي هجري
نت طسل  دستگاه  به  سامان سرشار كشور در اختيار گروهي محدود وابسته

و  ور كلي از عوامل اصلي طهاي مردم ب توده يمظريت عثو، محروميت اك 
رژيم   ساز ايجاد شكاف بين وابستگان به زمينه  بشمار ميرفتند كه  ريؤثم

مردم ايران از سوي ديگر بودند. و اين شكاف روز   پهلوي از يك سو و بقيه
 .شد و وسيعتر مي روز عميقتر   به

مد هرچند براي  آاجرا در   چهل به  در اوايل دهه  اصالحات ارزي كه  برنامه
و احجاف  لم ظنها را از  آو  چند سالي كشاورزان كشور را اميدوار ساخت 

و  ريزي صحيح كشاورزي در كشور   اربابان نجات داد ولي بعلت نبود برنامه
  و به مد ناكافي، روستانشينان بتدريج زمينهاي زراعتي را ترك  آدر  در نتيجه

جاي يافتن   نجا به آو در  وردند  آشهرها هجوم   به مد آو در اميد يافتن كار 
 .شهر پيوستند  لشكر بيكاران حاشيه  راً بهثكار اك

بستر مناسبي براي گرايش   يف فكري غالب بر جامعهطدر اين گيرودار دو 
 :بازوهاي انقالب اسالمي را فراهم نمودند  تبديل شدن به  عمومي به

ها پيش عليرغم سركوب از سوي  دههاز   كه  نخست تفكر اسالمي شيعه
ور  ار دميدن اندكي بود تا شعلهظزير خاكستر در انت  خاموش، بلكه  رژيم نه
با در اختيار داشتن   ع زماني تنها ارگانيزاسيوني بود كهطو، در اين مق گردد 

مساجد و سازماندهي مناسب از جانب روحانيون، ميتوانست هدايت مردم را 
و شايد  در اختيار گيرد. در اين ميان نقش خميني   براي سرنگوني شاه

و بسيج عمومي بنحوي  ايف خود را در تحريك ظبنام او و  بازيگراني كه
  نمودند را نبايد فراموش كرد. انتقال خميني از نجف به ايفا مي  شايسته
انتقال سريع   و در نتيجه و دمكراتيك  زاد  آ طو قرار گرفتن در محي   فرانسه
ن از سوي  آو پخش  داخل   از سوي يارانش به  هاي وي موزه آ ر واخبا
ير بسزايي داشتند و روز ثو تشديد سازماندهي تأ هاي خارج در تسريع  رسانه

زماني هراس مردم از زنداني   افزود. در اين برهه روز بر توانمندي وي مي  به
بر   بودند كه رزومندآبسا كساني   بود چه  و مجازات حكومت نيز فروريخته 
  و ابراز انزجار از رژيم بزندان بيافتند تا بدينوسيله اهرات ظر شركت در تثا

 .و شهرت نمايند كسب افتخار 
تحت پرچم خميني   هبيذچاكان م  خيل پيروان و سينه  واينچنين بود كه

ار ذور احياي حكومت اسالمي از هيچ كوششي فروگظمن  و به بسيج شدند
       .نكردند

انقالب اسالمي بر محور كدام طبقات اجتماعي به پيروزي  -آرش
غير «كننده بود و آيا انقالب  رسيد و نقش خميني تا چه حد تعيين

  ممكن بود؟  » اسالمي
 

  انديشه  خمير مايه  اين گرايش كه. افكارچپ ماركسيستي  -هجري
تر و بيش رفداران سوسياليزم را تشكيل ميدادطو  روشنفكران، دانشگاهيان

اين   و به انقالب اسالمي شد  بود، سرسپرده  تحت هژموني تفكر حزب توده
و در   و ارتجاع قرار گيرد بايست در برابر واپسگرايي مي  ترتيب نيرويي كه

ور رهايي انقالب از سلگه ايدئولوژي ظمن  جهت تنوير افكار عمومي به
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  و به جود شد ناخوان حركت موثهبي حداقل پيروان خود را بسيج نمايد، ذم
جاي نماند.   مانعي به  هبيون هيچگونهذاين ترتيب در مسير حركت م

و عملكرد خود در دفاع از اسالم بر  افكار   براي توجيه  استدالل حزب توده
  : استوار بود كه  لوحانه  اين تحليل ساده

غربي، جمهوري   شرقي نه  نه"و   "مرگ بر امريكا"ـ بر مبناي شعارهاي 
و  است   و ترقيخواهانه حركت جمهوري اسالمي حركتي انقالبي  "ياسالم

شد. بر مبناي اين تحليل اين حزب   ن همراه آن دفاع نمود و با  آبايد از 
انقالب ايران وارد ساخت،   حركت چپ و در مجموع به  را به  ربهضبزرگترين 
و  انگاشت  رز تفكر هر مقاومتي در برابر خود را دشمن انقالب ميطزيرا اين 

  احزاب چپي كه  چگونه  ديديم كه  و در نتيجه پرداخت   مي  مبارزه  ن به آبا 
و  حتي حزب  عيف شدند ضو ت  روز تجزيه  انديشيدند روز به جز اين مي

و انشعاب  نماند   بهره دمكرات كردستان ايران نيز از صدمات اين تفكر بي
 .چهارم را متحمل شد  بعد از كنگره

و  كشور   نان ياراي اداره آخوندها چون  آبعد از بقدرت رسيدن   هو اينك
امور كشور را   و اداره مساجد خواهند خزيد   گوشه  حكومتداري را ندارند به

  نان كه آاين ترتيب بهشت موعود   و به اي خواهند سپرد  ياران توده  به
  .شوروي خواهد بود سر خواهد رسيد  حكومتي سرسپرده

  يط  شوريدند، رژيمي كه  رژيم شاه  مردم ايران بر عليه  ين بود كهو اينچن
  بودند سرنگون ساختند به  نرا شناختهآخود   ها فرمانروايي مستبدانه دهه

اين ترتيب   و به نمايد  وردهآنانرا برآهاي  نهند خواسته بنا مي  نچه آ  نكه آاميد 
 .بايست بشود نمي  نچه آشد 

  عيت اجتماعي، و هژموني دو ديدگاهضفكرها و اين ورز تطبر بستر اين 
ع طن مق آن شد ـ حداقل در  آاز   ايدئولوژيكي ديني و چپ ـ با تعريفي كه
  .تاريخي، انقالبي غير اسالمي ممكن نبود

روشنفكران و نيروهاي سياسي مختلف با انقالب اسالمي  -آرش
ري اسالمي، به چگونه برخورد كردند. خطاهاي آنها چه بود و چرا جمهو

  ها شد؟   ي كوتاهي پس از انقالب، موفق به سركوب نيروهاي آن فاصله
  
ور كلي مبهوت و مرعوب طو بيشتر نيروهاي ديگر ب روشنفكران  -هجري

مدند  آاين انقالب بر  نوعي در پي توجيه  و هر كدام به انقالب اسالمي شدند
  به  دوران رسيده  به  تازه ياهايي را در جوار رژيمؤزيرا هر كدام براي خود ر

رژيم، سركوب تك تك   شد كه  شفته آياها تنها زماني ؤو اين ر بافتند  هم مي
اگر رژيم از همان روزهاي ابتداي بر سر كار   غاز كرد. جالب اينكه آنها را  آ
مردم كردستان را برافراشت و   زاديخواهانه آمدنش علم سركوب مبارزات  آ

ار نكرد ذمردم كرد فروگ  نان از هيچ جنايتي نسبت به آدر برابر چشمان 
نوبت قلع و قمع مجاهدين   گر. سپس كه ارهظبيشتر خاموش بودند و ن  بقيه

و  شود با رژيم مدارا كرد  بيش از اين نمي  نها اعالم نمودند كه آفرا رسيد 
غاز نمودند و چنين شد با  آن روز با حكومتداران  آمبارزات خويش را از 

 .... ها و اي ودهت
ن، مردم  آپيروي از   و به غاز حزب دمكرات كردستان ايران آاگر در 

نرا بر خالف اصول  آو  كردستان در رفراندوم تعيين رژيم شركت نكردند 
و دمكراتيك اعالم كردند، اگر حزب دمكرات تسخير سفارت  زاد  آرفراندمي 

و اين عمل را  الم كرد الملل اع امريكا را بر خالف اصول و قوانين بين
دارهاي  محكوم نمود، و بسياري اگرهاي ديگر، جمعي از اين داعيه

و چد امپرياليست با هم  در ستايش حكومت انقالبي   زادي كهآدمكراسي و 
بازي  شعبده  و برخي ديگر از نيروهايي را كه در رقابت بودند حزب دمكرات 

پس ماندهاي رژيم  كردند سردمداران جمهوري اسالمي را افشا مي
ناميدند.  و .... مي لبط  امپرياليسم، تجزيه  به  و وابسته ، چد انقالب  نتيطسل

نها را فشار داد فريادشان بلند  آجور و استبداد حلقوم   پنجه  ولي هنگاميكه
  اين ترتيب رژيم در فاصله  زادي است. به آبلي اين رژيم دشمن   شد كه

را براي تركتازيهاي   و راه نيروهاي مخالف شد سركوب  زماني اندك موفق به
و هشيار    گاه آ ياري مردم  به  جز در كردستان كه  بعدي خود هموار نمود. به

يافت و   رهبري حزب دمكرات كردستان ايران مبارزات مردم ادامه  و به
است اين مردم را بزانو   و غارت نتوانسته سركوب   لسا 30اكنون نيز بعد از 

مدن رژيم  آهمان روزهاي ابتداي بر سر كار   نانرا از راهي كه آو  ورد آدر
 .واپسگرا در پيش گرفتند باز دارد

رميدن رژيم جمهوري اسالمي را  آه طو بر سل رژيم پادشاهي طماجراي سقو
ورد، و در بوقوع  آحساب   توان يكي از تراژيديهاي تاريخ اين قرن به مي

و جبران  ريت روشنفكران، بارز ثاك  ايطيدي خو استقرار اين تراژ پيوستن 
  خوندها، وعده آواليت مسحور گفتار   ير است، زيرا اگر شيعيان معتقد بهذناپ

بودند، گروهي از اين   شده  و روئيت امام در ماه جاي گرفتن در بهشت 
هيچكدام از اينها باور نداشتند، يا حقيقت اين   هرچند به  روشنفكران كه

بودند   اين وقايع شدهوب ذكردند ويا چنان مج نرا درك نميآعواقب و  ماجرا 
گرفتند  لشكرياني قرار  زءج  گاه آنرا نداشتند و ناخود آجرأت مخالفت با   كه
  كردند و مداحي مي زدند مي  در زير پرچم و خميني و اسالم وي سينه  كه

اي و  رژيم جمهوري اسالمي كه غرقه در نارضايي توده -آرش
هاي داخلي و خارجي است چطور بر سر پا مانده و حكومت خود را  انبحر

 تا به امروز ادامه داده است؟ 
 

هاي مردم روبرو است كامالً  و بيزاري توده  ايتيضرژيم با نار  اينكه  -هجري
هاي  يتيضا. ابراز نار و سازمان نيافته  درست است، ولي مردمي پراكنده

رفي ديگر قابل سركوب است. طيدار و از رف ناپاطاينچنين مردمي از يك 
و  تاريخ انقالبات مهم و سرنوشتساز يك قرن اخير ايران   را بهذاگر نگاهي گ

انقالبها تنها   يابيم كه ساني در مي آ  همچنين كشورهاي همجوار بيندازيم به
رف شخصيتي كاريزما يا حزب و احزاب طاز   اند كه پيروزي رسيده  زماني به
يت و انقالب اسالمي طاند. انقالب مشرو و سازماندهي شده شكل فراگير مت

غاز بر سر كار  آجمهوري اسالمي از همان   اند. اينكه ن جمله آدر ايران از 
نرا نيز  آو احزاب سياسي مستقل حتي از نوع اسالمي  تشكلها   مدن همه آ

  شود نه ينها روبرو م آتمامتر با   دارد و با خشونت هر چه ممنوع اعالم مي
نفع   نگري كامل به  ينده آاز روي درايت و   بلكه  العهطم  كاري اتفاقي و بي

اگر كارگران   است كه  اين كار براي رژيم اين بوده  است. نتيجه  خود بوده
موزگاران،  آ،  شركت واحد اتوبوسراني، كارگران نيشكر هفت تپه

هركدام   شكلي وحشيانه  د بهاندازن مي  راه  يضو..... حركت اعترا دانشجويان
بدون   يضمردم نارا  و بقيه شوند هاي مختلف سركوب مي شيوه  و به  جداگانه
هار تأسف و يا ترحم ظا  نان پشتيباني نمايند، تنها به آدر عمل از   اينكه

بردار نيست. در   سركوب براي رژيم هزينه  بينيم كه ا ميذكنند. ل اكتفا مي
بر  ضاعترا  اگر در يكي از شهرها مردم به  بوديم كهروزهاي انقالب شاهد 

گشت.  غاز ميآ ضنها اعترا آحمايت از   خاستند در شهرهاي ديگر نيز به مي
  شده  از اين اتحاد و يكپارچگي مردم درمانده  رژيم شاه  و اينچنين بود كه

براي  نرا آرات طو مخا بود   و يكپارچگي را خميني ايجاد كرده و اين اتحاد بود
  .بود  خوبي درك كرده  رژيم خود نيز به

يراتش بر رژيم ثشود نيز، تأ مي  خارجي ناميده  بحرانهاي ايجاد شده  نچه آ
الملل  و قوانين بين عرف  است، زيرا جمهوري اسالمي پايبند به  اندك بوده

سخن از حقوق بشر   المللي ح بينطر شود. اگر در سثنها متأ آنيست تا از 
سخن از   كه  نگاهآكند،  رح ميط، رژيم حقوق بشر اسالمي را مرود مي

  اينكه  داند. خالصه امهاي جهان ميظرود خود را دمكراتترين ن دمكراسي مي
و براي رهايي كشورها از  دهد  و اندرز مي جهان را پند   در اين مورد همه

از بخشي   پيچد. بحران اقتصادي كه مي  بحران و مشكالت برايشان نسخه
رود  چشم مردم ايران مي  ن به آو دود  است ن بعلت تحريمها ايجاد شده آ

مدهاي كالن  آدر  مهم است اينست كه  نچه آوعيتي ندارد. ضبراي رژيم مو
وردن ماشين سركوب در داخل، تامين آحركت در   نفتي كفايت به

  هاي هيئت حاكمه خرجي  هاي گروههاي تروريستي خارج را و خاصه هزينه
 .نمايد را مي

  است، به رژيم نيز تابحال جدي نبوده  المللي عليه و مجازات بين تهديدها
نمايد. چنين رژيمي  و فشارها تمكين نمي همين جهت در مقابل اين تهديد

المللي  هاي مردم خود و قوانين بين ايتيضو نار  اتضدر برابر اعترا  كه
و  برابر تهديد جدي قرار نگيردو خارج در  و جوابگو نباشد و از داخل  مسئول
تواند  استقرار خود بكار ببرد مي ظامكانات كشور را تنها در جهت حف  همه

 .والني بر سر كار باقي بماندطبراي مدتي 
والني ديگر خواهد طرژيم براي مدتي   اين معني است كه  به  اين نه  البته

  المللي ادامه بينو  ح داخليطتازي خود در س  يكه  توانست با اين روش به
برجاي   ينده آيرات خود را در ثو خارجي تأ دهد، زيرا فشارهاي داخلي

  و سرعت فرارسيدن  محالل خواهد كشاند، ضا  و رژيم را به اشتذخواهد گ
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در   يضو سازماندهي مردم نارا تشكل  ن روزها بستگي مستقيم دارد به آ

 .و تهديدات جدي تر از خارج داخل
الصي مردم ايران از اين رژيم و اين كه يكبار ديگر مثل خ -آرش

  از چاله به چاه نيافتند مستلزم چيست؟   57انقالب 
 

هاي  توانند حامي حركت عوامل مساعد خارجي بهنگام خود مي -هجري
مدن اين عوامل  آاميد پديد   داخل براي سرنگوني رژيم باشند. ولي به

يري براي جنبش ذسارات جبران ناپـبودن خ  ار معجزهظو در انت  نشستن
در اختيار مردم ايران   ورد. زيرا اين امر نه آزاديخواهي مردم ببار خواهد  آ

يا تامين اين منافع با منافع  آ  در گرو تامين منافع خارجي است و اينكه  بلكه
اگر   ايست. بعالوه جداگانه ث، خود بح مردم ايران همسو خواهد بود يا نه

  و داراي برنامه زاديخواهان  متحد  آو  باشد   درون فراهم نشده مادگي از آ
مدن عوامل مساعد خارجي نيز، امكان  آپديد  طنباشند، در شراي  پيشرفته

و  و دمكراسي ممكن نخواهد بود زادي آنفع   برداري از عوامل خارجي به بهره
  ن ايدهو با هما من فروپاشي رژيم گروهي ديگر با نامي ديگر ضبسا   چه

و تا بخود بياييم اهريمني ديگر  استبدادي سكان تحوالت را بدست گيرند 
بعد از سرنگوني   نچه آير ظو روز از نو، روزي از نو، ن مان سوار شود  بر گرده
 .مد آبرسرمان   رژيم شاه

غاز كنيم و اين مهم انجام  آو بسياري ديگر بايد كار را خود را  بنابراين داليل
سال   30  يطرا   نچه آ  بازبيني انتقادي همه  به  مگر اينكه نخواهد شد

و شايد   اين سالها دهها  ايم، بنشينيم. گي و انديشيده ايم كرده  شتهذگــ
ها  اين گردهمايي  ايم، در همه جهان داشته طصدها گردهمايي در اقصا نقا

از هر دري است. سخنرانان ماهر   شده  هاي متنوع و گاهاً خوب ارائه برنامه
زادي، آاست. سخن از  رح شدهطاند. شعارهاي مختلف م سخني گفته

همديگر   است، به  سالنها پيچيده  ايضو ... در ف دمكراسي، حقوق بشر 
اين   ايم، در نتيجه ايم و بجاي تحمل همديگر، ديگري را نفي كرده تاخته
ي سال ديگر است، ميتوانيم سالها  بسيار ساده  هستيم. مسئله  ايم كه شده

  وريم. ولي اگر متوجه آرا بدست   و همين نتيجه دهيم   اين روش را ادامه
ايم حاصل كنيم  ورده آتابحال بدست   نچه آاي غير از  بايد نتيجه  ايم كه شده

  .و عمل كنيم  اي ديگر بيانديشيم بايد بگونه
مسيري   هو يكپارچگي باشد ن  بايستي در مسير اتحاد و عمل ما مي   انديشه

ايران يك ملت   است كه  ايم. مسير تاكنوني اين بوده تاكنون پيموده  كه
اين   و تركمن ها قوم هستند. بر پايه است، كردها، تركها، بلوچها، عربها

استدالل واهي حركتهاي ملي گرايي اين مليتها را بايد سركوب كرد، زيرا 
ف اين حركتها شوند، هد اين حركتها بدست دشمنان ايران تقويت مي

و.... هستند. مخرج  اسرائيل، امريكا  به  ايران است. اين حركتها وابسته  تجزيه

اكنون جمهوري اسالمي بر   نچه آمشترك اين تصور چيزي نخواهد بود بجز 
اهراً ظ  نيز كه  ورد. بقيه آ و فعالين حقوق ملي در ايران درمي  سر مبارزين

با جمهوري اسالمي همسويند،   يشهاپوزيسيون رژيم هستند در اين اند
و قمع   و امكان قلع جمهوري اسالمي توان  در اينست كه طتفاوت فق

و  فعالً فاقد اين توانايي  زاديخواهان مليتهاي ايراني را داراست ولي بقيه آ
نها هم با دشمنان  آو در فرصت مناسب ـ اگر دست داد ـ   امكان هستند

رفتار خواهند كرد   ي مليتهاي ايران همانگونهو يكپارچگي ايران! يعن اتحاد
 .كند رژيم مي  كه

اصوالً در   است كه  مده آانديشي در حالي بوجود  طو غل  تفاهمءسو  اينهمه
در ميان مردم از   اي كه شده  ميان مليتهاي ايراني حزب جدي شناخته

، يا و خواهان جدايي باشد وجود ندارد معروفيتي حتي اندكي برخوردار باشد
توانم بگويم در ميان كردهاي ايران چنين چيزي وجود ندارد. در  حداقل مي
  و بنابر تعاريف شناخنه  اين مليتها در درون ايران وجود دارند  حالي كه

ربايجان شمالي، تركمنها آذيا تركهاي  آ  ال اينست كهؤ، ملت هستند. س شده
دومي اخيراً حكومت   و عراق ـ كه   نسوي مرز، كردهاي ساكن در تركيه آ

مرزي   است ـ عربهاي همسايه خودمختار خود را در عراق فدرال ايجاد كرده
و   ميمه جغرافياييضاهواز ملت هستند يا نيستند؟ اگر ملت هستند چرا 

وريد؟ اگر ملت نيستند  آ حساب نمي  نها را در داخل ايران ملت به آ جمعيتي
  ايران وجود ملتهاي همسايه  هاير انكار مليتطهستند؟ نكند بخا  پس چه

بنابر پرنسيپهاي   ايران را نيز انكار كنيد. گروهي از دوستان چپ كه
  يرالملهثوجود ايران ك  كمونيستي ـ حقوق مليتها تا سرجد جدايي ـ به

بر   ايجاد ايراني فدرال هستند. فدراليزمي كه  و معتقد به كنند  اعتراف مي
ايران باشد، ولي   راي مليتهاي تشكيل دهندهمبناي حكومتهاي خودمختار ب

نان موجب دلگراني جمعي ديگر  آاعالم اين اصل از سوي   كنند كه فكر مي
 !انديشند بجز اين مي  نان خواهد شد كهطاز همو

بيشتر   همگي بر اساس نفي وجودي مليتها، سركوب هرچه  اين نگرشها كه
و در يك كالم مورد  ق طين مناكمبودهاي گوناگون در ا  توجهي به نان، بي آ

  است. چگونه ريزي شده نها پي آو غير قابل قبول قراردادن   شكار آ ضتبعي
ار ظانت  شكار چگونه آو همبستگي بيافزايد؟ باوجود اين نفي  تواند اتحاد مي
 شعارهاي توخالي دمكراسي، برابري، حقوق بشر و... را باور كرد؟  رود كه مي

ها پندي  نتيجگي  و بي  شتهذها، شكستهاي گ دگياگر واقعا از پراكن
كردارمان   نگاه آامان را اصالح كنيم  ايم بايد پيش از هرچيز انديشه موخته آ

  نها را بهآو حقوق   وجود مليتهاي ايراني  اين معني كه  اصالح خواهد شد. به
اين   ينده آدر ايران   يم پالتفرمي باشيم كهظو در فكر تن رسميت بشناسيم 

  سختي كه  كند و در مقابل مبارزه مين ميضو ت نان تأمين  آحقوق را براي 
و بدون ابهام  اي روشن  ينده آرژيم جمهوري اسالمي در پيش داريم   بر عليه
  ن درجهطاريد مليتهاي ايراني را از ليست هموذنان نشان دهيم. بگ آ  را به

 تر نان ايراني آج سازيم، خود را از و ... خار لب ط ، خائن، تجزيه ، عامل بيگانه2
  و براي هميشه  نان ننگريم آايران نشان ندهيم، از برج عاج بر   و دلسوزتر به 

تواند  مي  نان چشم بپوشيم، در اينصورت است اتحاد راستين كه آاز تحقير 
يري را در برابر رژيم جمهوري اسالمي سازمان دهد ذنيروي شكست ناپـ
 .شكل خواهد گرفت
شود  ريق ميطو از اين   اينچنين ميتوان با هم متحد شد  ما براين باوريم كه

يا سياسي   هبيذلق از نوع مطه مطف سلذنيافتاد. با ح  چاه  به  از چاله  دوباره
امي فدراليستي. ما ظن در ميان مردم در شكل مشخص ن آو توزيع  در مركز 

اير ان فدرال حاصل  مليتهاي  و كنگره داريم  در اين مسير گام برمي
سال اكنون تنها اتحاد  30بعد از   اي كه برداشتن اين گامها است، كنگره

ايراني است.   و سازمانهاي مليتهاي ستمديده  ميان گروهي از احزاب
  شاهد وجود استبداد در دستگاه  و پوست خود روزانه با گوشت   مليتهايي كه

نند  آو بر رمان مشترك دارند  آو  درد مشترك   هستند. مليتهايي كه  حاكمه
و گروهي را نخواهند  هاي سرخرمن كسي  و وعده بارديگر فريب شعارها   كه

تر  نها ايراني آو كسي از  اند  فريده آساختار ايران را   بخورند، مليتهايي كه
كنيم  اين گرايش فكري دعوت مي  زاديخواهان ايران را به آ  نيست. ما همه

    ار خواهيم نمودثدر توان داريم ن  نچه آ  و در اين راه  است رهايي  راه  كه
       1387  /8  /5   
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  هاي محسن حكيمي پاسخ

  به پرسش هاي آرش

 

استبدادي بودن رژيم سياسي در ايران اعم از سلطنتي و ديني از 
ي آن نشاندگ دستخيزد، حال آن كه آن برميي   سرمايه دارانهذات 

ت. به هر حال، رژيم شاه عالوه بر استبدادي بودن، امري عرَضي اس
گونه كه به درستي نشانده و محصول كودتا هم بود، و هماندست

جهاني و در رأس  ةلقب گرفته بود ژاندارم منطقه بود و از منافع سرماي
 .كردنگهباني مي ،داري امپرياليستي آمريكاآن سرمايه

  

  

ي عليه رژيم شاه شوريدند و انقـالب  چرا مردم ايران به اين گستردگ : آرش
 رخ داد؟ شرايط داخلي و خارجي آن دوران، چگونه بود؟ 1357بهمن 

        
توضيح وسعت و گستردگي انقالب مردم ايران عليه رژيم  : محسن حكيمي

شاه پيش از هر چيز مستلزم شناخت ماهيت آن رژيم است. رژيم سـلطنتي  
داري مبتني بر استثمار نيروي كار رمايهشاه رژيم دفاع و نگهباني از نظام س

 آنارزان بود. همين كاركرد دفاع و نگهبـاني از اسـتثمار نيـروي كـار ارزان     

كـرد. بـه   رژيم را لزوماً به رژيمي يكسره استبدادي و سركوبگر تبـديل مـي  
حقـوقي  از آنجا كه تأمين نيروي كار ارزان و شبه رايگان و بـي  ،سخن ديگر

ستبداد و خفقان و سركوب خونين نياز دارد، رژيـم شـاه   مطلق كارگران به ا
بايـد مسـتبد و    ،حقوقكننده نيروي كار ارزان و كارگران بي به مثابه تأمين
نشاندگي آن بود. البتـه،   بود. يك ويژگي ديگر رژيم شاه، دستسركوبگر مي

كه بعدها روي كار آمدن جمهوري اسالمي نشان داد، در ايـران رژيـم   چنان
نشانده نباشـد امـا كـامالً اسـتبدادي و     تواند دستتوانست و ميمي سياسي

سركوبگر باشد. به عبارت ديگر، استبدادي بودن رژيم سياسي در ايران اعـم  
خيـزد، حـال آن كـه    آن برمـي ي   سرمايه دارانـه از سلطنتي و ديني از ذات 

نشاندگي آن امري عرَضي است. بـه هـر حـال، رژيـم شـاه عـالوه بـر        دست
گونه كه بـه  نشانده و محصول كودتا هم بود، و همانتبدادي بودن، دستاس

جهاني و در رأس  ةلقب گرفته بود ژاندارم منطقه بود و از منافع سرمايدرستي 
كرد. حـال اگـر پيشـينه و    نگهباني مي ،داري امپرياليستي آمريكاآن سرمايه

دشـاهان در  درپـي پا هاي پيقدمت تاريخي استبداد دولتي در شكل سلسله
ايران را به استبداد ناشي از استثمار سرمايه و نيز به نوكرمنشـي و   ي هجامع

تـري را از ديكتـاتوري   بيفزاييم، تصوير جـامع آن نشاندگي مزدوري و دست
آوريم. اين ديكتاتوري عريان سرمايه هـيچ  استبدادي رژيم شاه به دست مي

ضي باقي نگذاشته و باعـث  روزنه و منفذي را براي طرح هيچ مطالبه و اعترا
انباشت و تراكم عظيم امواج مخالفت و اعتـراض بـه رژيـم شـده بـود. ايـن       

جامعه را بـه انبـار بـاروتي     ،رژيم شاهانباشت و تراكم عرضي و طولي ضديت با 
 همچـون توانسـت  تبديل كرده بود كه كمترين گشايش در اوضاع سياسـي مـي  

ـ    شعله ورآن را  ايجرقه  داري خـود سـرمايه   ةا توصـي كند. ايـن گشـايش ب
آمريكا در زمان رياسـت جمهـوري جيمـي كـارتر بـه وجـود آمـد و امـواج         
اعتراض مردم به سوي رژيم شاه سرازير شد. من در اينجـا وارد ايـن بحـث    

شوم كه اين توصيه در اثر غفلت دولت وقـت آمريكـا بـود يـا ناشـي از      نمي
آمريكا. بـه عبـارت ديگـر،    جهاني به سركردگي  ةريزي آگاهانه سرمايبرنامه

اين پرسش هنوز باز است كـه آيـا تصـميمي كـه در كنفـرانس گوادولـوپ       
گرفته شد از همان زمان توصيه كـارتر بـراي گشـايش فضـاي سياسـي در      
-ايران كليد خورده بود يا نه. تا آنجا كه به پاسخ به پرسش فوق مربوط مي

اي مطـرح  انگيـزه  شود، گشايش فضاي سياسي ـ قطع نظر از اين كه با چه 
شده باشد ـ باالخره به انبار باروت عظيم مخالفت بـا رژيـم شـاه جرقـه زد.      
آنچه پس از آن روي داد ديگر به تمـامي حالـت نفتـي را داشـت كـه روي      

گسـترش يافـت و   هـا دم بـه دم   شـد. ايـن شـعله   هاي آتش ريخته ميشعله
سان، به نظر بدينرژيم شاه را يكسره به آتش كشيد.  1357سرانجام در بهمن 

من، عامل اصلي وسعت و گستردگي امواج انقالب عليـه رژيـم شـاه عمـدتاً     
داخلي بود و عامل خارجي در ابتـدا صـرفاً نقـش جرقـه را داشـت. امـا بـه        

برداري از اوضـاع  موازات گسترش امواج انقالب، نقش عامل خارجي در بهره
ه يكسره قطع اميد شد شد تا آنجا كه سرانجام از رژيم شاسياسي بيشتر مي

داري ايران بدون رژيم شاه و با جمهوري اسـالمي در  و راهبرد حفظ سرمايه
انقـالب  «داري عليه رژيم شاه به پيش گرفته شد. تبديل انقالب ضدسرمايه

نتيجه و محصول همسويي و اتحاد سرمايه داخلي و خارجي عليه » اسالمي
  كارگر ـ نيروي اصلي انقالب ـ بود. ةطبق
انقالب اسالمي بر محور كدام طبقات اجتماعي به پيروزي رسيد و   : شآر

ممكن » غير اسالمي«كننده بود و آيا انقالب  نقش خميني تا چه حد تعيين
    بود؟

  
سياسي با رژيـم   ةمبارز ةكارگر ايران اگرچه دير وارد صحن ةطبق : حكيمي

زد. كـارگران  معادالت را به هـم   ةشاه شد اما همين كه وارد صحنه شد هم
شركت نفت بودند كه با بستن شير نفت در واقع ستون فقرات رژيم شـاه را  

داري در داخل و خارج براي جلوگيري از چرخش جامعـه  شكستند. سرمايه
به فكر مهـار ايـن    57داري از همان پائيز به سوي ضديت آگاهانه با سرمايه

اه، كـه در آن زمـان   اين كار از عهدة رژيم شـ غول رها شده از شيشه افتاد. 
آن بايـد عطـاي   ديگر در اذهان آحاد مردم تيرباران شـده بـود، برنمـي آمد.   

اي شد و مهـار ايـن غـول بـه نيـروي نوخاسـته      رژيم به لقايش بخشيده مي
شد كه رهبري انقالب مردم عليه رژيم شـاه را بـه دسـت گرفتـه     واگذار مي

الحـق و بـه خـوبي از     اين نيرو يعني روحانيت به رهبري خميني نيزو بود. 
اين نيرو را قادر به اين امـر كردنـد   ترين عواملي كه اين كار برآمد. مهم ةعهد
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دهـي و  سراسري مساجد براي سازمانگسترده و  ةيكي مجهز بودن آن به شبك
مردم به مسير دلخواه خود بود. انقالبي كه بـا ميـدان آمـدن     ةهدايت مبارز

كارگران عليه رژيـم شـاه بـه     ةودآگاهانتوانست به كارزار خكارگر مي ةطبق
زنـي و زنجيرزنـي   داري تبديل شود به مراسم سـينه مثابه يك رژيم سرمايه

ها كارگر و زحمتكش در روزهاي تاسوعا و عاشورا بـدل شـد. عامـل    ميليون
هاي گوناگون آن مبنـي  المللي و دولتبين ةتمام سرمايو اتحاد دوم، اجماع 

هــاي ه و پشــتيباني از روحانيــت و ليبــرالبــر قطــع حمايــت از رژيــم شــا
رژيم بود كه خود را در كنفـرانس گوادولـوپ نشـان داد. در    اين اپوزيسيون 

اين كنفرانس تصميم گرفته شد كه به هر قيمتي از نابودي ماشين نظـامي  
كارگر جلوگيري شـود و ايـن ماشـين بـراي      ةـ اداري رژيم شاه توسط طبق

كـارگر عليـه ايـن نظـام در      ةطبقـ  ةمبـارز  داري و مهـار حفظ نظام سرمايه
ها (كه بعداً توسط روحانيت كنار زده شدند) قـرار  خدمت روحانيت و ليبرال

كـارگر بـود. ايـن     ةتر از عوامل باال، وضعيت خـود طبقـ  گيرد. اما عامل مهم
-گذاشت. از يك سـو، همـان  وضعيت، تناقضي در حد اعال را به نمايش مي

كارگر بود كـه كمـر رژيـم شـاه را شكسـت. از       ةگونه كه گفتم، قدرت طبق
دار بـه  سـرمايه  ةسوي ديگر، همين قدرت ـ كه سكوي پرش بخشي از طبق 

داد. در كارگر را نشان مـي  ةقدرتي و ضعف طبققدرت سياسي شد ـ اوج بي 
دار و براي از ميان سرمايه ةكل طبق عليهكارگر در زمين خود و  ةواقع، طبق

 ةجنگيـد بلكـه سـياهي لشـكر بخشـي از طبقـ      نمي سرمايه ةبرداشتن رابط
دار بود. با آن كـه از مطالبـات طبقـاتي خـودش عزيمـت كـرد، امـا        سرمايه

روي از سياسي با رژيم شاه در پـي دنبالـه   ةمبارزسياست و  ةورودش به عرص
بخش ديگر آن بود. عليه رژيم شـاه  دار عليه سرمايه ةيك بخش از طبق ةمبارز

داد. ها به اعتصابش پايان مـي روحانيت و ليبرال ةبه توصي كرد امااعتصاب مي
كـارگر از   ةروي قدم به قدم طبقـ در جريان همين دنباله» انقالب اسالمي«

دار ايران و در اثر اتحاد و همسويي اين بخـش از  سرمايه ةيك بخش از طبق
المللي شكل گرفت و پيروز شد. تراژدي پـائيز  بين ةداخلي با سرماي ةسرماي

كارگر، يعني نيروي اصلي انقالب، دقيقاً  ةاين بود كه طبق 1357و زمستان 
زن و زنجيـرزن ايـن اتحـاد و    افقي خود نقش سـينه ضعف و ناتواني و بيبه علت 

» انقـالب اسـالمي  «، عامل اصـلي پيـروزي   ه اين ترتيبهمسويي را ايفا كرد. ب
ون فاقـد سـالح   داري رفته بود اما چكارگري بود كه به جنگ سرمايه ةطبق

براي مبارزه با قدرت طبقاتي مختص خود بدين سان و تشكل و خودآگاهي 
داري در شـكل و  بود، درست برعكس، به عامل حفظ سـرمايه سرمايه داري 

  شمايلي ديگر بدل شد.
كننده بود. او بـه  نقش خميني در اين رويداد تراژديك تاريخي بسيار تعيين

 ةهـاي شخصـي و سـابق   گيري از ويژگـي ا بهرهساالر اين رويداد بمثابه قافله
داخلي و جهاني و به ويژه بـر   ةخود با رژيم شاه و با پشتيباني سرماي ةمبارز

كـارگر از يـك سـو آرزوي     ةافقي و ضـعف و نـاتواني طبقـ   بستر توهم و بي
ديرين روحانيت ايران براي رسيدن به قدرت سياسـي و تشـكيل حكومـت    

از سـوي ديگـر، بـه     ،كـرد و ه نوري) را متحقق المشروعه (از زمان شيخ فضل
هـاي  داري ستونماشين نظامي ـ اداري سرمايه   متزلزللرزان و هاي جاي ستون

داري مبتني بر استثمار تري را براي حفاظت از نظام سرمايهبه مراتب محكم
نيروي كار ارزان كار گذاشت و در واقع با مهارت و كارداني تمام يك انقالب 

  داري تبديل كرد.ي براي حفظ سرمايه»انقالب«داري را به هضدسرماي
داري (كه من از آن چيـزي جـز انقـالب ضدسـرمايه    » انقالب غيراسالمي«آيا 
فهمم) ممكن بود؟ هم ممكن بود و هم ممكن نبود. ممكن بود، به ايـن  نمي

سازند و براي انسـان هـيچ نـاممكني وجـود     ها مياعتبار كه تاريخ را انسان
داري سراسري و كارگر از تشكل ضدسرمايه ةطبق 1357د. اگر در سال ندار

براي درهم شكستن ماشين نظامي ـ اداري و به دسـت   خود قدرت طبقاتي 
شـد.  داري ممكن ميگرفتن قدرت سياسي برخوردار بود، انقالب ضدسرمايه

هـاي نظـام   ي براي حفـظ پايـه  »انقالب«اما همين كه به جاي اين انقالب، 
داري بـر  دهد كه به هر حال قدرت سـرمايه داري روي داد نشان ميسرمايه

داري وجـود  كارگر چربيده و امكان تحقق انقـالب ضدسـرمايه   ةقدرت طبق
كند برآينـد ايـن   مسير تاريخ را تعيين ميعمال نداشته است. در واقع، آنچه 

سـازند و، از سـوي   هـا مـي  دو عامل است: اين كه از يك سو تاريخ را انسان
ها ناچارند ساختن تاريخ را در چهـارچوبي انجـام دهنـد    ديگر، همين انسان
ها تعيين شده است. اين برآيند در مورد خاص بحث ما كه از پيش براي آن

ــ نشـان   » انقـالب غيراسـالمي  «ـ و نه » انقالب اسالمي«خود را به صورت 
  داد.

چگونـه   روشنفكران و نيروهاي سياسي مختلف بـا انقـالب اسـالمي     : آرش
ي  برخورد كردند. خطاهاي آنها چه بود و چرا جمهوري اسالمي، بـه فاصـله  

     ها شد؟ كوتاهي پس از انقالب، موفق به سركوب نيروهاي آن
  

نيروهـاي چـپ   » روشنفكران و نيروهـاي سياسـي  «اگر منظور از  : حكيمي
 دانند، بايد بگويم كه ايـن كارگر مي ةطبق ةاست كه خود را مدافع و نمايند
داري نكردنـد  براي تحقق انقـالب ضدسـرمايه  نيروها نه تنها كمترين تالشي 

هموار كردند. اين نيروها نـه تنهـا   » اسالميانقالب «بلكه راه را براي پيروزي 
داري متشكل نكردند بلكه خود بـه مثابـه نيروهـاي    كارگران را عليه سرمايه

از كـارگران بـه    شـيدند وداري عمل كردند و در واقع به سهم خود كسرمايه
عنوان اهرم و ابزار براي كسب قدرت سياسي خود يا شـركت خـود در ايـن    

» خطـا «دار استفاده كنند. ايـن هـم،   سرمايه ةقدرت همراه اقشار ديگر طبق
رفـت. ايـن كـه در    نبود. از ماهيت طبقاتي اين نيروها انتظاري جز اين نمي

ي در اين واقعيت تغييـر  اصفوف اين نيروها كارگراني نيز وجود داشتند ذره
دهد كه اين نيروهـا چيـزي نبودنـد جـز نيروهـايي كـه نـه از موضـع         نمي

ناسيوناليسـم چـپ بـا    امپرياليسم ستيزي و داري بلكه از موضع ضدسرمايه
كارگرخواهي آنان براي سوار شدن بر كردند و در واقع رژيم شاه مبارزه مي

ين، سركوب آنان توسـط  چنكارگران براي رسيدن به قدرت بود. هم ةگرد
جمهوري اسالمي نيز ـ كه قطعاً بايد محكوم شود ـ هـيچ دليلـي بـر تعلـق       

داري طبقه كارگر نيست. جمهـوري اسـالمي نـه    آنان به جنبش ضدسرمايه
تنها اپوزيسيون چپ بلكه بسياري از نيروهـايي كـه در آغـاز بـا آن بـوده و      

كند. سركوب است و مياند سركوب كرده ها را به آن كردهبيشترين خدمت
گيرد كـه  نيروهاي چپ توسط جمهوري اسالمي از آن رو انجام گرفته و مي

جمهوري اسالمي حتي نيروهاي رفرميست از نـوع چـپ آن را نيـز تحمـل     
و سـرنگوني طلبانـه   كند، به ويژه اگر اين نيروها به اقـدامات براندازانـه   نمي

وب هـم ايـن بـوده و    مبادرت كنند. علت موفقيت سهل و آسان ايـن سـرك  
هست كه اين نيروها فاقد پايه و نفوذ در ميان كارگران هستند. حتي آنجـا  

اند (مثل كردستان)، پايه و نفوذشان به داليلـي  هم كه پايه و نفوذي داشته
شان با سـتم ملـي   داري و مثالً به دليل مبارزهها با سرمايهغير از ضديت آن

  بوده است.
هاي  اي و بحران مي كه غرقه در نارضايي تودهرژيم جمهوري اسال : آرش

داخلي و خارجي است چطور بر سر پا مانده و حكومت خود را تا به امروز 
  ادامه داده است؟

  
علت سرپا ماندن رژيم جمهوري اسالمي دقيقـاً ناشـي از قـدرت     : حكيمي

كـارگر از سـوي    ةافقـي طبقـ  سركوب آن از يك سو و ضعف و ناتواني و بي
تنها برگ برندة جمهوري اسالمي، قدرت سركوب آن است. اين ت. ديگر اس

رژيم قادر به هيچ گونه رفرمي براي تداوم عمـر خـود نيسـت. البتـه نقـش      
درآمد عظيم نفت در بقا و تداوم قدرت جمهوري اسـالمي را ناديـده نبايـد    
گرفت. اما اوال اين درآمد عمدتا صرف نيازهاي نظـامي و امنيتـي و اداري و   

ماشين دولتي و نيز ريخت و پاش هاي بي حـد وحصـر روحـانيون و     ديني
دولتمردان حاكم مي شود و درهـيچ زمـاني از عمـر سـي سـاله جمهـوري       
اسالمي درخدمت هـيچ گونـه اصـالحاتي بـراي كـاهش فشـار بـر زنـدگي         
كارگران قرارنگرفته است. ثانيا با توجه به سرريز تبعات بحران اخير سرماية 

داري ايران، اين درآمد از اين پس سخت كاهش مي يابد  جهاني به سرمايه
و تنها راه رژيم براي جبران اين كاهش نيز هجوم بيش از پـيش بـه سـطح    
معيشت كارگران از طريق تشديد استثمار آنان است. طبعـا ايـن هجـوم بـا     
اعتراض و مبارزه بيش از پيش كارگران روبه رو خواهد شد و طبعا رژيم نيز 

ن را تشديد خواهد كـرد. قـدرت نمـايي هـاي اخيـر بسـيج       سركوب كارگرا
» النصر بالرعـب «وسپاه و نيروي انتظامي، كه در راستاي پياده كردن نظرية 

انجام مي گيرد، زمينه سازي براي ايـن تشـديد سـركوب اسـت. امـا علـت       
بـر  موفقيت سركوب رژيم، فقط و فقط ضعف و ناتواني طبقة كـارگر اسـت.   

اني است كه جمهوري اسالمي هرگونه مبارزه بـراي  بسترهمين ضعف و ناتو
فقـر و  با تحميل كند و اي كارگران را سركوب ميدستيابي به مطالبات پايه

مهـم تـرين وظيفـة     .خود را سرپا نگه مـي دارد  آنانگرسنگي و خفقان به 
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فعاالن ضدسرمايه داري طبقة كارگر در شرايط كنوني ريشه يابي و بررسـي  
و ناتواني با هدف مبارزه براي از ميان برداشتن آن هـا  علت هاي اين ضعف 

است. با آن كه اينجا جاي اين بحث نيست، اما نظر به اهميـت مسـئله الزم   
مي دانم كه دو علت از مهم ترين علت هاي اين ضعف و ناتواني را نام ببرم. 
واقعيت اين است كه نظام سرمايه داري درعين به وجودآوردن گوركن خود 

بقة كارگر، بيگانگي كارگر با محصول كارش و بـا فعاليـت اش و بـا    يعني ط
خودش و همزنجيرانش را دم به دم بازتوليد مي كند. نتيجه مسـتقيم ايـن   
بازتوليد مدام بيگانگي، بازتوليد مدام ضعف و ناتواني و عدم اعتماد به نفـس  
در ميان كارگران است. علت دوم ضعف و ناتواني كـارگران نيـز گـم شـدن     

مبـارزه بـا    تاريخي افق مبارزه ضدسرمايه داري در زير آوار رفرميسم است. 
اين دو علت اساسي بي قدرتي و بي افقي طبقة كـارگر درگـرو بسترسـازي    
درازمدت براي تقويت فرهنگ و روحية مبـارزه ضدسـرمايه داري در ميـان    
تودة كارگران از يك سو و مبارزة نظري بـي امـان بـا رفرميسـم در اشـكال      
راست و چپ است. ايجاد چنين فرهنگ و روحيه اي است كه نمـي گـذارد   
كارگران بـه سـينه زن و زنجيـرزن جمهـوري اسـالمي يـا فـدايي شـاه يـا          
پيشمرگ رفرميست هاي چپ و راست و به طوركلي به سياهي لشـكر ايـن   

 يا آن بخش از طبقه سرمايه دار تبديل شوند.
اين كه يكبار ديگر مثل انقالب خالصي مردم ايران از اين رژيم و  : آرش

    از چاله به چاه نيافتند مستلزم چيست؟ 57
  

اعـم از فقـر و بيكـاري و    مصائب و سيه روزي كنوني مردم ايران  : حكيمي
» صنعت ملي«گرسنگي و خفقان و ... نه ناشي از فقدان دموكراسي يا نبود 

 ةي رابطـ سـرمايه يعنـ   ةو چيزهايي از اين دست بلكه معلول حاكميت رابط
خريد و فروش نيروي كار است. بنابراين، رهايي مـردم از وضـعيت موجـود    

اجتماعي  ةكارگر با رابط ةمتشكل و قدرتمند طبق ةفقط و فقط در اثر مبارز
متشـكل و   ةشـود. منظـورم از مبـارز   سرمايه و درنهايت الغاي آن ميسر مي

-يكاسازي راستاجتماعي سرمايه نيز نه سند ةكارگر با رابط ةقدرتمند طبق
هـاي متفـاوت   هـا هـر دو شـكل   نمايانه. اينبازي چپگرايانه است و نه فرقه

شوند بلكه بـا  سرمايه منجر نمي ةرفرميسم هستند و نه تنها به نابودي رابط
هاي ديگري از اين رابطه (از جمله سرمايه دولتي ـ  تالش براي برپايي شكل

د. بـراي رهـايي از وضـعيت    كننحزبي) دقيقاً در جهت تحكيم آن عمل مي
داري كنوني خـود را  ضدسرمايه ةكنوني، كارگران بايد قبل از هر چيز مبارز

خود را در شوراهاي كارگري سـازمان   و به صورت متحد و متشكل درآورند
تشكل سراسـري و  «تا در ادامة مبارزه از به هم پيوستن اين شوراها   دهند

. محـور و نقطـه عزيمـت    جود آيـد به و» ضدسرمايه داري طبقة كارگرايران
باشـد،   »ايـران  كارگر ةاي طبقمنشورمطالبات پايه«اين شوراها بايد مبارزة 

ايران اسـت. در جريـان    ةكه مطالبات اكثريت قريب به اتفاق ساكنان جامع
مبارزه براي تحقق اين مطالبات، كارگران بايد با تكيـه بـر قـدرت متشـكل     

دار ودولـت آن را عقـب بنشـانند و در    سـرمايه  ةخود مرحله به مرحله طبق
خود را خودآگاهانه سـازند، يعنـي آن را بـه افـق الغـاي       ةهمان حال مبارز

هـاي  خريد و فروش نيروي كار مجهز كنند. بديهي اسـت كـه بخـش    ةرابط
مبارزه بايد راهكارهاي مناسب و مقتضي را اتخاذ كارگر در اين  ةمختلف طبق

هـا در مـورد مراكـز در معـرض تعطيـل و      انهكنند، مثالً راهكار تصرف كارخ
هـا بايـد   راهكار اعتصاب در مورد مراكز داير كار و توليد. اما تمام اين بخش

داري مجهـز  به افق لغو كارمزدي به عنوان اساس و جوهر مناسبات سـرمايه 
بازهم به گوشت دم توپ و سياهي لشكر اين يـا  باشند. در غير اين صورت، 

ي، خـواه سـلطنت طلـب و ليبـرال اصـالح طلـب يـا        آن جناح سـرمايه دار 
بـه قـول شـما از چالـه بـه چـاه       رفرميست راست و چپ، تبديل مي شوند 

گيـري  اوجاعتال و در اثر كه بي ترديد  ،خواهند افتاد. پيدايش اوضاع انقالبي
خـود بـه كـارگران متشـكل در     به وجود خواهد آمد، همين مبارزات جاري 

 ةخواهد گفت كه بقيـ جهز به افق لغو كارمزدي و مشوراي سراسري انقالبي 
  راه رهايي از وضع موجود را چگونه بايد رفت.

*  

  
  

  

  
  

  هاي ابراهيم عليزاده پاسخ

  به پرسش هاي آرش
  

 عليه رژيمه و در حركتي توده اي گسترد به شكلي چرا مردم ايران :آرش
 وشرايط داخلي  ،رخ داد 1357انقالب بهمن  شاه شوريدند و سلطنتي

  بود؟  چهآن دوران  جهاني حاكم بر
  

بايستي در  را 1357انقالب  و تاريخي ريشه هاي واقعي :ابراهيم عليزاده
اصالحاتي كه در زمينه هاي  در ايران و خورشيدي تحوالت دهة چهل

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسط رژيم شاه از باال و تحت فشار  مختلف
د. آن نمو، جستجو ريكا هدايت گرديدقدرت هاي سرمايه داري به ويژه آم

به صحنه  نوخاستهجديدي را با انتظارات  اجتماعي اصالحات نيروهاي
 .برآورده سازد را بتواند توقعات آنها يا اين كه كه بخواهد و بدون آن كشاند،

كه خود موجد  سلطنتيرژيم  مشروعيت سياسي و مقبوليت اجتماعي
از رهگذر در اين دوره بود،  كثيرياجتماعي و فرهنگي  تحوالت اقتصادي،

   و نيروهاي اجتماعي برآمده از آن، به چالش كشيده شد. تحوالت همين
نيروهاي مولده در  رشد و تكامل پروسه به لحاظهم  1340اصالحات دهه 
تي، ضرور همچون منافع سرمايه جهاني،تأمين  نظرمهم از  داخل كشور و

مناسبات اقتصادي ــ  از يك سو اجتناب ناپذير مي نمود، بدين معنا كه
ايران به شدت نيازمند  حاكم بر جامعه نيمه فئودالي اجتماعي عقب مانده و

 اجتماعي و و كاهش تضادهاي ، به نحوي كه نياز مبرم به تخفيفتغيير بود
چنانچه از باال و در چارچوب رفرم هاي كنترل شده پاسخ به تغيير  الزام

در چشم انداز سير  اجتناب ناپذير به امري، انقالب از پايين نمي يافت،
  .تحوالت و دگرگوني هاي اجتماعي بدل مي گرديد

فروش، كار ارزان، ذخاير عظيم  از سوي ديگر سرماية جهاني به بازار
نظير نفت و نيز زمينه هاي بكر و دست نخورده  مواد خام زيرزميني و

ايران براي  اينرويآزمندانه چشم دوخته بود، از  ،ايرانسرمايه گذاري در 
 هم منابع زيرزميني زيرا انگيز بود.بروسوسه  يسرمايه جهاني كشور
  ژئوپلتيك از موقعيت حساس داشت، هم درمنطقهسرشاري در اختيار 

 با توجه به ساخت جوان جمعيتي خود، بسان چنين هم بود و برخوردار
  .تلقي مي گرديدمنبع پايان ناپذير نيروي كار ارزان 
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نيروي كار كه   اوالً مي بايست اكثريت ،مزبور مين نيازأت با هدف بنابراين
سكونت گاه  مقياس ميليوني از بود، در و مناطق روستائي ساكن در دهات
عرضه  كثرت روستا كنده شود تا مانند هر كاالي ديگري به دليل خود در
اهم امكان خريد ارزان و تقريباً رايگان آن فر سهل الوصول بوده، در بازار،
كه از توان خريد  دمي ش ايجاد ي همطبقة متوسط اً مي بايست. ثانيگردد

 بازار سرمايه داريبه مصرف كنندة كاالهاي  دينسانب نيز برخوردار باشد تا
  .گرددتبديل 

 ،نقاط ديگر جهان نيز در پاسخ به نيازهاي سرمايه جهاني درهمين دوره در
 30كه بحران سياسي دهة  اصالحات مشابهي صورت گرفته بود. رژيم شاه

الزم را به ويژه بعد از سفر  اعتماد به نفس ،انده بودرگذ را از سر خورشيدي
كمك مشاوران  اب به دست آورد، تا شاه به آمريكا و جلب حمايت كندي،

  در اين مسير گام بردارد.  يي خودمريكاآ
 انقالب"كه شخص شاه مشتاق بود آن را  اصالحات برنامه بدين ترتيب 

بنامد و به تغيير ايران از يك جامعه  "انقالب شاه و مردم"و يا  "سفيد
مبتني بر كشاورزي و پيشاسرمايه داري به يك جامعه نيمه صنعتي سرمايه 

 1341بهمن  6داري و آماده ادغام در نظام اقتصاد جهاني منتج گرديد، در 
  آغاز شد.
درعين حال ، برنامه كه هسته مركزي آن اصالحات ارضي بود اما اين

 گرچه عنوان مثاله ب ود.مي نم اكارآمدمحافظه كارانه و به يك معنا ن
 11، اما پرداخت اقساط گرديدمالكيت زمين به بخشي از دهقانان واگذار 

جمعيت روستا را تشكيل  درصد 30 ساله براي قشر فقير دهقانان كه حدود
اخت اقساط وام به باز پرد قادر مي نمود به طوري كهدادند، كمرشكن  مي
را با  خود هاي مجبور شدند زمين نبسياري از آنا بدين ترتيب نبودند. ها

 و خود واگذار يا دهقانان ثروتمند هاي سابق و قيمت هاي ارزان به ارباب
  .ناگزير در پي كسب معاش راهي شهرها گردند

نيروي انساني روستا را تشكيل  درصد 40 به كه نزديك نيز خوش نشينان
زميني  هرگز در چهارچوب اجراي برنامه اصالحات ارضي، دند،دا مي

از نتايج اصالحات دولتي،  ناراضي سرخورده و ، بنابرايندريافت نكردند
درحاشية شهرها مسكن گزيدند و درحالي كه از حداقل خدمات  ناگزير
دند. بدين ترتيب مدام بر خيل نها حلبي آبادها را بنا ،بي بهره بودند شهري

بسر مي  فقر و محروميتشينان شهرهاي بزرگ كه در نهايت حاشيه ن
، افزوده بار خود مي دانستند رژيم شاه را مسبب وضعيت فالكت و بردند

  مي گرديد.
درهمين دوره و در پي فرآيند كاربست مدل نوسازي و اصالحات بورژوايي 

سطح  نيز در حالي توسعه يافتند كه از سويي هاهدانشگااز سوي رژيم شاه، 
اي  عقب مانده مديريت و برخوردار از فني در آنها نازل آموزش آكادميك و

در  به تازگي گشوده شده افق هاي و آمال بودند كه قادر به پاسخگويي به
در  حضور پليسي رژيم و از سوي ديگر به دليل بودنجوانان  برابر خيل
 شدت سركوب ميه هر نوع اعتراضي ب يدانشگاه وآموزشي  محيط هاي

 دانشجو از لحظه ورود به دانشگاه ناراضي ومتأثر از چنين فضايي  .ديدگر
سانسور شديد و  ،سركوب خشن، سلب آزادي بيان بدينسان معترض بود.

روشنفكران  ،ممنوعيت هر نوع فعاليت سياسي در دانشگاه و خارج آن
  داد. ناراضي را به عكس العمل هاي خشن در مقابل رژيم سوق مي

تأثير دست آورده بودند، اما ه هاي اجتماعي حداقلي را ب يزنان آزادگرچه 
و كم رنگ مي زندگي زنان بسيار محافظه كارانه  براصالحات  مستقيم
فاقد جسارت الزم براي تسري دامنه رژيم شاه در اين زمينه نمود، 

از شريعت اسالم  منبعثقوانين  حيطه نفوذ مذهب واصالحات عميق به 
 اجراي نيز از طريق يتوانست در ميان توده زنان ايرانشاه ن بدين طريق بود.

  دست بياورد. ه پايگاه محكمي ب مدني، اصالحات
 هنگفت به آهنگ درآمد نفت چهار برابر شد. اين درآمددرهمين دوران 

به  در ضمن رشد مناسبات سرمايه داري در ايران سرعت بخشيد اما
 با عملكرد خود،اد كه ميدان د ي در و پيكر نيزگسترش يك بوروكراسي ب

 هم چنين پا به پاي افزايش .به نارضايتي هاي عمومي دامن مي زدروزمره 
 مردم اقتصادي و اجتماعي انتظارات ، در حالي كهدرآمدهاي سرشار نفتي

  .گرديدثروت مدام عميق ترمي  ، فاصلة فقر ونيز فزوني مي يافت
ي كليدي اقتصاد ها درآمدهاي نفتي به دولت امكان داد كه كنترل بخش

، درهمين دست بگيرد و خود به بزرگترين كارفرما تبديل شوده كشور را ب

. فساد گرديدبوروكراسي دولتي نهادينه  دستگاهدر  نيز فساد مالي دوره
هزار فاميل كه  زنجيره دربار شاه گسترش يافت، سرمايه داران متعلق به

مربوط به رقابت  ت هايفرص ، تمامرا شامل مي شدندشاه و دربار  اطرافيان
ي تجاري و اقتصادي پيمانكاري ها آزاد براي كسب قراردادهاي بازرگاني و

مي ربودند. بدين ترتيب يك قشر  چنگ ساير رقباي هم طبقه اي خود از را
هم چنين يك قشر  ،سرمايه دار ناراضي هم سر برآورد. درنتيجه اصالحات

بقة متوسط گسترده كه در ط يك و به دست آوردامتيازاتي  ،مرفه متوسط
خود را ناشي از  ناكامي حسرت كسب چنين امتيازاتي مي سوخت و

هاي  . اصالحات ارضي در سالظهور يافت تبعيضات رژيم مي دانست،
در نتيجه مايحتاج روزانه  نگرديدنخست به افزايش توليد كشاورزي منجر 

 ،گرانيصورت ه بحران اقتصادي مزمني ب تر و زندگي مردم مرتب گران
  دامنگير مردم ايران شده بود. 

تضادها و ناهمگوني اصالحات شاه نه تنها به  كه بينيم بدين ترتيب مي
وعظيم در سطوح  هدرمقياس گسترد به آن اجتماعي پايان نداد، بلكه هاي
آبستن انقالبي  خورشيدي 40دامن زد. جامعة ايران درهمان دهه  نيز ديگر

اسبات كهنه فئودالي را در همه سطوح بقاياي منمي توانست  بود كه
 د. اصالحات شاه آن انقالب راسازفرهنگي دگرگون  اقتصادي، اجتماعي و

 اما ساخت از دستور جامعه ايران خارج براي مدتي نه چندان طوالني
  پروراند. در بطن خود زمينه هاي بروز يك شرايط انقالبي ديگر را همزمان

داري امپرياليستي به رهبري اياالت لحاظ شرايط خارجي هم سرمايه  به
به  و قدرت صنعتي و رونق اقتصادي بسر مي بردمتحده آمريكا در اوج 

 گسترش بازارهاي سرمايه نياز حياتي داشت. رقابت بين اتحاد شوروي و
 سر بر و را به خود اختصاص مي دادمريكا محور سياست بين المللي آ

 گوشه و هاي فراواني در شكشمك جنگها و ،مناطق نفوذ يكديگر تصاحب
مريكا براي جلوگيري از گسترش نفوذ اتحاد آكنار جهان در جريان بود. 

ثبات در اين مناطق  هاي با شوروي به مناطق تحت نفوذ خود، به دولت
افغانستان پس از كودتايي  ميالدي، كشور 70در اواخر دهه  احتياج داشت.

. گرديدحاد شوروي تبديل به منطقه نفوذ ات عمالً ،روي داد آنكه در 
  نگراني در مورد ايران براي آمريكا بسيار جدي تر بود. 

با اميد به كسب آزادي و  ،ايران در درچنين شرايطي توده هاي مردم
برخورداري از يك زندگي بهتر و انساني عليه رژيم شاه شوريدند و امواج 

فت. در طول گررا فرا  انقالب به تدريج و در طول يك سال سرتاسر ايران
ناتواني رژيم شاه در كنترل امواج انقالب براي  1357هاي پائيز سال  ماه

 مطالعة گزارش و فراوانمريكا عيان گرديده بود. پس از بررسي هاي آدولت 
كه  ( سوليوان و پارسونز ) در تهران، انگلستان مريكا وآهاي روزمره سفراي 

ريكا به اين نتيجه رسيد كه مآاوضاع را از نزديك زير نظر داشتند، دولت 
اوضاع را  تممكن اس و خواهد داشتن پشتيباني از شاه ديگر سودي در بر

ايران هم به دامن  ،افغانستان چون و سوق دهدبه نقطة غيرقابل برگشتي 
  .فرو غلتداتحاد شوروي 

سيون يي ملي گرايان ليبرال كه در اپوزيمريكا به تواناآدر اين دوره دولت 
، براي كنترل اوضاع اعتمادي نداشت. آمريكا و اي داشتندجرژيم شاه 

ش به يك سنگربندي جديد در مقابل خطر خارج شدن ا متحدين غربي
به دور اتحاد شوروي ايجاد  پيش از اين ايران از حوزه كمر بند امنيتي كه

يت مادي وجودم در قبلها  كرده بودند، نياز داشتند. دولت آمريكا از مدت
و قابليت  ها ظرفيت ،سيون شاهيجريان اسالمي اپوز يشه هايو آراء و اند

 مشاهده مي نمود، لذا هاي مناسبي براي تبديل به دژ ضد كمونيستي
و  هاي منعطف روش اتخاذرا به  وي هموارهشاه و دربار  مشاوران آمريكايي

ه يبه توص هم شاهو  كردند مي ترغيب رهبران جريان مزبوردر قبال  ماليم
  د.نمو ميعمل آنان 

و  علي شريعتي در هزاران نسخه چاپ آثار كه درحالي درچنين شرايطي،
در دسترس همگان قرار مي گرفت و نيز مركز فرهنگي حسينيه ارشاد در 
تهران با امكانات فراوان و چاپخانه مجهز عمالً در اختيار وي و همفكرانش 

شر تپ و منآزادانه چا ،مكتب اسالم در قم نشريه هم چنينو  قرار داشت
، داشتن يك جزوه ماركسيستي ه دليل به همراهب فقط چپ ينفعال ،شد مي

  تحمل مي كردند. حبس هاي طويل المدت را مي بايست رنج
ي عنوان سياسته دولت آمريكا ب د همچون زمان حاضر،جنگ سر طولدر 

هاي متحد خود را از خطر سقوط حفظ  كوشيد نه فقط دولت ، ميمشخص

http://dialogt.de/



    1357سي سال پس از انقالب بهمن ماه 

٥٨  102 ي آرش شماره

هم به تالش مي ورزيد نيم نگاهي مان حال همواره كند، بلكه در ه
آتي  و احتمالي داشته باشد و متحدين بالقوه رژيم هاي مزبورسيون ياپوز

. مدارك و شواهد بسياري وجود دارد كه جستجو نمايد خود را در ميان آنها
 است با افرادي جانبيهاي  كانال طريق هاي آمريكا از تماس نشان دهنده
را اشغال  اسالمي نوخاسته مهم حكومت پست هايدام ك كه بعدها هر

تماس  اًبعد از ورود خميني به پاريس با وي نيز رسم نمودند. به طور نمونه
دولت آمريكا بعد از  جالب آنكه شد. منعقد و قول و قرارهايي نيز گرفتند

را تعقيب و روي  يسياست ، چنينسقوط دولت ظاهر شاه در افغانستان
هاي  . سيل پول و سالحنموده بود رژيم كابل حساب باز مخالفان اسالمي

تقويت و  افغانستان را حركت اسالمي در ،مريكايي از طريق پاكستانآ
  قدرت رساند.ه سرانجام آن را ب

 دارايايران هم به اين نتيجه رسيده بودند كه رژيم اسالمي مورد مسئله  در
نفوذ اتحاد مقابل  سنگربندي در چشمگيري در راستايظرفيت هاي 

هاي سرمايه  آمريكا و دولت در نظر 57. در دوره انقالب مي باشدشوروي 
امواج  مهار كنترل اوضاع سياسي و به نسبتداري غرب، منافع اقتصادي 

از درجه دوم اهميت ود،مي نمانقالب كه نتايج آن غيرقابل پيش بيني 
يني خم نشان مي دهد كهدر دست است مداركي  گرچه. (برخوردار بود

 ويجريان نفت به س باره ادامه بي خللدر قبضه قدرت در ايران،قبل از 
  داده بود).  تضمين هاي فراوان و قانع كننده اي به طرف هاي غربي ،غرب

مريكا در كنفرانس گوادلوپ با متحدين اروپايي آ ،احوالي در چنين اوضاع و
ارتر، اشميت، (كپرداخت  به رايزني راجع به رژيم شاه و آينده ايران خود

 ندديبه اين نتيجه رس متفق القول ان از سوييكاالهان، ژيسكاردستن). آن
و از  وجود ندارد و دربار از شاه حمايتلزومي براي ادامه  بيش از اين كه

ملزومات مهار انقالب را در اختيار جريان  سوي ديگر تصميم گرفتند كه
  اسالمي قرار دهند.

هاي  تالش نوشت رژيم شاه را تعيين وكنفرانس گوادلوپ سردر حقيقت 
كشورهاي غربي را براي جايگزين ساختن خميني به جاي شاه هماهنگ 

هاي ماشين و  نمود يبيطرف اعالم ارتش فوقتصميمات  اتخاذنمود. بعد از 
ه كار افتادند. آنها در آن هنگام   به نفع جريان اسالمي به تبليغاتي غرب ب

از  دفاع و انقالب توانائي كنترل بختيار هپورشا خوبي مي دانستند كه دولت
. دولت بختيار را دارا نيستمنافع غرب در مقابل خطر نفوذ اتحاد شوروي 

با جريان اسالمي به  بيابند مجال از رهگذر آن فرصتي بود تا تنها براي آنها
  توافق برسند.

 ايران آنها نگران بودند كه دخالت بي موقع ارتش اوضاع را از كنترل خارج و
 د، از نظر آنها چنين وضعيتي بهساز به يك بي ثباتي دراز مدت دچار را

. حسوب مي گرديدايران به دامن اتحاد شوروي ممنزله مقدمات فروغلتيدن 
را  ژنرال هايزر به تهرانن ادعا كه مطابق با آن هدف سفر اي ،به همين دليل

 .واقعيت نيستجلب حمايت ارتش از دولت بختيار معرفي مي كند، قرين 
ه سابقه كه نفوذ زيادي بر فرماند عنوان يك ژنرال باه هايزر را ب درحقيقت

در همان حال سياستمدار كارآمدي نيز بود  هان باالي ارتش شاه داشت و
به  و آماده سازي مسيرگرانه  گونه اقدام كودتا ارتش از هر با هدف منع
تش به شاه وفادار بودند . سران ارراهي ايران نمودند ،خميني يدنقدرت رس

و او بود كه بختيار را منصوب كرده بود. بنابراين ارتش با بختيار مشكلي 
 ليكننداشت و فرمان پشتيباني از بختيار را از شاه دريافت كرده بود. 

 پس داشتند، خاطر كه بختيار خواهد رفت اطمينان ها از اين آمريكائي
قدرت رسيدن ه راه را براي ب اين بود كه ارتش مي بايستي اساسي مسئله

 نيز بتوانند با به دست گرفتن قدرت سياسي، آنها تا سازد اسالمي ها هموار
  در آورند. كنترل به انقالب را سركش امواج

ه قبوالندن خميني ب ،اين البته بخشي از استراتژي بود، بخش ديگر آن
بود.  به افكارعمومي مردم ايران سلطنتي عنوان آلترناتيو وضع موجود

خميني كه ابتدا قرار بود بعد از تبعيد از عراق در كويت و يا در سوريه 
مستقر شود، به توصيه مشاورانش تغيير مسير داد و روانه پاريس گرديد.  

ه ب هاي تبليغي غرب تمام دستگاه نوفل لوشاتو،پس از استقرار خميني در 
يدند. درحالي كه متمركز گرد او روي هاي فارسي زبان آنها بر ويژه سرويس

ما چپ ها در داخل كشور با حداقل امكانات، نسخه هاي پلي كپي شده 
شب بخش  كرديم، هر اعالميه هاي خود را درمقياس محدودي توزيع مي

هاي خميني را در سرتاسر ايران جار مي  سي فرمان. بي. فارسي راديو بي
  د.را به خورد مردم مي دا !خبر مشاهده عكس امام در ماه زد و

 هاي نسبي مهمي من انقالب ايران در سير پيشروي خود پيروزي رظنه ب
 در شهرها، يتشكيل شوراهاي مردم از جمله مي توان به .حاصل نمود هم

يك دموكراسي واقعي از پائين  و برپايي شوراهاي كارگري در مراكز توليدي
بختيار،  تتن دادن به دولعالوه ه . باشاره كرد در زمينه آزادي بيان و غيره

 وردهاي انقالبادست بايد به حساب خروج شاه از ايران را و انحالل ساواك
  .گذاشت

 ،كه خطر يك بديل اسالمي براي انقالب 57ماه  دي دراز منظري ديگر، 
، انقالب به يك سازش با حكومت بختيار و جدي به نظر مي رسيدواقعي 

 به نست اين سازش راتوا اين است كه چه نيرويي مي سوالنياز داشت. اما 
  ؟رساندانجام 

در جناح چپ غير  الزم براي پيشبرد اين امر خطير، نه در واقع درايت
با نفوذي كه در آن هنگام  و مذهبي وجود داشت و نه چنين نيروي واقعي

 22قيام  اين وصفبتواند پرچمدار اين سازش ضروري  باشد، موجود بود. با 
يك ضد  به مثابه در اين ماجرا زها،و برخوردهاي مسلحانه آن رو بهمن
ود و در حالي اتفاق افتاد كه خميني مرتب مردم را از وقوع نم عمل جريان
 نعره هاي پيروان وي گوش همگان را كر مي كرد داشت و حذر مي آن بر

 ،مردم كه به غريزه گوش . اما"آقا هنوز فرمان جهاد نداده است": كه گويا
 و بودها بدهكار ن ته بودند، به اين حرفخطر مصادره انقالب را درياف

 كه هواداران خميني مي ،بنيادهاي قدرت هحمله ب بدينسان در آن روزها
د. اين رويداد كه گرديخواستند آنها را دست نخورده تحويل بگيرند، آغاز 

هاي بعد دشوارتر  سركوب انقالب را در سال امر ،بود 57نقطه اوج انقالب 
ليكن  بودند و كار سركوب انقالب به درازا كشيد.مردم مسلح شده  ،نمود

را كه رژيم شاه نتوانسته بود به انجام  وظيفه سركوب انقالب سرانجام
  رساند. پايان خودبه  60هاي نخست دهه  برساند، رژيم اسالمي در سال

محور كدام طبقات اجتماعي به پيروزي رسيد و  انقالب اسالمي بر :آرش
ممكن  "غيراسالمي"آيا انقالب  يين كننده ونقش خميني تا چه حد تع

  بود؟
   

انقالب "عنوان يك ه ب 1357خصلت نمايي كردن انقالب  :عليزاده
 ها ايراني كه براي آزادي و ليونيستمي است بر م ، بي شك "اسالمي

  عليه رژيم شاه شوريده بودند. برخورداري از يك زندگي بهتر
 ،ر رژيم شاه را اعتصابات كارگرانآيا كم بپرسم كه اكنون اجازه بدهيد من

دانش آموزان شكست يا سينه زني هاي  دانشجويان و ،معلمان ،كارمندان
شبانه  اهللا اكبر شعارسردادن  باهي ها لحزب ال عربده كشي هايعاشورا و 

رژيم شاه در بازار تهران شكست خورد يا در صنايع نفت  خانه ها؛ بر بام
عنوان يك سنگر پرتحرك مبارزه عليه  هجنبش دانشجويي ايران ب ؛جنوب

يك جنبش حزب  57در آستانة انقالب  و 50هاي دهه  رژيم شاه در سال
دانشجويان  را آن آخر حرفپيشرو كه  يا يك جنبش سكوالر و و هي بودلال

دانشگاه  سيون دريآيا جريانات مذهبي اپوز ؛كمونيست مي زدند چپ و
 قابل تصور است كه زنان ايران درآيا  ؛حاشيه اي نبودند كامال منزوي و

قوانين اسالمي را  به قصد اين كه باشند آمدهها  مقياس ميليوني به خيابان
تركمن صحرا براي  آيا مردم كردستان و ؛ندساز بر زندگي خود جاري

طلب مي  را انقالب اسالمي قيام كرده بودند يا حقوق انساني اوليه خود
گامي كه شعار حكومت اسالمي، به شعار حتي هن كردند؛ و باالخره اين كه،

كمتر كسي از مردم مي دانست كه  آيا بخش وسيعي از مردم تبديل شد،
بايد اين حقيقت را بدانيم كه   ؟چه فجايعي نهفته استدر پس اين شعار 

ها  كه مردم را به خيابان استحكومت اسالمي محصول شكست آرزوهايي 
  كشانده بود.

 كه حركت اسالمي هم گرايشي بود در ه داشتازجهتي ديگر بايستي توج
رهبري داشت  ،ديگر هاي گرايشي كه برخالف گرايش،اين خيزش همگاني

نظري خود را داشت، گرايشي  ، نهادهاي خود را داشت، پايه هاي فكري و
در جامعه ايران به  ،دولتي در دولت همچونساليان طوالني  يكه در ط

  حيات خود ادامه داده بود.
اهي به تاريخ يك صد ساله اخير ايران از انقالب مشروطيت به اين اگر نگ
تحول  جامعه ايران سه يك قرن گذشته،در  يافكنيم، خواهيم ديد كهسو ب
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. هربار جامعه ايران از يك برجسته و پراهميت سياسي را به خود ديده است
 و شده پرونده قدرت سياسي باز ،هر سه بار گذار و درمرحله بحراني 

 امكان تغيير در قدرت سياسي ميت موجود زير سوال رفته است. هربارحاك
 كسب مبارزات مردم براي ليكن هرباربه نيروي مردم فراهم آمده و  با اتكا

 مطالعه گرايش از اينروي است. مواجه شدهشكست  با آزادي و زندگي بهتر
ما  هب دوره، سه اين كدام از هر آرايش نيروهاي سياسي در هاي اجتماعي و

  . مي رساندواقعي اين شكست كمك  جايگاه فهم عميق تر در
و  سه دوره بحراني سرفصل ويژه دره ب، در طول تاريخ صدساله اخير

سقوط ديكتاتوري  دوره پس از ،)1285-1299انقالب مشروطيت ( پرتالطم
) و سرانجام دوره 1320-1332( مجنگ جهاني دو بيست ساله رضا شاه و

به سياسي  ) سه گرايش اجتماعي و1357-1361( ضد سلطنتي انقالب
مشاهده  قابل كم و بيش به تفكيك ،هاي متناظر آنهاه گرو احزاب وهمراه 
  :است

بوده و هست، جريان شدت تشنه كسب قدرت ه ب كه گرايش نخستين
همواره به صورت دولتي گرايش  اين سياسي ـ مذهبي شيعه مي باشد.

معه ايران حضور داشته است. بسياري از جا در تاريخ صد ساله اخير ،سايه
 شدند. از امور فصل مي حل و سايهين دولت همامور روزمره مردم از طريق 

 در حوزه اختياراتطالق  دادرسي گرفته تا ازدواج و مربوط به كار قضاوت و
و  ، امالكموقوفات به طور خاص عوايد حاصل از .قرار داشته انداين جريان 

به  جريان مزبور قرار داشت تحت كنترل ي كهعزمين هاي زراعي وسي
 صرفمذهبي از پايين به باال و  هنگفت جمع آوري وجوهات انضمام شبكه

را  و ثروتمندي شبكه تشكيالتي گسترده امكان ايجاد آن از باال به پايين،
اين  به عالوه .شيعه، فراهم مي ساخت مراجع تقليد مطلق تحت كنترل

خاصه  بود. را دارا خود خاصهاي  سازمانو  شناخته شدهجريان رهبران 
ي كه اين يا آن مرجع تقليد از شريعت يتفسيرها شريعت اسالمي و آن كه
منسجم و آماده اجرا، در  اجتماعي ـ پالتفرم سياسي به مثابه داشت،
 دو وجهي بود. رابطه اين جريان با قدرت حاكم همواره رابطه انآن دسترس

 ،اين جريان در انقالب مشروطيت عمده بخش عشق و نفرت بوده است.
خود  كه بعد از مدت كوتاهي همراهي نمود، ليكن انقالب با به ناگزير ابتدا

، نخست يافتانقالب مشروطيت بيگانه  خواهانه هاي آزادي را با آرمان
پشت  و آرمان هاي آن مشروعه خواه شد و سپس به كل انقالب مشروطيت

  كرد.
باز هم شاهد حضور سياسي  ،مصدق عصرو در در دوره جنگ جهاني دوم  

اين گرايش در صحنه كشمكش هاي اجتماعي و سياسي ايران هستيم. اين 
اما به سهم خود به موج  ،جريان گرچه در اين دوره در حاشيه بود

دمكراسي خواهي در ايران ضربه زد. همين جريان بود كه در دوره انقالب 
ب  تحرك پيدا كرد و سرانجام با غلبه بر (دوره سوم) با امواج اين انقال  57

  به قدرت رسيد.  ،انقالب و سركوب كنترل ديگر و هاي گرايش
رشد  ليبرال غرب گراست. پيدايش و ـگرايش دوم، جريان ناسيوناليست 

ايران، به  اين جريان به شگل گيري تدريجي مناسبات سرمايه داري در
اين  ن و تئوريسين هايرهبرا گردد. هاي نخست قرن بيستم بر مي سال

زمانه خود را  مدرنتحصيل كرده اي بودند كه فرهنگ  ، روشنفكرانجريان
در مي توان  دند. حضور اجتماعي اين جريان رانمواز اروپا به ايران منتقل 
واپسين سال هاي دوره دوم  دراين گرايش  يد.انقالب مشروطيت د

 ردن نفت وپرچم دار ملي ك ،مصدق دولتدر هيأت  )1320ـ1332(
در مقابل گرايش  57استقالل سياسي ايران بود. اين جريان در دوره انقالب 

ليبرال در  ناسيوناليست ـ . ناتواني جريانفرود آوردتسليم  سر مذهبي
بايستي در موقعيت  را اساساً 57ايفاي نقش سياسي موثر در انقالب 

 ن جريان راطبقاتي آن جستجو كرد. اصالحات شاه  پايه اجتماعي رشد اي
در تمام طول دوره حكومت  انبود. آن تضعيف و آن را خلع سالح نموده

را ايفا نكردند. بخشي  "اعليحضرت"نقشي بيش از يك منتقد بي آزار ،شاه
  قدرت بسيج مردمي خود  ،سيون شاه قرار داشتيدر اپوز كه از اين جريان

سه با جريان هم در مقاي فريبي آن عوامتوان  ، لذارا از دست داده بود
  اسالمي، محدود بود.

 ليبرالناسيوناليست ـ  غربي بالقوه جريان ، متحدين57در دوره انقالب 
 در كنترل امواج انقالب سيون، به توانايي اين جريانيدر اپوز طرفدار غرب
  جريان مزبور در كسب حمايت از غرب در به همين دليل  ند،اعتماد نداشت

  

  

  
  

  
اين جريان  ،. در اين دورهسكوي دوم را احراز نمود رقابت با جريان اسالمي

شانسي براي كسب قدرت در متن شرايط انقالبي نداشت و تنها در صورتي 
اين  را به جلو براند. آنمي توانست به قدرت برسد كه دستي از بيرون 

بقاياي اين  عصر حاضر نيزدر قاعده اكنون هم جاري است و به همين دليل
دخالت نظامي آمريكا در ايران  به ،كسب قدرت رايا بجريان اميد خود ر

  گره زده است.
گرايش سوم جريان چپ و سوسياليست است. پيشينه تاريخي اين جريان 

هاي  در ايران به دوره اي بر مي گردد كه كارگران آذربايجان و استان
 راهي آن ديار سيسات نفت باكوأت دركار  در جستجوي شمالي ايران،

در آنجا با انديشه هاي طبقاتي و انقالبي سوسيال دمكراتيك  ناند. آنگرديد
نطفه  يابي نقش برجسته اي در شكل ،روسيه 1905آشنا شدند. انقالب 

سيسات نفت باكو أآگاهي طبقاتي در ميان كارگران مهاجر در ت اوليه هاي
  داشت.

متحد ثابت قدم جريان ليبرال و  ،در دوره انقالب مشروطيت اين گرايش كه
 تأسيس سپس و "عاميون اجتماعيون"با تشكيل حزب  گرا بود،ملي 

پا به عرصه  خورشيدي، 1299به سال  نخستين حزب كمونيست ايران
يي كه از رغم افت و خيزها هاي بعد علي سال در سياسي نهاد و مبارزات

به يكي از جريانات مهم و دخيل در صحنه مبارزات سياسي  سر گذارند،
  .گشتايران تبديل 
براي چند دهه فضاي فكري، سياسي و فرهنگي روشنفكري  كه اين جريان

وابستگي  شت، به رغم آن كه از بابتجامعه ايران را تحت نفوذ خود دا
لطمه مي خورد، اما  حزب توده به سياست خارجي اتحاد شوروي شديداً

چنان حفظ  حضور خود را در صحنه مبارزات سياسي و اجتماعي ايران هم
سياسي و  ،اين جريان به دليل تشتت فكري 57دوره انقالب  . درنمود

 ،رغم زمينه هاي اجتماعي مساعدي كه وجود داشت سازماني، علي
ه ب به دنبال آن توازن قواي مناسبي را به نفع خود تثبيت كند و توانستن

شكست اين جريان نتيجه ضعف پايه  د.گرديوسيله ارتجاع حاكم سركوب 
با اعتصابات و حضور  57را طبقه كارگر در انقالب زي ،اجتماعي آن نبود

كمر رژيم شاه را شكسته بود. شكست گرايش چپ قبل از  ،گسترده خود
  هاي نخست پس از انقالب بود. هاي وحشيانه سال هرچيز نتيجه سركوب

 ،كه جامعه ايران در طول صد سال اخير مشاهده مي كنيم به اين ترتيب
به و با قدرت حاكم  يكديگر از سويي صحنه كشمكش اين سه جريان با

از  هاي سياسي و اجتماعي كسب قدرت سياسي در متن بحران منظور
با توجه به شرايط  57بوده است. در آخرين دور نبرد در انقالب  ديگر سو

  ، جريان اسالمي توانست قدرت را قبضه كند. به آن اشاره شد وعواملي كه
ت محتوم اين انقالب نبود. اگر برقراري حكومت اسالمي سرنوش معذالك
جمهوري  پذيرفت وگسترش انقالب قدري آهسته تر صورت مي  آهنگ

 (همان توانست با آن حدت و شدت به سركوب انقالب بپردازد اسالمي نمي
نيروي انقالبي متكي بر  به دليل حضور قدرتمند كه در كردستان طوري

جامعه ايران  نوشتسر )،توده هاي كارگران و زحمتكشان، قادر نگرديد
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لحاظ سطح رشد  به . جامعه ايرانرقم بخوردتوانست در مسير ديگري  مي
اين امكان را داشت كه به يك  ،شرايط اجتماعي تكامل مناسبات توليدي و
  .در مسيري ديگر گام بر دارد ندهد و در حكومت اسالمي تن

 امعهرژيم اسالمي با درجه رشد سياسي و فرهنگي جواقعيت اين است كه 
. اين رژيم در توازن قواي جهاني دوران جنگ سرد، در استبيگانه  ايران

پ به چگرايش  و اي كارگري وجود نداشتند هاي توده شرايطي كه سازمان
را  يشنتوانسته بود خود را متشكل و صفوف خو ،داليل قابل اجتناب

 منسجم نمايد، به جامعه ايران تحميل شد. در اين دوره حتي اگر به هر
 ها مي شد، كمونيست نمي مستقرقدرت كارگري هم  در ايران، دليل

و نيروهاي  توازن قوا از جايگاه و موقعيت بهتر و قدرتمندتري در توانستند
به عنوان  .يسر نگرددسادگي مه ب انسركوب آن برخوردار گردند تا سياسي

 ا، زيرتجربه كومله در كردستان در اين زمينه ارزشمند است شاهد مثال،
  .ايجاد نمايدنفع جريان كمونيستي ه ي را بيكومله توانست چنين توازن قوا

ش هاي سه گانه فوق آنچه كه امروز در مورد جدال گراي اين وصف، با 
اين واقعيت است  ،توان گفت كسب قدرت سياسي در ايران مي سر بر الذكر

ام اسالمي تحت هر ن جريانعمر  كه با به قدرت رسيدن جمهوري اسالمي،
به پايان رسيده  مدعي قدرت سيون،ياپوز از عنوان يك گرايشه ب نشانيو 

  است.
با به نظر من نقش خميني در به شكست كشاندن انقالب ايران بسيار 

. خميني در روزهايي كه انقالب ايران فاقد يك استراتژي اهميت است
 آن و قاطعانه قرار دادمردم  در برابررا  واضح و مشخصيروشن بود، هدف 

  ."رفتن شاه و ديگر هيچ"، دنمورا پيگيري 
مثابه يك مرجع تقليد و فعال ه ب خود خميني به يمن موقعيت ويژه

ه در مخالفت با شاه و نفوذي كه ب ي كهسياسي شيعه و با توجه به سوابق
هاي ضد غربي قشري از روشنفكران، در جامعه ايران  كمك نظريه پردازي

و در  57قرار گرفت كه در دوره انقالب  كسب كرده بود، درموقعيت كسي
توانست هدف قابل تحققي را به توده هاي  ،ديگر يآلترناتيو فقدانشرايط 

  بسيج شده نشان دهد. 
به  شرايط عيني كه قبالً در بسترمردم ايران در يك روند خود بخودي و 

يك رهبري انقالبي و  ، اماعليه رژيم شاه بسيج شده بودند اشاره شد، آن
در چنين شرايطي  معموالً شرو براي هدايت اين حركت شكل نگرفته بود.پي

و  اولينتوسل به  گردند، بلكه با مردم بسيج شده به خانه هايشان بر نمي
 البته اين دهند و شان ادامه مي به حركت سهل الوصول ترين بديل

  .ساخت توده ها مهيا كه چنين بديلي را مقدم بر ديگران، براي بود خميني
هدف خميني تحقق يافته بود، پس مي بايست شعله هاي  ،سقوط شاه با

. اما تحقق اين هدف نيز ابزارهاي  ويژه خود را گرديدانقالب خاموش مي 
استراتژي خود را براي خاموش كردن  ،خواست. خميني با زيركي خاص مي

و شعله هاي انقالب گام به گام به اجرا در آورد. عوامفريبي هاي خميني 
به او فرصت داد تا خود  از افكار عمومي جامعه، شا نيات واقعي ده پوشيپر

انقالب آماده سازد. ايجاد غليان هاي كاذب  و نهايي را براي سركوب قطعي
نمونه برجسته آن اشغال سفارت آمريكا  ه منظور تهييج افكار توده ها كهب

ردادن هاي آن و س ديپلمات روزه 444گيري گروگان ماجراي در تهران و
 سركوب خونين به قصد آماده سازي مقدمات كه شعارهاي ضد آمريكايي

مستضعف "نمايش  طراحي گرديده بود،ضد امپرياليست راستين  مبارزان
توزيع عادالنه ثروت  در زمينه ايجاد توهم ،و ساده زيستي شخصي "پناهي

 حفظدر ميان توده هاي محروم، رفتن به استقبال جنگ با عراق براي 
 به ، حمله به دانشگاهها ودائميعه در حالت بسيج و در تب و تاب جام

، نمونه هايي از  "انقالب فرهنگي"تحت عنوان  هاآن كشاندن تعطيل
عوامفريبي هاي خميني را با هدف استرتژيك خاموش كردن شعله هاي 

ضد  تعنوان يك استراتژيسه . بدين ترتيب خميني بانقالب، نشان مي دهد
ايران  نوپاي خود را بر پيكر انقالب پياپي ضربات يافت تافرصت  انقالب،
  آورد.  فرود
، گونه بودنيروهاي سياسي به انقالب اسالمي چ روشنفكران و رويكرد :آرش

چرا جمهوري اسالمي به فاصله كوتاهي پس از  خطاهاي آنها چه بود و
  ؟گرديدموفق به سركوب آنها  ،انقالب

   

يروهاي سياسي و روشنفكران را سركوب رژيم اسالمي تنها ن :عليزاده
شكست  به نكرد، بلكه انقالب ايران را در صحنه هاي مختلف اجتماعي

جنبش  و جنبش دانشجويي جنبش زنان، . جنبش كارگري،كشاند
ايفا  اي زانو در آوردن رژيم شاه نقش تعيين كنندهه كردستان كه در ب

سازمان يافته  ه ووحشيان يكي پس از ديگري آماج حمالت ،كرده بودند
جنبش كردستان بود كه  عرصهقرار گرفتند. تنها در  نوخاسته اسالمي رژيم

هاي  ادامه دارد. جامعه ايران تا سال هم درازا كشيد و هنوزه مقاومت ب
چنان در جوش و خروش بود و انقالب در جنگ و  هم ،نخست دهه شصت

با اين وصف رژيم . داد گريز با ضد انقالب اسالمي به حيات خود ادامه مي
  توانست انقالب را سركوب كند؟ اسالمي چگونه

مي خطاهاي روشنفكران و نيروهاي سياسي  از فراتر موضوع نظر منه ب
. بحث بر سر تغيير توازن قوا بين انقالب و ضد انقالب پس از قيام باشد

  است. 57بهمن 
ود را اسالمي صفوف خ جرياناز يك طرف  ،اين سوه بهمن ب 22 فرداي از

قيام  ناحيه هاي سركوب دولتي را كه از ، دستگاهمنسجم و فشرده ساخت
تكامل داد و آماده تر و  ،سرعت بازسازي نموده ب ،آسيب ديده بودند

از طرف ديگر روند انقالب در  ،منسجم تر از رژيم شاه به جنگ انقالب رفت
مقياس اجتماعي سير نزولي  پيمود. حزب و يا جبهه  نيرومند 

 ياليستي و با نفوذ توده اي در صحنه سياسي ايران غايب بود، سازمانسوس
و طرف راست طيف  ،نبودند وجودمهاي سراسري و گسترده كارگري 

اجتماعي و سياسي  ،بورژوازي ليبرال صالحيت تاريخي نيروهاي سياسي،
خود را براي تبديل شدن به بديلي در برابر جريان اسالمي از دست داده 

  بود.
 و است تي انكارناپذيرروشنفكران و نيروهاي سياسي واقعي اشتباهات البته
كه حزب  . اينگيرد و مداقه بيشتر قرار بررسي مورد تواند جاي خود مي در

اكثريت به مجيز گوي جمهوري اسالمي بدل شدند و  سازمان توده و
كه  ، ايندر سينه تاريخ سياسي ايران ثبت كردند براي خود را بدنامي ابدي

رهبران ضد  ، سيمايزب رنجبران در چهره خميني و بني صدرح
 ديرفهميچوب  از اين رهگذر امپرياليست و ملي مطلوب خود را يافته بود و

 ريزه خواري سفرههاي جبهه ملي به  كه ليبرال خورد، اين خود را مي
 انعق "حيات خفيف خائنانه"اسالمي و به قول مهدي بازرگان به  حاكميت

ها متاسفانه  همه اين بودند؛ البته كهپذيرا  را تدريجي خود و مرگ سياسي
 اما ،پديده هاي واقعي بودند و به سهم خود به انقالب ايران ضربه زدند

داليل اساسي شكست انقالب را نبايستي  بايستي به تاكيد توجه داشت كه
هاي  د. ديدگاهنمودر رفتار و گفتار اين نيروها و روشنفكران جستجو 

كار خود را در بزك  پيش از اين و مانند آنان،ل احمد و شريعتي منحط آ
انجام  به نحو اكمل به ،او وابسته به اسالمي جريانكردن چهره خميني و 

  .بودند رسانده

  
ها گذشته بود. ماشين جديد   كار سركوب و عقب راندن انقالب از اين حرف

خطا "تي فرصت ح "روشنفكران"سركوب به حركت در آمده بود و ديگر به 
شد. رژيم اسالمي نه فقط نيروها و فعالين سياسي  هم داده نمي "كردن

ه هاي پيشرو اجتماعي را هدف گرفته بود. ب بلكه كل موجوديت جنبش
به استقبال جنگ با عراق رفتند تا كل فضاي جامعه  "نعمت الهي" عنوان

، بلكه كردند نابودرا  "شورا پوراها". نه فقط ميليتاريزه سازندايران را 
هاي جنگ گسيل داشتند.  ميدانه كارخانه ها تعطيل و كارگران را ب

ديگر  نقاطكارگران بيكار و معترض را در اصفهان و بندر انزلي و تهران و 
،  برچيدنددانشگاهها  ازهاي سياسي را  به گلوله بستند، نه فقط دفاتر گروه

دند. نموي را حذف يوبلكه دانشگاه را تعطيل و صورت مسئله جنبش دانشج
هزاران نفر را در و در ساير نقاط  به كردستان و تركمن صحرا لشكر كشي

 ها شكنجه و اعدام كردند. درآن شرايط ها دستگير و در سياه چال خيابان
مي را  اگر نيروهاي سياسي مخالف كه مورد تهاجم بودند، درايت آن حتي

توانستند از  هند، شايد ميداشتند كه يك عقب نشيني آگاهانه را سازمان د
واقعيتي كه در  متاسفانه از تغيير ، اماسازندشمار تلفات نيروهاي خود كم 
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. انقالب مسير شكست را مي پيمود و در زير عاجز بودندشرف تكوين بود، 
  هاي خود را مي كشيد. آخرين نفس ،ضد انقالب اسالمي پياپيضربات 

 ،شكست انقالب را باور كنندبسياري از كساني كه نمي خواستند كابوس 
 راههم به زدند و امروز ديوار مي هب روزها نوميدانه و اراده گرايانه سر آن

سرزنش گذشته خود، خطاهاي خود را غير منصفانه به كل جامعه تعميم 
  كارند.  نوميدي نسبت به انقالب آتي را در اذهان مي بذردهند و  مي

 يا خطاهاي حاشيه اي اين و هتوان ب را نمي يمعظ ابعاد آن ارويدادهايي ب
 سوال را كه ايناجازه بدهيد به رغم توضيحات فوق، پاسخ  داد. تقليلآن 

توان  اين چنين خالصه كنم: زيراچرا توانستند انقالب را شكست دهند؟ 
كسب كرده  انقالب رامادي و سازماني واقعي براي به شكست كشاندن 

  كار گرفتند.ه را ب آن ،رحمي غيرقابل تصوري بودند و با بي
رژيم جمهوري اسالمي كه غرق در نارضايتي توده اي و بحران هاي  :آرش

بر سر پا مانده و حكومت خود را تا به امروز  گونهچ ،داخلي و خارجي است
  ادامه داده است؟

تواند  مي ،سال حكومت اسالمي در ايران 30يك مرحله بندي از  :عليزاده
رغم  يين واقع بينانه ازعلل بقاي رژيم، عليبه ما در رسيدن به يك تب

كمك كند. رژيم جمهوري  ،هايي كه به آن اشاره كرديد فشارها و بحران
دوره كم و بيش متفاوت را از سر  4ساله خود  30اسالمي در طول حيات 

  رانده است:ذگ
تا خاتمه جنگ  ـ با قدري اغماض ـ دوره سركوب انقالب از قيام بهمن

 ؛ساله رفسنجاني 8 دولتهاي جنگ و  وره بازسازي خرابيد ؛ايران وعراق
دوره شبه  و در پايان، ساله خاتمي 8دوره اصالحات حكومتي و دولت 

  احمدي نژاد. دولتكودتاي سپاه پاسداران و 
هاي غيرمتعارف و سپس  هاي نخست ابتدا با روش سركوب انقالب در سال

مرسوم است، انجام  ها با شيوه هاي معمول كه در سركوب همه انقالب
ها ي ، اما سركوبانجاميدطول  به سال 8گرفت. گرچه اين پروسه كمتر از 

متعلق به همه اين دوره است. رويدادهايي چون اشغال  ،در ابعاد وسيع
هاي لفظي  جنگ ايران و عراق و تشديد خصومت ،سفارت آمريكا در تهران

 درهمين دوره دند.با آمريكا، هركدام به نوعي در خدمت همين پروسه بو
 سويمردم كه يك انقالب شكست خورده را تجربه كرده بودند، بتدريج به 

  بي تفاوتي سياسي رانده شدند. 
 دسترا به  رژيم اسالميرفسنجاني قدرت اجرايي  ،در پايان اين دوره

د، نموكه خرابي هاي جنگ را بازسازي خواهد  ادو به مردم وعده د گرفت
دي به پايان مي رسد و گويا ايران در مسير سرمايه دوران كوپن و جيره بن

و منتظر  دادندرضايت  هم به ناگزير . مردمخواهد گرفتقرار  ،و پيشرفت
درمقايسه با فالكت و نا امني دوران جنگ،  دراين دوره الاقل ،ندماند

  .مستقر گرديده بودآرامش نسبي در جامعه 
. برنامه تعديل نيفتادق وهيچ معجزه اقتصادي اتفا سپري شد زمانليكن  

ساختاري و رهنمودهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول موثر واقع 
 و "توليد براي صادرات و رقابت در بازارهاي منطقه اي" د. سياستشدنن

، با "رفع موانع سياسي و حقوقي براي سرمايه گذاري خارجي"سياست  نيز
  ند.دشكست روبرو ش

، غالبا نا اميد و سرخورده ،گشته بودندازايران ب سرمايه داران فراري كه به
ند. بعضي از مخالفان بردكاري از پيش ن "خودي"رقابت با سرمايه داران  در

عاري از  ،ندبه ايران بازگشت در اين دوره كه ،سياسي ليبرال و متوهم
و امنيتي  هاي اطالعاتي با دستگاه هرگونه حمايت از سوي رفسنجاني،

رژيم،  مجيز گوي "روشنفكران" نيز در داخل كشور و رژيم مواجه شدند
 رفسنجاني علي رغم تملق گويي هاي فراوان و مشمئزه كننده اي كه نثار

به طبقه  در اين ايام در حالي كه .يافتندمحلي از اعراب ن هيچ ،نمودند
خصوصي سازي  تشديد سياست ، باتشكلي يابي داده نمي شدكارگر مجال 

شد و  حفظبيكاري بر باالي سرشان  داموكلس شمشير ،و تعديل نيروي كار
 تر هاي طبقاتي عميق . شكافگرفتندتحت تعقيب قرار  اين طبقه پيشروان
فساد اداري، تن  ،دزدي، رشوه خوارينظير  هاي اجتماعي آسيب گرديد و

و صدها ها  فروشي، اعتياد به مواد مخدر، كودكان خياباني، كارتن خواب
  .ردرا از هر سو به تباهي تهديد مي كجامعه  مصيبت ديگر،

هاي شهري در تهران و در گوشه و كنار كشور زنگ  درهمين دوره شورش 
براي نجات رژيم اسالمي  و خطر را براي جمهوري اسالمي به صدا در آورد

پروژه اصالحات  و بحث چاره جويي ها از هر سو آغاز ،از خطر سقوط
كوب انقالب را پشت سر گذاشته .مردمي كه دوره سرگرديدحكومتي مطرح 

در  ـ سال نيز به انتظار اصالحات اقتصادي رفسنجاني نشسته بودند 8و 
به ناگزير  فتند ـشرايطي كه بديل ديگري را پيش روي خود نمي يا

  .بستنداصالحات حكومتي اميد 
هاي  راه حلي براي مهار سياسي و كنترل جنبش در واقع پروژه اصالحات
ها را در موقعيتي قرار  مي خواستند اين جنبش ن. آناودب پيشرو اجتماعي

ها و مطالبات خود را در چهارچوب قوانين جمهوري  دهند كه خواست
با اين سياست به سراغ جنبش  لذا .نماينداسالمي و اصالح رژيم تعقيب 

زنان، جنبش جوانان، جنبش كارگري و جنبش كردستان رفتند و براي 
را طرح ريزي  و برنامه هاي معيني نقشه ها، كسب نفوذ در صفوف آنها

  كردند.
هاي  ما تحرك سياسي و سازماني جريان اصالح طلبي را در همه جنبش
اصالح  ،پيشرو اجتماعي آن دوره شاهد بوديم. در مورد جنبش كارگري

هاي  تشكيل انجمن طرحطلبان حكومتي در قالب حزب مشاركت، با 
عنوان آلترناتيو شوراهاي اسالمي كه  هخود، ب زير نفوذصنفي و سنديكاهاي 

در كنترل جناح افراطي بودند، به سراغ اين جنبش رفتند و كوشيدند تا 
ها را با مقاوله نامه هاي بين المللي در مورد حقوق كار  تشكل نوع اين

به اين ترتيب مي خواستند كه هم جنبش كارگري را  ن. آناسازندمنطبق 
 ادغام بازار كار ايران در بازار جهاني را بر كنترل كنند و هم يكي از موانع

دفتر تحكيم وحدت محصول  ،جنبش دانشجويي عرصهدر طرف سازند.
براي مهار راديكاليزم جنبش و جلوگيري از گسترش  تالش اصالح طلبان

  .آن بود نفوذ نيروهاي چپ و سوسياليست در
سيون فراك" ، "جبهه سازي"اصالح طلبان كوشيدند با  نيز دركردستان

مطالبات جنبش  نظاير آن،و  "كردهاي مقيم مركز" دهيو سازمان "سازي
 انقالبي مردم كردستان را از محتواي دمكراتيك، رهايي بخش و راديكال

، ضمن و با انجام پاره اي اصالحات گام به گام اداري سازند تهي خود
و فرهنگ ملي، اين جنبش را فر حوزه در ناچيز امتيازات اعطاي پاره اي

  بنشانند.
سال فرصت داشتند تا نقشه هاي خود را  8خاتمي و جبهه دوم خرداد 

پروژه شكست خوردند، اما شكست  آنان كه ، اما شاهد بوديمعملي سازند
نه به دليل مقاومت و سرسختي جناج رقيب در درون  اصالحات حكومتي

بابت  خود اصالح طلبان از ي بود كهحكومت، بلكه به خاطر احساس خطر
هاي  جنبش اسيونهاي مردمي و راديكاليز خيزش برپايي و عروج
  ، دچارش شده بودند.اجتماعي در ايران

گسترش يافته بود.  خود مبارزات كارگران براي احقاق مطالبات دراين دوره،
كارگران بارها پا را از محيط كارخانه و مراكز توليدي فراتر نهاده و 

ده بودند و از اين طريق توجه افكار ها كشان اعتراضات خود را به خيابان
به مطالبات و مبارزه عادالنه خود جلب مي كردند. جنبش  نسبت عمومي را

دانشجويي مي رفت تا جايگاه تاريخي خود را كه همواره گهواره حركت 
رغم پروژه  به باز يابد. جنبش انقالبي كردستان ه است،چپ در ايران بود

به انزوا كشاندن جريان راديكال در اين  ه منظورهاي بديل سازي و تالش ب
خود به مبارزه هاي عادالنه  به خواست بيچنان براي دست يا جنبش، هم

  .دادامه دا انقالبي، بي وقفه و خستگي ناپذير خود
با وحشت ناظر اين  اصالحات طلبان حكومتي و در رأس آنان خاتمي،

را پشت  ننظر آناها به سرعت اصالحات مورد  واقعيت بودند كه اين جنبش
سر مي گذارند و مسير خود را به سمت رهايي واقعي مي پيمايند. به 

زير  همين دليل محافظه كارانه از شعارهاي اوليه خود عقب نشستند و
زنجيره اي  سياسي هاي قتل وقايع دهشتناكي هم چون بود كه نعباي آنا

  . ،به وقوع پيوست1377و كشتار مردم سنندج در سوم اسفند 
به سرعت صفوف به  ،جمهوري اسالمي پس از شكست جبهه دوم خرداد 

اداره  ،شبه كودتاي سپاه پاسداران از خاللو  سامان دادهم ريخته خود را 
 تا ،سياسي سپاه پاسداران افتاد - به دست تشكيالت نظامي عمالً كشور

را  آن ندرژيم را از خطري كه اصالح طلبان نتوانست بدينسان از اين طريق
قرار ، حفظ نمايد. اكنون جمهوري اسالمي در موقعيتي نترل و مهار كنندك

  بقاي خود آزمايش كرده است.  حفظ را براي و مسيرها ها كه همه راه دارد
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جمهوري اسالمي طي  چگونه نشان مي دهد كه ،نكاتي را كه توضيح دادم
  بماند. اريكه قدرت باقيتوانسته است بر  حيات خود، مراحل مختلف

لحاظ بحران در روابط خارجي هم كه اشاره كرديد، بايستي عرض كنم  به
 ياري رسانده كه اين بحران همواره در عمل به بقاي جمهوري اسالمي

هاي بحران  هاي بزرگ غربي، سياست نظر قدرتماست. در دوره نخست از 
زا و افراطي جمهوري اسالمي در روابط بين الملل، در خدمت كنترل امواج 

 ومي كردند  !را درك آن البته طرف هاي غربي هم و قرار داشت انقالب
به جان مي خريدند. در دوره دوم گرچه شعارهاي  نيز را گوي هايش ناسزا

به عمل  در آنچه كه ليكن، به قوت خود باقي بودچنان  ضد غربي هم
مالي بين  نهادهاي نسخه هاي تجويزي مرحله اجرا در مي آمد چيزي جز

از نظر آنها جمهوري اسالمي  ، لذابودن ه به سرمايه داري غربوابست المللي
هايي كه در اين دوره با  . سازشگام بر مي داشتدر مسير درستي 
 سياست هايكه به  را و اميدهايي صورت پذيرفتجمهوري اسالمي 

جمع بندي  "ديالوگ انتقادي"در فرمول  ند، سرانجامرفسنجاني بست
  .نددنمو

انجام مطلوب آنها و سرمايه داري ايران سرسنجاني به وقتي پروژه رف ليكن
نجاميد، به خاتمي و اصالحات دوم خرداد دل بستند و تسهيالت الزم را اني

در اين دوره هم  مهيا ساختند و بدينسان طرح هاي ويبراي پيشرفت 
  تحت فشار قرار نگرفت. عمالً آنها سويجمهوري اسالمي از 

دادن شعارهاي افراطي پان اسالميستي و درعين سر جمهوري اسالميرژيم 
خاورميانه، درعين حال  در منطقه هاي اسالمي تالش براي نفوذ در حركت

بيش از هر متحد ديگري در اين منطقه به  ،ن كنندهيدر شرايط حاد و تعي
تواند اين  هاي آمريكا عمل كرده است. چه كسي مي نفع پيشبرد سياست

در افغانستان با همكاري جمهوري  "شمالجبهه "كه  را انكار كند واقعيت
اسالمي به لشكر پياده نظام آمريكا براي تصرف كابل و سقوط طالبان 

هاي شيعه افراطي عراقي مقيم ايران را به  چه كسي سازمان ؛تبديل شد
كاخ سفيد فرستاد و راه را براي شكل دادن به آلترناتيو آمريكا در عراق 

  ؟د، جز جمهوري اسالمينموهموار 
ه بر سر مسائل اتمي ايران باال گرفت مجادالتدوره اخير هم كه  مورد در 

براي جلوگيري از طوالني شدن  ليكن ، سخن براي گفتن فراوان است،است
 امور خارجه پيشين آمريكا برايت، وزيرآل نمادلي به نقل قولي ازتنها  ،پاسخ

پ رسيد، اكتفا به چاآمريكايي  پر تيراژ در يك روزنامه كه چهار سال پيش
اگر مي خواهيد رژيم جمهوري اسالمي بيشتر دوام بياورد به ": مي كنم

  !"سرنگونش مي كنم ،اي بوش توصيه كنيد كه هر روز يك بار بگويدقآ
بحران در روابط بين  از وجود رژيم اسالمي ،واقعيت اين است كه تاكنون

، نهايت خل كشورعنوان وسيله اي براي بقاي خود در داه زيركانه ب ،المللي
به  ساله ايران و عراق 8طوري كه جنگ  است. همان بهره برداري نموده

بود كه به كمك آن بحران انقالبي را در داخل كشور  "نعمتي" زعم رژيم
احساس خطر از بابت وقوع جنگ و حمله نظامي خارجي و در  فرو نشاند،

 مكانيزم هايي يكي از عمالً نيز نتيجه مستولي شدن فضاي جنگي بر جامعه
  بقاي رژيم به كار گرفته مي شود. به تدوام است كه در خدمت

كه يكبار ديگر مثل انقالب  اين رژيم و اين بند مردم ايران از نجات :آرش
  از چاله به چاه نيفتاند، مستلزم چيست؟ 57
  

از چاله به چاه نيفتادن يك نگراني واقعي است. پروسه مبارزه  عليزاده:
گام به  دادندرعين حال پروسه شكل  ،يك رژيم يسرنگون آگاهانه براي

هست. دراين ترديدي نيست كه امروز در  گام به بديل جايگزين آن نيز
زير ه اقتصادي و فرهنگي بدون ب ،ايران هر گونه تحول سياسي، اجتماعي

 ه منظورب انقالبي كشيدن رژيم اسالمي از قدرت ممكن نيست. اما مبارزه
ها بخشي از يك استراتژي طبقاتي  كمونيست ما م برايسرنگوني اين رژي

  است.
 خواهيم درعين حال بورژوازي را همراه با رژيم اسالمي مي كمونيست ها ما

زير بكشيم و طبقه كارگر ه عنوان طبقه حاكم از قدرت به آن، ب حامي
موانع  تا از اين طريق تمام دست يابدقدرت ه درهمه سطوح جامعه ب

تحقق يك جامعه  در مسير موجود و فرهنگي اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي
 ه منزله. بنابراين فراخوان سرنگوني رژيم بسازدسوسياليستي را برطرف 

از نظر ما به درجه آمادگي طبقه كارگر براي  ،يك مرحله تاكتيكي به رودو

دست زدن به چنين عملي بستگي دارد. فراخوان سرنگوني در اين 
م موضع راديكال نيست، بلكه به توازن قواي سياسي استراتژي تنها يك اعال

مختصات اين تغيير  حال ببينيم .خواهد داشتو طبقاتي در جامعه بستگي 
  ؟چيستدر توازن قوا 

دستگاه زور و سركوب طبقه حاكم دچار ضعف و ناتواني شده  بايد اوالً
توده هاي كارگر و زحمتكش از سازماندهي و آگاهي الزم  باشد، ثانياً

پيشروان سوسياليست اين طبقه توان بسيج عمومي طبقه  و رخوردارب
اقشار تحت ستم و محروم   ساير همراهي نسبي باشند و ثالثاً راكارگر را دا

  مين شده باشد.أت ،جامعه با اهداف كارگران و يا حداقل بي طرفي آنها
اين صورت به نيروي خود اين  م امر طبقه كارگر است، درساگرسوسيالي

هاي  در حزب و سازمان شده ه قابل تحقق است. طبقه كارگر متشكلطبق
. تصور در آورديك برنامه سوسياليستي را به اجرا  قادر خواهد بود كارگري

كه يك حزب كمونيست با بافت غير كارگري، در فرداي به قدرت  اين
كند، در  رسيدن احتمالي خود راه قدرت گيري طبقه كارگر را هموار مي

  الت يك خوش خيالي غير علمي و غير ماركسيستي است.بهترين ح
كارگران ايران به مثابه يك طبقه به همراه حزب و جريان سياسي پيشتاز 

قرار  ايس يك انقالب اجتماعي توده أقادر خواهند بود در ر ، ياخود
بگيرند، كه در اين صورت برنامه حكومت كارگري را بنا به طبيعت خود به 

 موضوع بدين معناست كه صورت، گذاشت، يا درغير اين موقع اجرا خواهند
براي كسب قدرت سياسي به دست  را هنوز آمادگي سياسي و سازماني الزم

يك ارزيابي واقع بينانه از موقعيت اقتصادي و اجتماعي  معذالك نياورده اند.
به مرحله انقالبي  ايران جامعه چنانچه نشان مي دهد،طبقه كارگر در ايران 

ضعف خود را جبران و به طبقه  اطگذارد، اين طبقه به سرعت نقب قدم
  پيشرو انقالب تبديل خواهد شد.

جمهوري اسالمي نه فقط از طريق يك انقالب شايان توجه است كه 
از وقوع  ،سرنگون شود به شيوه هاي ديگري هم ممكن است كارگري بلكه

 را رضاشاه گونه كه رژيم كودتاي نظامي گرفته تا لشكركشي خارجي (آن
قدرت فروپاشي اقتصادي از درون و دست به دست شدن  و نيز كرد) اقطس

توان  را نمي احتماالتهيچ كدام از اين  .هاي مختلف بورژوازي جناح ميان
به طور كلي مردود دانست. حتي ممكن است در پروسه سرنگوني انقالبي 

نيروهاي غير و احزاب و  ها به داليل متعدد گرايش ،رژيم جمهوري اسالمي
 كارگري دست باال را پيدا كنند و جمهوري اسالمي سرنگون شود بدون آن

درهيچ كدام از  ناگفته پيداست بديل كارگري جانشين آن گردد. كه الزاماً
طبقه كارگر در استراتژي ما نظاره گر بي طرف و بي عمل  ،اين رويدادها

خواهد  ،و آگاهي خود نخواهد بود. بلكه درست به ميزان توان سازمان يافته
كوشيد كه از درون اين رويدادها نيرومندتر بيرون بيايد، تجربه كسب كند 

ادامه دهد و هرجا  يشخود را در شرايط جديد در مسير تاريخي خو امرو 
موقعيت خود  ،اين امكان را يافت كه از طريق دستيابي به بخشي از قدرت

مشاركت  مورد چند و چون در  ،نمايدرا در پيشبرد همين پروسه تقويت 
  تصميم خواهد گرفت. در آن

كار ه تالش براي جلب اقشار اجتماعي غير كارگر و ب ،دراين استراتژي
كسب حقوق  و انداختن توان مبارزاتي آنها براي بهبود شرايط زندگي

  .به خويش اختصاص داده استجايگاه پراهميتي  خود، پايمال شده
مبارزه  .كسب حقوق انساني است براي ،اين تالش صميمانه استبي گمان 

امر رهايي همه اقشار تحت فشار در جامعه سرمايه داري را  ،طبقه كارگر
 ، با هدفپيوستن به مبارزه طبقه كارگر رايآنها ب از كند. دعوت دنبال مي

نشان  منظور بلكه ،استفاده از نيروي آنها به عنوان نردبان قدرت نيست
هايي كه آنها  است. درهمه رنج همگانبه  دادن سهل ترين راه رهايي

آزادي در جامعه، ستم  فقدان، طبقه كارگر سهيم است. متحمل مي شوند
نيروي خالقه جوانان  دنناكش اسارت بر زنان، ستم ملي، ستم مذهبي، به

بي هاي اجتماعي، آوارگي و  هاي ارتجاعي، آسيب در قيد و بند سنت
 و همه و همه اعتياد دختران فراري، ي،، كودكان خياباني، تن فروشخانماني

معضالتي هستند كه يك استراتژي سوسياليستي براي آنها بايد راه حل 
  كه البته دارد. داشته باشد

اين است كه مردم كارگر و زحمتكش را به  ، هماناكار امروز ما در اين مسير
 و تالشكار  سمت همبستگي بر اساس منافع مشترك سوق بدهيم.

هاي  همراه با فعاليت ،فته و آگاهانه حول اين منافع مشتركسازمان يا
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به آگاهي پايدارتر براساس  ،پيشروان سوسياليست طبقه ي بخشآگاه
  گردد. منافع دراز مدت منجر مي

 هاي خودبخودي نه شورش ـ هيچ جنبش انقالبي كه خالصه كنم درپايان
مي يابد و به بدون نظريه انقالبي و سازمان پيشرو و رهبري، گسترش ن ـ

 ،تكامل سازمان پيشرو و انسجام رهبري ليكن. دست نخواهد يافتپيروزي 
خود محصول شرايط اجتماعي و درجه اي از رشد جنبش انقالبي است. 

 اخذ حركت و جنبش نيازمند كه عطف اطنق سازمان و رهبري در
پاسخ  چنانچه به شرايط، ،ارائه راهكارهاي تعيين كننده است تصميمات و

تواند پيوند گسترده با توده ها برقرار و به  ، ميبدهد و مناسب خور رد
  .گرددبخش جدايي ناپذير از جنبش آنان تبديل 

ت اين سوااله بايستي ب "نيفتادن هچاله به چا از"تضمين بنابراين براي 
  :پاسخ بدهيم محوري

 با كدام استراتژي به سراغ كدام و با كدام جهان بيني، با كدام برنامه
 سرنوشت سازرويم و در مقاطع و لحظات  هاي اجتماعي مي جنبش
 چگونه عمل خواهيم كرد؟ ،جنبش

 2008 /12 /13  
  

*  
  

  
  هاي مهرداد مشايخي پاسخ

  

چرا مردم ايران به اين گستردگي عليه رژيم شاه شوريدنـــد و  آرش:
ه ــــرخ داد؟ شرايط داخلي و خارجي آن دوران چگون 1357انقالب بهمن 

  د؟بو
   

يك  1357در درجه اول بايد تأكيد كنم كه انقالب  مهرداد مشايخي:
هائي كه در ايران  جبر تاريخي نبود؛ يعني، مشكالت، تضادها و نابرابري

محتاج يك انقالب  "شمسي موجود بودند حتما 1350نيمه دوم دهه 
نبودند تا برطرف شوند و يا تخفيف پيدا كنند. اصالحات ساختاري سياسي 

توانستند ايران را در  مي –گرفتند  در صورتي كه زودتر صورت مي – نيز
هاي كشورهاي  متفاوت متحول كنند، همچنان كه نمونه "مسيري كامال

دهد. مسئوليت  پيراموني نظير كره جنوبي، شيلي، تايوان و مالزي نشان مي
اين بي خردي، البته، بيش از همه متوجه رژيم شاه است كه در برابر 

هاي  يادداشت«ات مورد نياز سياسي سرسختي به خرج داد. اگر اصالح
بينيم كه اكثر قريب به اتفاق  را با دقت مطالعه كنيم مي» علم

ها با شخص شاه بوده است و حتي امراي ارتش، مسئوالن  گيري تصميم
وزير، شهرداران،  ساواك و شهرباني، مجلسيان، هيئت وزيران، نخست

گيري و اجرائي مستقل  ت عاليه فاقد قدرت تصميماستانداران و ديگر مقاما
» سلطاني«از شخص شاه بودند. اين ويژگي، كه از خصوصيات رژيم هاي 

كاهد و آن را  است، از انعطاف سياسي حكومت در شرايط بحراني مي
رژيم شاه با بحراني آن  1356تا سال  1332سازد. از سال  پذير مي ضربه

هاي حكومت را بلرزاند.  حراني كه بتواند پايهچنان عميق روبرو نشده بود؛ ب

چنين امري انجام گرفت، رژيم  1356 – 57اولين باري كه در مقطع 
  ناتواني خود را در مقابله و مهار بحران به نمايش گذاشت.  

آن است كه رژيم  1357دليل گستردگي حضور مردم در انقالب اسالمي 
الئل گوناگون از خود رانده بود و را، هر كدام به د مختلفاقشار  "شاه عمال

در اولين فرصت تاريخي همه آنها وارد صحنه سياسي شدند در نتيجه، 
با يكديگر همراه و همسو شدند؛  1356 – 57تضادهاي متفاوتي در مقطع 

ياد مي  OVER - DETERMINATIONآنچه كه لوئي آلتوسر از آن با مفهوم 
كه قادر به ايجاد گسست عميق كند؛ يعني انباشتي از تضادهاي گوناگون 

  سياسي كشور شوند.  –در ساختار اجتماعي 
كه  »عدم مشاركت سياسي«تضاد  – 1اين تضادها عبارت بودند از: 

يعني دانشجويان،  –متوجه اقشار مدرن و رو به گسترش كشور 
روشنفكران، جوانان شهري و طبقات مياني بود. براي اين اقشار تضاد عمده 

ها بود.  گيري ري شاه و بسته بودن امكان مشاركت در تصميمهمان ديكتاتو
داري خصوصي غير انحصاري و بسياري  هائي از سرمايه توان بخش حتي مي

اشتغال و امنيت بحران  – 2از نخبگان سياسي را نيز در اين زمره قرار داد. 
 1356 – 57هاي  اقتصادي، كه پس از كاهش جهاني قيمت نفت در سال

ختماني و زحمتكشان را (كه پيشتر از اَن بهبود نسبي اقتصادي كارگران سا
را تجربه كرده بودند) با عدم اشتغال و كاهش قدرت خريد مواجه كرد و 

به بعد روانه  1340، كه از اوائل دهه »فقراي شهري«آنها را در كنار ساير 
جدا از داليل فوق » روحانيت«مسئله  – 3شهرها شده بودند، قرار داد. 

 –اجتماعي  –ت. روحانيت كه در جريان اصالحات شاه مواضع اقتصادي اس
با حكومت شاه در تضاد  "ديد، بخشا ديني خود را به تدريج در خطر مي

قرار گرفت. البته، موقعيت خميني كه سرانجام، او را در مقام رهبري 
 – 4مند قرار داد امتيازي بود كه روحانيت از آن استفاده فراوان برد.  فره

 "ترين متحد روحانيت) با رژيم شاه نيز عمدتا بازاريان (بمثابه مهمتضاد 
داري مدرن و تضعيف  اقتصادي بود و در مقابله با گسترش مناسبات سرمايه

اقشار متوسط سنتي و به طور كلي بخش  سرانجام، – 5نقش بازار. 
نگريستند.  به تحوالت كشور مي فرهنگيگراي جامعه از منظري  سنت
بدون توجيه و آموزش  "هاي چهل و پنجاه، غالبا رات فرهنگي دههتغيي

اين اقشار را دچار از خود بيگانگي  "گرفت و شديدا مكفي صورت مي
كرد. نمونه آن ماجراهائي است كه در جشن هنر شيراز در سال  فرهنگي مي

ها مورد بحث محافل اين بخش از جامعه  صورت گرفت و تا مدت 1355
  بود. 

براي رژيم شاه چندان مساعد  1350نيز نيمه دوم دهه » خارجي«از جنبه 
كه امسال در آمريكا انتشار يافتند نمايانگر آنند كه حتي در نبود. مداركي 

هاي نفتي  دوره نيكسون و فورد هم مقامات آمريكائي با برخي از سياست
هاي حقوق بشري دوره كارتر، البته، اين تضاد  شاه مشكل داشتند. سياست

كارتر، به ويژه، آن » حقوق بشري«ا به سطح باالتري ارتقاء داد. سياست ر
طور كه توسط محمدرضا شاه تفسير شد، او را متقاعد ساخته بود كه 

اي براي كنار زدن او در دست اجرا است. او در برابر اين سياست تن  توطئه
 "النشيني مقطعي در موارد برخورد به مخالفان خود كرد و اين عم به عقب

فرصت «منجر به شكل گرفتن يك فضاي سياسي نيمه باز و در عمل 
گرديد. جريان  1356براي مخالفان حكومت از نيمه دوم سال » سياسي

هاي مدرنيزاسيون را آشكار ساخت  انقالب ايران همانقدر بي ارتباطي نظريه
هائي از نوع شاه  ، كه براي رژيم»وابستگي«كه اغراق آميز بودن نظريه 

  گونه استقالل عمل قائل نبود.  هيچ
انقالب اسالمي بر محور كدام طبقات اجتماعي به پيروزي رسيد؟  آرش:

كننده بود و آيا انقالب غير اسالمي ممكن  نقش خميني تا چه حد تعيين
  بود؟

     

انقالب اسالمي از مشاركت شماري از نيروهاي اجتماعي، اعم از  :مشايخي
توان ادعا كرد كه نيروهاي غير  ت. حتي ميطبقاتي و غيرطبقاتي شكل گرف

ترين اين نيروها عبارت بودند از  طبقاتي از فرادستي برخوردار بودند. فعال
روحانيت، دانشجويان، روشنفكران و بازاريان كه به استثناي بازاريان، مابقي 

داري  شوند. اقشار متوسط، سرمايه نيروهاي غيرطبقاتي محسوب مي
تر فرايند  و فقراي شهري، البته، در مراحل پيشرفته خصوصي غير انحصاري،

انقالب وارد صحنه شدند. روحانيت، آن چنان كه پيش از انقالب و پس از 
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هاي  يك مقوله همگون نيست و از شكاف "ايم عموما آن مشاهده كرده
سياسي، قرائت از  –دروني متعددي برخوردار است. از جمله، ايدئولوژيك 

 –گرا  شأن در سلسله مراتب ديني، فرهنگي (سنتمذهب شيعه، تفاوت 
ها. اگر در  مدرن)، و بخش متمايل به حكومت در برابر خارج از حكومتي

بايد آن  مقطعي روحانيت توانست به طور متحد در انقالب شركت كند مي
اهللا خميني و نير گفتمان جديد اسالم  را مديون رهبري سياسي روح

توانست بر  كاريزماتيك نظير خميني مي سياسي دانست. تنها يك شخصيت
ها فائق شود و اكثريت روحانيان را در مقابله با رژيم شاه به طور  اين تفاوت

متحد وارد صحنه سياسي نمايد. نقشي كه خميني و روحانيت در انقالب 
ايفا كردند به همان اندازه كه بستگي به خصوصيات رهبري آنها داشت، 

هائي داشت كه در  بود. خميني ويژگي» رانديگ«همچنين ملهم از ضعف 
اجتماعي سخت مؤثر افتاد:  –سياسي  –آن مقطع و آن شرايط فرهنگي 

 "مند و ايستادگي او بر كنار رفتن شاه، زبان مذهبي و نسبتا شخصيت فره
گر مساجد و البته،  پسند او، شجاعت سياسي، استفاده از شبكه بسيج توده

محيط سياسي كشور (بويژه اقامت در فرصتي كه زندگي در خارج از 
هائي  فرانسه) در اختيار او نهاد. در عين حال، ضعف ديگر نيروها و شخصيت

كه از اين ظرفيت برخوردار بودند كه رهبري جنبش انقالبي را در دست 
هاي چپ و مجاهدين در نيمه دوم دهه  گيرند نيز مزيد بر علت شد. جريان

 "ه بودند، يا اعدام شده بودند، و اصوالر پيش گرفتيا زندگي مخفي د 50
گير شدن را از آنها سلب  شان امكان توده هاي مبارزاتي و گفتمان روش
كرد؛ تنها رقيب احتمالي، رهبران جبهه ملي بودند كه نه برنامه  مي

مشخصي داشتند، و نه ارتباط وسيعي با مردم، و نه شخصيتي كه قادر به 
شاپور بختيار از ديگر رهبران جبهه نيز رقابت با خميني باشد. انشعاب 

  ضعف دروني جبهه ملي را تقويت نمود. 
گرايان انقالبي افتاد.  در دست اسالم "با اين اوصاف سرنوشت كشور عمال

زماني كه تحوالت سياسي كشور در مسير انقالبي قرار گرفت (به معني 
اديكالي كنار گذاشتن شاه و رژيم سلطنتي)، و در شرايط فرهنگ سياسي ر

كه در آن مقطع بر جامعه و نيروهاي مخالف حاكم بود، تنها اسالم گرايان 
طرفدار خميني مي توانستند توده مردم را بسيج و در صحنه نگاه دارند. 

 –ضد آمريكائي  –نيروهاي چپ انقالبي نيز در عمل گفتمان انقالبي 
وتي را پيش پوپوليستي خميني را تقويت كردند و قادر نشدند گفتمان متفا

  نهند.  
روشنفكران و نيروهاي سياسي مخالف به انقالب اسالمي چگونه  :آرش

برخورد كردند؟ خطاهاي آنها چه بود و چرا جمهوري اسالمي، به فاصله 
  كوتاهي پس از انقالب، موفق به سركوب نيروهاي آنها شد؟

   

آن برخورد ما با خطاهاي روشنفكران و نيروهاي سياسي  "طبعا :مشايخي
گيرد.  ميصورت  –سال پس از انقالب  30يعني  –دوره از منظر امروز 

ولي، به هر حال، با توجه به اين تحول فكري كه مسئله دموكراسي و 
 "دهد، طبعا طلب قرار مي حقوق شهروندي را امروز در مركز گفتمان تحول

گيرد.  هاي مقطع انقالب نيز از همين زاويه صورت مي برخورد به كاستي
ين يك اصل بديهي است كه اقشار و طبقات اجتماعي، هر يك، با ا

شوند. در  فرهنگي مي –روشنفكران خاص خود وارد عرصه كارزار سياسي 
، نمايندگان فكري روحانيان، بازاريان، اقشار متوسط 1357انقالب اسالمي 

كردند  هاي اجتماعي را بيان مي سنتي و كسبه، كم و بيش منافع اين گروه
  صورت نگرفته است. » خطائي«اين زاويه و از 

ها متوجه روشنفكران و نمايندگان سياسي اقشار مدرن جامعه:  كاستي
داري خصوصي  اي، سرمايه دانشجويان، روشنفكران، صاحبان مشاغل حرفه

كرده است  غيرانحصاري، زنان متجدد شهري و نسل جوان سكوالر تحصيل
ا اين حد در تضاد با منافع جمعي كه هژموني گفتماني را پذيرا شدند كه ت

هاي چهل و پنجاه  هاي اين چيرگي گفتماني البته، در دهه آنها بود! زمنيه
اقشار باشد. اين  نمي 1357مربوط به سال  "شمسي ايجاد شده بود و صرفا

شان، محتاج  »ضد امپرياليستي«مدرن بيش از هر مطالبه به اصطالح 
سياسي بودند؛ يعني  –مدني  –ها و حقوق اجتماعي  گسترش آزادي

هائي كه امكان مشاركت آنها را تقويت كند. متأسفانه روشنفكران  ارزش
هائي ديگر گذاشتند و  هاي چهل و پنجاه تأكيد خود را بر ارزش ايراني دهه

ها همسو شدند.  ها و طالقاني ها و بازرگان احمدها و شريعتي با آل

رايان انقالبي آن زمان بيش از گ هاي گفتمان چپ انقالبي و اسالم شباهت
  آن است كه بتوان آنها را كتمان كرد: 

ضديت هيستريك با آمريكا (تا مرز تضاد عمده دانستن آن)، تأكيد روي 
هاي  گذاري بر سنت گرائي (پوپوليسم)، ارج گري و خشونت، توده انقالبي

هاي مدرنيزاسيون شاه،  هاي برنامه گرائي در برابر سطحي» خلق«
هاي مردساالرانه، مخالفت با دموكراسي و ليبراليسم، نگرش  هديدگا

اعتنايي به سكوالريسم. حتي  روشنفكرستيز، باور به عدالت توزيعي، و بي
ها همسو  نيز با بسياري از اين ارزش» ملي«هاي  روشنفكران و شخصيت

شدند (اگرچه آنها انقالبي نبودند). در نتيجه، گفتماني كه در جريان انقالب 
 –يرگي يافت گفتماني بود كه از حمايت ضمني و حتي مشاركت فكري چ

شكل گرفته بود. همين نكته توضيح » مليون«ارزشي چپ انقالبي و 
گرايان، آنها موفق شدند كه نيروهاي  دهد كه چرا پس از پيروزي اسالم مي

سكوالر را به آساني از صحنه بيرون كنند؛ زيرا، نيروهاي سكوالر هنوز از 
گرايان فقاهتي آگاه  شان با اسالم ايدئولوژيك –تضادهاي فرهنگي عمق 

نبودند. در مورد سركوب سريع نيروهاي مخالف بايد اشاره كرد: اول، در 
ها تحت تأثير هيجان انقالب و  ها تا مدت يك انقالب پوپوليستي، توده

نگرند. در ايران  هاي نويدبخش آن به جهان و نيروهاي سياسي مي آرمان
مخالفان حكومت برآمده از انقالب، در انظار عامه مردم از مشروعيت  هم،

چنداني برخوردار نبودند؛ بويژه آن كه در يك انقالب ديني، مخالفان پيرو 
هاي سكوالر هم باشند. دوم، سرعت پيروزي انقالب مانع از  افكار و ارزش

وسيعي هاي  دواني در ميان بخش هاي مخالف قادر به ريشه آن شد كه گروه
از جامعه گردند. بنابراين توازن قدرت موجود ميان نيروهاي طرفدار 
حكومت و اين نيروها بسيار يك طرفه بود و اين امر سركوب آنها را تسهيل 

ارزشي (كه پيشتر بدان اشاره شد) از حيث  –كرد. سوم، تشابه گفتماني  مي
ح مي كرد. ايدئولوژيك نيروهاي مخالف (بويژه چپ انقالبي) را خلع سال

تري براي مقاومت داشتند زيرا هيچ  انقالبيون در برابر رژيم شاه توجيه قوي
ديدند. در حالي كه  هاي خود و آن رژيم نمي شباهتي ميان افكار و ارزش

ها و افراد انقالبي را  ارزشي، دست كم، برخي جريان –هاي گفتماني  شباهت
كرد  ان خلع سالح ميگراي هاي اسالم»استدالل«ها و  در برابر سياست

هاي حزب توده، فدائيان اكثريت، حزب رنجبران). چهارم، بيرحمي،  (نمونه
هاي سركوب جمهور اسالمي به  قساوت و باورمندي اكثريت اعضاي دستگاه

خود (مبارزه حق عليه باطل!) آنها را در برابر مخالفان تجهيز » طريق«
  كرد.  ايدئولوژيك مي –رواني 
هاي  اي و بحران  ي اسالمي كه غرقه در نارضايي تودهرژيم جمهور آرش:

داخلي و خارجي است چطور بر سر پا مانده و حكومت خود را تا به امروز 
  ادامه داده است؟  

  

 "اي است و يك پاسخ مكفي، طبعا اين پرسش دشوار و پيچيده :مشايخي
بايد به عوامل متعددي، از خصوصيات حكومت، تا شرايط اقتصادي،  مي
وانشناسي اجتماعي، شرايط منطقه و جهاني و، باالخره وضعيت نيروهاي ر

گنجد و  امكان آن در اين مختصر نمي "مخالف توجه داشته باشد. طبعا
هاي مخالفان اشاره  اي از مهم ترين دالئل با تأكيد بر كاستي فقط به پاره

  كنم.  مي
يد تبعات آن را ياد مي كنيم با» انقالب«با نام  1357اگر از تحوالت سال 

درباره رابطه ميان حكومت و جامعه نيز بپذيريم؛ بويژه آن كه اين انقالب، 
ترين انقالب قرن بيستم بوده باشد و با ايدئولوژي ديني  به تعبيري، گسترده

واقعيت آن است كه مخالفان سكوالر جمهوري اسالمي  گرفته باشد. تصور
جمهوري اسالمي از پذيرش  هاي تا همين اواخر با تكيه يكسويه بر ضعف

اند. اين انقالب به موازات  نقاط قوت آن (در كنترل جامعه) غافل بوده
نيز داشته است كه كمتر مورد » فرعي«سرنگوني رژيم سلطنتي كاركردي 

گيرد: تضعيف موقعيت ساختاري (سياسي، اجتماعي،  توجه قرار مي
از جامعه كه  يعني بخشي –فرهنگي) اقشار متجدد، سكوالر، غرب گرا 
  پايگاه اصلي مخالفان ضد اقتدارگرائي است. 

سازمان يافته  تبعيضجمهوري اسالمي در تمامي اين سه دهه، با توسل به 
عليه نيروهاي اجتماعي فوق نوعي نظام شبه آپارتايد بر مبناي فرهنگ (و 

ترين وجه مشخصه آن  البته جنسيت) را در ايران برقرار كرده است كه مهم
ه خودي / غيرخودي است. اين خصلت به مراتب بيش از سياست دوگان
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دهد زيرا از  استبدادگرايانه حكومت شاه اين نيروها را در تنگنا قرار مي
شوند. تا  بسياري از حقوق اجتماعي و شهروندي متعارف نيز محروم مي

فرهنگي از  –همينجا، مي توان ديد كه امكان فعاليت بسيج كننده سياسي 
  نيروها به مراتب دشوارتر گشته است. سوي اين 

از سوي ديگر، جمهوري اسالمي، به عنوان يك رژيم برآمده از يك انقالب 
گسترده، در طول اين سه دهه داراي پايگاه اجتماعي معيني (ولو با سير 

ديني و چه به دالئل  –نزولي) بوده است كه چه به لحاظ ايدئولوژيك 
اند. از اين رو، برخي از اين  آن بوده هاي سياست حاميشغلي  –اقتصادي 

اند. ميان طيف مخالف و طيف  رژيم به عنوان رژيم كالينتاليستي ياد كرده
تر حامي، البته طيف سومي وجود دارد كه ناراضيان منفعل و  كوچك

دهند. اينها در شرايط بهبود اقتصادي و يا حداقلي از  خاموش را تشكيل مي
شوند. رژيم جمهوري اسالمي، به  خنثي مي "گشايش فضاي سياسي معموال

اش  هر صورت، موفق شده است كه رقابت انتخاباتي را، كه كاركرد واقعي
گري  حل و فصل مناقشات درون بلوك قدرت است، به عرصه اصلي چالش

اي كه براي نيروهاي سكوالر دموكرات امكاني براي  بدل نمايد؛ عرصه
يط نيروهاي مخالف سكوالر را در آورد. اين شرا انتخاب شدن فراهم نمي

موقعيت دشواري قرار داده است: اگر بخواهند وارد عرصه انتخاباتي شوند 
بديل آنها يك اصالح طلبان حكومتي خواهد بود؛ و  اگر بخواهند » بهترين«

بديل فعالي در برابر صندوق رأي در برابر خود نهند يا مي بايد به 
ويكردهاي مدني و جنبشي كه نگاهي گري روي آورند و يا به ر انقالبي
فرهنگي دارند.  –آميز و دراز مدت به تغييرات سياسي  مسالمت
اي شدن ندارد. جدا از آن  اي براي توده در ايران امروز زمينه گري انقالبي

كه جمهوري اسالمي در اين چارچوب از امتيازات به مراتب بيشتري 
ن نيز نگاه موافقي نسبت به برخوردار است تا نيروهاي مخالف، مردم ايرا

و همچنين  1357هاي ناخوشايند از نتايج انقالب  اين مشي ندارند. خاطره
و تغيير سياست چين و كوبا (مدعيان » سوسياليستي«فروپاشي بلوك 

 –هاي انقالبي)، به موازات تقويت گفتمان ليبرال  حمايت از جنبش
شدت تضعيف  در سطح جهاني، همگي انقالبيگري را بهدموكراتيك 

اند و نه  ها (كه نه انقالبي اند. اما دسته سوم، يعني پسارفرميست كرده
طرفدار تمركز روي انتخابات غير آزاد) نيز هنوز با مشكالت خود درگيرند. 

نژاد شرايط را براي همه  جدا از َآن كه اختناق و سركوب دوره احمدي
سارفرميست، اگرچه هاي پ مخالفان سخت كرده است، افراد، محافل و شبكه

محورند و باور به بسيج نيروهاي جامعه مدني و  –همگي جامعه 
اي و توافق  برنامه –دموكراتيك سازي دارند، ولي هنوز فاقد انسجام نظري 

هاي مربوط به زنان،  توان در فعاليت بر سر نوع خاصي از فعاليتند. آنها را مي
وزنامه نگاران و... مشاهده دانشجويان، كارگران، محيط زيست، حقوق بشر، ر

كرد. ولي در سطح سياسي، اين ديدگاه فاقد نمايندگي تشكيالتي منسجم 
است، در ميان طيف جمهوري خواه آنها بيشتر به چشم ميخورند. بيماري 

گرائي و عدم همكاري، نيز مشكالت  فرهنگي مزمن جامعه ما، يعني فرقه
رژيم جمهوري اسالمي نيز، كند.  دروني جامعه سياسي مخالف را تقويت مي
هاي ايدئولوژيك، و توان مالي  به سهم خود، از امكانات سركوب، دستگاه

برداري الزم را بعمل آورده است. در نتيجه، در شرايط  (درآمد نفتي) بهره
خيزد. اين بر  جوئي با مخالفان بر مي تر به مقابله تر و آماده بحراني، سريع

دني، و  سكوالر است تا با همبستگي و عهده اپوزيسيون دموكراتيك، م
نشيني جدي وادار  هاي اين حكومت آن را به عقب برمال كردن نقطه ضعف

هاي فرهنگ سياسي مخالفان كم توجهي به  كنند. در ميان نقطه ضعف
اي  هاي ريشه دموكراسي و حقوق بشر، عدم همكاري، بي توجهي به فعاليت

هاي موجود (به بهانه  تو آموزشي و عدم استفاده از حداقل فرص
  از اهميت بيشتري برخوردارند.  ») رفرميسم«

خالصي مردم ايران از اين رژيم و اين كه يكبار ديگر مثل انقالب  آرش:
  از چاله به چاه نيافتند مستلزم چيست؟  57

     

وظيفه اصلي در اين مورد بر عهده روشنفكران سياسي و  "طبعا :مشايخي
هاي كوتاه  هاي ناكارآمد و سراب خطرات بديل هاي سياسي است كه تشكل

 مدت را براي مردم توضيح دهند. البته، همانند پرسش پيشين بسيار دشوار
پاسخ صريح داد. من  گشادگل و  است كه در چند صفحه به چنين سؤال

  پردازم. در مورد بخش اول سؤال يعني  ترين وجوه آن مي اي از مهم به پاره

  

  
  
طلب و  است كه پاسخ سه گفتمان انقالبي، اصالح، طبيعي »خالصي«

طلب با يكديگر متفاوت است. من از زاويه ديدگاه عمومي پسا  پسااصالح
  دهم.   اصالح طلبي به اين پرسش پاسخ مي

در ايران امروز، با توجه به خصوصيات حكومت و همچنين تجربيات سه 
  دهه اخير، به نكات زير بايد توجه داشت: 

هاي ضربتي، سريع، متكي  هائي كه به دنبال انواع و اقسام روش حلراه  – 1
برخشونت و حذفي، كه در ادبيات سياسي به انقالبيگري شهره است، 

اي كه رژيم حاكم از اعتماد به نفس  در عرصه "ناكارآمد هستند و عمال
  بيشتري برخوردار است، درگير مي شوند.  

رون اين رژيم در صدد ايجاد از د "گرانه كه عمدتا هاي اصالح روش – 2
هاي تو در توي  برند و در البيرنت دار باشند ره به جائي نمي تغييرات معني
نيست » گري اصالح«شوند. اين به معني مخالفت اصولي با  حكومت گم مي

  كند.  بلكه در شرايط معين امروز معني پيدا مي
هاي  عليه تمامي گروه گري تبعيضضعف اصلي اين حكومت نقطه  – 3

شهروندي مدرن است و از اين نظر همه آنها را از خود بيگانه ساخته است: 
هاي  زنان، دانشجويان، جوانان، روشنفكران، هنرمندان، فرهنگيان، اقليت

داري خصوصي مورد  ديني / مذهبي و قومي، كارگران و حتي سرمايه
رابر اين اند. به اين خاطر گفتمان بديل در ب تبعيض اين حكومت قرار گرفته

بايد از اين نقطه نظر آغاز كند و روي تأمين حقوق شهروندي /  حكومت مي
ها متمركز شود. در شرايطي كه احزاب مخالف قادر به  حقوق بشر اين گروه

هاي اجتماعي  گيري نهادها و جنبش بايد شكل حضور در جامعه نيستند مي
  هاي اجتماعي را تقويت كرد.  مدافع اين گروه

هاي حمايتي  توان نسبت به شبكه امروز نمي» جهاني شده«ان جهدر  – 4
 –هاي دموكراتيك  هاي غير دولتي و حتي دولت چه سازمان –المللي  بين

هاي شهروندي ايران را وجهه همت  اگر دفاع بي قيد و شرط از حقوق گروه
دهند، بي تفاوت ماند. جمهوري اسالمي از ابتداي تولد خود تا  خود قرار مي

مروز همواره با مدد پول و ايدئولوژي از حمايت مردم و شماري از به ا
بايد در چارچوب  مند شده است. مخالفان نيز، مي هاي ديگر بهره دولت

  هائي استفاده بهينه بعمل آوردند.  اصول خود از چنين حمايت
در » برگزاري انتخابات آزاد«استراتژي سياسي دموكراتيك كه يك  – 5

ترين راهبرد مدني و  انداز قرار داده است مناسب ايران را در چشم
هاي  دموكراتيك براي تغيير است. در چنين راهبردي احزاب و تشكل

گرا و غير ديني(با هر نوع باور و ايدئولوژي) تا آنجا كه به يك برنامه  اسالم
دموكراتيك و غيرحذفي باور دارند حق شركت در انتخابات آزاد را دارند. 

هاي سياسي درون حكومتي كه حاضر به پذيرش اصل  لحتي برخي تشك
رقابت دموكراتيك شوند بايد قادر به شركت باشند. اين امر ربطي به 

هاي رژيم ندارد آن امر جداگانه بايد مورد  هاي مهره اقدامات و سياست
گيري يك جنبش  بررسي قرار گيرد. تحقق چنين راهبردي محتاج شكل

ومت را در برابر جنبش انتخابات آزاد وادار فراگير دموكراتيك است كه حك
  .كند  نشيني عقب به
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سياسي و  –بايد از حيث نظري  مخالفان جمهوري اسالمي مي – 6
توان  فرهنگي خود را براي گذار به يك نظام دموكراتيك آماده كنند. نمي

ايجاد مناسبات دموكراتيك و همكاري را به آينده نامعلوم موكول كرد. از 
 –روز بايد آن را تمرين كرد. در فرهنگ سياسي ما موانع نظري همين ام

بايد آنها را گنار گذاشت و  گفتماني و عملي متعددي وجود دارند كه مي
سازي  گرائي و عدم همكاري، گرايش به ايدئولوژيك نقد كرد. از جمله، فرقه

 باوري، ها و وقايع تاريخي، توطئه گرائي و تمركز روي سنت سياست، گذشته
، و نياز به ارتقاء »آمريكا«رويكردهاي يكسويه و غيرمتعادل در مورد پديده 

هاي  هائي نظير اقتصاد، سكوالريسم، جنبش سطح مباحث در حوزه
  اجتماعي، گذار به دموكراسي، و تبيين حكومت جمهوري اسالمي. 

گرايانه افراطي، چه از نوع  گرايانه / قوم هاي ملي گفتماننقد  – 7
كه » ضد فارس«هاي به اصطالح  ائي ايراني و چه از نوع قوم گرائيگر باستان

  كند.  انرژي بخشي از مردم ايران را متوجه ناكجاآبادهاي از نوع جديدي مي
فارغ  –دموكرات ايران بايد متوجه باشند كه آنها  –سكوالر نيروهاي  – 8

د و بخشي قادر به بسيج تمامي اقشار نيستن "الزاما –هايشان  از ايدئولوژي
هاي سنتي و مذهبي) به هر حال، نمايندگان خود  بخش "از جامعه (عمدتا

گرا جستجو خواهند كرد. از اين رو، تقويت گفتمان  هاي اسالم را در تشكل
هاي اسالم گراي مدرن، معتدل و اصالح طلب، از منظر كالن، به  و تشكل

ري ديالوگ و نفع تحول دموكراتيك جامعه ايراني است. بنابراين، برقرا
بايد در دستور كار  گرا مي هاي متعادل اسالم گفتگوي انتقادي با گرايش

احزاب سكوالر ايران باشد. مشكل ما با اصالح طلبان حكومتي 
 "بودن آنها نيست. برعكس، مشكل آن است كه آنها واقعا» طلب اصالح«

  نخواستند كه اين نظام را اصالح كنند. 
 –هاي گوناگون سكوالر  ي ميان گرايشهمكاري و همسوئمسئله  – 9

دموكراتيك امري حياتي است. بايد مخالفان جمهوري اسالمي را بر سر يك 
هاي سياسي و مرامي) به هم  برنامه حداقلي دموكراتيك (با حفظ اختالف
توانند و نبايد محور اصلي و  نزديك كرد. ايدئولوژي و شكل نظام نمي

د. حتي اگر همه نتوانند در يك جبهه كارآمدي براي چنين توافقاتي باش
ها را  ها، و همكاري آهنگي ها، هم گرد هم آيند، دست كم، ميبايد همسوئي

  تقويت كرد. در اين زمينه سخت عقب هستيم. 
*  

  
  هاي محسن يلفاني پاسخ

 
چرا مردم ايران به اين گستردگي عليه رژيم شاه شوريدند و   -آرش

يط داخلي و خارجي آن دوران چگونه رخ داد؟ شرا 1357انقالبِ بهمن 
 بود؟

 
سي سالي مي شود كه ما با اين پرسش ها كلنجار مي  محسن يلفاني:

رويم و انبوه عظيمي از پاسخ هاي گوناگون نيز براي آنها فراهم آورده ايم. 

بسياري از اين پاسخ ها، هر يك به سهم خود، بخشي يا رويه اي از واقعيت 
ي مربوط به آن را  روشن مي كنند. تنوع و انقالب ايران و پرسش ها

تناقض و حتّي تضادهائي را كه طبعاً در اين پاسخ ها وجود دارد با خود 
انقالب مي توان توضيح داد كه پديده اي آكنده از جنبه ها و بروزهاي 
پيچيده و آشفته و متناقض و متضاد است. اما يك روي ديگر اين انبوهي و 

سهل و آسان شدن كار برمي خيزد و يكي از نتايج  وفور پاسخ ها فقط  از
فرعي انقالب در ارتباطات است با وفور فرستنده هاي راديوئي و تلويزيوني 
و سايت ها و وبالگ ها و پالتاك هاي اينترنتي،  و اين همه بلبشو و برج 
بابلي ايجاد كرده كه در آن صدا به صدا نمي رسد و پراكندگي و آشفتگي 

د شديدتر و شديدتر مي شود. با اين حال مي توان و بايد اين آراء و عقاي
وضعيت را به حساب نوعي دموكراتيزه شدن وسائل بيان گذاشت و از آن 
وحشت نكرد و حتّي در مورد پرت و پالهائي كه از هر سو به اين هياهوي 
كركننده دامن مي زنند، مي توان به اين دل خوش داشت داد كه اينها هم 

ي بر حقيقت نمي اندازند، حداقل خبري از وجود و ماهيت اگر پرتو
نويسندگان يا گويندگانشان مي دهند. با دل خوش داشتن به اين تبصرة 
آخري است كه بنده هم به خود اجازة اظهار لحيه مي دهم و در اين گفتگو 
شركت مي كنم، هر چند كه سعي خواهم كرد از تكرار مكررات خودداري 

بپردازم كه، حداقل به نظر من، به اندازة كافي به آنها توجه كنم و به نكاتي 
  نشده است.

گستردگي شوريدن بعد از اين مقدمة وافي، نخست بايد در مورد 
توضيح داد. بايد توجه داشت كه شورش هنگامي  شاه مردم عليه رژيم

اين چنين گسترده شد كه مردم نسبت به پيروزي آن مطمئن شدند و پي 
تي برتر از قدرت شاه به وجود آمده و به زودي شاه را كنار بردند كه قدر

خواهد زد  و جايش را خواهد گرفت. تا زماني كه اين اطمينان به وجود 
نبود و  هگستردنيامده بود، شورش يا مبارزه عليه رژيم شاه چندان هم 

   سال ها و سال ها تنها اقليت ناچيزي در آن شركت داشتند.
، با جود  رخ داد 1357چرا انقالب بهمن  در مورد اين پرسش كه

پاسخ هاي فراوان و شاملي كه  ارائه شده هنوز اجماع و توافق عمومي به 
دست نيامده و احتماالً، همچنانكه در مورد رويدادهاي بزرگ تاريخي صادق 
است،  هيچ وقت هم به دست نخواهد آمد. هر كسي از ظنّ و ديدگاه و 

ظيمي كه با همگان سر و كار داشته و بر موضع خاص خود به رويداد ع
زندگي و هست و نيست همگان تاًثير گذاشته برخورد مي كند و تعريف و 
تعبير خاص خود را معتبر مي داند. از اين نكتة كلي كه بگذريم، يكي از 
عواملي كه در بروز انقالب اسالمي تاًثير تعيين كننده داشت و  كمتر بدان 

انكه بايد و شايد بر آن تاًكيد نشده، اشتباههاي توجه شده يا حداقّل چن
مكرّر و فوق العاده وخيم رژيم شاه (در واقع خود شاه) در چند سال آخر 
سلطنتش بود.  منظور اين است كه ضعف و خطاي رژيم شاه بسي بيشتر از 
قدرت و آگاهي اپوزيسيوني كه در برابر او قرار داشت در پيروزي انقالب 

اه بي آنكه واقعا نيازي داشته باشد و صرفاً از سرِ خام مؤثر واقع شد. ش
فكري و رها كردن افسار جاه طلبي ها و هوس بازي هاي خود، ناگهان (به 
احتمال بسيار بر اثر موفقيتش در چهار برابر كردن قيمت نفت ...) به 
ديكتاتوري اش ابعاد حيرت انگيز و في الواقع كودكانه اي داد. و از قضاي 

اين  زياده روي ها با تغيير رئيس جمهور آمريكا و چرخش سياست  روزگار
هاي آن در سراسر جهان و طبعاً در ايران همزمان شد. شاه كه خود را قادر 
به همه كار مي دانست، گمان كرد مي تواند خود را با سياست جديد 
آمريكا نيز تطبيق دهد. ادعاي فضاي باز سياسي درست بالفاصله پس از آن 

دپروازي هاي ديكتاتور منشانه شاه را ناگهان آچمز كرد. و جالب اين كه بلن
تا مدتها هم متوجه آچمز شدن خود نشد و در حالي كه مملكت به لرزه 

گردش «درآمده بود، او به قول علم، وزير دربارش، همچنان پي گيرانه به 
تحمل هاي خود ادامه مي داد و يا، ظاهراً براي آنكه معنا و درجة » رفتن

در  فضاي باز سياسي پيشنهادي اش را نشان دهد، با سواد كج و كولة 
فارسي اش، كه، به هيچ وجه به پاي انگليسي و فرانسه اش نمي رسيد، از 

هر شطرنج ». مه فشاند نور و سگ عوعو كند«اين مصراع كمك گرفت كه 
باز مبتدي هم مي داند كه قرار گرفتن در وضعيت آچمزي، و بخصوص بي 
خبر ماندن از اين وضعيت، چقدر مضحك است. شاه فقط هنگامي به 
وضعيت خود پي برد كه ديگر خيلي دير شده بود و دادن قرباني هاي 

  بزرگ هم چاره ساز نبود.
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اما اينها تنها خطاهاي موضعي و مقطعي شاه بود. تاريخ بالواسطة پيش 
 28از كودتاي از انقالب كه بستر اصلي و اساسي آن را تعيين مي كند، 

آغاز مي شود  و از اين واقعيت كه شاه هرگز نتوانست مهر  1332مرداد 
بدنامي نوكر يا عامل اجنبي را از پيشاني خود و رژيمش پاك كند (هر چند 
كه در اواخر كار كم ادعاي استقالل و خودرائي نمي كرد) و به اين كه به 

شت و مملكت را چنان هيچ روي ظرفيت و توانائي يك رهبر سياسي را ندا
اداره مي كرد كه يك رئيس  شركت مقاطعه كاري، شركتش را. و در نتيجه 
پيشرفت و رفاهي هم كه در دوران او فراهم آمد باعث آشتي سياسي ملّت 

پيشرفت و رفاهي كه بيشتر محصول همزماني سلطنت شاه با  -با او نشد 
در سه دهة بعد از اقتصاد جهاني » سي سالة شكوهمند«يا » عصر طالئي«

جنگ دوم بود تا محصول ابتكارات و انقالب سفيد او... باري، اينها و نكات 
بسيار ديگر فراوان توضيح داده شده و نيازي به شرح و تفصيل مجدد ندارد. 
گو اينكه چند سالي است كه برخي در پي بازخواني همين تاريخي كه ما 

خواهند به مدد اسناد و مدارك  گمان مي كرديم فوت آبيم برآمده اند و مي
مرداد  28و پژوهش هاي صد در صد علمي از جمله به ما ثابت كنند كه در 

كودتائي در كار نبوده و تنها دور انديشي دكتر مصدق كه از خطر  1332
سلطة حزب توده و اتحاد شوروي وحشت كرده بود، باعث شد تا به حسن 

ساعدت دولت فخيمة علياحضرت نيت دولت آيزنهاور و برادران دالس و م
ملكة اليزابت متوسل شود تا  شاهنشاه جوانبخت ما را كه با همسر 

سرگرم بودند، ترغيب كنند تا » تعطيالت در رم«فريبايشان به گذراندن 
رهبري قيام ملّي را به عهده بگيرند و ميهن ما را از خطر سقوط به ورطة 

  كمونيسم جهاني نجات دهند...
وقوع انقالب نيز شايد مكث بر اين  ط داخلي و خارجيشرايدربارة 

معني بي فايده نباشد كه انقالب اسالمي از اين شانس بزرگ برخوردار شد 
كه در زماني به وقوع پيوست كه هنوز مفهوم انقالب از اعتبار و حتّي 
تقدسي عمومي برخوردار بود. نه تنها كوشندگان و مبارزان سياسي كه 

د مبارزه مي كردند، ، بلكه رهبران و سياستمداراني كه عليه حاكميت موجو
حكومت را در دست داشتند نيز اين اعتبار و تقدس را باور مي كردند و 
انقالب را بسي ارجمندتر از هرگونه روش و شيوة ديگر در تحولّات و 
دگرگوني هاي اجتماعي مي دانستند. انقالب تنها نزد مبارزاني كه در پي 

ديد و تغييرات اساسي در وضع موجود بودند، اعتبار و دگرگوني هاي ش
تقدس نداشت. فراوان بودند رهبران و زعمائي كه روش و مسلكشان 
سنخيتي با انقالب نداشت اما هر جا اقتضا مي كرد بر برنامه ها و سياست 
هاي خود انگ انقالبي مي زدند تا مردم را به پذيرفتن آنها راغب كنند. در 

ما و انقالب سفيدش به هيچ وجه استثنائي نبود. خميني نيز  اين مورد شاه
به خوبي به اهميت و تاًثير سحرانگيز و مجذوب كنندة واژة انقالب پي برد 
و با آنكه تا آستانة انقالب اين واژه را به كار نمي برد و معموالً از واژه هاي 

كرد، در به استفاده مي » عاشورا«و » قيام«يا نهايتاً » نهضت«يا » حركت«
، با وجود تناقض آشكاري كه در آن »انقالب اسالمي«كار گرفتن شعار 

ديده مي شود، ترديد نكرد و با اسالمش ملّت مسلمان را مجذوب نمود و با 
انقالبش نيروهاي انقالبي را خلع سالح كرد. اما بهاي سنگيني كه ما 

م نسبت به انقالبِ ايرانيان در اين ميان پرداختيم كمك كرد تا نه تنها توه
 اسالمي، كه به طور كلّي نسبت به انقالب، از ميان برداشته شود.    

انقالب اسالمي بر محور كدام طبقات اجتماعي به پيروزي  -آرش
رسيد/ و نقش خميني تا چه حد تعيين كننده بود/ و آيا انقالب 

  ممكن بود؟ » غيراسالمي«
  

ممكن نبود. به اين دليل ساده كه  »غير اسالمي«خير، انقالب  يلفاني:    
در ميان نيروهاي سياسي اي كه عليه رژيم شاه مبارزه مي كردند، بجز 
نيروهاي اسالمي طرفدار خميني، بقيه يا خواهان سرنگوني رژيم شاه 
نبودند و يا آنكه توانائي سرنگوني آن را نداشتند. من نظر خود را دربارة اين 

، چشم اندازتفصيل توضيح داد ام(نشرية  موضوع در جاي ديگري با اندكي
). در اينجا به طور گذرا به ذكر آنچه هنوز به 1372، زمستان 14شمارة 

نظرم معتبر مي نمايد بسنده مي كنم: حركت اعتراضي و آزادي خواهانة 
نيروهاي سياسي ميانه رو و اصالح طلب عليه رژيم شاه كه از اواخر سال 

حركت نيروهاي سياسي تندرو و انقالبي شروع شد، هيچ ربطي با  1355
كه هفت هشت سالي بود با رژيم مبارزه مي كردند نداشت. برجسته ترين 

اين نيروها عبارت بودند از فدائيان خلق، مجاهدين خلق و خميني و 
هم از لحاظ دروني و هم در  55طرفدارانش. دو گروه اول تا اواخر سال 

هيچ گونه  تاًثير ملموس و پايداري، مبارزه با ساواك شكست خورده و بي 
مگر از لحاظ اخالقي يا روحي، از صحنة سياسي بيرون رفته بودند. شخص 
خميني البته همچنان باقي مانده و شعارهايش هم تندتر و تندتر شده بود. 
ولي بجز عدة معدودي طلبه هاي شهريه بگيرش كه هر سال به ياد شورش 

ند و چند ماهي را در زندان هاي تظاهراتي مي كرد 1342خرداد  15
ساواك بسر مي بردند، بقية طرفدارانش فعاليت مؤثري نداشتند. حتّي اغلب 
روحانيان و بازاريان طرفدار خميني كه در اوايل دهة پنجاه كارشان به 
زندان كشيد، نه به علت  فعاليت به سود خميني، كه به علت همكاري هاي 

ر سرپنجة ساواك شدند. تصريح بر اين دور و نزديك با مجاهدين، گرفتا
نكته ها از اين رو اهميت دارد كه به ما كمك مي كند تا وضعيت و سهم 
نيروهاي سياسي را در جريان جنبش آزادي خواهانه و سپس انقالب به ياد 
آوريم و بر اساس آن بتوانيم رنگ وانگ انقالب را تعيين كنيم. حركت يا 

ي شاه و مطالبات آزادي خواهانه، مستقل از جنبش اعتراضي عليه ديكتاتور
مبارزات نيروهاي تندروو انقالبي آغاز شد و از آنها تاًثير خاصي نگرفته بود 
و در حقيقت ادامة طبيعي مبارزاتي بود كه در چارچوب قانون اساسي و با 
خواست به اجرا درآمدن آن، با تاًكيد بر اين كه شاه بايد سلطنت كند و نه 

ابقة بسيار طوالني اي داشت. اما هنگامي كه اين جنبش به راه حكومت،  س
افتاد و شاه نيز به علت آچمز شدن با سياست فضاي باز خودش نتوانست 
مانع رشد و گسترش آن شود، فضا بيش از هر چيز براي به ميدان آمدن و 
هل من مبارز طلبي باقي ماندة نيرو هاي تندرو و انقالبي فراهم شد و 

آزادي خواه ميانه رو به سرعت پشت سر قرار گرفتند. در اين ميان  نيروهاي
طبعاً سهم شير از آنِ خميني شد، هر چند كه نيروهاي ديگر انقالبي هم، 

  يعني فدائيان و مجاهدين، از سهم قابل مالحظه اي برخوردار شدند. 
بدين ترتيب خميني با وزن سنگين وخردكننده اش، يعني با ارتش 

دها و روحانيان و طلبه ها و شبكة مساجدش، بر روي جنبش آمادة آخون
آزاديخواهانه افتاد و آن را در اختيار گرفت و به سرعت با به ميان كشيدن 
شعار حكومت اسالمي آن را پشت سر گذاشت و به انقالب اسالمي تبديل 

انقالب كرد. با اين همه هنوز، پس از گذشت سي سال از پيروزي 
مصادره «يا » منحرف شدن انقالب«ند كساني كه  از هنوز هست اسالمي،

سخن مي گويند و خميني و طرفدارانش را به خيانت به » شدن انقالب
انقالب و منحرف كردن آن متهم مي كنند. حقيقت اين است كه خميني 

را مصادره و منحرف كرد و نه انقالب را. چرا كه بجز  جنبش آزادي خواهانه
او ابتكار و رهبريش را به دست داشت، انقالب انقالب اسالمي، كه خود 

ديگري در كار نبود كه بدان خيانت كند يا خيال مصادره اش را داشته 
  باشد. 

انقالب اسالمي بر محور كدام طبقات اجتماعي به اما اين كه 
به طور كلّي شايد بتوان گفت كه در آستانة انقالب آن  پيروزي رسيد،

ن طبقة متوسط سنتي شناخته مي شدند و بخشي از جامعه كه زير عنوا
بيشتر از اهل بازار و كسب و تجارت و ميدان داران (همراه با مفتخورها و 
لومپن ها و بزن بهادرهائي كه حول و حوش همينها مي پلكند)، و كمتر از 
ميان حقوق بگيران تشكيل مي شد، و نيز بخشي از طبقات خرده پا و 

مصائب هنوز عاليق مذهبي خود را حفظ  محروم كه در چنبرة مشكالت و
كرده بودند، بويژه در ميان حاشيه نشينان، پايگاه اجتماعي اصلي خميني را 
تشكيل مي دادند. بر اينها بايد گروهي از طلبه هاي حوزه ها و طبعاً بخشي 
از روحانيان را افزود. اين گروهها ازهمان آغاز سربرآوردن خميني در 

و گرويدند و همواره به او وفادار ماندند، گو اينكه به ا 1342حركت خرداد
خرداد ديگر كار  15چنانكه در باال اشاره كردم، پس از سركوب شورش 

چنداني نمي كردند و در دورة بالفاصله پيش از شروع جنبش ضد 
ديكتاتوري و انقالب كامالً با وضع موجود كنار آمده بودند و اگر چه غم 

بودند و از زياده روي ها و كارهاي نارواي حكومت دين را از دست نگذاشته 
و اعوان و انصارش عليه مذهب و ظواهر آن به شدت رنج مي بردند، ولي 
تنها از نظر ذهني يا اخالقي دم از مخالفت مي زدند و حتّي در رؤياهاي 

  خود هم نمي توانستند به بازگشت سلطه و قدرت مذهب دل خوش كنند.
پايگاه به اصطالح طبقاتي خميني، در  چنانكه مالحظه مي شود،

مقايسه با آرايش طبقاتي نيروهاي اجتماعي آن زمان آنقدرها هم وسيع 
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نبود و آنچه هم كه بود چندان آمادگي و گرايشي به عمل سياسي نداشت. 
براي مثال، خميني در ميان آن گروه از مردم كه مي توان بر آن نام طبقة 

ي داشت و حتّي كمتر شناخته مي شد. متوسط جديد گذاشت، نفوذ اندك
در حالي كه اين گروه اجتماعي هم از لحاظ كثرت بر طبقة متوسط سنتي 
مي چربيد و هم  نقشي بس مهم تر و فعال تري در حركات و تحولّات 
جامعة بالفاصله پيش از انقالب داشت. كما اين كه وظيفه يا رسالت، و يا 

سي را نيز عموماً افرادي از همين گروه ساده تر، كارِ فعاليت و مبارزة سيا
اجتماعي به عهده مي گرفتند و مخاطبان و عالقمندان و اعضاي سازمان 
هاي سياسي دروان پيش از انقالب هم عمدتاً از همين گروه اجتماعي بر 
مي خاستند. توجه به اين نكته آموزنده است كه، اگرچه اين گروه اجتماعي 

رفت و بخصوص آن را به عنوان عاملي در به سرعت از دين فاصله مي گ
تعيين رفتار اجتماعي و سياسي كنار مي زد، ولي اگر تمايالت مذهبي 
مبارزه جويانه اي هم در ميان برخي اليه هاي اين گروه اجتماعي باقي 
مانده بود، اين مجاهدين و شريعتي بودند كه با ابتكارات و نوآوري ها 

واب مي دادند و نه خميني كه از نظر آنها (بدعت ها)ي خود به نياز آنها ج
به گذشته اي با فاصله اي نجومي تعلّق داشت و صرفاً به علت مخالفتش با 
رژيم از توجه و احترامي برخوردار بود. حاال كه حرف بدين جا كشيد بد 
نيست اين را هم اضافه كنيم كه همين گروه اجتماعي، يعني طبقة متوسط 

ه كه بار اصلي مبارزه با رژيم شاه را بر دوش گرفت جديد، بود كه، همانگون
و در اين راه قرباني هاي فراوان داد،  در فرداي پيروزي انقالب اسالمي 
هدف اصلي حمالت و تعرضات آن قرار گرفت، به مقاومت در برابر آن 

  برخاست و باز هم بيشترين قرباني ها را داد...
هم در آنها نيست، تنها تاًكيد منظور از اين توضيحات، كه چيز تازه اي 

بر اين نكته است كه نفوذ و اعتبار و نهايتاً رهبري بالمنازع خميني در يكي 
دو سالة پيش از انقالب و به علت فضاي خاص انقالبي فراهم آمد و برخالف 
نظر مفسران و مورخاني مي كوشند براي او و انقالبش زمينه هاي وسيع 

ريخي دست و پاكنند، و بدين وسيله آن را اجتماعي و ريشه هاي عميق تا
امري اجتناب ناپذير وانمود نمايند، جامعة ايراني، به طور كلّي خميني و 

هاي تاريخي!)  اگرآمال و آرزوهاي او را پشت سر گذاشته بود  و اگر (از آن 
انقالب » تصادف«خود ادامه مي داد و » طبيعي«جامعة ما به به سير تحول 

ي آمد، چند سالي بعد فراموش مي شد و اثر چنداني از او اسالمي پيش نم
باقي نمي ماند. واقعيت اين است كه در ميان كشورهاي مسلمان، كشور ما 
كمتر از همه مذهبي بود و به داليل بي شمار تاريخي و اجتماعي، مذهب 
داشت به سرعت از صحنة حيات اجتماعي و سياسي رانده مي شد و در 

ي محصور مي ماند. جريان هائي نظير شريعتي و قلمرو زندگي خصوص
مجاهدين بيش از آنكه  دليل توانائيِ باززائي و نضج مذهب باشند، دليلي بر 
بحران و تقّالي بي ثمر آن براي انطباق با شرايط پيشرفت به سوي نوگرائي 
و جذب هر چه بيشتر فرهنگ و تمدن غربي بودند. در واقع، همچنانكه در 

ا پيش مي آيد، در انقالب اسالمي نيز اقليت محدودي از همة انقالب ه
جمعيت ايران، كه در باال به تركيب آن اشاره شد، رهبري و كنترل انقالب 
را در دست گرفت و با استفاده از مكانيزم خاص انقالب (نظير آنچه 
ژاكوبنيزم با انقالب فرانسه يا بلشويزم با انقالب روسيه كرد) همة مردم را 

  ال خود كشيد.به دنب
، با نقش خميني تا چه حد تعيين كننده بوددر بارة اين كه 

اطمينان مي توان گفت كه خميني يكي از نمونه هاي بارز نمايش نقش 
نخست يك  -شخصيت در تاريخ است. او هم از لحاظ موقعيت اجتماعي

هم از لحاظ سابقة مبارزات  –روحاني برجسته و سپس يك مرجع تقليد 
و هم از لحاظ خصوصيات  –آشتي ناپذيري و پايداري و تداوم  –سياسي 
استقالل راًي و اعتماد به نفس و توانائي ابتكار و يافتن راه حل  –شخصي 

شخصيت استثنائي و يگانه اي بود. كامالً مي توان  –هاي تازه و فوري 
مطمئن بود كه اگر خميني وجود نمي داشت و يا اگر رهبري روحانيت، كه 

حال در جريان جنبش آزادي خواهي عليه رژيم شاه بايد نقشي بازي به هر 
مي كرد، به عهدة يكي ديگر از مراجع بجز خميني قرار مي گرفت، حوادث 
مسير كامالً متفاوتي پيدا مي كرد و حداقل اينكه از انقالب و حكومت 
اسالمي خبري نمي بود. اين خميني بود كه چه با مقدمات و امكانات و 

كه از مدت ها پيش فراهم آورده بود، چه با ابتكار عملي كه از  شرايطي
خود نشان داد و با شيوه هاي تازه و غير منتظره اي كه شخصاً در جريان 

مبارزه عليه شاه ابداع كرد، و چه از طريق به كار كشيدن همراهان و 
همكاراني كه براي خود انتخاب مي كرد يا مي پذيرفت، توانست چنين به 

  مردم را مجذوب خود كند و شاه را از پاي بيندازد.  سرعت
خميني از جمله رهبران سياسي، و طبعاً مذهبي اي، بود كه براي 
كسب قدرت و حفظ آن از هيچ وسيله و شيوه و شگردي روگردان نبود و 
هيچ مانع و رادعي در برابر خود نمي شناخت. و در اين زمينه احتياجي 

ضيحات سياسي پر دردسر متوسل شود. نداشت كه به توجيهات و تو
موقعيتش به عنوان مرجع تقليد به او اجازه مي داد كه هر چه دلش مي 
خواهد بكند و تصميمات و اعمالش را با استفاده و سوء استفاده از موقعيت 
خود توجيه كند. مريدان و مقلّدانش هم طوعاً واكثريت مردم هم كرهاً هر 

اري بودن از فساد مادي و تنزّه و سادگي چه مي گفت مي پذيرفتند.  ع
زندگي شخصي اش، او را درست در نقطة مقابل شاهان مملكت ما قرار مي 
داد كه در فساد اخالقي و حرص و طمع سيري ناپذير خود گوي سبقت از 
يكديگر مي ربوندند. همين خصوصيت او را نه تنها نزد مريدان و مؤمنان 

به رهبري به اصطالح كاريزماتيك وحتّي كه نزد بسياري ديگر از مردم 
مقدس تبديل كرد كه اجراي فرمان هايش چون و چرا بردار نبود. اما بري 

ذّات مادي و حتّي گرايش به بودن از فساد مالي و بي نيازي از ل
متعالي عرفاني نزد خميني، تنها باعث شد كه او  براي كسب قدرت و عقايد

مت اسالمي، و اثبات بي چون و چرائي حفظ و بسط آن در مقام رهبر حكو
مقامش، از دست زدن به هيچ شگرد و شيوه اي نهراسد، حتّي اگر شگردها 
و شيوه هايش به قيمت مرگ و نابودي طرفداران و مريدانش تمام مي شد 
و يا آنكه از جانب مخالفانش در زمرة سياه ترين جنايت ها و پليدترين 

ة حكومت اسالمي با فهرست بلند باالئي از نيرنگ ها بشمار آيند.   كارنام
اين گونه جنايت ها و پليدي ها آكنده است كه مسئول مستقيم آنها 
شخص خميني است كه برخي از آنها وبال گردن شركا و ميراث برانش 
شده و زندگي را بر آنها نيز تلخ و دشوار كرده و هنوز هيچ يك از آنها، نه 

نه آنها كه ظاهراً به خود آمده و راه  پيروان سفت و سختش در حكومت و
ايراد و انتقاد در پيش گرفته اند، جراًت نكرده اند در مورد ميراث شوم 
خميني حتّي اظهار نظر كنند. اقدام توحش آميز گروگان گيري در سفارت 

هر چند كه ظاهراً به ابتكار او شروع نشد ولي بالفاصله مورد تاًييد  –آمريكا 
كشيدن آيت اهللا شريعتمداري به تلويزيون و   -قرار گرفت  بهره برداري او

اقرار و اظهار ندامت گرفتن از او، ادامه دادن به جنگ با عراق فقط و فقط از 
سر جاه طلبي و خود راًئي، فرمان كشتار دسته جمعي زندانيان سياسي در 
سال شصت و هفت و فتواي كودكانه و مضحك قتل سلمان رشدي ( كه در 

قط باعث بي آبروئي و بي حيثيتي مسلمانان نه تنها در ايران كه در عمل ف
سراسر دنيا شد )، از جمله شاهكارهاي اين رهبر كاريزماتيك است كه 
نشان مي دهند او، نه براي حفظ بيضة اسالم، بلكه فقط و فقط براي حفظ 
حكومت اسالمي و موقعيت خود به عنوان رهبر بالمنازع آن در مقام ولّي 

يه، تا كجاها توانسته پيش برود. چرا كه او اين امتياز را نيز براي خود فق
قائل شد كه هر جا به نظرش الزم مي آمد يا موقعيت اقتضا مي كرد، روش 
ها و قواعد مرسوم اسالمي را كنار مي گذاشت و يا به سود حكومت تعبير و 

  تفسير مي كرد و يا تغيير مي داد...  
ي مختلف به انقالب اسالمي يروهاي سياسيفكران و نروشن -آرش 

اسالمي،  ها چه بود/ و چرا جمهوري گونه برخورد كردند/  خطاهاي آنچه
  ها شد؟ ي كوتاهي پس از انقالب، موفق به سركوبِ نيروهاي آنبه فاصله

  

نخستين نكته اي كه در مورد رابطه يا برخورد روشنفكران با  يلفاني:
ظر داشت، پيچيده و بغرنج بودن آن است. بايد به انقالب اسالمي بايد در ن

ياد آورد كه در آغاز بروز و سربرآوردن انقالب اسالمي چيز چنداني از آن 
شناخته نبود. حتّي خود دست اندركاران و رهبرانش هم آگاهي چنداني از 
كم و كيف آن نداشتند و به درستي نمي دانستند تيري كه به تاريكي مي 

» اسالمي«م هدف خواهد نشست. از نگاه روشنفكران، صفت اندازند به كدا
هم مي توانست ترديد و سوء ظن و آنها را برانگيزد و هم احترام و عالقة 
آنها را. تنها يكي از بغرنج هاي انقالب اسالمي اين واقعيت بود كه باعث 
حركت توده هاي ميليوني شده بود و آنها را با شور و شوق و حرارت فراوان 

صحنه كشيده بود. توده هاي مردم به واقع به اين انقالب و اسالمي بودن به 
آن و به رهبر اسالمي اش دلبسته بودند و براي اولّين بار وارد مشاركت در 

http://dialogt.de/



    1357سي سال پس از انقالب بهمن ماه 

٦٩  102 ي آرش شماره

امر جمعي شده بودند. تنها همين مالحظه باعث مي شد تا روشنفكران، 
او حداّقل برخي از آنان، چنين نتيجه گيري كنند كه بايد به توده ه

انقالبشان فرصت داد و حتّي از كمك و همراهي با آنها خودداري نكرد. كم 
 –نبودند كساني كه در برخورد با انقالب تا مدتها شيوة همراهي و ارشاد 

در پيش گرفتند و اميدوار بودند انقالب  –در حدي كه عقلشان مي رسيد 
ضييات دنياي آن در برخورد با واقعيت هاي انكارناپذير جامعة ايراني و مقت

روز به راه راست هدايت شود و از تاختن در بي راهه، يا به قول يكي از 
رهبران حزب اهللا، از تخته گاز راندن در جادة يك طرفة اسالم، دست 

اميدي كه زياد هم دور از عقل و منطق نبود، ولي دريغ كه  –بردارد 
نشد، نبايد همه  زعماي انقالب اسالمي را عقل و منطقي نبود، و اگر چنين

اش را به حساب خطاي روشنفكراني گذاشت كه نمي خواستند كام مردمي 
را كه بعد از يك تاريخ ذلّت و سرخوردگي به امام و اسالم و انقالبشان دل 
خوش كرده بودند و حقّ و تحقّق خود را در پيروزي و تسلّط آنها مي 

فرمايشات چنين پاسخ جستند، تلخ كنند. خواننده به احتمال بسيار به اين 
مي دهد كه اين رفتارِ ظاهراً از سر حسن نيت ولي به واقع سازشكارانه و 
عافيت جويانه در شًان روشنفكر نيست و روشنفكر كسي است كه بي هيچ 
ترسي از سرزنش و بي هيچ  واهمه اي از عواقب كار، حقيقت را فرياد كند 

شيفته و مفتون بعدها، به  و آنچه را كه خود همين توده هاي خودباخته و
قيمت ازدست دادن زمان و با هزينه هاي بسيار درخواهند يافت، درجا و 
بي فوت وقت برايشان بازگو كند. در صحت و اعتبار اين حرف هم حرفي 
نيست! و اين همه تازه گوشه اي از پيچيدگي ها و تناقض ها و بغرنج هائي 

  ن آورد ... است كه انقالب اسالمي براي ما به ارمغا
زنده ياد مهندس بازرگان در يكي از سخنراني هاي شيرينش به يكي 

ما باران مي خواستيم، سيل « ديگر از اين تناقض ها اشاره كرد و گفت 
باران خواستن در كشوري كه در خشكسالي ديكتاتوري له له مي زد » آمد.

ز و در عطش آزادي مي سوخت،  طبيعي ترين كاري بود كه هر كسي، ا
جمله روشنفكران، مي توانستند بكنند، بي آنكه تداركي براي مواجهه با 
سيلي كه خميني به راه انداخت ديده باشند. مثال بازرگان اين نكته را به 
خوبي توضيح مي دهد كه وقوع انقالب يكسره از پيش انديشيده و حساب 

دميان شده نيست و بيش از آن كه تصور مي رود از حيطة خواست و ارادة آ
خارج است و يا حداقل اينكه آدميان كنترل چنداني بر آن ندارند، و شايد 
به اين علت كه در جريان وقوع آن در نوعي حالت انتظار و شيفتگي و ايثار 
قرار مي گيرند و به همين علت نقش خود را به نحو مبالغه آميزي تعيين 

نظير  –بيعي كننده تصور مي كنند، اغلب از شباهت آن با رخدادهاي ط
غافل مي شوند  و نقشِ عنصر تصادف و هرج ومرج  -زمين لرزه و سيل 

)chaos( را در آن فراموش مي كنند. براي دريافتن ميزان و درجة نقش
اراده و خواست آدميان در به راه انداختن انقالب كافي است به ياد آوريم 

داختن كه اينك سي سال است تالش هاي بي وقفه اي براي به راه ان
در  غرقه«انقالبي ديگر، اين بار عليه حكومت اسالمي، كه به قول شما 

، صورت مي »بحران هاي داخلي و خارجي است نارضائي توده اي و
  گيرد و هنوز كه هنوز است به هيچ جائي نرسيده است. 

تصديق كرد كه بودند روشنفكراني كه  اما از حق نبايد گذشت و بايد
ج انقالب اسالمي هشدار دادند ولي اينان اغلب از دور دربارة ماهيت و نتاي

دستي بر آتش داشتند و، به حقّ، از وارد گود شدن پرهيز كردند. از ميان 
نيروها، يا به زبان دقيق تر، از ميان مردان سياسي، نيز بايد از زنده ياد 
شاهپور بختيار ياد كرد كه خطر كرد و از بدنة توده، و از سازمان سياسي 

روز در برابر  37دش، يعني جبهة ملّي، جدا شد، و با ياراني اندك خو
مقاومت كرد و به نتيجه اي رسيد كه از پيش بر همگان روشن » سيل«

  بود. 
در ضمن به اين نكته آنقدر كه الزم است توجه نشده كه خطاي اصلي 
 را شاه و رژيمش، طبعاً به اتفّاقِ روشنفكران و نيروها و مردان سياسي اش،

مرتكب شد. چرا كه او بود كه مملكت را تماماً در اختيار داشت، از همه 
چيز خبر بود، وظيفة حفظ و نگهداري مملكت و مردم را جز در كف با 
كفايت خود نمي دانست و با اين حال همه چيز را دو دستي، حتّي پيش از 
ي اين كه خميني به ايران برگردد، به او تقديم كرد. مقايسه هاي تاريخ

البته اعتبار چنداني ندارند، ولي من رفتار شاه را در مقابل انقالب اسالميِ 
خميني با رفتار يزدگرد سوم، آخرين پادشاه ساساني، در برابر حملة اعراب 

بي شباهت نمي بينم. و گمان مي كنم كه در يك نگاه تاريخي، يعني 
انقالب هنگامي كه چند نسلي از حضور و حيات كساني كه در رويداد 

اسالمي شركت داشتند، بگذرد و فرصت نگاه تاريخي پيش آيد، ايرانيان در 
بررسي اين رويداد همان عرق شرم و حقارتي را بر پيشاني احساس خواهند 
كرد كه ما هنگام مطالعة رفتار خفت بار و شكست مفتضحانة آخرين 

است پادشاه ساساني در برابر حملة اعراب احساس مي كنيم.  جالب اين 
كه طرفداران گوناگون سلطنت، كه گاهي نيز فيلشان ياد هندوستان مي 
كند و حق خود را در آيندة ايران بي چون و چرا مي دانند، در هيچ موردي 
گناه و اشتباه بزرگ خود را به روي خودشان نمي آورند و همواره در اين 

يروهاي مورد بدون هيچ گونه رودربايستي ديگران، بخصوص روشنفكران و ن
سياسي را به عنوان مسئول و خطاكار معرفي مي كنند و فراموش مي كنند 
كه سهم نيروهاي سياسي، چه تندروها و چه ميانه روها، در دوران حكومت 
آنها فقط زندان و سكوت بود و در مورد روشنفكران نيز شاهنشاه آريامهر 

و آنها را  فقط وقتي به ياد آنها مي افتادند كه شوخي اشان گل مي كرد
  مي ناميدند. » عن تلكتوئل«

  

  
  

طبعاً در مورد آنچه بعد از انقالب اتفاق افتاد وضع فرق مي كند و از 
اين زمان به بعد مي توان و بايد در بارة نقش و موقعيت و موضع و 
مسئوليت و طبعاً خطاهاي روشنفكران و نيروهاي سياسي در برابر انقالب 

ع اين كاري است كه از انقالب به اين سو، هر اسالمي صحبت كرد و در واق
از چند گاهي صورت گرفته است. در اين مورد به جراًت مي توان گفت كه 
خطاي اصلي را نيروهاي سياسي تندرو انقالبي مرتكب شدند، چرا كه آنها 
از ميان دو جريان انقالبي و ميانه روئي كه در آغاز استقرار رژيم اسالمي در 

د، جريان اولّي را برگزيدند و آشكارا و صريح يا به گونه قدرت شريك شدن
اي غيرمستقيم و تلويحي به حمايت از آن كوشيدند و در مقابل هر چه 
توانستند در دشمني با جريان ميانه رو و تضعيف آن فرو گذار نكردند. اينان 
يا به علت وابستگي به خارج (حزب توده) و يا به علت كم تجربگي 

اه كارگر، پيكار ... ) در برابر جريان انقالبي حاكميت با شعارها و (فدائيان، ر
سياست هاي افراطي و قاطعش، كه اغلب آنها را از خود همين نيروها به 
عاريت گرفته و به نفع خود مصادره كرده بود،  خود را باختند و به جاي 
 آنكه تجربة ملموس و عقل سليم را راهنماي خود قرار دهند به آموخته

هاي كج و كوله و كهنه و بي ربط خود اعتماد كردند و در نتيجه با آنكه به 
وضوح و در تجربة روزمره مي ديدند كه اين جريان ميانه روي قدرت 
(جبهة ملّي و نهضت آزادي و ... ) است كه به هر حال براي آنها نيز حقّ 
حياتي قائل است و با آنها سنخيت بيشتري دارد و از ظرفيت درك 

قتضييات دنياي امروز برخوردار است و يا حداقل اينكه قابل تحمل تر م
است، با توجيهات خام و كودكانة طبقاتي و تعبير و تفسيرهاي به غايت 
ذهني، (نظير برتري دادن به نقش خرده بورژواري انقالبي بر بورژوازي 
بزرگ ...) ضربة سخت و جبران ناپذيري بر هدف ها و خواست هاي آزادي 

واهانه كه به راستي در آغاز جنبش عليه شاه و جود داشت و يك روية خ
مهم جنبش ، در كنار روية مذهبي آن به حساب مي آمد، وارد كردند. در 
اين ميان، از آنجا كه از برخي سازمان هاي سياسي نام برده شد، به اقتضاي 

هم امانت بايد از سازمان مجاهدين نيز نام برد كه هم انقالبي بود و 
مذهبي، و با اين حال مرتكب اين خطاي قضاوت نشد. مجاهدين با وجود 
سابقه و سائقة ضد امپرياليستي شان و با وجود آنكه همچنان به هدف هاي 
برابر يطلبانة خود وفادار بودند، فريب سياست هاي ضد آمريكائي يا 
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توجهات مستضعف پرورانة جناح انقالبي حاكميت را نخوردند و همواره 
ولويت را براي شعار آزادي و حقوق مردم قائل بودند. به همين دليل ا

توانستند عالقه و حمايت مردمي را كه از آگاهي بيشتري برخوردار بودند و 
به سرعت توهماتشان در قبال مذهب سياسي زدوده مي شد و از سلطه و 
خودكامگي آن نگران بودند، به سوي خود جلب كنند. متاًسفانه، مجاهدين 
به اين شيوة خود وفادار نماندند و به سرعت به خشونت درغلتيدند. اين 
چرخش، يا بازگشت مجاهدين به خشونت انقالبي، در آغاز با استقبال 
مردمي كه از سركوب و زورگوئي جناح تمام خواه مذهبي به تنگ آمده 
 بودند، روبرو شد. و بايد اقرار كنم كه خود من يا كساني ديگر در دور و بر

من، در اين استقبال و تاًييد شريك شديم و سخني به انتقاد و ايراد از اين 
شيوه، كه با اندكي آگاهي و تجربه مي شد نادرستي و عواقب خوفناك آن 
را پيش بيني كرد، به زبان نياورديم. آنچه بعدها بر سر مجاهدين آمد 

يگري وورطه هاي سياه و شومي كه در انتظارشان بود، البته داستان د
است...  (يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه برشمردن خطاهاي 
سازمان هاي انقالبي و يادآوري انحراف هاي برخي از آنها كه سر به خيانت 
مي زند، و تكرار اين حقيقت كه اين نيروها هيچ وقت كمك آگاهانه و 

آن  مؤثري به پيشبرد امر آزادي در جامعة ما نكردند، چرا كه به واقع از
بوئي نبرده بودند، به هيچ روي مانع از تاًييد مكرّر و پي گيرانة حقّانيت 
آرمان عدالت خواهانة آنها نيست. حتّي  احساس خفقان در برابر سلطة 
حكومت اسالمي و فوريت نياز به آزادي نبايد توجيه كنندة از دست 

مي به گذاشتن آرمان عدالت خواهي شود. هر گام به سوي آزادي اگر با گا
سوي عدالت اجتماعي همراه نباشد، ما را هر چه بيشتر به درون مغاكي مي 
راند كه به يمن  اين سه دهه آزاديِ بي حد و حصر سرمايه و بازار در برابر 

  بشريت دهان باز كرده است.)  
چگونه به فاصلة كوتاهي در توضيح اين كه حكومت اسالمي 
مثل هر مورد ديگر، داليل   توانست نيروهاي سياسي را سركوب كند،

و عوامل متعددي را بايد به ميان آورد كه از جملة آنها و شايد مهم تر از 
همه،  بلشويزم خميني و گروهي بود كه دور و برش را گرفته بودند. 

آنجا كه به مالحظة  –خميني از آغاز، چه به صراحت و چه به تلويح 
الب شركت داشتند، نمي شد رعايت و جلب نظر نيروهاي ديگري كه در انق

بر خواست خود براي برقراري بي قيد و شرط حكومت  -همه چيز را گفت 
اسالمي و سلطة تمام عيار و بالمنازع آن تاًكيد كرده بود. در عين حال 
شايد هم زماني به واقع تصور مي كرد كه در چنين حكومتي مي شود براي 

نجائي كه به سيادت يا هژموني ديگر نيروها نيز حق حياتي قائل بود و تا آ
اسالم مورد نظر او خدشه اي وارد نشود، به آنها نيز اجازة حضور و تنفس 
داد. در عمل آشكار شد كه اين نيروها به چنين حدي راضي نيستند و نمي 
توانستند باشند، چرا كه واقعيات و مقتضييات جامعه حكومت بي چون و 

را برنمي تافت. بنابراين توسل به ترور، چرا و تمام عيار اسالم  بنيادگرا 
همچنان كه در انقالب هاي به اصطالح مرجع نيز پيش آمده بود، اجتناب 
ناپذير شد. و خميني و همراهانش در اين زمينه هيچ گونه ترديد يا تزلزلي 
از خود نشان ندادند. روش آنها به راستي يادآور رفتار بلشويك ها در انقالب 

ين تفاوت كه خميني، برخالف بلشويك هاي روسيه كه در روسيه است، با ا
اقليت بودند ولي تمام قدرت را مي خواستند، اكثريت، يا حداقل اكثريت 
فعال و حاضر در صحنه را هنوز با خود داشت.  بر اين گرايش مقاومت 
ناپذير تمام خواهي، بايد ذهنيت و خوي اسالم متعصب را در مورد جان و 

د كه وخامت و شومي كشتن و اعدام را در نمي يابد و حيات آدمي افزو
احساس نمي كند. بايد قبول كرد كه جامعة ايراني نيز، و طبعاً خود من و 
كساني امثال من نيز، مدت ها طول كشيد تا اين وخامت  و شنائت كشتن 
را دريابيم. تا آنجا كه من به خاطر دارم، در آغاز پيروزي انقالب هنگامي كه 

سركردگان و امراي رژيم گذشته شروع شد و تصويرهاي هولناك اعدام 
جنازه هاي آنها در روزنامه ها زيب و زيور زندگي روزمرة ما شده بود، نه 
تنها صداي اعتراضي از كسي برنخاست بلكه بسياري به تبريك و تهنيت 
گوئي برخاستند و اگركسي هم ايرادي گرفت، نفس اعدام را محكوم نكرد و 

استار اجراي روش هاي موجه قانوني شد. هيچ كس اين واقعيت را تنها خو
يادآوري نكرد كه اينان ديگر تسليم شده بودند و حتـي سركردگان نظامي 
اشان اعالم بي طرفي كرده بودند و بدين طريق امان خواسته بودند. ما 
اكنون، پس از بيست سي سال است كه از به ياد آوردن اين كه زني 

ر گوني گذاشتند و گلوله باران كردند و ما هيچ نگفتيم از بي سالمند را د
عاطفگي و بي حميتي خود وحشت مي كنيم. چنين پيش زمينه اي طبعاً 
كار سركوب و امحاء نيروهاي مخالف را، اعم از تندرو و ميانه رو، براي 

  حكومت اسالمي بس آسان كرد.   
اي و بحران  توده رژيم جمهوري اسالمي كه غرقه در نارضائي  - آرش

هاي داخلي و خارجي است چطور بر سر پا مانده و حكومت خود را تا به 
  امروز ادامه داده است ؟

  
همين طور كه مالحظه مي فرمائيد. يكي از معدود نكاتي كه  يلفاني:

در مورد انقالب گفته اند و هنوز اعتبار خود را حفظ كرده اين است كه 
و فقدان » اپوزيسيون«ال ارادة  الزم از جانب براي وقوع آن بايد در عين ح

اراده از جانب حاكميت وجود داشته باشد. چنين وضعيتي هنوز به وجود 
نيامده و در آيندة قابل پيش بيني هم قرار نيست به وجود بيايد. و مهم تر 
از اينها، ديگر كسي هم آرزوي چنين وضعيتي را ندارد ( شايد جز معدودي 

هاي چند نسل پيش دلبسته مانده اند هنوز آنها را جدي كه هنوز به رؤيا
  مي گيرند.)
خالصي مردم ايران از اين رژيم  و اين كه يك بار ديگر مثل  - آرش

  از چاله به چاه  نيافتند  مستلزم چيست؟ 57انقالب 
  

خالصي مردم ايران از در حال حاضر هيچ نشانه و دليلي براي  يلفاني:  
شايد بجز خواست و آرزوي ما، كه آن هم دليل  –موجود نيست  اين رژيم

و نشانة چندان معتبري محسوب نمي شود. بر عكس داليل جدي و 
هولناكي وجود دارد مبني بر اين كه وضعيت كنوني همچنان ادامه مي يابد 

سرنگون كند كه عمق آن را  چاله به چاهيو ممكن است ما را از اين 
  حتّي نمي توانيم حدس بزنيم.   

ر مجموع، بيشتر به نظر مي رسد كه مردم ايران اين رژيم را مثل يك د
ازدواج اجباري پذيرفته اند و چون آمادة پذيرفتن دردسرها و خطرات طالق 
نيستند، در صددند كه به شيوة تاريخي خود، كه به هيچ وجه نبايد آن را 

دي كه دست كم گرفت و كم بها داد، با آن كنار بيايند و در عين حال تا ح
از اين  خالصيمي توانند آن را اصالح و قابل تحمل كنند. به عبارت ديگر، 

رژيم از راه سرنگوني و از سر راه برداشتن و اين حرف ها خبري نيست. 
مردم، در هيئت غالب و عمومي خود، دريافته اند كه اين رژيم را بايد هضم 

ي دستپاچه شده و كرد و از سر گذراند. مثل مار بوآئي كه از شدت گرسنگ
به جاي يك خرگوش چاق و چلة و چرب و نرم، يك جوجه تيغي را بلعيده 
باشد ... من توضيح بيشتر دربارة اين مثال را كه چندان هم خوشايند 

  نيست درز مي گيرم و به تخيل خواننده وامي گذارم.
در هر حال، نسبي و محدود  خالصياين اشاره ها نشان مي دهد كه 

، كه به خودي خود معجزه اي است. دوران شعارها و فرمايشاتي خواهد بود
كه راه سعادت و بهروزي همگاني را فوري و دوقبضه به ما نشان مي دادند 
و رسيد هم مي گرفتند، مدت هاست كه سپري شده. به نظر من تنها 

صورت گرفت  براي خالصيتالش جدي و مؤثري كه در سي سال گذشته 
ازي براي شكستن بن بست و خروج از تونل سياه و اميد مي رفت كه آغ

خود را  1376حكومت اسالمي باشد، همانست كه در حركت دوم خرداد 
نشان داد و به سرعت به يك جنبش اصالح طلبانه تبديل شد. اين جنبش 
طبعاً در چارچوب امكانات و ابزارهاي حكومتي، يعني انتخابات رياست 

از همان دموكراسي من درآوردي و كج  جمهوري صورت گرفت و با استفاده
و كولة اسالمي، كه بيشتر آدم را به ياد داستان گربه و نوشادر مي اندازد، 
ممكن شد. آسان ترين كار اين است كه عيب و ايرادها و محدوديت هاي 
اين جنبش را بشماريم و اين استدالل را تكرار كنيم كه چون در كادر و 

ه به جائي نخواهد برد و محكوم به شكست محدودة رژيم صورت گرفته را
است. كاري كه از همان آغاز از چپ و راست شروع شد (بايد اقرار كنم كه 
خود من هم در اين زمينه كم شتاب نكردم). اين جنبش، كه ناگهان ابعاد 
جدي و مهمي به خود گرفت، از يك سو اركان اصلي رژيم را به وحشت و 

از سوي ديگر، اپوزيسيون را غافلگير كرد، چرا  تكاپو بر عليه آن انداخت و
كه اهميت و اعتبار و حتّي ضرورت وجودي آن را يك باره زير سوآل برد. 
جنبش اصالح طلبي در واقع تولّد يك  اپوزيسيون جدي و واقعي در برابر 
رژيم بود كه هر چند بسياري از عناصر خود را از خود رژيم اسالمي مي 
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صلي و موتور آن مردم بودند، با خواست هاي اساسي و گرفت، ولي نيروي ا
مبرم و متنوعشان كه در سرلوحة آنها آزادي و دموكراسي و بازگرداندن 
حقّ حاكميت به خودشان قرار داشت. با آنكه اين خواست ها به اتكاء تجربة 
حاصل از سر و كله زدن با رژيم اسالمي كه تعصب و يكدندگي اش سر به 

ند، سخت محدود و محتاطانه بود، ولي حركات تند و عصيان ديوانگي مي ز
آميز نيز در آن كم نبود. در هر حال جنبش اصالح طلبي، مدتها پيش از 
آنكه شاخ شمشادي مثل احمدي نژاد به رياست جمهوري برسد، شكست 
خورد. جالب اينكه اين شكست همانقدر باعث راحتي خيال زعما و 

مت اسالمي شد كه نزد متولّيان و رهبران سركردگان اصلي قدرت در حكو
مواضع و «، كه روي »كالسيك«اپوزيسيونِ به اصطالح سنتّي يا 

خود چنان جا خوش كرده بودند كه حركت خودانگيخته و » سنگرهاي
غيرمنتظرة مردم خوابشان را به هم زد و واكنش حيرت آميزشان چنان بود 

پيش بيني هاي آنها و خارج  كه گوئي از مردم توقّع نداشتند كه بر خالف
از دستورالعمل ها و نسخه هائي كه آنها در گفتگوها و بحث بي پايانشان 
تجويز مي كردند، دست به اقدامي بزنند.  در ضمن براي آنها كه قهر و 
خشونت را از معيارهاي اصالت و عمق هر جنبشي مي دانند بايد يادآوري 

ور و خونريزي از جانب رژيم كرد كه جنبش اصالح طلبي با توسل به تر
سركوب شد. اما مهم اين است كه بدانيم اين جنبش، با وجود شكست و 
سركوب، از ميان نرفته است و هنوز آثار و ريشه هاي بسيار نيرومندي در 
ميان مردم و جامعه دارد. اين جنبش نيز تقريباً مثل هر جنبش ديگري 

هزار عيب و ايراد ديگراست. از  گرفتار آشفتگي و تفرقه و بي سرو ساماني و
جمله، در آن هم تعدادي از گردانندگان و شركاي از نظر افتاده يا كنار 
گذاشته شدة حكومت اسالمي كه دستشان تا مرفق به خون آلوده است 
حضور دارند و هم كساني كه عمري به نيكنامي و پرهيزگاري در راه آمال و 

مه، با توجه به ظرفيت هاي فوق آرزوهاي مردمي كوشيده اند. با اين ه
العاده متنوع آن و حضور و شركت نيروها و افرادي از طيف هاي گوناگون 
در آن همچنان مي توان به سربرآوردن آن و به پيشرفت طبعاً نسبي و 
محدود آن اميدوار بود و تا آنجا كه بندة خداي خارج از گودي مثل من به 

اظهار نظر كند، تنها راه عافيتي است  خود اجازه مي دهد در اين زمينه ها
  كه در برابر مردم ما قرار دارد. 

اهميت اساسي حركت دوم خرداد و تقلّا و تكاپوئي كه در سراسر  
مملكت به دنبال آورد بويژه در اين است كه مي تواند ما را به رويكرد يا 

 ايران و انقالب اسالمي اش هدايت كند كه» رويداد«قرائت ديگري از 
چندان هم بدبينانه و تيره و تار نيست. حركت دوم خرداد را، كه شعارهاي 
عمده اش آزادي و دموكراسي و حقوق بشر و حكوت قانون و جامعة مدني 
و حق حاكميت مردم بوده و مردم در آن شركت گسترده و فعال داشته اند، 

روطيت مي توان و بايد در بستر عمومي اي كه جامعة ايراني از انقالب مش
به اين سو طي كرده، قرار داد. اين را نيز بايد به ياد داشت كه همين به 
اصطالح جمهوري اسالمي هم برخي از اشكال و اسلوب هاي ارائه شده در 
انقالب مشروطيت را به عاريت گرفته، چرا كه كه بدون آنها ادعاي حقانيت 

ه انقالب و اقتدار ممكن نبوده است. (در اينجا من با اين نظريه ك
» مشروط«مشروطيت را پيروزي روحانيت و نظام سياسي حاصل از آن را 

به اسالم مي داند، كاري ندارم. به گمان من در حافظه و آگاهي عمومي 
جامعة ما انقالب مشروطيت همانا مشروط كردن سلطنت و نيز محدود 
كردن قدرت روحانيت و گامي بس بزرگ به سوي حقّ حاكميت مردم و 

قانون بوده و ذكر اسالم شيعه به عنوان دين رسمي در قانون  حكومت
اساسي و پذيرش نظارت عالية اسالمي بر امر قانون گذاري، تغيير چنداني 
در اين واقعيت نمي دهد.)   مهم تر از اين، حتّي اسالمِ حكومت اسالمي 
هم از ابتدا از عناصر روية عرفي جامعة ايراني خالي نبوده و هم بخصوص، 

ر جريان حاكميت خود مجبور شده است تا به حضور و تاًثير هر چه د
بيشتر اين رويه تن در دهد. تا آنجا كه اغراق نيست اگر بگوئيم از حكومت 
اسالمي ، صرفنظر از و با وجود اين واقعيت كه قدرت سياسي را به تمامي 

همان » پياده كند«در اختيار دارد، آنچه از اسالم توانسته به قول خودشان 
   حجاب است كه آن هم با مقاومت دليرانه و پي گيرانة زنان يك پايش در هواست.

حكومت اسالمي تنها » هضم كردن«اين مالحظات نشان مي دهد كه 
يك آرزوي بي پايه نيست و جامعة ما در صورتي كه همة ظرفيت ها و 

د از امكانات خود را به كار اندازد، در يك فرصت معقول تاريخي مي توان

عهدة اين كار برآيد. با تمام نسبيتي كه بايد براي هر گونه مقايسة تاريخي 
قائل شد، بد نيست به ياد آوريم كه فرانسه، پس از انقالب كبيرش، حدود 
يك قرن و دو امپراتوري و سه انقالب ديگر، يكي از يكي خونين تر، الزم 

و معتبر و پايدار داشت تا سرانجام به استقرار يك دموكراسي نهادي شده 
نائل شود. فرانسه در ميان كشورهاي پيشرفته، بهترين نمونه در زمينة 
آشتي و وفاق اجتماعي نيست، با اين حال به خوبي مي تواند اين آرزو را در 
ما برانگيزد كه بتوانيم  از تاريخ درس بگيريم  و بكوشيم اين مسير را بدون 

  خونريزي طي كنيم؟ 
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 انفجار عظيم اجتماعي و سياسي 
 شناستراب حق 

چرا مردم ايران به اين گستردگي عليه رژيم شاه شوريدند و انقالب  -آرش
  رخ داد؟ شرايط داخلي و خارجي آن دوران، چگونه بود؟       1357بهمن 

  

واكنش مردم ايران با همة تنوع طبقاتي، قومي و  : شناس تراب حق
فكري آنها به اوضاع حاكم به درستي گسترده بود. گسترده تر از هركدام از 
انقالب هاي تاريخ معاصر بشري. علت اين گستردگي و شمول، گستردگي 
ستم در اشكال متنوع آن بود كه دست كم يك قرن سابقه داشت و مردم 

ر ذهن داشتند. نبايد ناگفته گذاشت كه آن ستم همه نسبت به آن حضو
جانبه، به ناگزير، با بيان ساده و عوامانة فرهنگ مذهبي همراه شد و به 
گستردگي مبارزه با رژيم كمك كرد، اما آثار منفي و ويرانگري نيز از خود 
برجا گذاشت كه هنوز ادامه دارد. انباشت ستم همه جانبة ديرين به چنين 

انجاميد و هيچ چيز نمي توانست مانع از اين انفجار شود. مردم انفجاري 
بيش از اين نمي توانستند بر سرنيزه بنشينند و حاكمان نيز بيش از اين 

  نمي توانستند بر سرنيزه تكيه دهند. انقالب همه جا غافلگير كننده است. 
سال پس از انفجار عظيم اجتماعي و سياسي ايران، يا انقالبي كه  30

رخ داد، هنوز بررسي همه جانبه اي از علل آن انجام نشده  1357سال  در
است و آراء گوناگوني غالباً يكجانبه و محدودنگرانه، آرائي غيرتاريخي و 

امري  57سرشار از حب و بغض هاي گذرا دربارة آن رايج است. انفجار سال 
ا به ناگزير بود و مجموعة صدها شرايط داخلي و خارجي، نارضايتي ها ر

نقطة جوش و انفجار رساند. اين مجموعه است كه بايد ديد. همين 
گستردگي كه در سؤال بدان اشاره شده مي تواند ما را به علل انفجار و 
غيرقابل تحمل بودن اوضاع رهنمون شود. تحليل هاي ساده انگارانه كه آن 

مانند  را منحصراً يا اساساً ناشي از يك يا چندتا از عوامل زير مي دانند
سياست حقوق بشر كارتر، فتنة خميني، مدرنيسم شاه و تضاد سنت و 
مدرنيته، برآمد بنيادگرايي اسالمي و آخونديسم، فاشيسم مذهبي، جنبش 

مرداد و  28لومپن ها كه ناشي از هجوم روستائيان به شهرها بود، كودتاي 
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بازتاب آن، نقش جنبش روشنفكري و شبهاي شعر گوته، جنبش 
ن خارج از محدوده، بحران اقتصادي، تضاد بين رشد آزاد سرمايه زحمتكشا

و سرمايه انحصاري، تضاد بين دنياي كار و سرمايه، جنبش مسلحانة 
، جنبش كارگري و اعتصابات آن با ضربه اي قاطع كه 50چريكي سالهاي 

بر رژيم شاه وارد آورد، مداخالت آمريكا و اروپا آنطور كه در كنفرانس 
ده شد و مصلحت استراتژيك دنياي غرب در محاصرة شوروي و گوادلوپ دي

روي كار آمدن رژيمي مذهبي در همسايگي شوروي، و... (در اينجا از اشاره 
به آنچه رسانه هاي تبليغاتي رژيم را در اين باره انباشته و معجزات و 
كرامات در مي گذريم.) باري، اين ها هيچيك در بهترين حالت، جز پاره اي 

قيقت را منعكس نمي كنند و مي دانيم كه بخشي از حقيقت را گفتن از ح
  چيزي جز دروغ نيست.

يك قرن پيش، وقتي انقالب مشروطيت عمالً ناكام ماند، همين نوع 
». اين هم كار انگليسها بود«برداشت هاي يكجانبه دربارة آن رواج يافت كه 

رخ داد و دربارة جنبش بزرگ ملي شدن صنايع نفت هم همين برخورد 
هنوز در گوشه و كنار تفسيرهايي انحرافي و غير تاريخي ديده مي شود كه 

  ».ملي شدن نفت به ضرر ايران بود و در نتيجه، غلط«
باري، حوادث انقالبي تاريخي زادة صدها عامل آشكار و پنهان است. 

در  نبايد فراموش كرد كه آنچه رخ مي دهد برآيند همة عوامل است.
، تضاد منافع بين طبقات است كه در جلوه هاي گوناگون آن جامعة طبقاتي

باعث انقالب مي شود. منافع مادي و ملموس همگان، مناسبات اجتماعي، 
انديشه ها، آگاهي ها، سازمانيابي، تكنولوژي، حافظة تاريخي و فرهنگي و 
ديني، سن جمعيت فعال، و عوامل فراوان ديگر و نيز تأثيراتي كه محيط 

محيط جهاني مي گيرد، همه تأثير دارند. باري اين انقالب داخلي از 
گسترده كه اقصي نقاط كشور، درون خانواده ها و حتي فرزندان خانواده 
هاي مرفه را دربر گرفت ريشه در علل بسيار گوناگون داشت. اما اينكه آن 
انفجار منجر به روي كار آمدن رژيم سرمايه داري وحشي با روبناي ديني 

نيست. اين رژيم برآيند مناسباتي » نابهنگامي«اشي از تصادف و گرديد ن
ست كه بر جامعة ما و جامعة جهاني حكمفرما بود. اگر اينطور به قضيه 
نگاه كنيم دربرابر آنچه رخ داده حيران نخواهيم شد كه چرا خميني بر سرِ 

و اين سؤال پيش نخواهد آمد كه چرا انديشه هاي الئيك   كار آمد
ند موج مذهبي را كنار بزنند يا دربرابر آن مقاومتي مؤثر كنند و نتوانست

ساده انگاري هايي از اين قبيل. به نظر مي رسد كه عقب ماندگي هاي 
تاريخي ما و ديكتاتوري و سركوب و سلطة طبقاتي مانع از شكوفايي جامعه 

  شده بود. از اين آب خُرد جز ماهي خُرد نمي توانست برخيزد.
ار من بر ضرورت همه جانبه ديدن و عمل كردن ناشي از تأكيد و اصر

اين تجربه است كه براي مثال، درگذشته همه چيز بر رفتن شاه متمركز 
بود، ديديم كه رفت و مشكالت باقي ست. امروز همه چيز را در خالصي از 
به اصطالح رژيم اسالمي و آخوند خالصه مي كنند كه باز محدودنگرانه 

يدن علل انقالب به معني آن نيست كه همة علل به يك است. اما متنوع د
اندازه تأثير داشته اند و عامل تعيين كننده اي دركار نبوده است. شك 
نيست كه اگر عوامل به اصطالح زيربنايي با عوامل ظاهراً حاشيه اي كه 
كمتر مورد توجه قرار مي گيرد همراه نمي شد انفجار رخ نمي داد. اگر 

و انقالبي بر عامل مهم تضاد دنياي كار و سرمايه (يعني مبارزة طبقاتي 
تضاد اكثريت زحمتكش با اقليت بهره كش، يعني تضاد بين اكثريتي كه 
دموكراسي واقعي و صلح برايش حياتي ست و اقليتي كه هرجا منافعش 
ايجاب كرد به سركوب و تجاوز و پامال كردن اصول دموكراتيك مي 

تئوري و عمل الزم مسلح باشد شرايط و فرصت  پردازد) استوار باشد و به
هايي را كه خارج از محدودة اختيارات آن رخ مي دهد مي تواند در راستاي 
اهداف خود به خدمت گيرد، چنان كه نيروي طرف مقابل يعني نيروي 

  استثمارگر نيز همين كار را مي كند.
 انقالب اسالمي بر محور كدام طبقات اجتماعي به پيروزي -آرش

غير «كننده بود و آيا انقالب  رسيد و نقش خميني تا چه حد تعيين
  ممكن بود؟  » اسالمي

  

عمدتاً براي انقالبي كه از اعماق جامعه برخاسته بود و  : شناس حق
به پيروزي  طبقات محروم قبل از هركس ديگر، امري حياتي بود،

ب كه به نرسيد. شكست خورد و تنها به سقوط سلطنت انجاميد. اين انقال

دليل سركوب آزادي ها در دورة شاه، هيچ آمادگي ذهني براي آن وجود 
نداشت، يعني نه در تئوري و نه در سازمانيابي گامي مؤثر به جلو برنداشته 
بود چنان خلع سالح بود كه نيروهاي ارتجاعي روحانيت و بازار يعني 

ت بسيج بورژوازي سنتي مسلح به عقايد مذهبي كه به لحاظ تاريخي قدر
خود را حفظ كرده بودند و از امكانات طبقاتي و ايدئولوژيك كافي برخوردار 
بودند توانستند خأل سياسي را پر كنند و آن انقالب بي سر و بي برنامه را از 
آنِ خود كنند و كلية نيروهايي را كه مي توانستند مانعي در سر راهشان 

كه اين فرآيند در دو مرحلة  ايجاد كنند قلع و قمع كردند. بايد توجه كنيم
، يعني در دورة واژگوني رژيم شاه در دورة اولمتمايز از يكديگر رخ داد. 

هدف   نقش توده ها و خواست هاي انقالبي و دموكراتيك آنان بيشتر بود.
» همه با هم«نخست همگان سقوط رژيم شاه بود،  هرچند خميني شعار 

ن حقنه كرد و كوشش مي شد به را به تظاهر كنندگا» همه با من«يعني 
بهانة جلوگيري از تفرقه، صداي نيروهاي چپ و دموكرات را خفه كنند. در 

، يعني استقرار رژيم، جريان مذهبي به رهبري در دورة دومحالي كه 
خميني به تدريج و به نحوي حساب شده از ليبرال هاي مذهبي و ملي 

و از » زين كردن اسببراي «(نهضت آزادي، بني صدر، مدني و فروهر) 
حزب توده براي فروخواباندن شور انقالبي استفاده كرد و هنگامي كه 

» نعمت«مخالفان يكي پس از ديگري تضعيف شدند توانست با استفاده از 
جنگ با عراق و گسترش سركوب زنان و سانسور مطبوعات، مخالفان 

نبدار آنان طبقاتي خود را (كه كارگران و زحمتكشان و نيروهاي سياسي جا
بودند) وحشيانه قلع و قمع كند. با گذشت زمان، پردة توهمات مردم نسبت 
به رژيم جديد كنار مي رفت. نيروهاي اجتماعي قطب بندي مي شدند. 
راديكاليسم چه در بين نيروهاي چپ و چه مجاهدين رو به افزايش بود. 

ديكال بورژوازي از همين راديكاليسم وحشت داشت و سركوب نيروهاي را
را در دستور گذاشت. اقشار مختلف بورژوازي در اين سركوب همداستان 
بودند. تيمسار مدني (از جبهة ملي) كه تجربة سركوب جنبش را در 
خوزستان داشت در انتخابات رياست جمهوري رأي فراوان آورد. در تاريخ 
ايران، در جريان تحوالتي كه به تضعيف حكومت مركزي انجاميده و مردم 

ندكي امكان نفس كشيدن يافته اند، گرايش به راديكاليسم افزايش مي ا
چنان راديكاليزه شد كه جنبش ملي  1320يابد. جامعه پس از شهريور 

نيز شل شدن سلطة شاه با روي  1340نفت را پديد آورد. در اوايل سالهاي 
خرداد رخ داد،  15كار آمدن علي اميني باز جامعه راديكاليزه شد. كشتار 

نطفة سازمان هاي چريكي متعدد، از جمله فدايي و مجاهد بسته شد. پس 
هم همين طور. روشن است كه سركوب هاي خونين دهة  1357از قيام 

در كجا ريشه داشت و رژيم از حمايت كل بورژوازي كه به وحشت  1360
  افتاده بود برخوردار بود.

ه بند بايد به روشني گفت كه سركوب كارگران و زحمتكشان و ب
كشيدن آنان در چارچوب خانة كارگر و انجمن هاي اسالمي و به 

ضد «خون كشيدن نيروهاي كمونيست و دموكرات الئيك كه 
مهمي محسوب مي شدند همه با موافقت صريح يا ضمني » قدرت

اقشار مختلف بورژوازي (از جمله روشنفكران ليبرالش!) صورت 
د كه در ابتداي قدرت گرفت. حاال خيلي ها مايل اند فراموش كنن

گيري رژيم، نيروهايي كه با حاكميت طبقاتي و ايدئولوژيك اين 
رژيم مخالفت مي كردند و با جسارتي حيرت انگيز در كوچه و 
خيابان به نفع طبقة كارگر و خواست هاي سوسياليستي و 
دموكراتيك و عليه حاكميت مذهب و واليت فقيه فعاليت داشتند 

و از سوي بسياري از مخالفين امروزي رژيم  چقدر در اقليت بودند
(كه خود را طلبكار مي دانند) به چپروي و ماجراجويي متهم مي 
شدند و از طرف برخي از جناح هاي به اصطالح اپوزيسيون با آنها 
مبارزه مي شد و وقتي هم كه دستگير يا اعدام مي گشتند كسي 

  .صدايش در نمي آمد! اينها را نبايد ناگفته گذاشت

برآمد طبقة اجتماعي حاكم و هژموني ايدئولوژيش و رهبري خميني 
همه در همان شرايطي ريشه داشت كه انفجار را باعث شد. اين به اصطالح 

از همان بيماري و فساد » پيروزي انقالب اسالمي و رهبري خميني«
اجتماعي كه از پيش وجود داشت مايه مي گرفت. مجموعة موازنة قوا و 

وها جز اين نمي توانست نتيجه اي پديد آورد. تالش هايي كه از برآيند نير
  يك قرن پيش صورت گرفته بود تا تحول اجتماعي به سوي آزادي، عدالت 
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اجتماعي، الئيسيته راه ببرد، همه به دست طبقات اجتماعي حاكم و 
ايدئولوژي و ديكتاتوري شان به شدت سركوب شده بود. براي مثال، بي 

دن انقالب مشروطه و كشتار آزاديخواهان در باغشاه، روي كار محتوا كر
آمدن رضا شاه و كورتاژ فرزندي كه اميد مي رفت از حركت روشن نگري و 
روشنگري قبل از مشروطه زاده شود، استقرار ديكتاتوري سياه رضا شاه، 

، نابود كردن بذرهايي كه اقدامات سوسيال 1310قانون ضد اشتراكي 
كمونيستها، كساني مانند دهخدا و دكتر تقي اراني پراكنده دموكراتها و 

بودند، رواج انديشه هاي شووينيستي و فاشيستي از يك طرف و تبليغات و 
فعاليت هاي نوع فدائيان اسالم از طرف ديگر، سركوب و ممنوعيت 
سنديكاها و تشكل هاي كارگري و دهقاني، آشنايي ناقص و انحرافي 

م كه همان هم به سخت ترين شكلي سركوب مي روشنفكران با ماركسيس
مرداد و در پي آن  28شد، سركوب جنبش ملي نفت، كودتاي سياه 

استقرار ايدئولوژي خدا ـ شاه ـ ميهن، و بعد حاكميت ساواك، زندان و قتل 
هر دسته از مخالفان حكومتي و سانسور افكار و انديشه هاي مترقي، تحقير 

و باالخره سركوب هر نوع اپوزيسيون زير مردم و پرستش خاندان سلطنت 
عنوان مبارزه با كمونيسم و پر و بال دادن به خرافات و انديشه هاي مذهبي 

... تا برسد به حزب 50و  40همراه با اعدام مبارزان چريك در سال هاي 
واحد رستاخيز و سلطة همه جانبة دربار بر هر حركتي كوچك يا بزرگ كه 

گيرد و ادعاهاي احمقانة انقالب سفيد و دروازة بخواهد در كشور صورت ب
  تمدن بزرگ...

باري، چه كسي مي تواند انتظار داشته باشد كه از اين همه مفاسد و 
ستم هاي همه جانبه واكنشي مناسب تر پديد آيد؟ كارداني ها، انديشه 
هاي مترقي و كوشش هاي بي دريغ و صادقانة فردي و گروهي به سوي 

نه تنها كم نبود، بلكه فراوان بود، قهرمانانه بود؛ اما » ياستقالل و آزاد«
  دربرابر موج تاريخي عقب ماندگي ها نمي توانست تأثيري داشته باشد. 

نيروي اجتماعي مترقي و دموكرات و سوسيايست به رغم آنكه 
در چارچوب آرزوها، اكثريت قاطع جمعيت كشور را دربر مي گرفت، 

و عقب نگه داشته شدن، زخمي و  اما در نتيجة يك قرن سركوب
تار و مار شده، آش و الش و حيران و از نظر تئوري و تجربة متشكلِ 
مبارزاتي خلع سالح بود و دربرابر غول جهل و استثمار كه مسلح به 
فريبكاري هاي مذهبي براي حفظ منافع كل بورژوازي ايران و 

وانست امپرياليسم جهاني در منطقه به ميدان آمده بود، نمي ت
واكنشي نيرومندتر و درست تر داشته باشد. مقاومت قهرمانانة 
زحمتكشان شهر و ده در كوتاه مدت، در يك نبرد، شكست خورد، 

سال است كه اين مقاومت جانانه در كلية عرصه هاي  30اما 
اجتماعي ادامه دارد و اميد مي رود كه در انقالب ناگزير آينده 

كست را به آبديدگي و سالحي دستاوردها و تجارب سال هاي ش
  كارآمد بدل كند.

اين رژيم فرزند خلف رژيم هاي طبقاتي و ارتجاعي گذشته است. در 
كه به كار برده ايد بايد » انقالب اسالمي يا غير اسالمي«رابطه با اصطالح 

عرض كنم كه خود اين نامگذاري هم يكي از جلوه هاي همان فساد 

به عنوان » اسالم«جامعة ما ست و گرنه طبقاتي و ايدئولوژيك حاكم بر 
دين و احكام آن، امري تاريخي يعني متعلق به شرايط زماني و مكاني 

سال قبل است كه هر نظري دربارة منشأ آن داشته باشيم، مثل هر  1400
مذهب ديگر، مسلم است كه براي حل مسائل جهان كنوني كارائي نمي 

كشيدن جز نيرنگي براي قبوالندن و  تواند داشته باشد و پاي آن را به ميان
  ادامة سلطة طبقاتي استثمارگران نبوده و نيست.

روشنفكران و نيروهاي سياسي مختلف با انقالب اسالمي چگونه  -آرش
ي  برخورد كردند. خطاهاي آنها چه بود و چرا جمهوري اسالمي، به فاصله

  ها شد؟   كوتاهي پس از انقالب، موفق به سركوب نيروهاي آن
  

روشنفكران و نيروهاي سياسي مختلف يكدست نبودند،  : شناس حق
بلكه به طبقات گوناگون و متضاد تعلق داشتند و پروردة همان نظام 
طبقاتي گذشته بودند. تازه آن دسته كه ترقي خواه بودند به رغم آگاهي ها 
و تالش ها و برنامه هايي كه داشتند به لحاظ كمي نيروي چنداني به 

مي آمدند و نمي توانستند بر مسير امور تأثيري بگذارند. مي حساب ن
توانستند مقاومت كنند و تا حد زيادي كردند و نمونه اش اينهمه كشته و 
زنداني و آواره و خفقان گرفته يا پشيمان است كه فضاي ايران را خونين، 

  غمزده، نوميدانه يا با بي اعتنائي به سياست آلوده كرده است.
سشي كه دراين باره مطرح شده اين است كه خطاي آنها نخستين پر

چه بود. راستي چرا وقتي از اين نيروهاي مخالف كه غالباً در كنار اكثريت 
جمعيت ايران يعني كارگران و زحمتكشان ايستادند سخن به ميان مي آيد 

هاي آنان اشاره شود؟ مگر علت بقاي رژيم خطاهاي آنها » خطا«بايد به 
تالش هاي صادقانه و دشوار آنان براي فهم مسائل، يافتن راه ست؟ چرا از 

حل هاي ريشه اي و انقالبي، مقاومت جانكاه دربرابر قهر و اتهام و بايكوت 
كه گاه حتي از طرف خانواده ها عليه آنان اعمال مي شد، از آمادگي شان 
 براي مبارزه تا زندان و مرگ حرفي زده نمي شود؟ در مورد اشتباهاتي هم

كه رخ داده بايد گفت آنها هم جزئي از مردم اند. آنها هم به تدريج 
فهميدند و موضع گرفتند. گاهي اشتباه هم كردند و بودند برخي از آنان كه 

را راستين پنداشتند ولي توجه كنيم كه اگر هم مي » صبح دروغين«
كل فهميدند با توجه به اوضاعي كه بر آنان گذشته بود، چندان وزنه اي در 

  جمعيت كشور نداشتند كه بتوانند مانع از وقوع فاجعه شوند.
جمهوري اسالمي زادة حركتي طبقاتي، ارتجاعي با نيروي تاريخي 
مذهب و فريبكاري هاي عميق آن بود و البته مي توانست از پسِ جوانه 
هايي كه در اقشار پراكندة اجتماعي روئيده و هنوز ريشه نگرفته بود برآيد. 

يك قرن اخير در ايران، زمينه را براي حركت مردمي و تشكل  رژيم هاي
هاي توده اي از نوع سنديكاها و انجمن ها و انتقال آزاد اطالعات و بحث و 
تأمل خشكانده بودند. ساقة حركت هاي مردمي و مترقي و انديشه هاي 
غير ديني و الئيك و به خصوص رفتار و منش دموكراتيك بسيار نحيف و 

د. فقر معنوي هم مانند فقر مادي ريشه اي تاريخي داشت و شكننده بو
هريك ديگري را تشديد مي كرد. در يك كالم، رژيم پهلوي و قدرت هاي 
خارجي همپيمانش از سالها پيش، راه را براي رژيم سركوبگر طبقاتي و 
مذهبي كنوني هموار كرده بودند كه او هم ادامه داده است. برآمد اين رژيم 

نبود. ايران همچنان بهشت سرمايه داران است و جهنم » بهنگامينا«ابداً 
كارگران و زحمتكشان. ماية تأسف است كه بسياري از مخالفان رژيم درك 
هاي ساده و محدود را بر تعمق ترجيح مي دهند و براي هر بادكنكي كه 
برايشان هوا كنند هورا مي كشند و چهار روز بعد فراموش مي كنند انگار 

ار كه... آنها در زمينة سياست داخلي به ترتيب براي رفسنجاني و نه انگ
و قانوني و » رفراندوم«سازندگيش، براي خاتمي و اصالحاتش، براي 

كردنش، و » هزينه«غيرخشونت آميز بودنش، براي گنجي و عوض شدن و 
سرانجام براي خوش آمد به جنگ احتمالي بوش با ايران و حقه بازي هاي 

يدند، دل بستند. در زمينة خارجي هم همراه با سقوط ديگر هورا كش
شوروي، برخي از همانها كه رگ گردنشان با نام شوروي و در دفاع از 
سياستهايش سفت مي شد به فحاشي كور به آن پرداختند و طرفدار 
دموكراسي ارمغان آمريكا شدند و حاضر نشدند نه ابوغريب ها را ببينند و 

  نه گوانتاناموها را.
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اي و  رژيم جمهوري اسالمي كه غرقه در نارضايي توده -شآر
هاي داخلي و خارجي است چطور بر سر پا مانده و حكومت خود را  بحران

 تا به امروز ادامه داده است؟ 
  

غرقه در نارضايي توده اي و بحران «اينكه نوشته ايد رژيم  : شناس حق
باره استثنا  ست درست است، اما ايران در اين» هاي داخلي و خارجي

نيست. بسياري از رژيم ها در چنين موقعيتي قرار دارند، اما اين وضع به 
تنهايي رژيمي را واژگون نمي كند و مستلزم جمع شدن شرايط مختلف 
است. عوامل بقاي رژيم هرچه باشد، مهم تر از همه فقدان نيروي متشكل 

اند در صورتي كارگري، توده اي و انقالبي ست. وجود چنين نيرويي مي تو
كه شرايط فراوان و غير قابل پيش بيني فراهم آيد آنها را به نفع انقالب به 
كار گيرد. به نظر مي رسد اين نيرو كه الزاماً در چپِ قدرت طبقاتيِ حاكم، 
يعني در صف مقابل قرار مي گيرد بايد دست از بي اعتنايي به جنبش 

تره و طيف وسيع خود، بايد مستقل طبقة كارگر بردارد. طبقة كارگر در گس
خويشتن را به عنوان جنبشي مستقل بسازد و به رسميت بشناسد تا مانند 
گذشته به سياهي لشكر طبقات ديگر تبديل نشود. شكست انقالب در ايران 
و تحت الشعاع قرار گرفتن جنبش كارگري باعث شده است كه اين جنبش 

ضعي به مراتب بدتر از به رغم مشاركت مهمش در براندازي رژيم شاه، و
قدرت اين طبقه كه وقتي سرانجام قد راست كرد پيش داشته باشد. 

شاه را به زير كشيد، بايد از چنان هشياري و سازمانيابي و استقاللي 
برخوردار باشد كه مهر خود را بر تحول ناگزير آينده بكوبد و بتواند 

يه داري به آن را به سود اكثريت عظيم جامعه كه انقالب ضد سرما
  نفع شان است در دموكراتيك ترين شكل ابتكاري خود بپرورد.

خالصي مردم ايران از اين رژيم و اين كه يكبار ديگر مثل  -آرش
  از چاله به چاه نيافتند مستلزم چيست؟   57انقالب 

  
نمي دانم چه كسي مي تواند ادعا داشته باشد كه بگويد  : شناس حق

كنند. به نظرم دورة اين گونه خودبيني ها بسر مردم بايد چنين كنند يا ن
آمده است. كساني كه در عرف عمومي به عنوان روشنفكر يا مبارزان 
سياسي چپ شناخته مي شوند جزئي از اكثريت تحت ستم و تحت 
استثمار جامعه ايران و جامعة جهاني اند. نقش آنها ياري رساندن به 

امكانات به ويژه تئوريك،  جنبش توده اي و مشاركت در آن با هرگونه
تجربي و آگاهي هايي ست كه دارند. آنها هم بخشي هستند از ميليونها 
عنصري كه در اين مبارزة طبقاتي و تاريخي شركت دارند. كاري كه بايد 
كرد به نظر مي رسد گسست از نوع سابق نگرش به مبارزة توده ها ست. 

فروتني كامل در مبارزة  بايد بي هيچ ادعاي احمقانة رهبري و غيره، با
خطيري شركت داشت كه كارگران و زحمتكشان هر روز و هر ساعت  در 
آن شركت دارند و جانشان را مايه مي گذارند. پرسيده شده است كه مثالً 

  ».دوباره به چاه نيفتيم«به اصطالح روشنفكران و مبارزان سياسي بايد چه كنند تا 
چوپان و گله «ذهنيت رايج بايد عرض كنم كه قدم اول گسست از 

است كه به » گروه ما«و » حزب ما«، ذهنيت »واليت فقيهي«، ذهنيت »اي
آن مبتال هستيم. كارگران و توده هاي ستمديده مبارزة تاريخي شان را 
جلو مي برند. ما اگر در مبارزة طبقاتي جاري، خود را در صف آنان مي 

باشيم در بزرگترين بايد بي ادعا و بدون چشمداشت، آماده دانيم 
ماجراجويي بشريت كه همانا فراتر رفتن از نظام سرمايه داري و 
كارمزدي ست صبورانه و گام به گام با توده هاي كار كه خود جزئي 
از آنيم همراهي كنيم و در جهت آفريدن آن آيندة هنوز ناشناخته 
اي كه سوسياليسم و كمونيسم ناميده شده دوشادوش آنان مبارزه 

. در آن آينده هيچ يك از دستاوردهاي تمدن بشري از علم و كنيم

هنر و ادبيات و خالقيت هاي گوناگون و تجربه هاي رهايي فردي، 
اجتماعي و غيره ناديده گرفته نمي شود. آينده اي كه آرزويش 
داريم بر شالودة دستاوردهاي عظيم گذشته كه هركدام نقش 

  تكرار نيستند بنا مي شود.تاريخي خود را داشته اند و ديگر قابل 
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 مرتضي محيط هايپاسخ

  
  

براي پاسخ دادن به سه پرسش پراهميـت اول شـما كـه مربـوط بـه پـيش       
و واكنش نيروهاي سياسي مختلـف   1357هاي تاريخي انقالب بهمن  زمينه

به اين انقالب است ناچار بايد نگاهي گذرا به تاريخ دست كم يك صد سال 
ته ايران انداخت، آن هم به اين دليل ساده: گروهي كه در بهمـن مـاه   گذش

ها و  اهللا نوري و ديدگاه به قدرت رسيدند از يك سو دنباله شيخ فضل 1357
هاي سياسي او هستند، از سوي ديگر همين به قدرت رسيدگان نقش  سنت

اساسي در نابودي جنبش بزرگ ملي شدن صنعت نفـت بـه رهبـري دكتـر     
هـاي امنيتـي و جاسوسـي امريكـا و      تند و در اين راه با دستگاهمصدق داش

هـاي  » چـپ «انگليس همكاري كردند. بنابر اين برخالف ديدگاه بخشـي از  
گيري اين گروه نه تنها واكنشي در برابر  خارج (مانند استيفن كينزر)، قدرت

بر  مرداد بود. افزون 28ي كودتاي  مرداد نبود بلكه اساساً دنباله 28كودتاي 
ي نظـام جهـاني    آن تاريخ دردناك صد ساله اخير كشورمان بـدون مطالعـه  

سرمايه و اثرات نابودگر آن بر منطقه خاورميانه و از جمله ايران قابـل درك  
  نخواهد بود.

ي ايـن نظـام جهـاني     از مطالعه» از ماست كه بر ماست«داران تئوري  طرف
ر نيـروي خـارجي   زننـد و هـر آن كـس را كـه دخالـت فعـالي د       سرباز مـي 

اهريمني يعني روسيه تزاري و امپرياليسم انگلـيس و بعـداٌ امريكـا در امـور     
كنند. اسـناد و   متهم مي» تئوري توطئه«كند به داشتن  ايران را گوشزد مي

اي از شـك   هاي اخير بيرون آمده بدون سـايه  مدارك پراهميتي كه در سال
ن اسالمي) از اواخـر قـرن   (بنيادگرايا» اسالم سياسي«دهد چگونه  نشان مي

مورد حمايت دولت انگليسـي بـوده اسـت، چگونـه بعـد از جنـگ دوم        19
گيـرد و آيزنهـاور ريـيس     جهاني دولت امريكا اين وظيفـه را بـه عهـده مـي    

 28(يـك مـاه پـس از كودتـاي      1953جمهور آن كشور در مـاه سـپتامبر   
كند  ذيرايي ميالمسلمين در كاخ سفير پ مرداد) از سعيد رمضان رهبر اخوان

و در همان تاريخ كنفرانس پراهميتي در دانشگاه پرينستون برگزار كـرده و  
كنند و طرح بزرگ مبـارزه بـا    از تمام رهبران بنيادگراي اسالمي دعوت مي

شـود. در همـين رابطـه اسـناد و      نيروهاي ملي، چپ و سكوالر ريختـه مـي  
لمين و شخص سعيد المس اي از روابط تنگاتنگ ميان اخوان مدارك گسترده
المسـلمين   دهـد اخـوان   اهللا كاشاني انتشار يافته كه نشان مي رمضاني و آيت

اهللا كاشــاني و  مصــر چــه نقشــي در برانــداختن جمــال عبدالناصــر و آيــت 
اطرافيانش، به ويژه فداييان اسالم، چه نقشي در بـر انـداختن دولـت دكتـر     
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ه به اين واقعيات است اند. با توج داشته 1332مرداد  28مصدق در كودتاي 
چنـين   1356-57كه بايد ديد چگونـه انقالبـي بـه ايـن عظمـت، انقـالب       

  سرنوشتي پيدا كرد. از اين رو الزم است قدري به عقب برگرديم:
هـاي كشـاورزي،    در دوره صفويان، اقتصاد ايران متكي بـه خـود و بخـش   «

جامعـه  هاي  صنعت و خدمات آن با يكديگر هماهنگ و منطبق با نيازمندي
اي در هر بخش، آثار جاذب خـود   بودند. در چنين شرايطي هر گونه توسعه

گذاشت. در  ها مي هاي القايي و جنبي بر ديگر بخش گذاري را از نظر سرمايه
اي از اقتصـاد ايـران و عمومـاً داراي     آن زمان تجارت خارجي بخش حاشـيه 

بيشـتر بـا دريافـت    مازاد بود. امتيازات داده شده به خارجيان در اين دوره، 
امتيازات متقابل همراه بـود و پويـايي اقتصـاد ايـران كـه صـادراتش قـالي،        

وري بـود و   هـاي ابريشـمي و ديگـر توليـدات صـنايع پيشـه       ابريشـم، بافتـه  
هاي پشمي و نخي، سرب، قلع، ادويه و شـكر، عطريـات و    وارداتش را پارچه

بود كه شكوفايي صـنايع  هايي برخوردار  داد، از چنان بنيان مي غيره تشكيل 
شـد. از اوايـل سـده نـوزده،      داخلي و كسـب مـازاد تجـاري را موجـب مـي     

 -كشورهاي استعمارگر روسـيه و انگلـيس، بـا توجـه بـه شـرايط سياسـي        
ماندگي (نسـبي) اقتصـادي آن، از شـمال و     اقتصادي حاكم بر ايران و عقب

ت در امور اندازي ارضي و تشديد دخال جنوب و شرق كشور، شروع به دست
اقتصادي و سياسي ايران كردنـد. تهيـه و تـأمين مـواد اوليـه و ارزان بـراي       

هـاي   صنايع رو به توسعه در اروپا و فروش مازاد توليدات اين صنايع، دولـت 
استعمارگر روسيه و انگليس را بر آن داشت تا بازار بسته اقتصاد ايران را بـا  

نايي با اقتصـاد ايـران: دكتـر    (آش». نابودي صنايع آن به روي خود بگشايند
  )12-13ابراهيم رزاقي، نشريه ني، صفحات 

  
ها و كشتارهايي كه مردم ايـران   ها و چپاول ها، غارت ي شكست به رغم همه

در قرون پيش از دست مهاجمين خارجي و بسياري از حكام فاسد، مستبد 
ـ  و تاريك وزده انديش داخلي متحمل شدند وضع مردم ايران تا ابتداي قرن ن

نيز چنان بود كه يك ناظر خارجي پس از گشـت و گـزار وسـيع در كشـور     
  كند: شرايط ايران را چنين توصيف مي

زارعين كساني هستند كه استبداد حـاكم، بـيش از همـه بـر دوش آنـان      «
هاي آنها نسبتاً راحـت و تميـز و معمـوالً     كند. با اين همه خانه سنگيني مي

دار (آبگوشـت يـا    ست و گاه سـوپ گوشـت  مقدار كافي نان گندم، قدري ما
ها و مردخانـه لبـاس كـافي،     توان يافت. زن، بچه خورشت) و پلو در آنجا مي

  گرچه نه چندان قشنگ، به تن دارند ...
در واقع سطح دستمزد باال داللت بر سـود بـاالي كشـاورزي دارد، در عـين     

  »حال كه قيمت مواد غذايي ارزان است
(Ervand Abrahamian: Iran Between Two Revolutions-Princeton 

Press P71) 

سير قهقرايي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايران در واقع پـس از  
ــن كشــور از روس  ــرارداد ســنگين   شكســت نظــامي اي ــا و تحميــل دو ق ه

) به ايران و به ويژه پس از امضاي 1828) و تركمانچاي (1813» (گلستان«
ير تهديد و فشار ناوگان دريايي انگليس و تهديـد  ) ز1858قرارداد پاريس (

  گردد. نظامي آن كشور به اشغال جنوب ايران آغاز مي
هاي وسيعي از خاك ايران  اثر نابودگر اين قراردادها تنها با جدا كردن بخش

گيرد. ويرانگرترين بخش اين قراردادهـا، مـواد مربـوط بـه تعرفـه       پايان نمي
هـاي   كارگـاهي ايـران را در برابـر فـراورده    گمركي بود كه صنايع دسـتي و  

  كرد. پذير مي صنعتي ارزان قيمت انگليسي و روسي ضربه
امتياز تجـارت هـر نـوع كـاال و     «طبق اين قراردادها كشور غالب و تجار آن 

معافيت از حقوق گمركي را جز يك بار هنگام ورود يـا خـروج، آن هـم بـه     
در شرايطي بود كه از كاالهاي ميزان پنج درصد، به دست آوردند. اين همه 

هـاي گونـاگون    ها و شهرهاي مختلف بـا عنـوان   توليد شده داخلي در ايالت
شد و همين امر  باني، نواقلي...) چند بار عوارض دريافت مي (راهداري، دروازه

امكان رقابت خرد كننـده كاالهـاي خـارجي را بـا كاالهـاي ايرانـي فـراهم        
  )13صفحه  -دكتر رزاقي » . «كرد مي

  به قول ارواند ابراهاميان:
شكست نظامي منجر به دادن امتيازات سياسـي شـد، امتيـازات سياسـي     «

موجب تسليم اقتصادي گرديد؛ تسليم اقتصادي، راه را براي رخته اقتصادي 

باز كرد، رخنه و نفوذ اقتصادي با تخريب و نابودي صنايع دستي و كارگاهي 
  )52(ارواند ابراهاميان، صفحه » موجب از هم گسيختگي اجتماعي گرديد.

ها پس از نفوذ در دربار و تسلط سياسي بر ايـران، در سراسـر قـرن     انگليس
اي از هر گونـه توسـعه سياسـي و اقتصـادي كـه       نوزده به طور حساب شده

امكان ايجاد شرايط الزم براي وقوع انقالب صـنعتي درون جـوش را فـراهم    
روابط سياسي ايـران و انگلـيس   « كرد جلوگيري كردند. محتواي اساسي مي

چيزي جز اين نيست. آنان در عين حال كه از عناصر مرتجـع  » 19در قرن 
و سفاكي چون آقاخان نوري و ميرزا آغاسي براي رسيدن به مقـام صـدارت   

كردند در حذف و نابودي قـائم مقـام و اميركبيـر نقـش      علني پشتيباني مي
انگليس از عبـاس ميـرزا و قـائم    موثري بازي كردند. دليل خشم نمايندگان 

مقام اين بود كه اين دو براي تأمين بودجـه اصـالحات خـود خيـال بسـتن      
هـاي   تعرفه گمركي بر كاالهاي وارداتي روسي و انگليسـي و گـرفتن كمـك   

هـا بـراي    تكنولـوژيكي از فرانسـه و اطـريش داشـتند. ايـن برنامـه       -علمي 
شـان در    خانـه  هـا در سـفارت  داران صنعتي انگليسي و نماينـدگان آن  سرمايه

  تهران قابل تحمل نبود. 
كـه هـدف آنهـا     19هاي اصـالحي نيمـه اول قـرن     به دنبال شكست برنامه

سياسي خارجي بود، شاهان قاجار، بـه   -تقويت كشور در برابر فشار نظامي 
ها شدند و سياسـتي   ويژه ناصرالدين شاه، به طور كامل تسليم فشار انگليس

ه هدف آن تحكيم قدرت دربار و هيئت حاكمه در برابـر  در پيش گرفتند ك
به بعـد نـه تنهـا     1870ي  هاي دهه مخالفين داخلي بود. بدين سان از سال

منابع روزميني و زيرزميني ايران به ثمن بخس به خارجيان داده شد بلكـه  
  استقالل ايران عمالً از ميان رفت. 

گـران   ه ناظران و سـياحت اين بود ك 19ماحصل تمام اين رويدادها در قرن 
، شـايد فقـر گسـترده،    19خارجي در آغاز قرن بيستم، برخالف اوايل قـرن  

عدم امنيت اقتصادي، سياسي و شرايط سخت زندگي بـه ويـژه در منـاطق    
  اند. گرفت) بوده روستايي ايران (كه اكثريت بزرگ جمعيت را در بر مي

  
عليـه اسـتبداد،    گيـر مـردم   انقالب مشروطه نخستين حركت بزرگ و تـوده 

عدالتي بود كه در عين حـال زيـر تـأثير تحـوالت      سلطه خارجي و فقر و بي
روسـيه صـورت    1905جهاني از جمله شكسـت روسـيه از ژاپـن و انقـالب     

توانست سرآغازي براي قـدم گذاشـتن در    گرفت. پيروزي اين انقالب مي مي
 1907نهـاني  ي واقعي اقتصادي و سياسي ايران باشـد. قـرارداد پ   راه توسعه

ميان روس و انگليس، تقسيم ايران به مناطق نفوذ آن دو ابرقدرت و اشغال 
بعدي ايران در جنگ اول جهاني توسط آنان آخـرين ضـربات را بـه دسـت     
آوردهاي اين انقالب بزرگ و استقالل ايـران زد و ايـن كشـور را بـه ورطـه      

يـدي نيسـت   ي اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشاند. ترد بحران همه جانبه
كه ضعف نيروهاي اجتماعي، ضعف رهبـري انقـالب و اخـتالف ميـان ايـن      

  نيروها در شكست انقالب نقشي داشت.
هـاي اپيـدميك،    از هم گسيختگي اقتصـادي، گسـترش قحطـي و بيمـاري    

تحقير ملي، طغيان قبايل و عشاير، عدم امنيت و نظم و امكان تجزيه كشور 
شرايطي را فراهم آورد كه مـردم بـه   هاي پس از جنگ اول جهاني،  در سال

در » مـردي قدرتمنـد  «راحتي حاضر بودند تن به حكومت مركـزي قـوي و   
  راس آن دهند. 

  

  گيري رضاخان ميرپنج و خاندان پهلوي   قدرت

گيـري رضـاخان و بنيانگـذاري     كمك نظامي، سياسـي انگلـيس بـه قـدرت    
  خاندان پهلوي به داليل زير بود:

هـا اسـتقالل كشـور را از ميـان      الدوله بـا انگلـيس   ق) قرارداد پنهاني وثو1(
شد. مقاومت مـردم   برد و ايران عمالً به يك مستعمره انگليس تبديل مي مي

توانست به يك انقالب تمام  در برابر اين قرارداد (پس از برمال شدن آن) مي
  عيار ديگر منجر گردد. 

نفت مسـجد   ) كشف نفت در جنوب ايران و به ثمر رسيدن نخستين چاه2(
هاي نفت و تأسيسات نفتي آبادان منافع  ، وجود لوله1908سليمان در سال 

جديد و پراهميتي براي انگليس و شـركت بـريتش پتروليـوم در ايـران بـه      
و ايـل  » تفنگداران جنـوب «وجود آورده بود. با باال گرفتن ناامني در كشور، 
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يسـات را تضـمين   توانسـتند امنيـت ايـن تأس    بختياري ديگر به تنهايي نمي
  توانست اين نياز را برطرف كند .  كنند. تنها يك دولت قدرتمند مركزي مي

توانست بر ايران اثر گـذارد و   ) وقوع انقالب اكتبر در روسيه به راحتي مي3(
  انگليس را در اين كشور به خطر اندازد.» منافع حياتي«

اق، يعني نيرويي از ديدگاه دولت انگليس، روي كار آمدن يكي از افسران قز
كه هم در سركوب انقالب مشروطه نقش داشت و هم قبالً در جنوب قفقـاز  

ها جنگيـده بـود. بـه ويـژه آن كـه       به همراه لشكر دنسترويل عليه بلشويك
اين افسر را تأييد كـرده بـود. بـراي    » شايسته«ژنرال آيرونسايد خصوصيات 

  حفظ منافع آن كشور در ايران بسيار مناسب بود. 
گيري رضـا خـان    چنين شرايط داخلي و جهاني است كه مقدمات قدرت در

شود. براي ارزيابي از دوران ديكتاتوري سـياه رضاشـاهي و اثـرات     فراهم مي
مخرب آن بر آينده درازمدت كشورمان همين بـس كـه پديـده خمينـي و     

هـاي ضـد    خمينيسم در اساس واكنش ارتجـاع مـذهبي در برابـر سـركوب    
  ود.انساني رضا شاه ب

را  (Ontological)چرا؟ چون اگـر ايـن اصـل بنيـادين و هسـتي شـناختي       
بپذيريم كه عامل تعيين كننـده در تكامـل نيروهـاي مولـده يـك جامعـه،       

هـا، ابـداعات، اختراعـات و     انـد كـه بـا خالقيـت     هاي مولد آن جامعـه  انسان
را  برند و شيوه توليد جامعـه  هاي خود قدرت توليد جامعه را باال مي نوآوري

سازند، اگر بپذيريم كه پيشـرفت علـم، ميـز، ادبيـات. فلسـفه و       متحول مي
ناپــذيري از توليــد در قلمــرو ذهــن  دانــش عمــومي جامعــه بخــش جــدايي

تكنولوژيك و صنعتي يـك جامعـه ممكـن     -هاست و پيشرفت علمي  انسان
نخواهد بود جز با آزاد ساختن نيروهاي خالقه آن جامعه و ايـن آزادسـازي   

پـذير اسـت،    ر شرايط توسعه سياسي يعني آزادي و دموكراسي امكانتنها د
رضاشـاهي و  » مدرنيزاسـيون «توان به قضاوتي همه جانبه در بـاره   آنگاه مي

محمدرضا شاهي دست يافت و به اين راز تاريخي پي برد كـه چـرا پـس از    
اهللا نـوري   از اين دست پيروان راستين شيخ فضل» مدرنيزاسيون«سال  60

  راحتي توانستند قدرت سياسي در ايران را قبضه كنند. به اين
ها  رضا شاهي، نه تكيه بر آزادسازي خالقيت» مدرنيزاسيون«محتواي اصلي 

هاي نيروهاي داخلي، بلكه درست برعكس تكيه بر زور و سـركوب   و نوآوري
ها و استعدادها از طريق برقراري يـك ديكتـاتوري پليسـي و از     اين خالقيت
جامعـه  «هـاي   هر گونه آزادي و آزادانديشي با حذف باقي ماندهميان بردن 

ترين افراد  به بند كشيدن و نابودي بهترين استعدادها و وطن دوست» مدني
از باال در جهـت تـأمين امنيـت    » اصالحات«از يك سو و انجام يك سلسله 

هاي خارجي و حركت آنها از طريـق ايجـاد نظـام اداري و آموزشـي      سرمايه
تغيير شيوه زندگي مردم و فرهنگ مصرفي آنان در ايـن راسـتا و    ،»مدرن«

هاي خارجي  در نتيجه وابسته كردن هر چه بيشتر ايران به صنايع و فراورده
و سوق دادن هر چه بيشتر كشور به سوي يك اقتصاد تك محصولي وابسته 
و تثبيت سلطه خارجي بر شاهرگ حياتي و جديد اقتصاد ايران يعني منابع 

  خام از سوي ديگر بود.نفت 
نه در جهـت حفـظ منـافع    » مدرن«ايجاد ارتش و پليس و دستگاه امنيتي 

ملي ايران بلكه براي حفظ منابع خارجي و قدرت خانـدان پهلـوي، هيئـت    
دار آن در برابر هر گونه مقاومت داخلي عليه ايـن ديكتـاتوري    حاكمه طرف

  ضد مردمي بود.

  
، دومـين  1330و اوايـل دهـه    1320 ي هاي پايـاني دهـه   جنبش ملي سال

گير مردم ايران براي رها ساختن توان بالقوه و سركوب  حركت عظيم و توده
ي پهلـوي و سـلطه    ي يك ملـت از زيـر بارسـنگين اسـتبداد خـانواده      شده

  حاميان خارجي آنها بر ايران بود. 
گيري و تداوم اين جنبش ملي، با گسـترش آزادي و دموكراسـي و در    عمق
هـاي نيـروي انسـاني داخـل و رشـد       ها و خالقيت ه آزاد كردن توانايينتيج

بنـد و بـار كاالهـاي تجملـي و      خواه، با جلوگيري از ورود بـي  نيروهاي ترقي
ديگر كاالهاي ضروري و حمايت از صـنايع كوچـك و متوسـط داخلـي؛ بـا      
بسيج و تخصيص عقالني نيروهاي مادي و انساني كشور در جهت توسـعه و  

هاي صنعتي درون جوش و به ويژه با حمايت از كشاورزي ايـران   يهتكامل پا
توانست ايران را به سويي رهنمـون   و به وجود آوردن خودكفايي غذايي، مي

كند كه ماحصـل آن نـوعي انقـالب صـنعتي و توسـعه و پيشـرفت مـوزون        
اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي مستقل و اصـيل بـود. رونـد رشـد     

توانسـت اثـرات    ي، استقالل سياسي و اقتصادي ايـران مـي  آزادي، دموكراس
داد: از كشـورهاي   مثبت خود را به تمام منطقه گسترش دهد و داشت مـي 

عربي گرفته تا اندونزي؛ از امريكاي التين گرفته تا افريقا. اما چنين رونـدي  
هاي حاكمه امريكا و انگليس قابـل تحمـل نبـود چـرا كـه هـم        براي هيئت

هاي آن دو كشور حاضر به رها كـردن كنتـرل     ي و هم دولتهاي نفت شركت
خود بر منابع انرژي ايران و كل منطقه خليج فارس نبودند. گسترش آزادي 

پـذير كنـد. از    توانست سخت ضـربه  و دموكراسي در ايران اين كنترل را مي
هاي حاكمه امريكا و انگليس به ويـژه صـاحبان كارتـل نفـت،      اين رو هيئت
رنگوني دولت دكتر مصدق گرفتند. اين دو دولـت بـراي انجـام    تصميم به س

اي از  و برانداختن دكتر مصدق باز هم بر مجموعه 1332مرداد  28كودتاي 
اي  ترين نيروهاي داخلي تكيه كردند، مجموعه انديش ترين و تاريك ارتجاعي

فروشان مرتجعـي چـون شـاه، اشـرف،      اهللا نوري و وطن فضل از پيروان شيخ
اوريـل   16 زاهدي، برادران رشيديان و امثـالهم (نيويـورك تـايمز،    اهللا فضل

، صفحه اول، كتاب استيفن كينـزر خبـر نگـار نيويـورك تـايمز زيـر       2000
  )."All shah's Men"عنوان 

هاي جهاني شده، مطابق با سرشت خود و بـا تبعيـت    به سخن ديگر سرمايه
ين و فاسـدترين عناصـر   تـر  امان انباشت سـرمايه، بـا ارتجـاعي    از قوانين بي

خواه متحد شدند تا از پيشرفت ايران به  داخلي، عليه مردم و نيروهاي ترقي
سوي نظام اقتصادي، سياسي و فرهنگي مستقل و درونزا، همراه بـا آزادي و  

تـرس از  «ي  دموكراسي و جامعه مدني جلوگيري كنند و اين كار را به بهانه
تنهـا در ايـران بلكـه در گواتمـاال،      انجام دادند. اين سياست نـه » كمونيسم

هـا كشـور ديگـر آسـيايي، افريقـايي و       كنگو، برزيل، انـدونزي، شـيلي و ده  
  امريكاي التين پياده شد.

متعاقب اين كودتاها، كه در اين هنگام دولت امريكا » مدرنيزاسيون«برنامه 
از  (w.w.Rostow)رهبري اجراي آن را به عهده گرفته بـود و والـت راسـتو    

پردازان اصلي آن بود، با مرحله جديد گردش سرمايه در سطح جهاني  ظريهن
تطابق داشت، به قول دكتر رزاقي، پس از مراحـل اول و دوم اسـتعمار كـه    

  همراه با غارت و چپاول و تسلط بر تجارت كشورهاي ديگر است.
در مرحله سوم، با تراكم سرمايه در كشورهاي توسـعه يافتـه و سـاختاري    «

وي توليد مواد خـام كشـاورزي و معـدني در مسـتعمرات (و نيمـه      شدن الگ
بنـدي جديـد    مستعمرات) و مقاومـت شـديد مـردم ايـن كشـورها و قطـب      

هاي نو استعماري  هاي استعماري، روش امكان اعمال شيوه المللي و عدم بين
گـذاري   شـود. صـدور سـرمايه چـه بـه صـورت سـرمايه        در پيش گرفته مي

بـه كشـورهاي   » كمـك «و سپس پرداخت وام و  مستقيم و چه غيرمستقيم
بخشد... در مرحله چهارم  المللي را تعميق مي ، تقسيم كار بين»جهان سوم«

با گسترش مقاومت و ناكام ماندن استقالل سياسي كسب شده و بـه دليـل   
به صـنعتي شـدن بـه    » جهان سوم«شكست در استقالل اقتصادي و توجه 
شد الگوي مصرف منطبـق بـا نيازهـاي    عنوان عاملي براي رهايي از هدف ر

كشورهاي توسعه يافته در مستعمرات (و نيمه مسـتعمرات)، ايجـاد صـنايع    
وابسته مصرفي، برخورداري از امكانـات جديـد، حمـل و نقـل و ارتباطـات      

هاي فرامليتي در مستعمرات (و نيـز مسـتعمرات)    جهاني، زير سلطه شركت
يع، الگوي توليد و مصرف وابسته شود. ايجاد اين صنا سابق مجاز شمرده مي

گسترش داده و با توجه به از خود بيگانگي، مـورد نـوع   » جهان سوم«را در 
جديدي از وابستگي را كه وابستگي به مواد اوليه صنايع مصـرفي، قطعـات،   

(دكتـر رزاقـي، مجلـه    » آورد باشد به وجود مـي  آالت و تكنولوژي مي ماشين
  )49، صفحه 24شماره ماهانه اطالعات سياسي اقتصادي، 

اي در  شاه در واقع پياده كردن چنين برنامه» انقالب سفيد«محتواي اصلي 
  هاي اصلي زير را داشت: ايران بود كه مشخصه

خـواهي و در نتيجـه    ) سركوب و قلع و قمع پليسي هر گونه نداي آزادي1(
ر هاي اصيل و واقعي در كشو ها، ابداعات، و نوآوري خشكاندن ريشه خالقيت
به ديگر كشورها، به ويژه به كشورهاي » فرار مغزها«و در عوض ايجاد سيل 

  هاي فاشيستي يعني امريكا و انگليس؛ عامل كودتا و حامي ديكتاتوري
هاي كشور به روي كاالهاي ساخته شده و نيمه ساخته  ) باز كردن دروازه2(

مل صنايع داري و در نتيجه از ميان بردن امكان تكا كشورهاي اصلي سرمايه
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سـاز   توانست زمينـه  اي كه مي دستي و كارگاهي داخلي همه صنايع كارخانه
  زا و مستقل باشد؛ اصلي رشد صنعت و تكنولوژي درون

) عدم حمايت از كشـاورزان داخلـي در جهـت خودكفـايي غـذايي و در      3(
هــاي وســيعي از  نتيجــه لطمــه خــوردن بــه كشــاورزي و تخصــيص بخــش

هـاي صـادراتي بـه     ذايي داخل به توليد فراوردههاي زير كشت مواد غ زمين
هـاي كشـت و صـنعت) و خانـه      المللي (سدسازي و ايجاد شـركت  بازار بين

ها دهقان و راهي شدن آنها به سوي شهرها به عنـوان لشـكر    خرابي ميليون
  ذخيره كار ارزان؛

ها و وسـايل   ها و آسمان خراش ها، بنادر، هتل ها، فرودگاه ) گسترش جاده4(
تباطي راه دور جهت تسهيل داد و ستد كاالهاي خارجي و فعاليت تجاري ار

عوامل داخلي و خارجي انحصارات فرامليتي با گسترش صـنايع مونتـاژ بـه    
منظور تكميل كاالهاي نيمه ساخته خارجي، با كار ارزان داخل و گسـترش  

ه، در بازار اين كاالها، و از همه مهمتر گسترش معادن و توليد مواد خام اولي
اي و  درجه اول نفت خام، و تبديل اقتصـاد كشـور بـه اقتصـادي تـك پايـه      

وابسته كه محتواي اساسي آن فروش نفـت خـام و خريـد اسـلحه و ديگـر      
  داري است؛ هاي صنعتي كشورهاي اصلي سرمايه فراورده

از ايـن  » طبقـه متوسـط  «و يـك  » پررونـق «) به وجود آوردن اقتصادي 5(
آور نفـت خـام و اقتصـاد كـامالً      فـروش سرسـام   طريق كه بخشي از مواهب

شد و خريداران كاالهاي مصرفي وارداتـي كشـورهاي    وابسته نصيب آنها مي
  داري بودند؛ اصلي سرمايه

پرستي و مبتذل؛ تحقير فرهنگ و هنر  ) گسترش فرهنگ مصرفي، تجمل6(
  ملي و زوال تدريجي آن كه تكميل كننده چنين اقتصادي بود. 

آن پس از » توسعه اقتصادي«و » انقالب سفيد«آوردهاي  تاين چكيده دس
برپا شده توسـط شـاه كـه قـرار بـود      » صنايع مادر«مرداد بود.  28كودتاي 
به وجود آورد، چون اساساً چنين هدفي نداشـت  » اقتصاد صنعتي«زيربناي 
دادنـد و   هاي نمايشي براي خـرج پـول نفـت بـود، اكثـراً ضـرر مـي        و پروژه

شـدند. اينهـا در اسـاس     ك مالي دولت سرپا نگهداشته مـي بايست با كم مي
هـاي تمـدن    دروازه«اي بود تا شاه بتواند ادعا كند كه كشور به سوي  وسيله
دانند كه اگر پيچ و  مي» كارخانجات«روان است. شاهدان عيني اين » بزرگ
بايست از خـارج   آوري مي شد با چه قيمت سرسام ها خراب مي اي از آن مهره
از اين دست، برخالف صـنايع موجـود و   » صنايعي«شد. چرا؟ چون  يوارد م

داري، هيچگونه پيوند اندامواري با ديگر صـنايع   در كشورهاي اصلي سرمايه
و با سطح دانش و تكنولوژي عمـومي و قـدرت توليـدي جامعـه نداشـت و      

  كشور در اساس فاقد صنايع صنعتي كننده بود.
هـاي   و هدف اساسي آن از ديد سرمايه» مدرنيزاسيون«محتواي بنياني اين 
بـه  » بـازار جهـاني  «تري از جهان در  هاي هر چه وسيع جهاني، ادغام بخش

رهبري چند كشور اصلي توليد كننده، زير هژموني كشـور عامـل كودتاهـا،    
هاي هر چه بزرگتري از جهان در تقسـيم كـار    كردن بخش» جهان سومي«

(از جمله شوروي سـابق و اقمـار    هاي وسيع و تبديل اين بخش» المللي بين
به منبع توليد مواد خام و اوليه صنعتي و كشاورزي و كـار ارزان بـراي   » آن

كشــورهاي اصــلي توليــد كننــده و بــازار فــروش بــراي كاالهــاي صــنعتي  
كشورهاي اخير و حفظ برتري كامل علمي و صنعتي، تكنولوژيك و تمركـز  

  شورهاست. ريزي توليد در اين ك مديريت، طرح و برنامه
، گرچـه روابـط كـااليي و پـولي بـراي تسـهيل       »مدرنيزاسيون«در اين نوع 

بايـد، امـا در    هاي خارجي و فرامليتي وسـيعاً گسـترش مـي    حركت سرمايه
هـاي   پشت جزاير پر زرق و برق صنايع و خدمات وابسته، دريـايي از شـيوه  

يـات  داري به صورت تحقير شده و توسري خورده بـه ح  توليد پيش سرمايه
ها كارگاه  اي گرفته تا ميليون اي و قبيله دهند. از توليد عشيره خود ادامه مي

ها دهقاني كـه   كنند؛ از ميليون كوچك و متوسطي كه با ابزار سنتي كار مي
اي  كننـد و اغلـب بـراي قطـره     هاي ديم كار مـي  با وسايل سنتي روي زمين

ها صـنعتگر دسـتي    دارند تا ميليون» رحمت الهي«باران چشم به آسمان و 
ها كسبه و تجار سنتي و بازاري كه بـراي   مناطق شهرها و روستا، از ميليون

پردازند و به زيـارت   مال خود خمس و ذكات و حق امام مي» حالل كردن«
خران و دالالن و ربـاخواران زالـو صـفت     روند تا خيل سلف مقابر متبركه مي

  شهر و ده ...
پرتنـاقض را  » زيربنـايي «م سو با چنين فرهنگ ه» مدرنيزاسيون«اين نوع 

آورد، به اين معنا كه در پشـت جزايـر پـرزرق و بـرق فرهنـگ       به وجود مي

، دريايي از فرهنگ تحقير شده و تو سري خورده سنتي در اعمـاق  »مدرن«
اي گرفته تا  اي و قبيله دهند. از روابط عشيره جامعه به حيات خود ادامه مي

ريد و مرادي، از دعا باران دستجمعي بـه همـراه   روابط شاگرد و استادي و م
زني و زنجيرزني، از مراسم حـج و   خواني و سينه آخوند محل گرفته تا روضه

ها و كسبه با روحانيون گرفته تا تمام روابـط در هـم    روابط تنگاتنگ بازاري
پيچيده سنتي و خانوادگي و شيوه لباس پوشـيدن و خـوردن و نوشـيدن و    

اهللا در چنين فضا و محيطي به حيـات   فضل . و پيروان شيخازدواج و طالق ..
خود ادامه داده. و توسط رژيم و اربابانش به طـور آشـكار و پنهـان تقويـت     
شده و منتظر فرصت ماندند و شاه با سركوب و نـابودي نيروهـاي سـكوالر،    
ملي و چپ، ساختن مساجد پرشمار و آزاد گذاشتن آخوندها در ايـن خـالء   

  گيري آنها را فراهم ساخت. ات قدرتسياسي، مقدم
را نيز بايد در اين واقعيات  1357پارادوكس (تناقض پيچيده) انقالب بهمن 

گيـري   جستجو كرد. علت قـدرت » مدرنيزاسيون«ملموس جامعه و اين نوع 
ي رهبر انقالب يا زيركـي  » كاريزما«اهللا نوري را فقط در  فضل پيروان شيخ 

ي  ر جستجوي علت آن بايد بـه اعمـاق جامعـه   توان يافت. د سياسي او نمي
گيـري آنـان    المللي به قدرت ايران توجه كرد. ترديدي نيست كه شرايط بين

؛ طرح »سوسياليسم واقعاً موجود«داري و  كمك شاياني كرد. بحران سرمايه
گيـري بنيـادگرايي مـذهبي در سـطح      و اوج» نه شرقي، نه غربـي «الترناتيو 

اهللا از سـوي امپرياليسـم بـه     يروان شـيخ فضـل  جهاني؛ تشخيص و تعيين پ
عنوان كم خطرترين الترناتيو پس از سقوط شاه براي حفظ منافع درازمدت 
خود در منطقه (كنفرانسي گوادالوپ و نامه معروف ويليـام سـوليوان سـفير    
امريكا به سيروس ونس وزير خارجه امريكا و كوهي از مدارك تـازه منتشـر   

گيري سريع خمينـي بـراي سـركوب     براي قدرتشده) و صاف كردن جاده 
گيري انقـالب، سـفر ژنـرال هـايزر      نيروهاي ملي و چپ و جلوگيري از عمق

معاون فرمانـده نـاتو بـه تهـران و جلـوگيري از دخالـت ارتـش، سـاواك و         
نيروهاي انتظامي در تظاهرات عليه شاه). با وجود اين، چنين نيرويي، از آن 

فرهنگي برخاسـته از  » روبناي«جامعه و » نايزيرب«ماندگي در  درياي عقب
  آن يعني از اعماق جامعه ايران سربرآورد. 

  

  سقوط خاندان پهلوي و نهاد سلطنت  

سومين حركت عظيم مردمي عليـه ديكتـاتوري، سـلطه     1356-57انقالب 
عدالتي اجتماعي در عرض كمتر از يك قرن بود و از آنجـا كـه    خارجي و بي

و چـه در   20ي اول قـرن   ب مشروطه، چه در دهههاي اساسي انقال خواست
دستي و همكاري ارتجاع  داخلي بـا قـدرت    هاي مياني آن، به دليل هم سال

هاي جهاني، به شكست كشـانده شـده بـود، شـعارهاي اصـلي ايـن        سرمايه
  انقالب نيز آزادي، استقالل و حكومت جمهوري باقي ماند.

ه كه اشاره شـد در ايـن واقعيـت    تناقض كم نظير اين انقالب اما، همان گون
اي عميقاً مردمي و فراگير داشت  يافت كه جنبش از يك سو جنبه تبلور مي

گرفت، از  اي را در بر مي هاي مردم از هر قشر و طبقه % از توده90و بيش از 
گيري بورژوازي بومي قدرتمند، استخواندار و  سوي ديگر به دليل عدم شكل
ارگر قدرتمند، استخواندار و مستقل از جانب مستقل از يك جانب و طبقه ك

اي  ي كه اسم برديم و به خاطر مجموعه»مدرنيزاسيون«ديگر (به دليل نوع 
از شرايط ديرپاي داخلي (عقب ماندگي فرهنگ عمومي جامعـه) و شـرايط   

هـاي تجـاري و    المللي كه به آن اشاره شد، نماينـدگان سـرمايه   موجود بين
جامعه و چه » زيربناي«داري، چه در  پيش سرمايههاي توليد  داللي و شيوه
فرهنگــي آن، بـه راحتــي توانســتند بــا اســتفاده از  » روبنــاي«بـه ويــژه در  

و زيركي سياسي رهبر خود بر شعارهاي اين » بي لكه«ي  ، سابقه»كاريزما«
وابسـته و عقـب   » چـپ «استخوان و  انقالب عظيم سوار شده و بورژوازي بي

داري  ود هر دو عميقاً آلوده بـه فرهنـگ پـيش سـرمايه    مانده ايران را، كه خ
ايـن  » مذهبي«هاي وسيع  بودند، به دنبال خود كشد و سپس با بسيج توده

نيروها را يك به يك از ميدان به در كرده و تار و مار كند و قـدرت خـود را   
  تحكيم بخشد.

نظـر  ي پراهميت تاريخي ديگر كه در مورد جامعه ويژه ايران نبايـد از   نكته
اهللا از جنبش مشروطيت به ايـن   دور داشت اين است كه پيروان شيخ فضل

سو، به عنوان نيرويي بيرون از حكومت و در تعارض بـا آن، مـدعي گـرفتن    
  قدرت سياسي بوده است. 
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از آنجا كه حكام روز، به ويژه در دوران سلطنت پهلوي، هم دسـت نشـانده   
انـد، ايـن    اتوري پليسي بـوده خارجي و حافظ منافع آنان و هم تجسم ديكت
هـايي كـه در دريـاي عقـب      نيرو در چشم بخش وسيعي از توده مردم، توده

ور  فرهنگـي آن غوطـه  » روبنـاي «و چه » زيربنا«هاي جامعه چه در  ماندگي
بودند، به عنوان نيرويي ضدديكتاتوري و ضد سلطه اجنبي شناخته شـده و  

داشـتند.  » زمينـي «حقاينت  بلكه» آسماني«از اين روي نه تنها مشروعيت 
دليل نيست كه اينان از جنبش مشروطه به اين سـو، هميشـه قـادر بـه      بي

  اند. ها و دخالت موثر در سرنوشت سياسي كشور بوده بسيج توده
ي پراهميت ديگر در اين رابطه آن كه از جنبش مشروطه به اين سـو،   نكته

رح گرديـده و نـه   نه اعتقاد مذهبي به عنوان يك روند فكريِ يك دست مط
انـد. در   يا قشـر يـك دسـت عمـل كـرده     » كاست«روحانيون به عنوان يك 

اهللا به عنوان نمونـه و نمـاد شخصـي نيروهـاي      انقالب مشروطه، شيخ فضل
داري جامعه، راست افراطـي و راديكـال سياسـي را     ارتجاعي و پيش سرمايه

الب بـورژوايي)  كرد و با تمام قوا در برابر فكر مشروطيت (انقـ  نمايندگي مي
در ابتـدا بـا   » اعتـدالي «ايستاد؛ بهبهاني و طباطبايي بـه عنـوان روحـانيون    

انقالب همراهي كردند اما با عمق گيري آن در برابرش ايستادند، در حـالي  
كه شيخ محمد خياباني به عنوان يك دموكرات راديكال توسط ارتجـاع بـه   

  دار آويخته شد.
اهللا (بروجردي، بهبهاني و  ن شيخ فضلنيز پيروا 1330در جنبش ملي دهه 

به ويژه كاشاني) عليه دكتر مصدق و جنبش مردم قد علم كردند و با دربـار  
هاي انگليسي و امريكا در برانـداختن دولـت او همكـاري كردنـد در      و دولت

اهللا زنجاني و طالقـاني بـا جنـبش ملـي ماندنـد و روحـانيون        حالي كه آيت
  جزو طيف راديكال دموكرات قرار گرفتند.اهللا برقعي  ديگري چون آيت
هاي قرن بيسـتم و آن چـه    نسبت به ديگر جنبش 1357وجه تمايز انقالب 
كند اين است كـه   اي منحصر به فرد در تاريخ ايران مي اين انقالب را پديده

جناح راست و افراطي مـذهبي توانسـت بـا زيركـي سياسـي كـم نظيـري،        
را، حـاكمي كـه نمـاد ديكتـاتوري،     مخالفت و تضاد خـود بـا حـاكم زمـان     

عدالتي اجتماعي و فساد بود، با خواست واقعي مردم يعنـي   فروشي، بي وطن
آزادي، استقالل و حكومت جمهوري هم سو  و ايـن همـان جلـو دهـد، در     

هـاي   حالي كه مخالفت و تضاد اصلي آنها با خاندان پهلوي، تضاد بـا جنبـه  
ــو» مدرنيزاســيون«و مظــاهر » پيشــرو« ــاتوري و آن ب ــه جنبــه ديكت د و ن

  وابستگي آن.
مانـدگي فرهنگـي، ضـعف نيروهـاي      اي از عوامل عقب بدين ترتيب مجموعه

المللي در آن مقطع زماني، جـاده را   سياسي ملي و چپ و شرايط خاص بين
داري) صاف به قـدرت   (پيش سرمايه» پيش مدرن«براي رهبري اين نيروي 

  گيري آن كمك كرد.

  
تـوان بـه پرسـش سـوم      مينه تاريخي كه شرح داده شد مـي در پرتو پيش ز

فكـران و نيروهـاي سياسـي مختلـف بـه انقـالب        روشـن «مبني بر اين كه: 
اسالمي چگونه برخورد كردند. خطاي آنها چه بود و چرا جمهوري اسـالمي  

  پاسخ داد.» ي كوتاهي پس از انقالب موفق به سركوب آنها شد؟ به فاصله
هاي صنعتي ملـي توانسـته    ين اشاره شد، نه سرمايههمان طور كه پيش از ا

بودند در ايران ريشه دوانند، رشد و گسترش يافتـه و در درون جامعـه جـا    
اي از گسترش، انسجام،  ي كارگر به درجه پاي محكمي پيدا كنند و نه طبقه

اش را پيـدا   آگاهي طبقاتي و سازماندهي رسيده بود كه نماينـدگان واقعـي  
اي در درون جامعه داشته باشد. در نتيجـه   حكم و  گستردهكرده، جا پاي م

توانسـت آزادي، دموكراسـي،    يك از اين دو نيـرو، دو نيرويـي كـه مـي     هيچ
استقالل عدالت اجتماعي، سكوالريسم و پيشرفت را نمايندگي كنـد، تـوان،   
استقالل فكري، استحكام، تهور سياسي، آگاهي سياسي و بينش روشني كه 

يك انقالب است را نداشـتند. فقـدان ايـن كيفيـات زمـاني       ي رهبري الزمه
ي اين هر دو نيرو، ملي و چپ، به دسـت   آشكار شد كه بخش تعيين كننده

بوسي، پابوسي خميني رفتند، به تقويت رهبري او پرداختند و در سـركوب  
  نيروهايي كه خطر را تشخيص داده بودند شركت كردند.

ي تشخيص نادرست ماهيت، طبقاتي، ترين خطاي اين نيروهاي سياس بزرگ
ديــدگاه ايــدئولوژيك سياســي و اهــداف درازمــدت گــروه تــازه بــه قــدرت  

خـرده بـورژوازي   «رسيدگاني بود كه با معرفي آنهـا بـه عنـوان نماينـدگان     
، خـاك بـه چشـم مـردم ايـران پاشـيدند و       »خواه و ضد امپرياليسـت  ترقي
جـاعي و قـرون وسـطايي    سان نه تنها به تحكيم قدرت اين نيـروي ارت  بدين

و ديگـر نيروهـاي مخـالف    » ليبـرال «كمك كردند بلكه به سركوب شركاي 
ارتجاع ياري دادند و ديري نپاييد كه خود نيز بهاي سنگيني بـراي خطـاي   

هـا   ناك و تاريخي خود پرداختند. برنامه به قدرت رسيدگان از سـال  وحشت
ان بارها و بارها اين پيش قلع و قمع نيروهاي چپ و ملي بود و خود در زند

  هدف را علناً اظهار كرده بودند.
رژيم جمهـوري اسـالمي   «توان دريافت چرا با آن كه  با اين پيش زمينه مي
اي و بحران داخلي و خارجي است چطور بـر سـر پـا     غرقِ در نارضايي توده

اين پرسش را تنها بـا  » مانده و حكومت خود را تا به امروز ادامه داده است؟
توان پاسخ داد: نبود الترنـاتيوي پرتـوان بـا اسـتقالل      ي كوتاه مي لهيك جم

فكري، با پايه گسترده اجتماعي و سازمان يافتـه و مقبـول. امـا آيـا چنـين      
  خواهد ماند؟ اين نياز به توضيح دارد.

مانـدگي آْن) را   اگر معضل بسيار پيچيده و دردناك جامعه ايران (علل عقب
هاي پيشـين مـردم كوشـش     نيم كه در جنبشاي پرچرك تشبيه ك به آبسه

چـون چـاقوي    1357كردند با نيشتر زدن به آن عالجـش كننـد، انقـالب    
جراحي عمل كرد كه اين آبسه را سرتاسر شكافت و هر انچه محتويـات آن  

اش بيرون ريخت، و خواهيم ديد چگونـه از   بود با تمام تعفن ناراحت كننده
  زند. زه جوانه ميي شكافته شده گوشت تا كف اين ابسه

اي  هـاي تـوده   بـا جنـبش   1357گير انقـالب   هاي چشم به رغم تمام تفاوت
هاي مردم (آزادي، استقالل، حكومت جمهـوري) بـر جـاي     پيشين، خواست

مانده اما خواست گروه به قدرت رسيده و رهبري آن چيزي تقريباً به طـور  
جلو و رفـتن بـه   ها بود. خواست مردم، پيشرفت به  كامل مقابل اين خواست

سوي مدرنيته واقعي بود. خواست حكام جديد، عقـب كشـيدن جامعـه بـه     
ســال پــيش. يــا الاقــل بــه دوران ماقبــل انقــالب مشــروطه، و نفــي  1400
ي قبل از انقالب بود. به همين دليل هـم   آوردهاي مردم در چند دهه دست

اي اول هـ  تنش ميان نيروهاي ارتجاعي به قدرت رسيده و مردم از همان ماه
  انقالب شكل خونين به خود گرفت. 

طنز روزگار (و يا ديالكتيك تاريخ)، طنزي كه باز هم شكل منحصر به فـرد  
ي جديـد از همـان ابتـداي     داشت. اين بود كـه نيـروي بـه قـدرت رسـيده     

اي  هاي مردم، بـه عنـوان نمونـه    حاكميت خود، به دليل تضاد آن با خواست
ي وقـوع يـك جهـش بـزرگ فرهنگـي در      منفي تبديل به عاملي مثبت برا

گـري بزرگـاني چـون     اعماق جامعه شد. به سخن ديگر اگر در عصر روشـن 
هايي مثبت، انقـالب فرهنگـي و    ولتر، روسو، هولباخ و ديدرو به عنوان نمونه

اهللا اكنون اين نقش  فضل فكري بزرگي در اروپا به وجود آوردند، پيروان شيخ
بازي كردند. يعني هر چه رژيم سعي بيشتري هايي منفي  را به عنوان نمونه

كـرد، عشـق مـردم بـه      هاي قرون وسطي مـي  در كشيدن جامعه به تاريكي
شد و آثار ايـن عشـق بـه آزادي و دموكراسـي ايـن بـار        روشنايي بيشتر مي

محـدود نمانـد   » منـورالفكر «ها و اقشار  برخالف گذشته، به هيچ رو به گروه
  .بلكه تا اعماق جامعه نفوذ كرد

بدين ترتيب رژيم حاكم جديد اگر از نظر سياسي، فرهنگي خيال كشـيدن  
جامعه به قرون وسطي را داشته و در راستاي چنين خيالي قـانون اساسـي   
مطابق اين شيوه تفكر را در گرماگرم انقالب به مردم قبوالند، امـا در عمـل   

ت هاي دموكراتيك مردم چون ديگ جوشاني بود كه با اين تمهيـدا  خواست
امكان خاموش كردن آتش زير آن وجود نداشت. رژيـم از يـك سـو خيـال     

و مطيع داشت، از سوي ديگر بـه  » امت مسلمان«تبديل ملت ايران به يك 
برق و راديو، تلويزيون را به دهات برد و بعـد  » مستضعفين«عنوان نماينده 

كند.  ، كه قرار بود قشر بوروكرات مرفهي براي رژيم تهيه»دانشگاه آزاد«هم 
سـال اول بعـد از    10-15به اقصي نقاط كشور رفت و در نتيجـه در همـان   

سال باسـواد شـدند و بسـياري از     25% از جوانان زير 90انقالب نزديك به 
  دانشگاه شدند.«شهرك ها و دهات صاحب 

پوشي و نبـود تفريحـات زمـان شـاه، جوانـان را بـه        از سوي ديگر نيز، سياه
جلوگيري از ورود فيلم خارجي جهشـي بـزرگ    نوردي و ورزش كشاند؛ كوه

سازي ايجاد كرد، دخالت در ريزترين امور خصوصي مردم عشق  در هنر فيلم
ور ساخت و تـرس از اظهـار عقيـده     هاي مدني و خصوصي را شعله به آزادي

هاي آثار خارجي را به دنبـال آورد، سـخت گيـري در     شخصي، سيل ترجمه
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ي اين دو را به درون منزل كشاند، منـع   بطهرابطه دختر و پسر در بيرون، را
هـا را موجـب شـد و محـدوديت در      نوشيدن تحضصي در پرورش نوشيدني

تر كرد. هر چه صـداي بلنـدگوهاي    ها را هر چه رنگين لباس پوشيدن لباس
رسمي بلندتر شد، كنجكاوي براي يافتن آخرين توليدات موسيقي خـارجي  

  بيشتر شد...
به مردم داده بود، در عمل زندگاني را به جهنمي ي بهشت  رژيمي كه وعده

ــه   ــر چــه برنام ــن رو ه ــود و از اي ــرده ب ــدل ك هــاي سياســي آن  واقعــي ب
اش بـا   هـاي اقتصـادي   گر هشت ساله) و برنامه گيري و جنگ ويران (گروگان

  گرداندند.  شد، گروه بيشتري از مردم از آن روي برمي شكست روبرو مي
هـا و عملكردهـايش    ات حل ناشدني ميان وعدهاگر رژيم بدليل وجود تناقض

هـاي   افتـاد، در پـايين تـوده    تـر شـده و در آن شـكاف مـي     هر روز منـزوي 
ايستادند. به سخن ديگر اگر در بيرون  تري آگاه شده و در برابر ان مي وسيع

هاي خودبخودي در اينجا و  گاه شورش جامعه ظاهري آرام داشت و فقط گه
شـد، در بطـن جامعـه انقالبـي      ريعاً سركوب ميگرفت كه س آنجا صورت مي

هـا، در بـاال رفـتن     واقعي در حال وقوع بود، انقـالب در خودآگـاهي انسـان   
هاي وسيع مردم به ويژه زنان و نسل جديد  آگاهي سياسي و اجتماعي توده

  دوران انقالب .
 1356در واقع جامعه درگير نوعي انقالب مداوم بـود، انقالبـي كـه از سـال     

شده و در ده سال اول بعد از قيام بهمن در ان وقفه ايجاد شده بـود و  آغاز 
پس از مرگ خميني دوباره بـه حركـت خـود ادامـه داده و هـر روز عمـق       

نخستين نمود بيروني  1376بيشتري به خود مي گرفت. پديده دوم خرداد 
هـاي خودبخـودي    گيـر آن بـود. شـورش    اين انقالب دروني در شـكل تـوده  

اباد، قزوين، مشهد، شيراز و بسـياري شـهرهاي ديگـر اگـر      المپيشين در اس
توانسـت بـا    محدود و جسته گريخته بود و در نتيجه رژيـم بـه راحتـي مـي    

خـرداد حركـت بـزرگ و مسـالمت آميـز       2خشونت آنها را سركوب كنـد،  
 2اكثريت مردم در برابر رژيم بـود كـه امكـان سـركوب آن نبـود. جنـبش       

  هاي پيش بود. ي سال رات كمي متراكم شدهخرداد جهش كيفي آن تغيي
امـان ارتجـاع حـاكم بـه دسـت آوردهـاي حركـت دوم خـرداد و          تعرض بي

هـا   ، بسـتن ده 1360ي  هاي دهـه  كوشش آنها به بازگرداندن اوضاع به سال
روزنامه و مجله و ديگر نشريات مخالف ارتجاع، سركوب جنبش دانشـجويي  

شكنجه صـدها نفـر از آنـان، زنـداني      و به زندان انداختن هزاران دانشجو و
فكـران مـذهبي معمـم و غيـرمعمم،      هـا نفـر از روشـن    كردن و شـكنجه ده 

اي مخالفين راديكال و چپ رژيم، فلج كردن مجلس شـورا   هاي زنجيره قتل
از طريق رد لوايح تصويب شده از سوي اين قوه و عقيم كـردن عملـي ايـن    

ـ   ات و در نتيجـه جلـوگيري از   مجلس، برقراري نظارت استصوابي بـر انتخاب
انجام هر گونه انتخابات آزاد، همه و همه در عمل بـه مـردم نشـان داد كـه     
مسايل بنياني آنها در چارچوبي كامالً متفاوت بـا چـارچوب قـانون اساسـي     
جمهوري اسالمي حل خواهد شد چرا كه قانون اساسي كنوني، هرم قـدرت  

هـاي كليـدي ... در    ارگـان  و سلسله مراتب را چنان تنظيم كرده اسـت كـه  
هاي تجاري و داللي  دست گروه كوچكي مركب از نمودهاي شخصي سرمايه

، »والئـي «و طرفداران آنها در ميان روحانيون، مدافعين واليـت فقيـه نـوع    
باقي مي ماند، گروهي كه قادر است در چارچوب همين قانون اساسـي هـر   

  گونه اقدام اصالح طلبانه را خنثي سازد.
***  

خالصي مردم ايران از اين رژيم و اين كه يكبار «اسخ به سوال پنجم شما: پ
را تنهـا ايـن   » از چاله به چاه نيفتد مستلزم چيسـت؟  57ديگر مثل انقالب 

توان خالصه كرد: درس گيري از تاريخ پرتالطم كشورمان (دستكم  گونه مي
ري گـ  در صد سال اخير) شناخت دقيق نظام كنوني حاكم بـر جهـان، آگـاه   

هاي مردم، كمك بـه سـازماندهي مـردم،     هاي مردم، كار در ميان توده توده
هـاي مـادي    تشخيص و تعيين دقيق صف دوستان و دشمنان مردم، زمينـه 

انقالب در سطح جهاني هيچگاه چنـين آمـاده نبـوده اسـت ، ايـن شـرايط       
ذهني (آگاهي و سازمانيابي) توده هاي مردم است كه بايـد پـا بـه پـاي آن     

  م شود. فراه
  2008/ نوامبر/ 25

  
  

  

  
  انقالب،

  نه شكوهمند، نه دموكراتيك ، اسالمي بود 

  رهبري آن مصادره نشد، از آغاز در چنگ روحانيت بود

  

  فريدون احمدي

  

، علل پيدايي، جوهره  و و يژگي هاي آن،   57نحوه نگرش به انقالب بهمن 
انقالب "مي گذارد. سرانجام  خود را در نوع ناميدن آن انقالب به نمايش 

انقالب "، "ضد امپرياليستي، ضد سلطنتي، و دموكراتيك مردم ايران
ويا به طور خنثا فقط باذكر تاريخ  "انقالب اسالمي"، "57شكوهمند بهمن 

از جمله نام هايي است كه بر آن  رويداد نهاده  "انقالب بهمن"وقوع آن 
وي   يك شكاف و شده است. دربررسي انقالب دو جنبه كه ظاهرا  دو س

دره را تشكيل مي دهد  قابل توجه است.از سويي آن شور و وفاق تقريبا 
همگاني در نفي  نظام پيشين به آن كيفيت كه كماكان  مورد تائيد 
بسياري از كنشگران سياسي است  و جنبه ديگر، نظام و حاكميت برآمده 

روزيني ميتواند از دل آن انقالب، كه  از سوي كمتر انسان ايران دوست و ام
مورد تائيد قرار گيرد. به نظر من اما، اگر پديده انقالب بهمن به عنوان يك 
كليت و به عنوان يك روند يگانه مورد بررسي قرار نگيرد، تالش براي پل 
زدن بين آن دو جنبه و دو سوي دره،  برمنطق قابل اتكايي استوار نبوده و 

بين  تلقي ها و نگرش هاي پاسخگو نخواهد بود. حل تعارض و تضاد  
تمجيد آميز و مثبت نسبت  به  آن انقالب و تحول، با سوي ديگر ماجرا 
يعني  آن  موجود مخوف و گورزاد قرون و اعصار كه از دل اين تحول سر 
بر آورده  و در رهبري و  بر تارك آن  نشست،  الجرم و به ناچار به استفاده 

مصادره "رهبري انقالب،  "تن به يغما و غارت رف"از مفاهيمي چون 
شدن آن، خيزش روحانيت به سمت  "مال خور"توسط روحانيت و  "انقالب

ذات "كسب انحصاري قدرت و ... ره برد. در عرصه نظر و تحليل، بين 
و انقالب عمال جاري ، بين انقالب  و رهبري آن، بين آنچه كه در  "انقالب

آنچه كه  بر جايش نشست: جريان انقالب از ميان رفت: نظام سلطنت و 
نظام جمهوري اسالمي تفكيك صورت گرفت و  فاصله انداخته شد   و اين 
دو جنبه  به مثابه يك كليت و يك پديده و روند واحد تلقي نگرديد. ذات 
خوب و شكوهمند انقالب  همچنان حيات افالطوني  خود را در جهان 

ويژه چپ ها ادامه داد مثلي اذهان بسياري از ما كنشگران عرصه سياست  ب
و شكاف و  دره ژرف  بين انقالب خجسته و ايده آل ذهني ما  با انقالب 
اسالمي واقعا جاري و واقعا موجود همچنان تداوم يافت.  مي خواهم  براين 

از آن زمان كه  مي شد آن را  با نام انقالب  57نظر تاكيد كنم كه  انقالب 
بود،  از آغاز در كام ماليان بود نه  توصيف كرد،  اسالمي و واپسگرايانه

اينكه بعدا  مال خور شده باشد. به بيان ديگر، در وهله نخست،  خود انقالبي  
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كه  كشور ما را از چاله به چاه انداخت اشكال داشت نه فقط روندهاي 
بعدي آن. اما ما، بخشي از كنشگران و دست اندركاران آن، غرق در دنياي 

بر آن وقوف نداشتيم.  در سطور زير مي كوشم اين ذهني و تصورات خود، 
  نظر خود را به اختصار و تيتروار مستدل كنم:

در آغار تاكيد كنم: شايد اين انتقاد طرح شود كه نمي توان با نگرش و 
تجربه و آگاهي هاي كنوني  و خارج از فضا و شرائط  آن دوران  به آن 

ين رويداد بزرگ و آموختن ازآن رويدادها  پرداخت. اگرمساله پرتوافكني برا
و از خطاها باشد  نه يافتن تقصيركار و نمره و امتياز دادن، آنگاه جز خرد و 
تجربه و فاصله گيري از آن شور وشيدايي كور كننده ابزارديگري در دست 

  نخواهد بود. 
    

رشد اقتصادي وگسترش شتابان سرمايه داري در ايران در سه  دهه قبل از 
ساختارهاي سنتي موجود درعرصه هاي مختلف حيات  اقتصادي انقالب،  

و اجتماعي را  متحول ساخت و يا با خطر نابودي مواجه كرد. ساختار 
جمعيتي كشور دگرگون شد  شهرها گسترش يافتند و حاشيه نشينان   
شهرهاي بزرگ قشر قابل توجهي را تشكيل دادند. طبقات و اقشار مدرن 

، بورژوازي و طبقه كارگر با پاگيري صنعت و مانند طبقه متوسط شهري
اقتصاد مدرن گسترده تر از پيش پا به عرصه كنشهاي اجتماعي  نهادند  
بدون آنكه  متناسب با موقعيت و حضورشان بتوانند در  حيات سياسي 
جامعه ويا تامين حقوق صنفي و سياسي خود مداخله گري داشته باشند. 

ج دهه پايه هاي مادي استقرار مدرنيته پس از انقالب مشروطيت  طي  پن
در ايران قوام وبنياد نيرومندي يافت بدون آنكه اجزاء همراه و كمپوننتهاي 
مدرنيته يعني دموكراسي، فرهنگ مبتني بر حقوق و آزادي هاي فردي ، 
دولت دمكراتيك حقوقي و جامعه مدني  امكاني براي ظهور و انكشاف 

ستقرار دولت مدرن، تبيين و درك نشده و يا بيابد.  دموكراسي و آزادي و ا
مبهم و با لكنت بيان شده، و نيز استقالل، مضمون خواست ها، اميال و 
مبارزات  اين اقشار مدرن  را تشكيل داده آنان را در تقابل با ديكتاتوري 
فردي شاه قرا ر مي داد.   اقشار سنتي ، حاشيه نشينان شهري، بازار، همه 

والت گسترده اجتماعي و اقتصادي بهره اي نديدند و يا كساني كه  از تح
آسيب ديدند  و نيز كساني كه در تعارض با فرهنگ جديد و غربي و كم و 
بيش  شبه مدرنيستي قرار داشتند،   نيز در تقابل با نظم و روال و 
هنجارهاي حاكم قرارگرفتند. مذهب به مثابه مهمترين پايگاه سنت و 

تالش موثر  1341خرداد  15و اسالم سياسي از  روحانيت پاسدار مذهب
خود را  به سمت  تبديل شدن به  تكيه گاه وگروه مرجع اين اقشار آغاز 
كرده بود. اقشار مدرن و اقشار  سنتي جامعه، ضمن تمايزات آشكار 

فرهنگي،  دربسياري وجوه نيز همسان  و در هم تنيده جلوه  –اجتماعي 
ه ها مليوني و در اعماق خود سنتي و تحول مي نمودند. جامعه درگستره د

نيافته باقي مانده بود. اين توده دهها  ميليوني زماني كه به كنشگري 
سياسي در شكل انقالب بپردازد، طبيعي است به خويشاوندان فرهنگي و 

  رهبران سنتي خود روي بياورد. 
 در عرصه سياسي وجه مشترك و پيوند دهنده بخش بزرگي از نمايندگان 

و يا سرآمدان سياسي اقشار مدرن و اقشار سنتي  هرچند در قالب واژه ها و 
  ترمينولژي هاي متفاوت، ضديت با غرب، آمريكا و امپرياليسم بوده است.

  

مشترك، عامل وحدت بخش شاخه هاي مختلف  "شر مطلق"
  سياسي

  

دخالت هاي بي حد بيگانگان، انگلستان و روسيه تزاري، در مقطع انقالب 
وطيت  در همه شئون كشور، اشغال ايران توسط متفقين  در جنگ مشر

دوم جهاني، بروز جلوه هايي ازتداوم مناسبات استعماري و نو استعماري  و 
بر روان روشنفكران و   1332مرداد  28زخم  عميق  كودتاي آمريكايي  

كنشگران سياسي، زمينه هاي فرهنگي وسياسي  متعدد ديگر ونيز تاثير  
بين المللي، روانشناسي و وضعيتي را پديد آورد كه در بين سه شرايط 

خانواده بزرگ سياسي ايران، چپ ها، ملي گرايان و مذهبيون ملي گرا،  
ضديت با غرب، امپرياليسم و آمريكا  به باالترين جايگاه در نظام ارزشي اين 

نان جريان ها فراروئيد.  به شاه وحكومتيان بيشتر به عنوان دست نشانده آ
نگريسته مي شد.  چنين بود كه بتدريج  سرآمدان سياسي اقشار مدرن  

كه مي بايست مبارزه همه جانبه جاري در جامعه  براي پيشرفت و تجدد و 
عليه سنتگرايي و واپسگرايي  را عميقا درك كرده  و بر زمينه و در بطن 

الل  و آن، تالش هاي خود را  براي دموكراسي و  آزادي  و عدالت و استق
عليه   سركوب و  ديكتاتوري رژيم شاه  پيش مي بردند، در برابر سنت 
گرايي  و واپسگرايي مذهبي   بخاطر وجوه مشترك ضد غربي، ضد 

 "شر مطلق"سلطنتي  جبهه سايي  كردند و سپر انداختند. داشتن 
مشترك سرانجام مواضع و سياست ها و سر انجام خود نيروها را به هم 

  د.نزديك مي كن
آغاز و نقطه عطف  خيزش وعروج  روحانيت و طرفداران  1342خرداد   

اسالم سياسي به سمت تبديل شدن به آلترناتيو و كسب قدرت سياسي در 
بود.  به هيچ وجه معتقد نيستم اين فرجام مقدر و اجتناب ناپذير  1357

مثابه  به  "انقالب سفيد"بود اما آغاز ماجرا را بايد در آن مقطع پي گرفت.  
يك انقالب از باال و اصالحاتي كه بكلي چهره و  ساختار ومناسبات 
اجتماعي در ايران را دگرگون كرد، كمتر مورد تائيد روشنفكران خارج از 
دايره قدرت و جريان هاي سياسي قرار گرفت. اصالحات ارضي، الغاي بزرگ 

ت و مالكي و تقسيم زمين ميان كشاورزان، تشكيل سپاه دانش و بهداش
ترويج، حق راي زنان و به سپاهي رفتن دختران و ... مواردي بودند كه مي 
بايست با صداي رسا مورد پشتيباني قرار مي گرفتنند. اما اينكه اين 
اقدامات به فرموده كندي و دولت آمريكا بود، بيشتر در محور تبليغات قرار 

شد.. شعار گرفت. مضمون آن اصالحات يا مسكوت ماند يا با آن مقابله 
تنها در بخشي كوچكي از   "اصالحات آري، ديكتاتوري شاه نه"درست 

 15فعالين، آنهم  با طنيني ضعيف طرح شد. بر عكس  با قيام ارتجاعي 
خرداد به رهبري روح اهللا خميني كه اساسا مقابله با جنبه هاي مترقي آن 

يشتر اصالحات را مد نظر داشت صرفا به دليل ضد حكومتي بودن آن، ب
خرداد سال  15احساس هم بستگي و ابراز نزديكي شد. شورش و قيام  

پاكنويس و نسخه پيروزمند آن در  57چركنويس، و انقالب اسالمي  1342
خردا د به بعد،  خميني و نيروي  15سال بعد بود. از  15شرايط و وضعيت 

يا بنيادگراي اسالمي در موقعيتي قرار گرفتند كه  بتوانند در صورت مه
شدن شرايط و عواملي ديگر در مقياس توده اي و نه روشنفكري  رهبري 
مبارزات سياسي و يك تحول انقالبي را بر عهده بگيرند.  اين نكته اي بود 
كه از نظرتقريبا همه ديگر كنشگران، پنهان ماند. روح شيخ فضل اهللا  نوري 

آرام  42رداد كه در كالبد آيت اهللا كاشاني امكاني و فرصتي نيافت، در خ
آرام از گور برخاست ودر پيكر خميني زندگي جديد  و آينده داري يافت  

 15تا بدون اينكه توجه زيادي برانگيزد، انتقام مشروطيت رابگيرد. در تمام 
سال پس از آن، بخشي از شبكه گسترده مساجد و بازار در چارچوب فكري 

تدارك فكري و عملي  آرام و پيگير به  "نهضت روحانيت مبارز"خميني و 
اشتغال داشتند بدون آنكه مبارزه جدي فكري و روشنگرانه اي در برابر آن 

  صورت گيرد.
  

  مليون: ضعيف، بدون تشخص سياسي

پس از شكست نهضت  ملي و تالش ها ي معطوف به جبهه ملي دوم در   -
ديگر مليون ايران  ضعيف تر، ازهم گسيخته تر و از  39 – 41سال هاي 

ياسي  تا منسجم تر از آن بودند كه بتوانند در رهبري يك جنبش  نظر س
سياسي فراگير قرار گيرند. اين نيرو فاقد تشخص و آن استخوانبندي  
سياسي  بود كه  سياست خاص  مليون را تدوين و عرضه  كرده و  بتواند  

جبهه ملي ايران به دليل خصلت فعاليت اش   حول آن بسيج نيرو كند.
ديرينه اي با روحانيت داشت اما موقعيت كاريسماتيك مصدق  پيوند هاي

اجازه صعود آيت اهللا كاشاني در مقام هدايت گر جنبش رانمي داد اما در 
سالهاي بعد در فقدان مصدق و نبود شاخص هاي سياسي نظري قابل اتكا  
و فراگير، چنين مانعي ديگر وجود نداشت. تا آستانه  انقالب برآمد مستقل 

ل اتكايي از اين جريان ديده نشد و در جريان انقالب  عمال جبهه ملي و قاب
ايران  به جز تني چند از رهبران آن ، مانند  شاپور بختيار و غالمحسين 
صديقي كه راه هاي ديگري در پيش گرفتند، به دنباله روي  از جريان 
و  خميني پرداخت و در عمل  و نظررهبري ماليان را پذيرفت. اكثرچهره ها

شخصيت هاي سرشناس آن، دو زانو در برابر خميني نشسته و با وي بيعت 
كردند. داليل آن هر چه باشد بر صحت  اين حكم  تاثيري ندارد كه مليون 
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ايران در موقعيتي  نبودند كه نقش تعيين كننده ويا موثر و مستقلي  در 
  رهبري انقالب داشته باشند.

  
  چپ: ايدئولژيك، واقعيت گريز

روي چپ بر فضاي روشنفكري  و فكري آن دوره تاثير جدي داشت  اما ني -
اين تاثير تا آنجائيكه به چارچوب اين بحث مربوط مي شود داراي  جنبه ها 
ي منفي بود. اين نيرو در اين دوره تامقطع انقالب از نظرسياسي،  سازماني 

در و تشكيالتي به هيچ وجه در موقعيتي قرار نداشت كه بتواند نقشي 
به سهم خود، بر كوره و تنورآن مي  هدايت انقالب ايفا كند، اما همچنان

دميد. تنوري كه تنها  بنياد گرايان اسالمي امكان پخت نان خود را در آن 
  داشتند.

دو نيروي عمده و موثر چپ در اين دوره طرفداران مبارزه مسلحانه و توده 
  اي ها بودند. 

مقطع انقالب به جز برخي محافل  حزب توده ايران تا اندكي قبل از
پراكنده،  فاقد  سازمان و تشكيالت درداخل ايران بود ضمن اينكه از اعتبار 
و اعتماد  در ميان توده مردم نيز برخوردار نبود.  اين حزب از نظر 
ديدگاهي بر اساس جهان بيني دو قطبي خود كه شر مطلق را آمريكا و 

ي ديد،  از همان آغاز اوج گيري امواج خير مطلق را اردوگاه سوسياليستي م
منتهي به انقالب  از مبلغين رهبري خميني و روحانيت شد و  سابقه امر را  

رساند.  براي اين حزب  بويژه پس ازقرار گرفتن  42خود  به  خرداد سال 
نورالدين كيانوري در موقعيت رهبري سياسي و تشكيالتي، نه تنها هيچ 

ذشته  و هيچ رنگي باال تر از سياهي رژيم شاه چاهي عميق تر از نظام گ
نبود  بلكه بنا بر نوع نگاه به عرصه جهاني و سياست داخلي و داشتن شر 
مطلق مشترك،  كسب قدرت سياسي توسط  بنيادگرايان اسالمي  به 
رهبري خميني كمال مطلوب بود وبا همه توان در اين راه كوشيد. حزب 

انقالب شكوهمند "نقالب اسالمي جاري را توده  ايران بر اين بنياد،  ا
آن دموكرات انقالبي را  "خط امام "نماياند و در سيماي  "دموكراتيك و ...

تا آستانه "را  "راه رشد غير سرمايه داري"بازتاباند كه مي بايست 
  بپيمايد. "سوسياليسم

نيروي هوادار مبارزه مسلحانه كه در دهه چهل شمسي مرحله تدارك  -
ه مبارزه را طي مي كرد از پايان اين دهه تا انقالب، مبارزه اين شيو

جانفشانانه و فداكارانه اي را با رژيم شاه در پيش گرفت. صدها عضو و عضو 
جان  هاي شيفته  57رهبري سازمان چريك هاي فدايي خلق  تا انقالب 

خود را از دست دادند اما حاصلش كسب اعتبار و اعتماد عمدتا در ميان 
ويان و بخشي از روشنفكران بود نه كسب توانايي براي پيشبرد و دانشج

هدايت  يك جنبش توده اي و دموكراتيك. جنبش  چريكي و مسلحانه از 
شدن و از نظر برنامه و  "توده اي"نظر شكل مبارزه سترون و فاقد توانايي 

 اهداف به كلي بيگانه با شرايط واقعي جامعه ما بود.  اين شكل مبارزه  كه 
حاصل سركوبگري و استبداد و تشديد ديكتاتوري فردي شاه و برخي 
عوامل ديگر بود، به نوبه و به سهم  خود بر خشونت و آنتاگونيسم جاري در 
فضاي سياسي كشور و سبعيت ارگانهاي امنيتي دامن زد.  در آستانه 
انقالب، سازمان چريكهاي فدايي  از نظر تشكيالتي بسيارتضعيف شده و 

به شكلي جنبشي از سوي توده گسترده هواداران هدايت مي شد. عمال  
ضربات پي در پي ساواك  به رهبري آن به ويژه كشتار جنايتكارانه بيژن 
جزني و ياران در زندان كه توانمندي، ظرفيت و اتوريته بازنگري هاي كلي 

  را داشتند، امكان تصحيح سياست هارا از آن سلب كرده بود.    
مدافع راديكال ترين شعارها هم در شكل و هم در محتوا  جنبش چريكي 

رويا ها و انقالبي  پي گيري مي شد كه   "با ايمان به پيروزي راهمان"بود. 
ربطي به انقالبي  كه در واقعيت در جريان بود نداشت. اين جريان تنها مي 

  انقالب واقعي و جاري را تامين كند. "آتش تهيه"توانست به سهم خويش 
  
  ينه سازي قدرت يابي ماليانزم

مذهبيون ملي گرا يا ملي گرايان  مذهبي نه تنها رقيبي براي ماليان و 
بنيادگرايان اسالمي در رهبري انقالب محسوب نمي شدند بلكه در تمام 

سالهاي منتهي به انقالب  درست خالف ضرورت دوران و نياز جامعه  
ميدان سياست، آشتي مضمون فعاليتشان  دعوت روحانيت  به ورود به 

دادن و پيوند زدن جوانان با اسالم سياسي، تبليغ تشيع سرخ علوي، اسالم 

 "خدمت"روشنفكران(سكوالرها!) و "خيانت "حسيني،  غرب ستيزي، از
روحانيت  سخن گقتن ودر يك كالم زمينه سازي براي قدرت يابي سياسي 

و  بازرگان و برخي  روحانيت بوده است. نگاهي به فعاليت ها و آثار شريعتي
نوشته هاي آل احمد،  تشكل هايي چون نهضت آزادي و به نوعي 
مجاهدين خلق مويد اين ادعاست. سازمان مجاهدين خلق به مثابه جرياني 

در پا گرفته دردل نهضت آزادي و مذهبيون ملي گرا، با پايه اجتماعي  
قالب عمال ميان اقشار كم و بيش  سنتي جامعه، در چند ساله قبل از ان

تشكيالتي در خارج از زندان نداشت. تمامي رهبران آن  پس ازرهايي از 
زندان و در آستانه اتقالب به سازمانگري  و بازسازي سازمان پرداختند و 

  بنابراين  دراين زمينه موقعيتي مشابه با يا بدتر از ديگر نيروها داشتند.
  

  در پي روحانيت، شش سال پيش از انقالب

سير فكري و مواضع كنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايراني  بررسي  -
به مثابه بزرگترين تشكل غير مذهبي و سكوالر سياسي در خارج از كشور 
در زمينه موضوع ما بسيار گويا و نمونه وار است.  اين تشكل در دومين 

در كنگره لندن  در ربط با مساله آموزش  1339كنگره خود در ديماه سال 
چنين زباني را بكار مي برد:   و پيشنهاد مي دهدچنين  به دولت وفرهنگ 

سوادي و تامين فرهنگ بايد كليه زنان و  با بي  دولت به منظور مبارزه«
اند به دو سال تدريس در  مرداني كه به گرفتن ديپلم متوسط موفق شده

پردازند از انجام  مدارس موظف كند و كساني كه به اجراي اين امر مهم مي
نگاه  ،(به نقل از حميد شوكت» ظايف نظام وظيفه اجباري معاف دارد.و

اپوزيسيون عرفي و مسئله تجدد پيش از انقالب) همان پيشنهادي  كه در 
اجرا شد. كنفدراسيون دانشجويان ايراني   1341همن بقالب سپاه دانش در

 ايدئولژيك بر آن و پس از شورش خرداد و ه فكرو نگاه اپوزيسيونيلببا غ
در شهر كلن  1344ي خود كه در دي ماه  در چهارمين كنگره  1342

  برگزار شد چنين  زباني بكار مي برد:

  

  

  

  

  

هاي اخير رژيم ارتجاعي و ضدخلقي محمدرضا شاه به طرح مواد  در سال«
و  "آزادي زنان در انتخابات"به اصطالح انقالبي درباره زنان از قبيل 

و غيره دست زده  "ون حمايت خانوادهقان"، "تساوي حقوق زن و مرد"
خواهد به تحميق زنان بپردازد و با جلوگيري از رشد آگاهي آنان  است و مي

حميد  به نقل از» ( مانع شركت مستقيم آنان در مبارزات خلق گردد.
  شوكت همان جا).

تشكلي سكوالر كه در غرب پا گرفته و مي كنفدراسبون دانشجوان ايراني، 
مفاهيم  سياسي مدرن و تجدد خواه را جذب كرده باشد، بايست فرهنگ و 

در اروپا همزيستي  68تشكلي كه با تجربه عيني جنبش دانشجويي 
وهمراهي داشته است، اين چنين در برابر سنتي ترين و ارتجاعي ترين 

شر "ياست برمبناي گرايشات سياسي فرهنگي جامعه  به دليل اتخاذ س
آورد.   فرود ميئولوزيك، سر و داشتن عينك ايد "مطلق مشترك

انقالب اعالم اهللا خميني، شش سال پيش از كنفدراسيون در پيامي به آيت
   مي كند:

چهاردهمين كنگره كنفدراسيون جهاني منعقده در شهر فرانكفورت به « 
آن مقام محترم درود فرستاده و پشتيباني كامل خود را از مبارزات عادالنه 

رقي ايران عليه امپرياليسم، صهيونيسم و و به حق جامعه روحانيت مت
ارتجاع داخلي به سركردگي دربار پهلوي اعالم نموده و تضييعات اعمال 
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پرست را شديداً محكوم  شده رژيم ايران عليه روحانيت مترقي و وطن
ي چهاردهم كنفدراسيون. فرانكفورت، دي  ي كنگره (مصوبه» كند. مي

 خميني حتا همان زبان و اهللا تدر پيام  كنفدراسيون  به آي ).1351
جهاد "فرهنگ گفتاري اسالم گرايان نيز بكار برده مي شود: نهضتي  كه در 

است.  حكومت شاه را به لرزه افكنده "هاي كاخ فرعوني با يزيد زمانه پايه
  (همان منبع)

آيا بر زمينه موارد پيش شمرده  بازهم اينكه رهبري انقالب  در چنگ 
  رار گرفت، امر غريبي مي نمايد؟ خميني و روحانيت ق

  
   اوج گيري بنياد گرايي و  استراتژي كمربند سبز

مهمترين شاخص هاي وضعيت بين المللي در آن دوران تا آنجائيكه به  
اين بحث مربوط است،  نخست تداوم  حاد جنگ سرد وديگري سربرآوردن 

گرايان در و موج رو به رشد بنياد گرايي و تقالي حفظ هويت سنتي اسالم 
يته با همه جلوه هاي منفي و مثبت آن بود. تقريبا برابر حهاني شدن مدرن

درهمه كشورهاي اسالمي، افغانستان، پاكستان، ايران، فلسطين، مصر، 
   الجزاير و ... اين موج را با تفاوت هاي زماني و با شدت هاي متفاوت شاهد هستيم.

چون ويتنام به شكل گرم در شرائط  و فضاي جنگ سرد كه در مناطقي هم
نيز جريان داشت، آماج نخست غرب و بويژه آمريكا مقابله با بلوك 
سوسياليسم  و دراين راه تكيه بر نظام هاي ديكتاتوري و  ايجاد كمربند 
سبز اسالمي در برابر كمونيسم بود. همزماني اين دو پديده يعني اوج گيري 

ت گراي اسالمي براي غرب،  بنيادگرايي اسالمي و مطلوبيت نظام هاي راس
نخستين ثمره تلخش را در سرنگوني ذوالفقار علي بوتو در پاكستان و 
ديكتاتوري شريعت پناه  ژنرال ضياءالحق  نشان داد. با اوج گيري جنبش 
هاي اعتراضي  عليه رژيم شاه، در سال  هاي نزديك به انقالب،  كشورهاي 

الم گرايان  را در پيش گرفتند و بزرگ غربي در ايران نيز بازي با كارت اس
در كنفرانس گوادالوپ تصميمات جدي اي دراين راستا اتخاذ شد.  اجازه 
اقامت خميني در فرانسه و سياست هاي رسانه اي و تبليغي كه در پيش 
گرفته شد، نشانه هايي از اين روند است. كشورهاي غربي كه ازبلند پروازي 

چندان راضي نبودند، با گسترش   ها و قدرت طلبي هاي شاه در منطقه
تشنجات در ايران، حمايت بي قيد و شرط از او را سست كردند و بتدريج با 
اوج گيري بيشترامواج انقالب وارد گفتگوي هاي انتقال كنترل شده قدرت 
با نمايندگان خميني شدند. آمريكائيان ثمره و نتيجه آن سياست هاي خود 

مي را در ايران، خيلي زود بهنگام در نزديكي با بنيادگرايان اسال
تسخيرسفارتشان درتهران و در ربط با مجاهدين افغان و بنيادگرايان 

  ديدند. 2001پاكستاني و عربستاني و ... بسيار دير تر در يازده سپتامبر
     

  استبداد و كوري سياسي شاه مهمترين موجد انقالب

ل ار انقالب،  روندهاي در نگاهي گذرا به دوره مورد بحث يعني دو دهه قب
گوناگون و متضادي قابل مشاهده است از يك سو خواست هاي دموكراتيك 
انباشته شده، مطالبه حقوق وآزادي هاي فردي و اجتماعي، عدالت خواهي 
و استقالل طلبي بيش از پيش طرح مي شود و بازتاب  مي يابد. با پا نهادن 

گذشته به عرصه كنشهاي اقشار مدرن در گستره اي بسيار وسيع تر از 
اجتماعي، خواست مشاركت در تعيين سرنوشت خود و حيات سياسي 
جامعه پايه اجتماعي گسترده اي مي يابد. از سوي ديگر اما رژيم شاه 
درست خالف اين نياز و ضرورت، به مختنق ساختن بيشتر فضاي سياسي، 
 تمركز بيشتر قدرت در دست شاه، تشديد ديكتاتوري و سركوب، بي

مضمون و نمايشي كردن كاركرد ها و خصلت نهاد هاي دولتي و انتخابي، 
پوك و بي مايه شدن بسياري ازمسئوليت ها و مسئولين،  رواج تملق گويي 
و تملق پذيري بيمارگونه و ... رو مي آورد. در كنار و به موازات اين دوروند، 

سياسي، يعني انباشت خواست هاي دموكراتيك و بسته شدن بيشتر فضاي 
روند ديگري جريان داشت وآن، هم سو و هم صف شدن همه اقشار سنتي 
وآن بخش بزرگ از جمعيت كشوربود كه با تغييرات ساختاري و اقتصادي و 
دگرگوني هاي فرهنگي  و وضعيت سياسي، تقابل و ناهماهنگي و 

ناسازگاري داشتند. اين بخش  با همياري هاي سياسي و رسانه اي و بويژه  
ياري خود رژيم شاه،  رهبر طبيعي و هم سرشت  خود را در خميني و به 

روحانيت يافت. براين بنياد، هم اقشار و طبقات همسو با توليد واقتصاد و  
فرهنگ مدرن وهم اقشارو بخش هاي متعلق به ساختارها و مناسبات و 

 توليد و فرهنگ سنتي، بتدريج در تقابل و در مبارزه حاد با  شاه و سلطنت
به جهت  جهش  50قرار گرفتند. اقدامات مغرورانه شاه درسال هاي دهه  

قيمت نفت و توان اقتصادي ناشي از آن و  بويژه  اقدام به تشكيل حزب 
رستاخيز، اعالم رسمي نظام تك حزبي وتوصيه به مخالفين براي خروج از 
ي كشور، فضاي سياسي را هر چه بيشتر راديكاليزه و دره بين جامعه سياس

و بخش هايي از مردم با نظام را بيش از پيش  ژرفش و گسترش بخشيد. 
اين اقدامات شاه نه فقط نشان  استبداد و ديكتاتورمنشي او، كه نشان 

بيخردي  سياسي و بيگانگي نسبت به وضعيت جامعه بود. شاه نه ياراي  
پذيرش دموكراسي و پاسخگويي به مطالبات اقشار مدرن را داشت و نه 

درك خطري كه ازسوي بخش ها  و اقشار سنتي جامعه و ماليان  توان
نظامش را تهديد مي كرد. او از آن جا رانده و از اينجا مانده شد. شاه نيز 
مانند آمريكا كه براي مقابله با اردوگاه سوسياليسم به كمربند سبز اسالمي 
چنگ انداخت، دشمن و خطر اصلي را به شكلي بيمارگونه درسيماي 

فكران وچپ ها و دموكرات هامي ديد نه در آنجائيكه واقعا مي بايست روشن
ساواك شاه  روشنفكران مخالف  و كمونيست ها و دموكرات ها را  ببيند. 

با خشونت تمام  سركوب مي كرد و آخوند ها را گوشمالي مي داد و بدين 
ترتيب برايشان وجهه مي خريد. پس از باال گرفتن امواج انقالب كه در 

يشاپيش آن پرچم سبز اسالمي در اهتزاز بود، ديگر براي هر اقدام پ
اصالحي وعقب نشيني دير شده بود و همان سان كه ديديم عقب نشيني 

  .ها  به ضد خود تبديل شدند. به قول مولوي: آب، آتش را مدد شد همچو نفت
  

  اكنون نيز داستان همان است

فاصله كوتاهي پس از  پاسخ به اين پرسش كه چرا جمهوري اسالمي به 
انقالب، موفق به سركوب روشنفكران و نيروهاي سياسي شد دقيقا ريشه در 
تناسب نيروهاي جريان هاي مختلف قبل از انقالب دارد.  خام انديشي و 

پيش ازآن،  خالف واقعيت خواهد بود اگر تصور شود بعد از انقالب و يا 
در قدرت و يا ايجاد رقابتي بين نيروهاي سياسي گوناگون برسر سهم 

حاكميت هاي دوگانه و چند گانه مي توانست وجود داشته باشد. تناسب 
قوا به شكل دردناكي به سود پيروان خميني بود كه هر مانعي را مي 
توانستند با ريختن مليون ها توده هوادار به خيابان ها ويا به اشكالي ديگر 

تا آنجا  "مذهبي ها -ملي"ن از سر راه بردارند. آنان از نيروهاي ديگرهمچو
كه در خدمت تثبيت حاكميتشان و پيشرفت به سوي كسب انحصاري 
قدرت بود سود مي جستند. يكي دو سال پس از انقالب كه به بهار آزادي 
معروف شد، در حقيقت  نه دوره وجود آزادي كه دوره فقدان ارگان هاي 

نها از سوي رهبري سازمان يافته سركوب و هنگامه  تدارك و سازماندهي آ
انقالب بود. بعدا جنگ نيز همچون مائده اي آسماني محمل ها و فضا براي 
سركوب را آماده تر كرد. از نظر من اهميت اين  نكته در اينجاست كه 
فضاي بازو رشد نسبتا سريع گروه هاي سياسي در اين دوره و شرايط در 

را،  آنان را به دو منطقه مثل كردستان و تركمن صح –چند شهر و يكي 
ارزيابي خطا از تناسب قوا و امكان مقابله رو در رو با بنيادگرايان و حاكميت  
كشاند. آنان با سر به جنگ شاخ گاو رفتند و بار ديگر آرزو و خيال را به 
جاي واقعييت نشاندند. نه مقابله قهرآميز و مسلحانه، آنسان كه در 

پاگرفت و نه سياست هاي كردستان و تركمن صحرا و اينجا و آنجا 
مماشات گرانه و حمايتي  بعدي بخشي از نيروها در راه شكوفايي جمهوري 
اسالمي و ... مي توانست اصولي و پاسخگو باشد. بسياري نيروهاي 
اپوزيسيون فاقد درك و توانايي  شناخت  قدرت هماورد خود بودند و اينكه 

ه در پيش است. بي دليل دريابند مبارزه اي طوالني و چندين  و چند سال
نيست كه شعار سرنگوني در حد يك هدف نزديك و تاكتيكي دائما طرح 
شد و  برخي ها شش ماه شش ماه تاريخ  آن را تمديد كردند. بايد درك 
مي شد انقالب در گسترده ترين ابعادش انقالب اسالمي،  متكي برتوده ها 

نياد گرايان سر از و خلق كه آن سان ستايشگرش بوديم  و تحت رهبري ب
قبر قرون درآورده بود. آنگاه امكان پذير مي شد كه درك شود  جدايي آن 
توده عظيم وآن پايگاه گسترده از حاكميت دين ساالر و ايجاد تحول در 
فكر و موضع مردم شايد به بيش از دو دهه كار و پيكار و تجربه عيني خود 

شاهديم كه حاكميت  مردم  نياز داشته باشد. بدانسان كه هم اينك
جمهوري اسالمي بسيار منزوي  شده و مساله بقا و امنيت  بيش از هميشه 

هفت مليوني   -برايش طرح شده است. هر چند هنوز هم  توده اي شش
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وجود دارد كه منافع و عالئقش را در ادامه اين حكومت مي جويد و پايگاه 
خش هاي ديگر رژيم را تشكيل مي دهد.. جمهوري اسالمي با برخي  ب

جامعه نيز وارد يك مناسبات رشوه دهي و رشوه گيري شده است. اقشاري 
كه باوجود مخالفت با برخي هنجارهاي نظام از تداوم وضعيت كنوني سود 

  مي برند. 
اما مساله اصلي پيرامون نحوه مقابله با جمهوري اسالمي در اوان انقالب نه  

در اساس موضوعي ديدگاهي و صرفا امري تشكيالتي و سازمانگرانه كه 
سياسي بود. با يك نظام تماميت گراي ديني و ايدئولوزيك كه بر يك 
نهضت توده اي واپسگرايانه متكي است، با اتكا به نگرش هاي ايدئولوژيك 
وقدرت طلبانه و هژموني طلبانه نمي توان پيروزمندانه رزميد. اينكه هر 

يش گيرد و تحول و انقالب  كس راه خويش و الگوهاي ذهني خود را در پ
مطلو ب و در ذهن  خود را پي بگيرد نمي توانست ره به جايي ببرد 
همچنان كه نبرد. به نظر من اگر شانسي براي مبارزه ثمربخش با جمهوري 

هنجارهاي آن و مقابله با كشتار و سركوب   دهشتناك درطول  اسالمي و
ي بر جامعه و قدرت دو دهه بعد وجلوگيري از سلطه دين و دين ساالر

سياسي  وجود داشت و اگر فرصتي  بتوان متصور شد، از همان روزهاي 
نخست پس از انقالب، در ايجاد همسويي و هماهنگي و همياري  مجموعه 
كنشگران سياسي و اجتماعي و فرهنگي بود در راستاي  دفاع بي قيد 

حقوق و وشرط و بي حصر و استثنا از حقوق بشر،  پاسداشت و دفاع از 
آزادي هاي فردي و اجتماعي ،  برابر حقوقي زن و مرد، ترويج دموكراتيسم 

و سكوالريسم و تقويت فرهنگ و نهادهاي مدني و جنبش هاي اجتماعي.   
آري اگر شانسي بتوان قائل شد تنها دراين چارچوب امكان پذير بود.  اما 

مجموعه ي  دريغا كه  اين ضرورت با توجه به بافت و ساختار و فرهنگ
جامعه و نيروهاي  سياسي ايران در آن دوران يك رويا و امري ناشدني در 
نظر مي آيد. اما ناتواني ما  در درك آن ضرورت در آن دوران، از مسئوليت 

  ما نمي كاهد. اكنون نيز البته در مقياسي ديگر  داستان همين است.
وده اي نتايج  طي سه دهه گذشته مردم كشور ما در مقياسي ميليوني و ت

فاجعه بار حاكميت يك نظام دين ساالر را ديده اند. اكنون در كشور ما، 
اسالم سياسي، بنياد گرايي اسالمي و دين در حاكميت، در قياس با ديگر 
كشورهاي اسالمي از پائين ترين حد پذيرش اجتماعي برخوردار است. اين 

دستاورد بزرگي است. تجربه  هرچند به بهايي بسيار سنگين بدست آمد اما 
شرايط بين المللي هيچگاه اين چنين آماده براي اعمال قشارهاي 
ديپلماتيك و سياسي بر جمهوري اسالمي نبوده است. حاكميت فقها 
هيچگاه تا اين حد نه در ايران و نه در جهان منزوي نبوده است. اما 

وانند از نخبگان  و اليت سياسي جامعه ما در چه وضعيتي هستند؟ آيا مي ت
اين فرصت ها استفاده كنند؟  تقريبا در تمام خانواده هاي سياسي ايران 
كم و بيش همان كاستي ها وبيماري ها با جان سختي به زندگي  خود 
ادامه مي دهند. عدم تالش در راه  بازتعريف وبه روز كردن مفاهيم و 
 مقوالت ديدگاهي، دنباله روي و نداشتن تشخص سياسي ، تالش براي

حفظ درجاتي ازدين در قدرت و حفظ تعديل شده نظام و رانت خواري 
)،  "بودن بخاطر نبود ديگران"فرهنگي و سياسي ناشي از حذف سكوالرها (

در جانب ديگر واقعيت گريزي و پا بر زمين نداشتن و سير در دنياي نيست 
در كجا و شيفتگي به يافته ها و بافته هاي ذهني خود،  به جاي تالش 

اي تاريخساز شدن، در تاريخ و نه اكنون زندگي كردن و الجرم به تاريخ بر
شر "پيوستن،  تداوم  نگاه ايدئولژيك به روندهاي  جهاني و برمبناي 

مشترك سياست ورزيدن، با حقوق بشر و دموكراسي و آزادي هاي  "مطلق
ن فردي و اجتماعي هنوز يگانه نشدن و با ليبرالي و بورژوايي خواندن آن اي

سنگرها را وانهادن و در ايران اسير درچنگال يك حاكميت تئوكراتيك و 
توتاليتر قرون وسطايي، ليبرال و ليبراليسم را نه رقيب سياسي و فكري كه 
دشمن و آماج اصلي مبارزه قلمي قرار دادن و ... متاسفانه  اين كاستي ها 

بخش هايي  را شامل نمي شود.  50فقط نسل ما و مسن تر ها، نسل باالي 
از نسل جوان فعال سياسي درون كشور نيز مشكالت نظري، منشي و 
روشي خود را دارد كه بخشي از آن تكرار غمبار همان حرف و حديث هاي 
كهنه است پس از گذشت اين همه سال و بروز اين همه مصيبت بدون آن 

  كه تجربه اي در خورآموخته شده باشد. 
تلف سياسي در ايران امري بسيار آسيبب شناسي جريان هاي مخ     

ضروري است كه بايد همه جانبه به آن پرداخت. در وحله اول نيز وظيفه 

خود هر نحله سياسي است كه به بررسي و نقد بنيادين خويش بنشيند. تا 
اين مهم انجام نگيرد، يا وضعيت فاجعه بار كنوني همچنان تداوم خواهد 

ي سياه تر وافتادن به چاهي عميق تر از يافت و يا به اجرادر آمدن  سناريوئ
  چاه كنوني دور از ذهن نخواهد بود. 
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  هاي   رضا اكرمي پاسخ          
  

چرا مردم ايران به اين گستردگي عليه رژيم شاه شوريدند و انقالب  -آرش
  نه بود؟           رخ داد؟ شرايط داخلي و خارجي آن دوران، چگو 1357بهمن 

بي ترديد شورش گسترده مردم عليه رژيم شاه ، برخي داليل  : رضا اكرمي
ناشي ازشرايط زمانه خود را داشته است و مي توان مهر و نشان تأثيرات 
داخلي و خارجي آن دوران را، در دامنه و بخصوص شتاب تحوالت آغاز 

ديد. من تالش هاي مردمي و فراروئي آن به يك قيام همگاني  جنبش
خواهم كرد در ادامه همين مبحث به جوانبي از آن اشاره كنم. اما نظري 
اجمالي بر تاريخ حتي يك قرن گذشته ايران به خوبي بيانگر اين واقعيت 

امري تصادفي بود و نه عوامل  1357است كه، نه وقوع انقالب بهمن 
  اند. خارجي در بروز آن نقش درجه اول را  داشته

، تاريخ پر فراز و نشيب مردمان اين سر زمين است  57الب بهمن بستر انق
و داليل عمده آن را نيز بايد در ساختارهاي طبقاتي، اقتصادي،سياسي، 
فرهنگي و باورهاي عقيدتي و ديني در طي همين تاريخ  جستجو  كرد، 

  والبته عوامل خارجي را هم بر همين بستر، مورد ارزيابي قرار داد  .
ه اين تاريخ چند هزار ساله نه در مجال چنين گفتگوها ئيست و پرداختن ب

 120نه در محدوده دانش من. اما نظري بسيار گذرا بر چهار تحول عمده 
سال گشته در ايران ، تشابه كمابيش اين رويداد  ها به يكديگر ،نقش 
منافع و عوامل اجتماعي و سياسي مؤ ثر در هريك از اين مراحل و نتايجي 

بال داشته است، اعم از مثبت يا منفي، ما را قطعأ به اين نتيجه كه بدن
رهنمون خواهد كرد كه تكرار تاريخ در ميان ما ايرانيان ظاهرأ از حكم كلي، 

شود فراتر رفته است و بيشتر بايد گفت تا  كه گاهاٌ در اين باره گفته مي
ر اين بوده است در بر همين پاشنه چرخيده و اگر به يك بازنگري جدي د

  گذشته نه پردازيم باز هم بر همين پاشنه خواهد چرخيد .
از چهار تحول عمده تاريخ معاصر ايران سخن به ميان آمد: اولين آن، 

باشد. دومين،  مي» جنبش تنباكو«اي گسترده موصوم به  جنبش توده
انقالب مشروطه است كه بسياري بر اين باورند كه نطفه اش در همان 
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هجري شمسي تا  1320ه شد. سومين، تحوالت سالهاي جنبش تنباكو بست
را شامل مي شود .كه با شكست آلمان هيتلري در جنگ 1332مرداد  28

هائي از ايران توسط متفقين، و فروريزي   جهاني دوم، و اشغال بخش
ديكتاتوري رضا شاهي آغاز و در نتيجه كودتاي پهلوي دوم عليه دولت 

مي يابد و باآلخره انقالب بهمن است كه قانوني دكتر محمد مصدق خاتمه 
در خاور ميانه را به صورت گردبادي مهيب ، تنها با » جزيره ثبات«بساط 

ماه شورش عمومي بكلي در مي نوردد و گرد و خاك و  20كمتر از 
  آمد آن  هنوز در كار تلفات گرفتن است. خسارات پي

مورد بحث دور نشوم من براي اينكه هم كالم را كوتاه كنم و هم از موضوع 
تنها بر دو مورد اين چهار رويداد تاريخي كمي مكث مي كنم. اين دو 

اي صد ساله از يكديگر  رويداد بزرگ معاصر كشور ما تقريبأ در فاصله
اي كه جهان به خصوص در غرب و نه تنها در  صورت گرفته اند .صد ساله

  اند. پيمودهغرب، بلكه بسياري از كشورهاي شرقي، ره  چند صد ساله 
دانيم كه در واپسين سالهاي حكومت  ، مي»جنبش تنباكوست«اولي 

هاي درباريان، در  ناصرالدين شاه مشكالت اقتصادي، فساد مالي و ولخرجي
حالي رو به گسترش است كه، با واگذاري امتيازات تجاري و اقتصادي  بي 

و تجار  شمار به دول خارجي، بويژه روسيه تزاري و انگليس، قشر اصناف
منافع خود را بيش از پيش در خطر مي بيند . توده مردم كه زندگي 

گرددند و عناصر آگاه،  دشواري را سپري مي كنند هر روز فقيرتر مي
روشنفكرو حتي برخي از كارگزاران حكومتي كه ديگر راهي به غرب و 
آشنائي با مفاهيمي چون حقوق ملت و حكومت قانون هم پيدا كرده اند و 

هاي شاه به تنگ آمده اند، امتياز خريد و فروش توتون و  خود سرياز 
تنباكو به شركت انگليسي، خشم عمومي را بر عليه در بار و اين قرارداد 

  استعماري بر مي انگيزد. 
حسن  محمد توسط ي انحصار تجارت توتون و تنباكو نخستين بار انديشه

در پي مي گردد و  اه مطرحش السلطنه وزير انطباعات ناصرالدين خان اعتماد
مورد توافق قرار مي . ش  ه 1269سفر سوم ناصرالدين شاه به اروپا در سال 

دولت انگليس فرصت مناسب را براي گيرد . به موجب  چنين توافقي 
سازي آن را  آورد و زمينه مي كسب امتياز انحصار توتون و تنباكو به دست

وزير و  وران لرد ساليسبوري (نخستبه ماژور جرالد تالبوت از نزديكان و مشا
ي  . تالبوت نخستين مذاكره دربارهمي كندي انگليس) محول  وزير خارجه

السلطنه آغاز و  انحصار تجارت توتون و تنباكو را در شهر برايتون با اعتماد
السلطان را با دادن  پس از كسب اطالعات كافي در اين زمينه، امين

كه او نيز موافقت شاه را در ازاي دريافت  دمي كنهاي فراوان متقاعد  وعده
هر چند ايران بر خالف بسياري از هزار ليره جلب نمايد.  25ساالنه 

كشورهاي ديگر هيچگاه به معناي مرسوم، مستعمره نبوده است اما وجود 
چنين امتيازي در ادامه امتيازات پيشين كه به دولت انگليس واگذار شده 

  لقي مي شد كه خشم مردم را بر انگيزد.بود به اندازه كافي مهم ت
واكنش اقشار مختلف مردم در قبال اين حراج اموال و سرمايه آن روز 
كشور و صلب حق حاكميت بر توليدات و تجارت و سرنوشت خود نه يك 
سان بود و نه همزمان . اما ديري نه پائيد تا بزرگترين نافرماني و شورش 

اومتي از نوع جديد را در خاورميانه وزيد و در ايران ،نسيم مق 19پايانه قرن 
براي اولين بار حكومتي را از تصميم خود باز داشت و به طور كامل قراداد 

  انجام گرفته ملغي شد .
امروز بسياري بر اين تالشند تا اين خيزش حق طلبانه و ضد استعماري را 

ون به رنگ اسالمي ببخشند و پيروزي آن را صرفأ مديون تالشهاي روها ني
ويژه فتواي مرجع تقليد وقت، آيت اله ميرزاي شيرازي نمايند ، اما 
واقعيتهاي تاريخي كه در كار پژوهشگران مختلف منعكس است بيانگر اين 
امر است كه اوال ,تجار وبازار ،روشنفكران ،طبقا ت مختلف مردم ،زن ومرد 

ودند و و حتي برخي از درباريان و رجال سياسي ستون اصلي اين جنبش ب
ثانيأ ،چنانكه گفته مي شود مدتي بعد از حركت مردم ،روهانيت به ميدان 
آمد و تازه هفده ماه پس از امضاي قرارداد، آيت اله ميرزا محمد حسن 
شيرازي كه در سامره مي ريسته است بر اثر فشار توده هاي محروم و 

تداء طي همچنين تجار و زارعين و نيز پافشاري سيد جمالدين اسدآبادي اب
نامه اي محترمانه به ناصرالدين شاه خواستار لغو امتياز مي گردد و وقتي 
با سكوت و بي تفاوتي شاه رو برو مي شود فتواي تحريم استعمال توتون 

  وتنباكو را صادر مي كند.

در اين جنبش همانطور كه گفته شد گروه بندهاي مختلف اجتماعي حضور 
يك نيز اهداف خاص خود را تعقيب مي  داشتند و بايد تأ كيد كرد كه هر

كردند .تجار و بازرگانان ايران از زمانيكه به صورت يك قشر يا طبقه (كه 
گفته ميشود به اوايل همين حكومت ناصرالدين شاه بر مي گردد) در كنار 
هم قرار گرفته اند و حركاتشان رنگ جمعي و تشكيالتي به خود گرفته 

با گروه بنديهاي ديگر اجتماعي و سياسي است همواره دوري و نزديكشان 
اعم از سالطين و حكام ، روهانيون يا ترقيخواهان و اصالح و تحول طلبان 
همواره بر پايه منافع مالي و اقتصاديشان انجام گرفته است و دقيقأ در اين 
جنبش نيز از همين منظر وارد شدند ،همچنانكه در جنبشهاي بعدي از 

بته همواره  با روهانيون و مساجد ارتباط تنگاتنگ جمله انقالب بهمن و ال
داشته اند چرا كه اين همگامي ، هم دنياي آنها را تأمين كرده است و هم 

  بقول معروف آخرت اشان را.
روهانيون نيز در اين جنبش همانند سه تحول بعدي نگراني عمده اشان 

مردم بوده است  نفوذ ايده هاي تحول طلبانه و ترقيخواها نه  در ميان اقشار
.خواه چنين ايده اي در سر زمين خودي نضج گرفته باشد يا از طريق سفر 
محصلين و روشنفكران به غرب يا باز شدن پاي  غربيان به سرزمينهاي 

دانيم كه دادن امتياز تنباكو به شركت انگليسي با خود لشگر و  مي اسالمي.
ار نفر مي شد كه در هز 200خدمه اي را به ايران مي آورد كه در حدود 

ميليوني آن روز ايران وزن قابل مالحظه اي داشت .  6تا 5جمعيت 
روهانيون نگران تأثيرحضور زنان بي حجاب انگليسي بودند بر فضاي 
فرهنگي سنتي ايران و همچنين تبليغات مسيحيان و برپائي كليساهايشان 

حدودي سهيم بودند. اما و امثالهم . البته تجار و بازار نيز در اين نگرانيها تا 
قشر ترقيخواه كه در مواردي با ايده هاي سكوالر و جدائي دين و دولت نيز 
آشنائي داشتند نيز در ضرورت تضعيف استبداد و تأمين حقوق مردم منافع 
مشترك داشتند و مي دانستند كه نفوذ بيشتر استعمار در جهت تضعيف 

نيز حضور فعال مي  حق حاكميت مردم پيش خواهد رفت و در اين جا
  يافتند.

قرار گرفتن در صف واحد ،آنجا كه پاي دخالت خارجي در ميان است 
هم  ،اما در ميان ما ايرانيان تقريبأ فصل مشترك اكثر مردم جهان است ،

اين عنصر از وزن و قدمتي بيشر بر خوردار است و هم راحت تر از جانب 
تفاده قرار گرفته و مي گيرد حكام و مترتجعين مورد بهره برداري و سوء اس

. به طوريكه گاهأ تركيبي از نيروهاي سياسي و اجتماعي  در يك خط و 
مسير مي گيرند كه نه منا فع و اهدافشان اشان با هم مشترك است و نه 
كمترين نزديكي فكري يا اعتقادي با يكديگر دارند .و معا ال در انتهاي 

  اهد داشت.حركت  نيزبرنده و بازنده  يكسا ني نخو
اين رفتار و باور نه تنها در جريان جنبش تنباكو حرف اول را زد بلكه تا به 
امروز نيز گريبان ما را گرفته است و شايد بتوان گفت يكي از موانع عمده 

  رشد ايده و پي ريزي شالوده هاي دمكراسي در كشور ما بوده است. 
عقايد و انديشه ها  در يك جا معه طبقاتي،  هم منا فع متفاوت است و هم

،اين تفاوتها خواهي نه خواهي حرف خود را مي زنند و در تصميم نهائي 
رفتار منتج از منافع خود بروز مي دهند . ناديده گرفتن اين واقعيت و 

به همان اندازه مخرب است ،كه عدم تحمل » وحدت كلمه«دعوت به 
  دگرانديش و صاحبين منا فع متفاوت.

دون فتواي آيت اله ميرزا محمد حسن شيرازي و كال آيا  جنبش تنباكو ب
ورود روهانيت در آن، مي توانست به لغو امتياز تنباكو ختم شود يا نه امروز 
بر كسي روشن نيست ،اما اين مسئله كما بيش روشن است كه نقش 
روهانيت و دخالت دين در سياست را در حيات اجتماعي ،سياسي معاصر 

هر عمل و جنبش بعدي چون استخواني الي زخم ايران تقويت نمود و در 
  ما نع تغيير ،ترقي و توسعه كشور گشته است .

رو هانيت در ايران از امتياز ديگري نيز برخوردار بوده است . مي دانيم 
ساختار سياسي استبدادي متأ سفا نه همواره شكل غالب ساختار قدرت 

و گذرا كه قدرت دركشور بوده است و به جز دوره هائي بسيار كوتاه 
مركزي به داليل مختلف تضعيف شده است احزاب سياسي و نهادهاي 
  اجتماعي و مدني و فرهنگي حق فعاليت نداشته اند .وجود اين شرايط  هم 
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امكان حضور احزاب مختلف، بويژه چپ،ملي و سكوالر را با دشواري مواجه 

فعاليتهاي پيشين را كرده است و هم امكان انتقال تجربه و ادامه كاري 
شديدن تضعيف كرده است . ر وهانيون و مساجد كه عمال در سياست 

  دخالت داشته اند تقريبا از چنين موانعي بدور بوده اند.
اين قشر جائيكه منافعش ايجاب مي كرده است آشكارا در كنار حكام 
مستبد قرار گرفته است بار ديگر در صف جنبشهاي مردمي جا خوش كرده 

و به استحكام پايه اجتماعيش كوشيده است و در شرايط اختناق است 
  پنهان شده است.»تقيه  « مطلق در پشت حربه

بدين ترتيب مي بينيم كه حكام مستبد اگر چه در مواردي با برخي از 
گرايشات درون قشر روهاني از در مخالفت در آمده اند اما در عمل آبشخور 

در سياست بوده اند . بي جهت رشد گرايش مذهبي و دخالتگري دين 
نيست كه هر گاه در اثر مبارزات مردم، استبداد به عقب نشيني وادار شده 
است و به هر نسبتي كه دامنه چنين عقب نشيني اي عميق تر بوده است 
امكان دامنه و حضور جريانات و گرايشات پيشرو و ترقيخواه افزون تر گشته 

مونه از چنين  ارزيابي باشد.مي دانيم است .انقالب مشروطه شايد بهترين ن
در اين انقالب نيز روهانيت تالش بسياري به خرج داد تا آن را از محتوي 
تهي سازد و مشروعه را به جاي مشروطه مردم به نشا ند .و باز ميدانيم كه 
شيخ فضل اله نوري در نقش پل ارتباط روهانيت در دو جنبش تنباكو و 

د همه افكار ارتجاعيش باز ماند  ،اما اين نيز مشروطيت ، عمال از پيشبر
مانع آن نشد كه در سالهاي بعد و با قدرت گيري مجدد روهانيت در فضاي 

  سياسي ايران به مرجع مورد احترام هم مسلكانش تبديل نشود.
همانطور كه گفتم من آگاهانه از وارسي انقالب مشروطه و تحوالت سالهاي 

ه اين نكته اشاره مي كنم كه در اين دو مي گذرم تنها ب 1332تا 1320
جنبش نيز هر چند وزن نيروهاي سياسي و اجتماعي چپ،ترقيخواه و ملي 
افزون تر شده بود، اما همچنان استبداد سلطنتي و ارتجاع مذهبي درفضاي 
سياسي و اجتماعي ايران حرف اول را مي زدند و هم استعمار و دخالت 

يت يا تضعيف صف بنديهاي داخلي نقش بيگا نگان در امور كشور در تقو
  تعيين كننده اي داشتند.

ارزيابيها متفاوت است تاريخ دان و  1357در موردنقطه آغاز انقالب بهمن 
و در مقاله اي » از موج تا توفان«پژوهشگر ارجمند  باقر مؤمني در كتاب  

ان انقالب اير«به همين نام كه نوعي روز شمار اين انقالب است مي نويسد: 
)مراحل 1357بهمن 22تا 1349بهمن 19طي هشت سال تدارك خود(از

گوناگوني را از سر گذرانده وكيفيات متفاوتي به خود گرفته است و از لحاظ 
تركيب نيروها و رهبري نيز دستخوش تحوالت و جابجائيهاي فراوان و 
اساسي شده است .آغاز اين انقالب را در حقيقت مي توان حادثه سياهكل 

ساب آورد .در اين حادثه پس از يك دوره فترت و ركود نسبي جنبش به ح
دموكراتيك با غريو سالح چريكهاي فدائي خلق در شمال ايران آغاز دوران 
تازه اي را در نبرد ملت ايران و نيروهاي پيشتاز جامعه عليه استبداد حاكم 

ودر ادامه با ذكر فرمان سيزده گانه خميني و استقرار »اعالم كرد 
اسفند ، و همچنين از پاي در آوردن انقالب  10فرمانروائيش در قم در 

بهمن با شمشير دو دم  جمهوري اسالمي ،اين مقاله چنين پايان مي بايد 
به اين ترتيب موج زاللي كه از جنگلهاي سر سبز و بلند شمال سرا «كه : 

رو زير شد ، بصورت طوفاني از الي  ولجن در شوره زار پست كويري قم ف
اين نطقه » انقالب اسالمي «اما مي دانيم كه بسياري از طرفداران » رفت

انقالب «و اعتراض  آيت اله خميني به طرح  1342خرداد  15آغازين را در 
متوقف مي كنند و گروهي ديگر از همين مدافعين ، همان » سفيد شاه 

جنبش تنباكو و فتواي معروف ميرزاي شيرازي را بدعت گذار چنين 
قالبي ميشناسند و بالخره گروه سوم آن را، تداوم انقالب مشروطه و ان

  نهضت ملي شدن صنعت نفت  مي دانند.
اگر از اين بحث ، پيرامون نقطه آغازين بگذريم و چنانكه در اين مختصر 
سعي كرده ام بيان نمايم ، تمام تاريخ ،ال اقل  يك صد ساله پيش از انقالب 

ش ، بستر و زمينه اصلي اين انقالب بشناسيم بهمن را با تمام بغرنجيهاي
 55هجري شمسي و حتي تا اواخر  1354واقعيت اين است كه در سال 

 2500نظام « هنوز نه هيچ نشانه اي از شورشي ديده مي شد كه قرار بود 
ولي «شاهنشاهي را بكلي در هم به پيچد و نه از آن مهم تر، نشستن » ساله

ت در كشوري كه قرني پيش از آن قانون بر مسند والي» امر مسلمين 
اساسي مشروطه را نوشته بود و طي آن حق حاكميت را به مردم سپرده 

  بود درتصور مي گنجيد .
خارج از اينكه شعله نخستين اش از  1356خيزش مردم ايران از اوايل  سال

كجا و به چه دليلي افروخته شد ، بسيار ناگهاني و پيامد هاي آن ناگهاني 
البته در بسياري از جنبشهاي توده اي ايران و جهان عنصر اقدامات تر .

خود به خودي و شكل يافتن تحول در روند خود نقش بارزي داشته است 
ايران از اين نظر نيز منحصر به فرد بوده  1357اما شايد بتوان گفت انقالب 

است. امروز بسياري آن را ساخته و پرداخته غرب و بويژه دولت وقت 
يكا به رياست جيمي كارتر مي شناسند كه گوئي منافع اش  از زاويه آمر

برخي سياستهاي جديد جهاني و منطقه اي شاه در خطر افتاده بود و 
خواهان كنار زدن او بودند ،كه به نظر مي رسد بسياري از داليل و شواهد 
خالف آنرا نشان ميدهد و برجسته ترين آن حرف شنوي شخص شاه تا 

هاي حاكميت اش از فرامين و مشورت هاي آنها ست كه عميقا آخرين روز 
به آن اعتقاد داشته است. و هيچ دليلي وجود نداشته است كه اگر اوضاع از 
طريق وي قابل كنترل مي بود شانس ديگري را مورد آزمايش قرار دهند . 
اما اين مسئله كامال واضح است كه زمانيكه روند وقايع در ايران شتاب 

ه اي در جهت نابودي ساختار گذشته  به خودمي گيرد ،دخالت  فزايند
غرب فزوني يابد تا آب رفته را از هر كجا ممكن است به جوي باز گردانند و 
از وحشت انقالب سرخ ديگري كه هنوز روند قابل مالحظه اي از تحوالت 

سابق » اردوگاه سوسيا ليستي «جهاني بود ،بر حلقه كمر بند سبز ، بدور 
ه اي بيفزايند. از اين تاريخ معا مالت پشت پرده آغاز مي شود تا  مهر

جنبش ايران رنگ سبز به خود بگيرد و يا مردان آيت اله خميني وارد 
مذاكره مي گردند و راديوي بي بي سي دست بكار مي شود تا پيش از 
منابر آخوند ها ،شعار و حركت بعدي اين تنها تشكيالت سراسري موجود 

از دستگاه رژيم از تهران تا دور ترين روستا هاي كشور كادر و ،كه خارج 
مبلغ خود را دارد با دست پر به تهيج و بسيج مردم در پشت سر روها نيت 

  مشغول شوند .
در صحنه داخلي  ,ساير نيرو هاي سياسي عمال آچمز هستند و دنباله رو 

ريكهاي حوادث  .فكر اصلي نيروي رزمنده ، كه آنزمان توسط سازمان چ
فدائي خلق و مجاهدين خلق نمايندگي مي شد در اساس مصروف بزير 
كشيدن شخص شاه و نظام ديكتاتوري بود .بدنبال ضربات و بويژه از دست 
رفتن كادر هاي برجسته رهبري و با تجربه ،محبوس بودن بخش بزرگ 
ديگري از فعالين اين دوسازمان ،توان تحليل اوضاع و بخصوص ارزيابي از 

تماالت پيش رو به صفر رسيده بود و در واقع هر گام عملي و هر حركت اح
تهيجي بهر ه اش تنها و تنها به جيب نيرو ئي ريخته مي شد كه ديگر سايه 
روشن رهبريش بر جنبش نمايان بود.من هنوز يك جا هم نديده ام كه 
گفته شود في المثل آن روز ها اين فكر هم در ميان ما مطرح شده بود كه 
آيا مي شود از دولتي شبيه بختيار جا نبداري كرد؟ البته من بر اين اعتقاد 
نيستم كه زمانيكه وي به اصطالح رياست دولت را عهده دار شد ديگر جائي 

زماني شنيده » صداي انقالب « براي ترمز  حوادث وجود داشت .چرا كه
كردم كه شد كه انقالب مسيرش رقم خورده بود. سئوال را از اين رو مطرح 
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براين نكته انگشت گذاشته باشم كه در نظام آنروز فكري ما سرنگوني همه 
  چيز بود و اينكه فردا چه مي شود كمترين دلمشغولي امان. 

نيرو هاي موصوم به نهضت ملي از اين نظر وضع كمي متفاوت داشتند . 
كادرهاي آنها عمد تأ حفظ شده بود ،هر چند بيشترشان در خارج بودند 

ا پراكندگي و چند گانگي فكري و سازماني در ميان آنها به قدري بود كه .ام
از اتخاذ خط و مشي اي كمابيش واحد يا حتي نزديك به هم باز ماندند . 
بي جهت نيست كه گرو هي به رهبري زنده ياد شاپور بختيار با ديدن 
درست خطر حاكميت ديني در جائيكه كمترين اميدي به نجات رژيم شاه 

د ،نخست وزيري وي را پذيرفت و گروه ديگري به رهبري مرحوم نبو
عصاي زير » جبهه ملي «مهندس بارزگان و نهضت آزادي و بخشهائي از 

بغل خميني براي كسب قدرت و ايجاد ساختار سياسي  دولت موقت 
  گرديدند.

حزب توده و ساير گرايشات چپ در كار زار اين دور از مبارزات مردم ،ال 
  طع انقالب ،غايب و يا حضور ملموسي نداشتند. اقل تا مق

در چنين صف آرائي اي نه جائي براي تعامل و گفتگو باز بودو نه حزب و 
حد  32تا  1320سازماني  قدرتمند كه بتواند ال اقل همچون سالهاي دهه 

واسطي باشد در ميان دو ديوار استبداد مطلقه پادشاهي و ارتجاع ديني . 
ي نيروهاي بين المللي ذينفع در امور ايران نيز انتخاب در چنين مصافي برا

يكي بر ديگري كار دشواري نبود و بدين سان شاه رفت و شيخ به آرزوي 
ديرينه اش كه همانا به كرسي نشاندن واليت امام بر امت بود دست يافت و 

» فرشته اي«بر دوش ميليونها انسان مشتاق آزادي ,استقالل و عدالت  
تمام نهضت هاي پيشين ناكام مانده بود و اين بار مي  نشست  كه در
را » جمهوري اسالمي «كم و يا بيش نظام » يك كلمه «بايست  بدون 

سال پيش در صحراي عربستان ، بر جامعه  1500برمبناي افكارو داده هاي 
       مستقر سازد.»  بر دروازه هاي تمدن بزرگ«ايستاده 

ام طبقات اجتماعي به پيروزي انقالب اسالمي بر محور كد -آرش
غير «كننده بود و آيا انقالب  رسيد و نقش خميني تا چه حد تعيين

  ممكن بود؟  » اسالمي
      

با توجه به آنچه در باال گفته شد من اعتقاد ندارم كه انقالب  :  رضا اكرمي
ايران  انقالب اسالمي بود و اصوال بر اين باور نيستم كه انقالب اسالمي 

درستي است براي تحوالتي كه تحت اين عنوان در كشورهاي  مفهوم
گيرد. ما در اسالم و به همين صورت درميان سايراديان  مختلف صورت مي

ايم كه طي آن همانطور كه در ايران  هاي ديني و اسالمي داشته لشگر كشي
خودمان شاهد بوده ايم حتي دين مردمان عوض و يا تركيب شده است. ما 

ر سطح جهان نيز چنانكه از نو محافظه كاران آمريكائي حتي امروز د
شاهديم هنوز تمايلي مي بينيم كه تحت عنوان شوك تمدنها جنگ  
صليبي راه مي اندازد تا منافع واقعيش را پشت آن پنهان كند. اما همانطور 
كه گفتم و سعي كردم در پاسخ اول باز كنم درد يك صد ساله مردم ما و 

(مرتب روي قرن اخير تأكيد مي كنم چون پيش از اين  شايد پيشتر از آن
تاريخ كمتر مبارزات مردمي با اين مفاهيم توضيح داده مي شده) فقدان 
آزادي، استقالل و عدالت بوده است و هر بار فرصتي و يا شرايط مناسبي 

اند براي اين اهداف قيام كرده  دست داده است و يا در مقطي به تنگ آمده
عادل نيروهاي اجتماعي شركت كننده در جنبش چه بوده است  اند. اينكه ت

و تا كجا پيشروان و فعالين توانسته اند تأثير گذار باشند، در كسب پيروزي 
و تحقق خواستها  موفق يا نا كام مانده اند .اين انقالب نيز خارج از چنين 
 قاعده اي نبوده است. سئوال اين است آيا كسي مي تواند بگويد كه حتي

در ايران مفهوم انقالب اسالمي در ميان مردم از بار و وزني  1354در سال
  بر خودار بود ؟

به » انقالب اسالمي « به همين صورت است مقوله نيرو هاي طبقاتي كه
اتكاء آنها به قدرت رسيد.مي دانيم كه در تحليلهاي مختلف آمده است كه 

ا دستگاه خود روهانيت  نقش حاشيه شهر نشينان و يا بازاريان سنتي و طبع
و شبكه هاي تحت نفوذش در حمايت از خميني تعيين كننده بوده است. 
ضمن اينكه در درستي چنين ارزيابي اي ترديد نيست اما خالصه كردن 
جنبش عظيمي كه در آستانه پيروزيش تقريبا به جز درباريان و هزار فاميل 

ركوب ،ساواك و ارتش معروف و البته برخي كادرهاي رده باالي دستگاه س
همه گي در صف مستقبلين خميني جا گرفته بودند ساده كردن مسئله 

بغرج تاريخ و ساختار طبقاتي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي ماست .وتا 
امروز هم هيچ كس قادرنبوده است براي تركيب كنوني اين رژيم به لحاظ 

م بخشهائي از علمي و دقيق كلمه پايگاه طبقاتي ترسيم نمايد.اينكه كدا
  اجتماع از بركت اين رژيم نان خورده ومي خورند بحث ديگريست .

ممكن بوده است ؟بايد گفت » انقالب غير اسالمي « و باالخره اينكه آيا
آري و خير . خير براي اينكه چنين شد .انقالب به خصوص اگر براي بروز و 

رو در بزنگاهي هدايت از پيش آن كار الزم هم صورت نگرفته باشد ، به هر 
از تاريخ جوامع رخ مي دهد و چنانكه در همين انقالب بهمن شاهد بوديم 
باالخره سمت و سوئي به خود مي گيرد .گاهي به خون كشيده مي شود 
بدون اينكه هيچ دست آوردي به همراه داشته باشد و گاهي چون انقالب 

ن را مشروطه برخي از خواستهاي مردم و نيروهاي شركت كننده در آ
تأمين مي كند و گاهي همچون انقالب بهمن، نظام پيشين را بر مي اندازد 
اما ارتجاعي بس مخوف تر را به جاي آن مي نشاند . بنا براين نه مي توان 

  جلو انقالب را گرفت و نه هر انقالبي به خودي خود مقدس است.
د اما در همين ايران مي توانست روند حوادث سمت و سوي ديگري به خو

بگيرد و اين هم متأسفانه جزء اگر هاست.ولي چون آرزو بر ما جوانان سابق 
هم عيب نيست ،مي توانيم به برخي آرزوهايمان اشاره كنيم . في المثل 
هرگاه قانون مشروطه محترم شمرده مي شد .هر گاه احزاب و تشكالت 
مختلف سياسي و اجتماعي سركوب نمي شدند ،آزادي عقيده و بيان وجود 
مي داشت و امثال احمد كسروي و تقي اراني وديگر دگر انديشان به خاطر 
عقيده به قتل نمي رسيدند ،بر عليه دولت ملي دكتر محمد مصدق كودتا 
صورت نمي گرفت و يا پيشتر از آن بين حزب توده كه در آن زمان 
بزرگترين جنبش اجتماعي چپ ايران را نمايندگي مي كرد وجنبش ملي 

صورت مي گرفت و سياسيتهاي شوري و غرب برمناسبات  تفاهم الزم
داخلي ما سايه نمي افكند ، رهبر برجسته ومجرب فدائيان خلق بيژن 
جزني به همراه برخي از كادرهاي  مؤثر اين جنبش در تپه هاي اوين تير 
باران نمي شدند و انقطاع سازماني و رهبري ، همه احزاب و سازمانهاي 

يشين محروم نمي ساخت  و نسل جوان كه پا به سياسي را از تجارب پ
مبارزه مي گذاشت آزموده را دوباره نمي آزمود و بسياري اگر هاي ديگر 

  ،شايد روند حوادث طور ديگري رقم مي خورد.
روشنفكران و نيروهاي سياسي مختلف با انقالب اسالمي  -آرش

مي، به چگونه برخورد كردند. خطاهاي آنها چه بود و چرا جمهوري اسال
  ها شد؟   ي كوتاهي پس از انقالب، موفق به سركوب نيروهاي آن فاصله

  
  پاسخ سوم :

ماهه آغاز جنبش  20روشنفكران و نيروهاي سياسي مختلف در اين 
عمومي تا سقوط رژيم پيشين، به سهم خود فعال بودند. به نوبه خود تالش 

ي برخي بر اين باورند كردند تا ايده هاي خود را تبليغ نمايند. تا جائيكه حت
هاي شعركانون نويسندگان و شعراي نامدار و مبارز در برافروختن  كه شب

جنبش ضد استبدادي نقش تعيين كننده داشته است . به مواردي از 
هاي سياسي پيشتر اشاره داشتم .  هاي احزاب و سازمان ها و فعاليت تالش

ا فريفته شده كه بدنبال ها در ابعاد موج خود فريفته و ي اماهمه اين تالش
اي  روهانيون به رهبري خميني راه افتاد تك صدائي بيش نبود و تنها نتيجه

كه قبل از انقالب داشت تقويت اين شعار مورد حمايت خميني بود كه شاه 
بايد برود. كه طبعاٌ چون در فرداي آن هيچ وجه مشتركي وجود نداشت 

در صد يها حتي در  2حت عنوان تاريخ مصرفش به پايان رسيد . واين بار ت
  همين دو در صد هم حق حضور و فعاليت سياسي و اجتماعي نيافتند.

الزم به گفتن است كه در كوران اين جنبش  كه براه افتاده بود حتي 
صداي برخي روها نيون ميانه رو نيز گوش شنوائي نمي يافت و مراجعي 

ي بايست تمام نفوذ ، چون آ يت اله گلپايگاني يا شريعتمداري نيز يا م
پيروان و امكانات خود را از دست بدهند و يا عمال به رهبري خميني گردن 

  بگذارند . كه چنانكه شاهد بوديم ،راه دوم را برگزيدند.
ايستادگي در مقابل جو و نيروي سركوب پس از انقالب نيز احتياج به نقشه 

ردار بودن از يك  ،حدي از تفاهم در ميان نيروهاي اپوزيسيون   و بر خو
نيروي اجتماعي قوي وقا بل محاسبه در تعادل قوا داشت ، كه متأسفانه در 

  هر سه زمينه كمبود جدي  عمل مي كرد.
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درحاليكه روهانيت به رهبري خميني به آرزوي ديرينه اش و تحقق 
مشروعه خود رسيده بود و انقالب دمكراتيك مردم ايران را از همان بهمن 

طفه خفه كرده بود ، براي سازمان چريكهاي فدائي خلق و احزاب ماه در ن
منطقه اي ، مبارزه حتي در شكل مسلحانه آن ادامه داشت .ولو در  -ملي

دو منطقه كشور و در حاليكه تيغ سركوب را در ساير نقاط كشور به طور 
عريان بر بالي سر خود داشت. سازمان مجاهدين خلق هنوز در فكر سهيم 

اكميت جديد بود. نيروهاي جبهه ملي و نهضت آزادي در ميانه شدن در ح
دو نظام تقسيم شده بودند و تنها گروه اندكي از آنها از موضعي مستقل 
برخوردار بودند.حزب توده كه مجددا پا به فعاليت علني گذاشته بود در 
پاي صندوق رفراندوم جمهوري اسالمي  رأي به خالفت داد .و ده ها گروه 

ان و نهاد دمكراتيك كه در موضع اعتراض به وضع جديد بودند نيز و سازم
از حد اقل پايه اجتماعي برخودار نبودند كه بتوانند صداي مخا لفت خود را 

  از پاتوقهاي روشنفكري و دانشجوئي فرا تر ببرند .
حوادث بعدي و بروز جنگ ايران و عراق همه دست به هم دادند تا ماشين 

ام سر به برد و خون بريزد و بدينسان يك بار ديگر سركوب با ظرفيت تم
  استبداد مطلقه ،توسط ولي فقيه بر سرنوشت كشور حاكم شد.

اي و  رژيم جمهوري اسالمي كه غرقه در نارضايي توده -آرش
هاي داخلي و خارجي است چطور بر سر پا مانده و حكومت خود را  بحران

  تا به امروز ادامه داده است؟ 
  

مي دانيم كه بحران داخلي  و خارجي و نارضائي توده اي به  :  رضا اكرمي
خودي خود منشأ هيچ تحول دگر گون ساز نمي تواند باشد. به ويژه اگر 
قرار باشد تجربه تحولي پر درد ورنج شبيه انقالب بهمن را پيشروي  خود 

  داشته باشد كه به برخي از مختصات آن اشاره شد.
كه رژيم در افكار عمومي مردم در اقليت مطلق  هاست، بويژه از زماني سال

قرار گرفته است، دليل دوام رژيم، عدم وجود بديل فكري ،سياسي و 
برخوردار از پايه اجتماعي در مقابل آن مي باشد. در مورد عوامل خارجي 
نيز همانطور كه در بخش اول اين نوشته ذكر شد نه مردم ما نيت خيري 

اند و نه برخالف هنر شطرنج بازي كه از ايرانيان  تاكنون از بيگا نگان ديده
ايم.  نقل مي شود ما در عرصه سياست از چنين شانسي برخور دار بوده
شكند  شايد اين هم طنز تلخ ديگر تاريخ ماست كه آنكه شطرنج مي
  زند.  (آخوند) امروز نه تنها شطرنج باز ماهر است، بلكه با ديگران نرد هم مي

ال اقل در ميان اپوزيسيون دو، سه و يا حد اكثر چهار  ببينيد سالهاست كه
روش براي سرنگوني اين رژيم و چشم انداز و خطوط راه نماي آينده ايران 
ترسيم مي شود .اما احزاب ،سازمانها ،گروه ها ، مجامع و محافل سياسي ما 
از هزار متجاوز است .چون گاهي يك فرد هم ادعاي  حزبيت دارد. آيا مي 

نتظار داشت كه چنين پراكندگي اي  جان سختي نمايد و آنگاه تصور توان ا
  تغيير اوضاع به نفع جلب توجه افكار عمومي به آيند ه اي بهتر داشت. 

وقتي هنوز ما در صفوف برخي از سازمانهاي سياسي اپوزيسيون شاهد 
انشعاب و تجزيه هستيم آيا قادريم اعتماد مردم را به كار متشكل و سازمان 

  فته ،كه براي دگرگوني اساسي اجتناب ناپذير است جلب كنيم ؟يا
ونه  درتاريخ جوامع » وحدت كلمه ام «من پيشتر اشاره كردم نه طرفدار 

طبقاتي ، چنين وحدتي شدني است .هر جا چنين امري پيش رفته است يا 
به ديكتاتوري ختم شده است و يا بعد از مدتي از هم پاشيده است .اما در 

عه اي هر چند گسيخته به لحاظ ساختار اقتصادي و اجتماعي، هر جام
منافع مشتركي وجود دارند كه گروه هاي اجتماعي بزرگي را هم سرنوشت 
مي سازند.آيا اگر اين منافع مشترك به صورت اهداف به تحرير در آيند و 

پاي بندي بدانها شرط شكل گيري ائتالفها قرار گيرند ما واقعا با ده ها 
و برنامه نا همخوان با يكديگر مواجه مي شويم ؟بي ترديد خير  رويكرد

.ذكر موارد چنين برنامه هائي آنقدر به مناسبات هاي مختلف طرح شده اند 
كه تكرار آنها وافعأ كسا لت آور است .من فكر مي كنم تا به طور جدي در 
ت داخل و خارج از كشور به اين موانع انديشيده نشود و گامهاي مؤثري جه

هماهنگي جنبشهاي متعدد اما پراكنده و منفصل  برداشته نشود نه تنها 
رژيم بر سر پايش خواهد ماند بلكه سقوط احتمالي آن نيز به معني پايان 

 كار و تأمين خواستهاي دمكراتيك و عدالت طلبانه  مردم نخواهد بود.
الب خالصي مردم ايران از اين رژيم و اين كه يكبار ديگر مثل انق -آرش

  از چاله به چاه نيافتند مستلزم چيست 57
  

هاي چهار گانه پيشين تا حدودي  فكر مي كنم طي پاسخ :  رضا اكرمي
توانسته باشم نگرش خود نسبت به فرداي تغيير احتمالي رژيم را هم 
روشن كرده باشم . اما از اين فرصت استفاده مي كنم و به تجاربي اشاره 

نقالب بهمن گرفته ام .استبداد جان سخت  كه خواهم كرد كه آنرا هم از ا
آزادي و دمكراسي و دخا لت مردم درسرنوشت خود را سلب مي كند اوال 
،اپوزيسيوني را در مقابل خود مي سازد كه بيش از اينكه پرسشگر و آينده 
نگر باشد ،مطلق نگر است و نفي كننده .ثانيا به روز حادثه كه به هر حال 

صبر ملتي لبريز مي شود هيچ راه چانه زني و مصا له فرا مي رسد و كاسه 
را شنيدم »صداي انقالب شما « اي باز نمي ماند ودر چنين شرايطي نداي 

بيش از اينكه بتواند حكومتگر را چند صباحي بر مسند قدرت حفظ كند 
  عامل تسريع سقوط آن خواهد شد.

ائي نهايتا  نكته بعدي اينكه مصلحين هر اردوگاهي در تحت چنين نظامه
ثمره تالشهايشان را به جيب جرياني مي ريزند كه بيش از ديگران سمبل و 
شاخص آن فكر و انديشه اند . سرنوشت متفكران مذهبي چون علي 
شريعتي و مطهري و حتي جالل آل احمد ومهدي بازرگان در صفوف دين 

نين باوران به اصطالح نوآ ور و روشنفكر، شايد از بهترين نمونه ها ي چ
ارزيابي ايست .چه كسي است كه نداند قبل از اينكه خميني توانسته باشد 

برده  50و اوايل  40اسالم سياسي را در ميان نسل جوان و دانشجوي دهه 
باشد و كادرآينده غير معمم نظام اسالمي را خوراك فكري رسانده باشد 

اه ها را ،اين نام بردگان بودند كه هم اپوزيسيون مذهبي رژيم در دانشگ
تربيت كردند و هم چون رقيبي جدي در مقابل افكار ماركسيستي قد علم 
كردند.وتاريخ نشان داد كه خود نيز قربا ني رژيمي گشتند كه در بر 
قراريش نقش اساسي ايفاء كردند .با توجه به اين تجربه كه البته در تاريخ 

مت اسالمي نمونه هاي ديگرش نيز بسيار است و با توجه به سي سال حكو
در ايران امروز باز وقتي شنيده مي شود كه مي توان از دمكراسي  ديني 
سخن گفت و به تحقق آن باور داشت قطعأ مي بايست بر واقعيت چشم فرو 
بست چنانكه مدافعين حكومت شورائي بر تناقض نظامهاي تك حزبي در 

مي اردوگاه شوروي سابق با حق حاكميت مردم برسرنوشت خود چشم فرو 
  بستند و امروز هم گاها بر همان نظرند.

اينان اگر واقعأ نگران سرنوشت دين مي باشند و آنطور كه از گفته هايشان 
برمي آيد نگران دمكراسي در كشور، بايد بتوانند به طور روشن از جدائي 
دين از دولت دفاع كنند  و بار ديگر هيزم بيار معركه نوع ديگري از 

  لوژيك نشوند . حكومت مذهبي و ايدئو
و با الخره تجربه ديگر انقالب بهمن و همچنين سي سال حكومت 
جمهوري اسالمي در ايران ثابت كرد كه در غياب آزادي استقالل اگر هم 
در ابعادي تأمين شود كمترين تأثيري در سرنوشت مردم نخواهد داشت و 

است كه متقابال استقالل خواستي بنياني و ريشه اي  براي جوامعي چون م
ناديده گرفتن آن مي تواند آزادي كوتاه مدت بدست آمده را به طور جدي 
به مخاطره اندازد. به همين گونه است مسئله توزيع عادالنه ثروت در كشور 
،تالش در جهت رشد و پيشرفت اقتصادي ،ايجاد كار ،تأمين مسكن و 

عي .باز خدمات درماني و بازنشستگي و در يك كالم برقراري عدالت اجتما
هم تأكيد مي كنم كه تفكيك ناپذيري اين سه تضمين آينده بهتر مردم و 

  به قول شما از چاله به چاه نيفتادن است. 
2008/12/1  

*  
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  تعرض به تاريخ

از نخستين كنش ها تا  -دايي خلق چريك هاي ف«، كتابِ 1387سال در بهار 
در نمايشگاه » يتا فروپاش يگير حزب توده از شكل«و »  ،جلد اول 1357همن ب

وابسته به وزارت » هاي سياسي مؤسسه مطالعات و پژوهش«كتابِ تهران، توسط 
 50نشر عرضه شد. اين دو كتاب از جمله اطالعات جمهوري اسالمي ايران، به بازار 

 عنوان محصوالت فرهنگي اين مؤسسه اطالعاتي در ساليان اخير است.

ل به جعل و دوروغ، اسناد هاي ديكتاتوري، با توس تمامي نظامدر طول تاريخ، 
كنند تا تاريخ دلخواه خود را  تاريخي را به دلخواه خود بازسازي و دستكاري مي

  تدوين كنند.

، در نمايشگاه كتاب براي تدوين تاريخِ دروغينِ خودبدستانِ حكومت اهللا نيز كار
و به تقابلِ فكري   جديدي بيرون كشيده اشان، محصول تهران از خورجينِ فرهنگي

ي  اين تهاجم، نسلِ جوان و تشنه هدفاند. و صد البته كه  با مخالفان برخاسته
  دانستن در داخل كشور است.

هاي  به ظاهر فرهنگي، اوراق بازجويي و مكاتبات و پرونده محصولِي اين  پايه كار
بازجويي از فداييان،  است. در اين كتاب، تمامي اعترافات زير شاه بازمانده از ساواك

حقيقت مطلق انگاشته شده است؛ در حالي كه اگر كسي تنها يك برگ بازجويي 
ها، هرگز در مورد  چريك پس داده باشد متوجه است كه عمومِ زندانيان به ويژه

هر مقدار دروغِ در بازجويي از جانبِ  ،نوشتند. و چه بسا رفقاي خود حقيقت را نمي
ي پايبندي به آرمان را نتيجه  توان از آن درجه ها بيشتر بوده است، مي چريك

گرفت. استناد به اعترافات زيرِ شكنجه و بازجويي، افزون بر آن كه عملي غيرِ 
 -هايي از نوعِ حكومت اسالمي جز حكومت -شد، در هيچ نظامِ فكري با اخالقي مي

  مالك حقيقت نبوده است. 

است كه قبل  اي آن دسته زندانيانِ بريده ي مخفي كتاب، به ظاهر خود از نويسنده
(مهدي پرتوي؟ عبداهللا  آمد است! وت سربازانِ گمنام دراز دستگيري به كس

دهد كه تنها  مي ارجاع منابعيگان را در كتاب به خوانندنويسنده  .شهبازي؟ يا ؟؟)
بدان دسترسي كامل دارند. در بسياري  مجهول، چون نويسنده سربازاني گمنام هم

سال پس از سپري شدنِ عمرِ اسناد محرمانه، آن اسناد  30از نقاط جهان معموآل 
اي با عنوانِ  هخان گيرد. اما در امنيت به معرضِ قضاوت و بازبيني عالقمندان قرار مي

نيز مخفي  ي يك كارِ به ظاهر تحقيقي جمهوري اسالمي كه حتي نامِ نويسنده
  است، سخن از حقِ دانستنِ عمومي، بيشتر به شوخي شباهت دارد.

ي چپِ آن در پي اثبات چندين اتهام به فداييان خلق  آورندگانِ بريده كتاب و پديد
  كه اهم آن چنين است: اند بر آمده

  ، اند برداشتند فاقد عقالنيت بودهياني كه عليه ديكتاتوري سالح فداي  - 

  ، اند با پليسِ امنيتي همكاري كرده كثريت فداييان پس از دستگيريا - 

 گانگستريسم ج از زندان به رهبري حميد اشرف بهگانِ فدايي در خار مانده زنده - 

د،ان روي آورده  

  ، است ودهوابسته به بيگانه بجنبشِ فداييانِ خلق  - 

، حميد اشرف) همه مخدوش زاده رهبرانِ نامي فدايي (بيژن جزني، مسعود احمد - 
   ، اند بوده

              . يس امنيتي در تشكيالت فداييانپل نفوذ - 

خواهي از تني چند از  با مراجعه و نظر ،مجله آرش به سهمِ بضاعت اندك خود
درگيرِ آن آمده و  بشِ فدايي برجني كه از بطنِ چنين كسان كارشناسان، و هم

  .سازي، اختصاص داده است مقابله با اين تاريخ اي را به نامه ويژه اند جنبش بوده

  آرش

 تاريخ 

  به روايت جمهوري اسالمي

  

  

  

  

  

  اسد سيف

  

  

 
1  

طي بيست سال اخير، هر از گاه، كتابي حجيم در عرصه تاريخ از سوي 
در ايران منتشر  "هشهاي سياسيمؤسسه مطالعات و پژو"اي به نام  مؤسسه

شده است. تعداد اين آثار به بيش از پنجاه عنوان مي رسد. با توجه به 
ها، هيچ شكي نمي توان داشت كه وزارت  ها، موضوع و محتواي كتاب عنوان

فصلنامه "اطالعات جمهوري اسالمي صاحب اصلي اين بنياد است. 
نيز به همين مؤسسه تعلق  "نشريه الكترونيكي دوران"و  "مطالعات تاريخي

) عبداهللا شهبازي، شخصي كه پس از انقالب از مسئولين حزب 1دارند.(
، به تئوريسين 1361توده ايران بود و پس از يورش به حزب توده در سال 
ترين افراد اين مؤسسه  سازمان اطالعات جمهوري اسالمي بدل شد، از فعال

ويش، به شكلي نام او را به هاي منتشر شده نيز در اكثريت خ است. كتاب
  عنوان نويسنده و يا ويراستار، بر پيشاني خويش دارند. 

 ")نظريه توطئه (صعود سلطنت پهلوي و تاريخ نگاري جديد در ايران"
يك  يشناس آسيب  حزب رستاخيز؛ اشتباه بزرگ ("اثر عبداهللا شهبازي، 

ط ظهور و سقو") در دو جلد، نويسنده مظفر شاهدي، بزرگ يناكام
در دو جلد، ويراستار  "سلطنت پهلوي، خاطرات ارتشبد حسين فردوست

- 1384پيدايي تا فرجام ( -سازمان مجاهدين خلق "عبداهللا شهبازي، 
احزاب سه حزب ("، از پژوهشگران يبه كوشش جمعد، جل 3  )1344

، "گفتگو با تاريخ")، نويسنده مظفر شاهدي، مردم، مليون، ايران نوين
ها  از نخستين كنش "چريكهاي فدايي خلق" ،لدين كيانوريمصاحبه با نورا

تا  يگير حزب توده از شكل"، نويسنده محمود نادري، 1357تا بهمن 
  به كوشش جمعي از پژوهشگران، و...از جمله اين آثار هستند.  "يفروپاش

ها مي توان به راحتي پي برد كه در كليت  با نگاهي به عناوين كتاب
اند كه سالهاي سال براي جمهوري اسالمي  ظر داشتهخويش به موضوعاتي ن

اند. به ديگر سخن، تاريخ سركوب شدگان هستند  ساز بوده مسأله و مسأله
ها كه بنگري، يا مصاحبه با اسيرانِ  به روايت جمهوري اسالمي. به كتاب

هاي به بند  دربند جمهوري اسالمي هستند و يا اسناد ساواك و بازجويي
دو رژيم شاه و جمهوري اسالمي. يعني اقارير  كشيده شدگان در

كه سالخي  شدگان و سخنان از حلقوم برون كشيده شده. با اين شكنجه
مي توان در پسِ هر نقل هنوز هم شده هستند، ترس و دلهره و وحشت را 
  قول در اين آثار، به خوبي احساس كرد.

كه متهم در  هايي آيا مي توان به اسناد اطالعاتي، خصوصاً به بازجويي"
يكي  اين سئوالي است كه "شرايط خاص آنها را نگاشته است، اعتماد نمود؟

پژوهشگران اين مؤسسه از خود و يا خواننده كرده است. خود مي نويسد:  از
سازمان "همين روش در كتاب  )2("پاسخ ما به اين پرسش مثبت است..."

شده است. در مقدمه  نيز به كار گرفته "مجاهدين خلق، از پيدايي تا فرجام
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شكل  "اي پنج نفره كميته"آن به صراحت اعالم شده كه در تدوين آن 
در اين  )3(هاي گوناگون، به كار گيرند. نقر را در عرصه 5500گرفت تا 

شكي نيست كه اكثريت اين افراد در شمار قربانيان دستگاه جهنمي 
يي جسم در سازمان اطالعات، از جمله توابيني هستند كه در ازاي رها

هاي تحقيقاتي  در سازمان "تواب"ها و در زير تازيانه، به عنوان  گاه شكنجه
  اند. رژيم به خدمت گرفته شده

 
2 

  چرا مي توانم لبخند بزنم و لبخندزنان آدم بكشم
  و به آنچه كه دلم را غمگين مي سازد نهيب زنم كه آرام گير.

  هايم را با اشگ دروغين، تر مي كنم گونه
  به موقعيت رنگ عوض مي كنم.و بنا 

)، دريانوردان را در دريا غرق خواهم mermaidمن بيش از پريان دريا (
  كرد.

  من بيش از اژدهاي باسيليسك بينندگان خود را خواهم كشت.
  تنه بر عهده خواهم گرفت. من نقش سخنران و نستور را يك

  در تردستي، دست اوليس را از پشت خواهم بست
  ترواي ديگري را تسخير خواهم كرد.و مانند سينون، 

  تر از بوقلمونم صفت بوقلمون
  در تغيير صورت از پروتئوس گوي سبقت را مي ربايم

  )4و ماكياولي جنايتكار را به مدرسه مي فرستم.(
فلسفه تاريخ را انديشيدن در باره تاريخ مي دانند. تاريخ سرچشمه 

در جهان تا خود را در جوشانِ زندگي انسان است. تاريخ هويت انسان است 
اي است كه نه تنها  تاريخ براي ما خاطره"آيينه آن ببيند و بهتر بشناسد. 

اي است كه بر آن قرار داريم، و اگر  آن را به ياد داريم و مي شناسيم،...پايه
ور گرديم، ناچاريم  كه از انسان بودن بهره بخواهيم در خالء محو نشويم، بل

  )4("داريم. پيوند خود را با آن نگاه
ست كه اتفاق افتاده و به وقوع پيوسته. وقوف بر آن كه  تاريخ آن چيزي

هايي فرا گرفته  دورادور تاريخ را مغاك"خودآگاهي باشد، ذات تاريخ است. 
  )6("ها بيفتند، ديگر تاريخ نمي تواند بود. است و اگر تاريخ دوباره در اين مغاك

سنت  "اعترافات"ا داريم و يا ژان ژاك روسو ر "اعترافات"در تاريخ 
آگوستين را كه بعدها خود به نوعي از ادبيات تبديل شدند. نويسندگان اين 

اند تا تحول درون خويش را به ميل خويش و آزادانه بيروني دو اثر كوشيده
ها آشوبگر  چه را كه سال كنند، به سير انديشه خود نقادانه بنگرند و آن

تقال دهند. اعتراف مي تواند آرامش جان براي درونشان بود، به ديگران ان
پسِ  درپريش  اعترافگر به همراه داشته باشد، درست به آن سان كه روان

درمانگر، آنگاه كه سفره دل گشاده، احساس سبكي  برخاستن از تخت روان
مي كند. ويژگي اين گونه از اعترافات در اين است كه اعترافگر در آزادي 

كه سخن دل بر زبان مي راند، خاطر آسوده مي  . آنلب به سخن مي گشايد
دارد و تحت فشار نيست. داوطلبانه زبان در كام مي چرخاند، نقش بر بوم 

  مي زند و قلم بر كاغذ مي دواند. 
در تاريخ شكلي ديگر از اعترافات نيز ديده مي شود. اعترافاتي كه قرار 

ي كه در شرايطي آزاد بر است سند باشند در تحرير نوعي از تاريخ. اعترافات
زبان جاري نشده، اعترافاتي كه آغشته به تهديد است. بوي زور از آن به 

  مشام مي رسد و رنگ خون دارد.
نوع نخست بوي خوش آزادي بلند است و از اعترافات  "اعترافات"از 

نوع دوم، چهره خشنِ سركوب ديده مي شود. اولي گام به رهايي دارد، به 
ند. دومي سر در بند و زنجير دارد. اولي در شرايطي آزاد آزادي نظر مي ك

ست  آور، ضجه انساني فرياد رهايي است و دومي در محيطي خفقان
دردكشيده و مستأصل. هر دو اما اعتراف هستند، سخناني كه در شرايط 

  مختلف، دو هدف كامالً متفاوت را پيش مي برند و در برابر هم قرار دارند.
دمان كليسا از فرقه دمنيكن به محله و يا روستايي در قرون وسطا خا

وارد مي شدند، اهالي را جمع مي كردند تا از آنان اعتراف بگيرند. در اين 
نمايش مذهبي هر فرد مي بايست از خود و از ديگران گزارش ارايه دارد. 

گاه مي شد، در  آن كس كه مشكوك و معترض بود، راهي شكنجه
ده مي شد تا توبه كند و به اعتراف گردن نهد. ها به بند كشي چال سياه

شكنجه در خفا انجام مي پذيرفت و اقرار به گناه در حضور همه. خادمان 

كليسا از اعترافات سندي مي ساختند تا با تكيه بر آن، خلق بفريبند و 
متهم با اعتراف، "اقتدار خويش قوت بخشند. در اعترافات قرون وسطايي، 

قت كيفري شركت مي كند...نسبت به آيين دادرسي در آيين توليد حقي
  )7("متعهد مي شود؛ او حقيقت تحقيق را امضاء مي كند.
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نظامي كه اسناد تاريخي را به دلخواه بازسازي مي كند، تخريبِ   آن
حافظه ذهني و تاريخي ملت را هدف خويش قرار داده است. مي خواهد بر 

ند كه خود حقيقت مي پندارد. شعور جمعي، آن واقعيتي را جايگزين ك
حقيقتي مطلق كه بايد متناسب با موقعيت حال مكتوب گردد. در تدوين 

جعل و تحريف ابزار نخستين هستند. اذهان را بايد به هر  "تاريخ نوين"
ها تسخير نگردد، جايگزين نمودن  شكلِ ممكن تسخير كرد. تا ذهن توده

هاي  لِ تاريخ ذات نظامفكر و فرهنگ و رفتار جديد ناممكن است. جع
توتاليتر، مستبد و ايدئولوژيك است. تاريخي بايد به فراموشي سپرده شود 

توتاليتاريسم مستلزم كنترل دولتي همه "تحرير گردد.  "تاريخ نوين"تا 
هاي حيات و قدرت بالمنازع يك ايدئولوژي تصنعي و فرعي بر اذهان  عرصه

ه مقاومت واقعيت طبيعي و مردم است، تنها زماني به كمال مي رسد ك
  ) 8("ذهني را از ميان بردارد، يا به زبان ديگر، واقعيت را نيست كند.

اي تاب نمي آورد. اگر  خودكامه هيچ دگرانديشي را در هيچ عرصه
اي را نتواند نابود كند، صاحب انديشه را مي كشد. خودكامه به راه  انديشه

نيست. در شرايطي طبيعي تغيير فكر جامعه از هيچ جنايتي رويگردان 
قدرت نه با مرجعيت يكي است و نه با خشونت...قدرت مشروع بايد از "

) در حكومت خودكامه اما، رهبر خود قدرت است و 9("مردم منشأ بگيرد.
  مشروعيت از او صادر مي شود.

هايي  است. انسان "انسان نوين"هاي ايدئولوژيك تربيت  هدف در نظام
، همفكر باشند و رفتاري واحد پيش گيرند. در كه چون رهبر بينديشند

انسان جديد را چنان تربيت مي كنند كه مصلحت عمومي "چنين نظامي 
) و مصلحت عمومي چيزي نيست جز 10("را تنها معيار رفتار خود بداند.

  اراده حكومت.
را هيچگاه از ياد نخواهد برد. نخستين  "محاكمات مسكو"تاريخ معاصر 
آناني كه در كنار  كه از رهبران آن بودند. هم ندان انقالب، بلقربانيان نه فرز

را پي ريختند. بسياري از آنان آنگاه كه استالين  "جمهوري شوراها"لنين 
اعدام شدند. اكثريت آنان  "دشمن خلق"بر اريكه قدرت تكيه زد، به عنوان 

د و با ان ها، به زير تازيانه اعتراف كردند كه جاسوس بيگانه گاه در شكنجه
اند و   عوامل دشمن در ارتباط. بوخارين، زينوويف، كامنوف، ...از آن جمله

تروتسكي به دستور استالين در خارج از كشور ترور شد. به دنبال چنين 
ست كه صف ميليوني مخالفين بازداشت مي شوند، تيرباران مي  هايي تصفيه

) 11مي ميرند.( از سرما و گرسنگي "الجزاير گوالك مجمع"گردند و يا در 
شونده هر دو خوب مي دانستند  گر و شكنجه در نظام استاليني، شكنجه"

ها پافشاري مي  اند، ولي آنها بر اين دروغ كه اطالعات و اقرارها همه دروغين
كردند؛ زيرا با اين كار همگي به ساختن يك جهان ايدئولوژيك غيرواقعي 

ي حقيقت  ر در جامهگي كمك مي كردند؛ جهاني كه در آن دروغي همه
  )12("ظاهر مي شد.

به دنبال كشتار مخالفين زمان زدودن فكر و ياد آنان از ذهن جامعه 
ها حذف شد و در اين راه حتا  ها از كتاب فراررسيد. آثارشان ممنوع شد. نام

ها پاك شد. و  تصويرشان در كنار لنين و يا در مجامع حزبي از عكس
يخ دگرگونه نوشته شود. گروهي فراخوانده سرانجام زماني فرارسيد تا تار

تيراژ "را بنويسند.  "تاريخ مختصر حزب كمونيست"شدند تا زير نظر رهبر 
هاي اين كتاب را تنها مي توان با تيراژ كتاب مقدس در  هر يكي از چاپ

وقفه كتاب را منتشر و تدريس مي  جا بي غرب مقايسه كرد. همه
وروي بود...اكثر مردم مؤظف بودند كه كردند...غذاي فكري عمده شهروند ش

بارها و بارها كتاب را بخوانند. مبلغان و سخنرانان حزبي كتاب را كم و 
هايي  بيش از بر داشتند...تاريخ مختصر ركورد جهاني دارد. در ميان كتاب

نگاري دارند، احتماالً هيچ كتابي وجود ندارد كه تا اين حد  كه دعوي تاريخ
هاي  اي از افسانه يف باشد...تاريخ مختصر نه تنها شبكهپر از دروغ و تحر

كه مناسك و آداب  بلشويكي را گرد كيش لنين و استالين پديد آورد، بل
خاصي را نيز با جزئيات فراوان تجويز مي كرد...تاريخ مختصر صرفاً يك 
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كه يك نهاد اجتماعي نيرومند نيز بود. يكي از  تحريف تاريخ نبود بل
ي  اي براي نابودي انديشه ر حزب براي كنترل ذهني؛ وسيلهمهمترين ابزا

  )  13("نقاد و خاطره جامعه از گذشته خويش بود.
نگاري پيش  هيتلر، موسوليني، خميني و...نيز همين روش را در تاريخ

در چكسلواكي را ميالن كوندرا در  "كاله كلمنتيس"گرفتند. داستان 
كلمنتس، وزير امور  1948در سال ) 14داستاني به همين نام نوشته است.(

خارجه، به هنگام سخنراني كلمنت كوتوالد، رهبر حزب كمونيست، از آنجا 
كه هوا سرد بود، كاله خويش بر سر رهبر مي گذارد. تصوير اين صحنه 

ها مي شود. چند سال بعد كلمنتس به جرم  ها و كتاب بخش روزنامه آذين
حذف شد، حتا تصوير او از عكسي  خيانت كشته شد. همه آثار او از تاريخ

كه در آن روز برفي كاله بر سر رهبر مي گذاشت. كلمنتس را حذف كردند، 
  اما كاله او را نتوانستند از سر كوتوالد حذف كنند.

همين روش را در چين، پس از مرگ مائو شاهديم. حذف تصويرهاي 
بودند، از مشهور  "گروه چهارنفره"همسر مائو و ديگر رهبران حزب كه به 

ها و اخبار تاريخي كشور، تنها يك نمونه است. آلباني، كره شمالي،  عكس
نگاري همين راه را  لهستان و بسياري از كشورهاي آسيا و آفريقا، در تاريخ

  طي كردند.
ها و تصاوير همه مخالفان و منتقدين به  در ايران نيز شاهد حذف نام

هاست كه نمي  . ديگر سالايم بوده رژيم، حتا آنان كه به شكلي با آن بودند،
صدر،  اهللا خميني در كنار افرادي چون بني توان متن و يا تصويري از آيت

  اهللا منتظري و... ديد. زاده، بازرگان، آيت قطب
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بازداشت و زندان به خاطر دگرانديشي، و شكنجه و آزار براي اقرار، 
پاي مدرن آن را طبق منشور جهاني حقوق بشر ممنوع است، امري كه ارو

ها  پذيرفته. دستيابي تاريخي به اين مصوبه يعني پشت سر گذاشتن سال
اعترافاتي كه مي بايست به نفع قدرت حاكم بر زبان رانده مي شد. در پسِ 
پنهانِ اين بند، سراسر درد است و شكنجه، خون است و مرگ، فريادهاي 

هاي  تن هاي دريده، شده، شالق، بدن فروخفته و در بغض خفه
هاي بريده و  هاي از حدقه بيرون كشيده شده، زبان شده، چشم آجين شمع
هاي چهارشقه شده، شالق، اضطراب، ترس و...اين مصوبه يعني پذيرش  بدن

  پايان بربريت، يعني آغازي ديگر، دنيايي نو.
اعترافات جهان بربر را فقط جهان بربر مي پذيرد و انسان بربر آن را 

عترافات جهان بربر در آغوش قدرت مستبد رشد مي كند. باور مي كند. ا
در جهان با تاريخ روشنگري و  "اعترافات"زور و ترس نشان آن است. تاريخ 

مدرنيته گره خورده است. يعني پشت سر گذاشتن اعترافات قرون وسطايي 
  و آغاز آزادانه بر زبان راندن تجربه شخصي هستي.

 "اعترافات"ست.  شيوه قرون وسطايي تاريخ كشور ما تاريخ اعترافات به
اي ندارد. در كشوري كه زور  دنياي مدرن هنوز در فرهنگ ما جايگاه ويژه

 بر آن فرمان مي راند و فرديت انسان در بند است، سخن گفتن از حديث
امري بيهوده است. اعترافات دنياي ما هنوز نشان از  "اعترافات"نفس و 

ايد به خدمت قدرت حاكم به كار گرفته ست كه ب بربريت دارد، سخناني
اي از هستي  شود. تاريخ اعترافات در نظام جمهوري اسالمي، برگ تازه

تر اعمال مي شد.  هاي پيش تاريخي ما نيست، همان است كه در سال
ها  "نامه نفرت"مرداد جوالنگاه  28صفحات تاريخ پس از كودتاي آمريكايي 

هدف نمايشِ تسليم است. آنگاه كه ساواك بود و اعترافات. در اين اسناد 
شاه بنيان گرفت، اعترافات نيز شكل ديگري به خود گرفتند. هرازگاه شاهد 

پريده و مضطرب قربانيان بر صفحه تلويزيون بوديم و مي  هاي رنگ چهره
ديديم چه عاجزانه، گذشته خويش را انكار مي كنند و شرمنده از رفتار 

هاي جمهوري  ستار مي شدند. نادم در زندانخويش، عفو ملوكانه را خوا
ست كه با ابراز تنفر از گذشته خويش به  اسالمي تواب نام دارد و او كسي

  آغوش اسالم بازگشته و سرسپرده رژيم شده است.
اعتراف بر آن زباني جاري شده كه در بند است و قدرت چرخشِ آزاد 

حول شده است. در كام ندارد. مي گويند شخص اعتراف كننده دچار ت
ها،  هاي رسيدن به درجه تحول اما بر ما آشكار است. از بازداشت راه

ها، شكنجه و محاكمه و حبس اطالع داريم. مي دانيم صحت ندارد.  بازجويي
كننده احساس همدردي مي كنيم و او را  اگر بربر نباشيم با شخصِ اعتراف

با خرد كردن قرباني مي دانيم، قرباني نظامي ستمگر، دستگاهي كه 
  شخصيت زنداني، او را وادار به نفي خويش مي كند تا بر عليه خود شهادت دهد.

در اروپاي مدرن، شهادت عليه خود، در پي يك سري مبارزات سرانجام 
به عنوان دستاوردي ارزشمند به جاي آن  "حق سكوت"غيرقانوني شد. 

ند و در اين نشست. طبق اين اصل وظيفه دادستان است كه جرم را ثابت ك
راه دنبال اسناد و مدارك الزم باشد. متهم حق دارد لب به سخن نگشايد و 

  هيچ حرفي بر زبان نراند. 
پرور قهرمان مي  جهان سنت به اسطوره دل خوش دارد. ذهن اسطوره

جويد. آن را كه در اتاق شكنجه دهان باز نكند و حرفي بر زبان نياورد، 
د و يا بشكند و تابِ شكنجه نياورد، بي تقديس مي كند. آن را كه وا ده

كه بخواهد كه بداند، طرد مي كند. در اين  كه توان تن بداند و يا اين آن
گر  برانگيز است، مي توان تحسين شكي نيست كه مقاومت زيباست، ستايش

ها هستند، اما نمي توان با همين معيار  گاه كساني بود كه فاتح شكنجه
ا ناديده گرفت و چشم بر موقعيت جسمي و درهم شكسته شدن قرباني ر

رواني او بست. از ستايش تا همدردي راهي است كه بايد آن را شناخت، به 
  آن سان كه بايد فاصله بين مقاومت تا تسليم دانست. اگر آن را نشناسيم، 

حق "راهه خواهيم رفت و موضوعي به نام  هاي خود به بي در داوري
  اديده خواهيم گرفت. را ن "حقوق بشر"و  "شهروندي
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به منظور  1367هاي سياسي در سال  سسه مطالعات و پژوهشمؤ"
ها درباره علل وقوع انقالب اسالمي و زواياي  پاسخ گويي به انبوه پرسش

سسه مؤپنهان تاريخ معاصر، توسط جمعي از عالقه مندان بنيان نهاده شد. 
بر رويداد ها فرو نشيند  »انهغبار زم«بر اين باور بود كه بايد پيش از آن كه 

و آن را از ذهن و ضمير تاريخ بزدايد به ثبت و ضبط آن همت گماشت و به 
 "پژوهشگران"در پي دستيابي به چنين هدفي،  )15("آيندگان سپرد.

فرهنگي  -سازمان اطالعات رژيم در تاريخ معاصر ايران سه جريان سياسي
گرا و مردمي، كه به طور عمده  تجريان اصال"اند كه عبارتند از:  كشف كرده

در نهضت روحانيت تبلور يافت و انقالب شكوهمند اسالمي ايران ثمره 
آن...بود، جريان غربگرايانه راست و ميانه، كه به دست روشنفكران و 
نخبگان وابسته به دستگاه حكومتي و با حمايت استكبار غرب ...در شئونات 

، و باالخره جريان غربگرايانه چپ سياسي و فرهنگي ايران نقش مؤثر يافت
لنينيسم را به  -...كه متأثر از سوسيال دمكراسي روسيه بود...و ماركسيسم

  )16("عنوان ايدئولوژي و مكتب سياسي خود ترويج نمود.
 "انقالب اسالمي"حكومتي بر اين باورند كه پيروزي  "پژوهشگران"

ها كه در اصل  باطل بودن نظام شاهنشاهي را ثابت كرد و همين كتاب
هاي سياسي دارند، بايد حقانيت جمهوري اسالمي را  نشان از شكست  گروه

اند. جمهوري  ثابت كنند. تمامي اين آثار نيز در همين راستا نوشته شده
هاي ريز و درشت تحقيقاتي خويش  اسالمي هزاران مزدور را در مؤسسه

ترازوي دادگاه بسيج كرده تا به هر طريق ممكن جمهوري اسالمي را در 
تاريخ بر كفه حقيقت بنشانند. سالخي تاريح، حذف حوادث تاريخي، 

هاي تاريخي، جعل سند، حذف  سانسور، نابودي اسناد، جرح و تعديلِ داده
هاي تاريخي، به انحصار خويش درآوردن تمامي اسناد تاريخي  شخصيت

ي حافظه ست. هدف نابود و...از جمله كار و ابزار كار پژوهشگران حكومتي
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تاريخي ملت است، يعني همان كاري كه هر سلسله و دودماني كه در اين 
كه  كشور به قدرت رسيد، با خاندان و رژيم مغلوب كرد. و نتيجه آن

  ست.  چون ذهنِ ما خالي آرشيوهاي تاريخي ما نيز هم
اي چون فرديت بيگانه است، در نفي  گرا از آنجا كه با مقوله ذهن سنت
آن   ، مي كوشد تا ابتدا آن را نابود كرده و آنگاه بر جنازهفرديت ديگران

فرديت خويش اثبات كند. اين واقعيت تاريخي ماست. در فقدان ذهنيت 
دو پادشاه در اقليمي "بست مي رسد.  ست كه حافظه تاريخي به بن تاريخي
ايم كه در حذف آن ديگر، خود را ثابت كنيم. ياد  ما آموخته "نگنجند.
م وجود و حضور آن ديگر را در كنار خويش به رسميت بشناسيم. اي نگرفته

ها نيز در ايران چنين بوده است. در عمق همين فاجعه است  رفتار حكومت
كه حتا قدرت جديد فرمان به كشتار تمامي اعضاي خانواده حكومت 
پيشين مي دهد. هدف اين است كه در حكومت تازه هيچ اثري از قدرت 

  د.پيشين بر جاي نمان
و چنين است رفتار جمهوري اسالمي، آنگاه كه همه رقيبان از سر راه 

ها تن از كشور تاراند، خيلِ عظيمي  اي فراوان بكشت، ميليون برداشت. عده
چه را  را به خموشي كشاند. و سرانجام فرصتي يافت تا به تاريح بنگرد و آن

ظه تاريخي كه بايد نسل جديد به حافظه بسپارند. امت شهيدپرور را حاف
جديدي الزم آمد. جهت اين كار، كارشناسان خويش به كار واداشت، 

اي  اي ديگر اجير نمود، سرمايه اي از مخالفان را به خدمت گرفت، عده عده
كالن به كار انداخت تا تاريخي دگر نوشته شود، تاريخي كه حقانيت 

حك  ها تاريخي جمهوري اسالمي را بي هيچ خدشه و شكي بر اذهان توده
  كند و بر حافظه آنان بنشيند.

هاي تاريخي كه سازمان اطالعات جمهوري اسالمي توليد مي  در كتاب 
كه جمهوري اسالمي تمامي  كند، هيچ گره تاريخي گشوده نمي شود. با اين

اسناد ساواك را هم در اختيار دارد، از اسناد به آن شكل استفاده مي كند 
ه نمي نويسد كه چگونه شهرياري و كه وي را به كار آيد. براي نمون

ها به خدمت ساواك  گاه ها قرباني ديگر شكنجه سيروس نهاوندي و ده
هاي تيمي چگونه  درآمدند و اين افراد در لو دادن فعالين سياسي و خانه
، چگونگي لو رفتن عمل مي كردند. چند و چون لو رفتن گروه حميد اشرف

هاي  ده، نفوذ ساواما در سازمانخسرو روزبه و يا سازمان نظامي حزب تو
ها مورد ديگر همچنان مسكوت گذاشته مي شود.  و يا ده سياسي

پژوهشگران حكومتي دوست ندارد تا از روحانيت و نقش ارتجاعي آن در 
تاريخ ايران چيزي بگويند و در اين راه اسناد ساواك را منتشر كنند. جعل 

  تاريخ به نفع اين گروه هدف نظام است. 
هاي تاريخي كه سازمان اطالعات جمهوري اسالمي توليد مي  تابدر ك

كند، اين نكته مهم است كه تأكيد گردد، آغاز دوران روشنگري در ايران نه 
كه  كه جريان ارتجاعي پانزدهم خرداد است. و اين جنبش مشروطيت، بل

چون احسان  هاي مخالف اگر صداقت داشته باشند، هم همه افراد و گروه
مي شوند و به دامان اسالم باز مي گردند و يا به كمك  "تحولم"طبري 

تقريباً همه  )17(نيروي الهي، به آتشِ فنا دچار مي گردند و نابود مي شوند.
  ها با عاقبت خوشِ تأييد حقانيت رژيم پايان مي يابند. كتاب
  
6  

هاي  در دادگاه 1357نمي دانم نخستين كس كه پس از انقالب سال 
ي بدون برخورداري از كوچكترين حقوق قضايي، با ترسي جمهوري اسالم

نشسته بر چهره حاضر شد تا حكم از پيش صادر شده خود را بشنود، چه 
كسي بود، اما مي دانم كه ما مخالفان حكومت پيشين، بي هيچ ترديد، 

 تأييدگر چنين روشي بوديم. 
 نمي دانم نخستين كس از وابستگان به رژيم سابق كه در دادگاهي

فرمايشي جمهوري نوبنياد اسالمي محكوم به اعدام شد، كه بود، اما مي 
دانم كه عده مخالفان چنين دادگاه و چنان حكمي كه اعدام باشد، در 
سراسر ايران، از تعداد انگشتان دست افزون نبود. با كمال شرمساري بايد 

 ما، مخالفان حكومت پيشين "جشن ملي"ها به  گفته شود كه اين اعدام
 بدل شد.

آشفته و پريشان  1357نمي دانم نخستين كس كه در پي انقالب سال 
اش را نفي كند، كه بود. اما  بر صفحه تلويزيون ظاهر شد تا خود و گذشته

  مي دانم كه هيچ كس از ما به اعتراض برنخاست. 

نمي دانم نخستين كس از ميان ما، كه از مخالفان و يا منتقدان به 
ها را دانسته و يا ناآگاهانه سند كرد  گاه ن قربانيان شكنجهرژيم بوديم، سخنا

 اي حقيرانه و براي مقاصد گروهي خويش در مقاله و كتاب از آن استفاده
كم به سنت بدل گشت تا آن  نمود، كه بود. اما مي دانم كه اين امر كم

ها از  اندازه كه امروزه صدها مقاله و كتاب مي توان برشمرد كه در آن
  قربانيان به عنوان سند محكوميت آنان استفاده شده است.  سخنان

...و به راستي كه؛ فرق ما در اين كار با جمهوري اسالمي در چيست؟ 
ترين سند استفاده همسان  ما و او، هر دو در اثبات نظرات خويش از نابشري

در اين شكي  )18(چنان به اين رفتار ادامه مي دهيم. ايم. و داريم هم كرده
بخت هر كتابي به ظرفيت "چون  ت كه بخت اين كتاب، همنيس

  يم؟ ولي ما در كجاي فلسفه تاريخ ايستاده )19("خوانندگانش وابسته است.
كه در عمل، صاحب شعور الزم،  آيا ما سرانجام روزي، نه در حرف، بل

آگاهي و شناخت كافي خواهيم شد تا خرد خويش به كار گيريم، از حقوق 
ن، بي هيچ اما و اگر، دفاع كنيم؟ آيا سرانجام جسارت مدني شهروندي انسا

الزم را در دفاع از شرافت انساني كسب خواهيم كرد؟ اگر آن روز فرا برسد، 
ما از بربريت خويش در خواهيم آمد، لباس انسان معاصر به تن خواهيم 
د كرد، فرياد در فرياد همه آناني خواهيم افكند كه انسان را آزاد مي خواهن

ست. هر سخني كه  و بر اين باورند كه: شكنجه عملي وحشيانه و غير انساني
گاه از دهان قرباني خارج گردد، بدون هر اما و اگري، هيچ گونه  در شكنجه

ست كه در  كه ضد تاريخ است. سند آن سخني سنديتي ندارد. نه تاريخ، بل
  آزادي بر زبان جاري گردد.

يك شهروند جهان متمدن خواهيم ست كه به سان  در چنين شرايطي
گفت: همه آن آثاري كه جمهوري اسالمي به عنوان تاريخ منتشر مي كند، 

اي به  كه كاربرد هر گونه سند مشابه ست، بل نه تنها فاقد هرگونه سنديتي
  مثابه امري خالف حقوق شهروندي انسان، از پيش محكوم است.

  
7  

وشتن تاريخ براي همه به ذهن بسپاريم كه جمهوري اسالمي سرگرم ن
 گري خاموش است، فردا نوبت او خواهد بود. كه امروز نظاره هاست. آن گروه

  
 پانوشت: 

 www.ir-psri.comآدرس اينترنتي مؤسسه چنين است:  -1

، 1357ها تا بهمن  محمود نادري، چريكهاي فدايي خلق، از نخستين كنش -2
  20، ص 1387جلد اول، بهار 

. هر سه جلد اين 11آغاز تا فرجام، پيشگفتار، ص  مجاهدين خلق، از -3

  كتاب در سايت مؤسسه براي استفاده عمومي موجود است.

ويليام شكسپير، نمايشنامه شاه هانري ششم، بخش سوم. ترجمه باال از  -4
ارنست كاسيرر، انتشارات هرمس،  "اسطوره دولت"يداهللا موقن است در كتاب 

  204، ص 1377تهران 

سپرس، آغاز و انجام تاريخ، ترجمه محمدحسن لطفي، شركت كارل يا -5
  309، ص 1374انتشارات خوارزمي، تهران 

  313كارل ياسپرس، پيشين، ص  -6

تولد زندان، ترجمه نيكو سرخوش و افشين  - ميشل فوكو، مراقبت و تنبيه -7
. جهت اطالع از چگونگي و گستره اين 52، ص 1378جهانديده، نشر ني، تهران 

  ه اين اثر درخشان ميشل فوكو رجوع شود.عمل ب

لچك كوالكوفسكي، توتاليتاريسم و فضيلت دروغ، مباحثي در باب  -8
  188، ص 1988توتاليتاريسم، ترجمه عباس ميالني، آمريكا 

اهللا فوالدوند، انتشارات خوارزمي، تهران  هانا آرنت، انقالب، ترجمه عزت -9
  258، ص 1381

، "مباحثي در باب توتاليتاريسم"ند، از كتاب چسالو ميلوش، ذهن درب -10
  144، ص 1988ترجمه عباس ميالني، آمريكا، پارس پرس 

براي اطالع بيشتر در اين مورد رجوع شود به: ويتالي شنتالينسكي،  -11
روشنفكران و عاليجنابان خاكستري (در دو جلد)، ترجمه غالمحسين ميرزاصالح، 

اثر مديدوف، ترجمه  "در دادگاه تاريخ"ا كتاب و ي 1378انتشارات مازيار، تهران 
  هاي مكرر در داخل و خارج از كشور. منوچهر هزارخاني، چاپ
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هاي اصلي ماركسيسم، جلد سوم،  لشك كوالكوفسكي، جريان -12
  111ترجمه عباس ميالني، تهران، انتشارات خاوران، ص 

  118-119لشك كوالكوفسكي، پيشين، صص  -13
  درا، كاله كلمنتس، ترجمه احمد ميرعالييميالن كون -14
  به نقل از سايت اينترنتي مؤسسه -15
گيري تا فروپاشي، به كوشش جمعي از  حزب توده از شكل - 16

، 1387پژوهشگران، مؤسسه مطعالعات و پژوهشهاي سياسي، تهران، بهار 
  مقدمه

به  "گيري تا فروپاشي حزب توده از شكل"فصل پاياني كتابِ  -17
  احسان طبري و مسلمان شدن او اختصاص دارد. مسأله

آخرين نمونه چنين رفتاري را مي توان در نقد آقاي فرخ نگهدار  -18
ديد. آقاي نگهدار هيچ اعتراضي بر اين نكته  "چريكهاي فدايي"بر كتاب 

ندارند كه سخن زير شكنجه نمي تواند سند باشد. ايشان چند مورد اشتباه 
ه مي فرستد تا در چاپ بعدي مورد تجديد نظر كتاب را به آدرس نويسند

چون سازمان اطالعات جمهوري  قرار گيرد. آقاي نگهدار در اصل، هم
گاه مي تواند مورد استفاده تاريخي  اسالمي، مي پذيرند كه سخنان شكنجه

صحبت مي كند و  "نقاط قوت و ضعف كتاب"قرار گيرند. آقاي نگهدار از 
د محرمانه حكومت قبلي هنوز در انحصار دسترسي به اسنا"كه چرا  اين

همه او نمي خواهد بپذيرد كه مؤسسه ناشر وابسته به  با اين "دولت است.
 وزارت اطالعات رژيم است. اين مقاله در چند سايت اينترنتي از جمله

  منتشر شده است. 1387در پانزدهم مهرماه  "امرروز ايران"
هيأت "با امضاي دو سازمان  بدتر از مورد باال بيانيه مشتركي است كه

اكثريت و كميته مركزي  -اجرايي سازمان فدائيان خلق ايران -سياسي
منتشر شده است. دو سازمان مذكور كه  "سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

اي براي خود در جلوگيري از تحريف و تخريب تاريخ چپ و جنبش  وظيفه"
احساس مسئوليت  "وز ايران قبال دمكراسي امر"هستند و در  "فدايي قايل

گاه سند  مي كنند، هيچ اعتراضي نمي كنند كه حرف زير شكنجه و شكنجه
هاي  بر تاريكي -ولو كج-تابيده شدن نور"نيست و نبايد باشد. برعكس، 

هاي وزارت  تاريخ را بارها بهتر از مدفون ماندن اسناد تاريخي در بايگاني
يابي و  اي به سوي حقيقت زنههمين حد را رو"مي دانند. و  "اطالعات

دو سازمان در اين بيانيه نمي گويند كه  "روشنگري ارزيابي مي كنند.
شكنجه ممنوع است و خارج از مدار حقوق بشر، اما اعالم مي دارند كه 

جمهوري اسالمي شهروندان ايران را مانند بسياري از موارد ديگر حقوق "
اين بيانيه  "روم كرده است.بشر، از اين حق دسترسي به اطالعات هم مح

در چند سايت اينترنتي، از جمله سايت زير منتشر شده است: 
http://www.fadai.org/message/unicode/el030687.htm  

 اثر "شهريار"ست از ارنست كاسيرردر رابطه با كتاب  اي جمله -19
ماكياولي. به نقل از كتاب اسطوره دولت، ترجمه يداهللا موقن، نشر هرمس، 

 ، ص1377تهران 

* 

  پژوهش

  يا تحريف تاريخ جنبش فدائي؟!  

  

  زينت ميرهاشمي 

  

، 1357ها تا بهمن  چريكهاي فدايي خلق از نخستين كنش«كتابي با عنوان 
ه موسس"توسط شخصي به نام محمود نادري گردآوري و » جلد اول

آنرا منتشر كرده است.  1387در بهار سال  "مطالعات و پژوهشهاي سياسي
هايي در مورد ساير نيروهاي سياسي  اين موسسه در گذشته نيز كتاب

  منتشر كرده است.
هاي سياسي يك پايگاه اينترنتي با همين نام  موسسه مطالعات و پژوهش
آبان) سال  10تا  (از اول» رسانه هاي ديجيتال«دارد و در دومين جشنواره 

جاري، نيز شركت كرده است. دبير اين جشنواره نقش سايت اين موسسه را 
تاثيرگذار در تبيين تاريخ معاصر ايران از طريق انتشار مقاله، سند و «

  مي داند. » عكس
هاي  ، عبداله شهبازي در تاسيس موسسه مطالعات و پژوهش1371از سال 

عبداهللا «ه نوشته همين سايت: سياسي نقش زيادي داشته است. بنا ب
، در تجديد سازمان مركز اسناد بنياد مستضعفان و 1374شهبازي در سال 

جانبازان به عنوان موسسه تخصصي مطالعات تاريخ معاصر ايران نقش فعال 
  » ايفا نموده است.

هاي سياسي يك پايگاه اينترنتي ديگر نيز دارد  موسسه مطالعات و پژوهش
مطلبي با عنوان تاريخ نگاري ». جله الكتريكي تاريخ معاصردوران، م«به نام 

در » دوران«انقالب اسالمي به قلم مسعود رضايي شريف آبادي در سايت 
 1386در زمستان » سخن نخست«درج شده است. » سخن نخست«ستون 

گذشته چراغ راه آينده «اگر بپذيريم «نوشته شده و در آن آمده است كه: 
ها بر اساس  اله ديگري، بايد به اين بينديشيم كه ملت، قبل از هر مس»است

به آنها منتقل شده است، به تجزيه و تحليل » گذشته«تصويري كه از 
مسائل مي پردازند و دست به انتخاب مسير مي زنند. معناي ديگر اين 
سخن، آن است كه براي رهنمون ساختن جامعه به سمت و سويي خاص، 

شته در پيش رويش قرار داد كه احتمال مي توان چنان تصويري از گذ
برگزيدن آن راه و رسم خاص به شدت در آن جامعه افزايش يابد. اين اصل، 

  » زير بناي حركتهاي گسترده اي در عرصه تاريخنگاري به شمار مي آيد.
مذهبي حاكم بر ايران همانگونه كه مي خواهد انسانها را  -رژيم استبدادي 

يف كند، با تاريخ مردم هم چنين رفتاري مي در قالب الگوهاي خود تعر
ي عجيبي نيست. به همين دليل ديكتاتورها و مستبدها،  كند. اين پديده

براي منحرف ساختن و مخدوش كردن ذهن جواناني كه براي شناختن و 
دست يازي به راهكارهاي مبارزه، به دنبال شناخت نسلهاي پيش از خود 

در مبارزه امروز عينيت ببخشند، دست به هستند تا بتوانند هويت خود را 
  تحريف تاريخ مي زنند. 

نبايد از «سايت دوران در ادامه تاكيد مي كند كه » سخن نخست«نويسنده 
است. از » تاريخ نگاري انقالب اسالمي«يك مساله حياتي غافل شد و آن 

آن جايي كه ساختار واليت فقيه، رژيمي توتاليتر است، همه چيز را در 
ار خود مي خواهد. حتا مبارزه با رژيم پهلوي كه دستاورد آن انقالب انحص

ضد سلطنتي  بود را در انحصار خود مي داند. به همين دليل تالش مي 
كند تاريخ را آن طور بنويسد و آنچنان ثبت كند كه انگار كس ديگري 

د. گر بوده ان وجود نداشته و اگر هم بوده،  عده اي گانگستر، وابسته و توطئه
وارونه جلوه دادن آرمانها و تالشهاي » تاريخ نگاري انقالب اسالمي«

ي كساني است كه براي تغيير شرايط و رهايي مردم، بدون اعتقاد  قهرمانانه
جانشان را فدا كردند. پس بايد ارزشهايي   »حوريان بهشتي« و »بهشت«به 

د تا ديگر كه اين نسل از خود بر جاي گذاشت را از تاريخ مبارزه حذف كر
براي تشويق به اين » سخن نخست«نويسنده ». برنگزيند«كسي اين راه را 
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جريانهايي وابسته به تفكرات چپ «مي نويسد: » تاريخ نگاري«گونه 
ماركسيستي، باستان گرايي، قوميت گرايي و غرب گرايي نيز در عرصه 

وهي  از به عنوان نمونه انب«و ادامه مي دهد: ». تاريخنگاري كامال فعالند
خاطرات شخصيتهاي مختلف در داخل و خارج از كشور تهيه، تدوين و 
منتشر شده است كه نگاه غير نقادانه به آنها، مي تواند موجب شكل گيري 

  »تصاوير غير واقعي در ذهن مخاطبان گردد.
نويسندگان اين موسسه آن طور كه در پايگاه اينترنتي آن آمده است: 

اهللا بهبودي كلهري، محمد نقي تقي پور، مظفر عبداهللا شهبازي، هدايت 
شاهدي، سيد مصطفي تقوي مقدم، مهدي صالح و سيد علي علوي معرفي 
شده اند. اسم محمود نادري در بين نويسندگان موسسه مطالعات و 
پژوهشهاي سياسي نيست. در جستجوي اينترنتي هم هيچ مطلبي كه 

. بنابراين محمود نادري يا نويسنده آن محمود نادري باشد، پيدا نمي شود
يك اسم مستعار است و يا اين كتاب اولين نوشته اوست كه دومي بسيار 

  بعيد است. 
تاريخ «بررسي پايگاههاي اينترنتي وابسته به وزارت اطالعات در رابطه با 

نشان مي دهد كه تعداد ديگري از اين گونه موسسات وجود دارند » نگاري
  هاي سياسي فعال در رژيم گذشته مي پردازند. كه به تحريف تاريخ سازمان

چريكهاي فدايي خلق از نخستين كنشها تا بهمن «سنگ پايه كتاب 
نوشته سيد حميد » نهضت امام خميني«جلد اول) بر كتاب  -1357

نوشته مازيار بهروز و ... استوار » شورشيان آرمانخواه«روحاني (زيارتي)، 
  است. 

مطالب موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي  اگر به مجموعه كتابها و نوع
دقت كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه كتاب چريكهاي فدايي خلق .... 
تحريف تاريخ به سبك وزارت اطالعات براي تحقق بخشيدن به اهداف 
جمهوري اسالمي است. از همين منظر در اين كتاب به زحمت مي توان از 

حتا جان باختن رفقا در زير فضاي شكنجه گاههاي آن زمان مطلع شد. 
حالشان بد شد و به بيمارستان برده "شكنجه را اينگونه گزارش مي دهد:  

  "شدند اما درمان موثر واقع نشد و مردند.
براي مردمي كه روزمره درگير با سيستم سركوبگري هستند و اگر پايشان 

وهاي از كش» اخالقي«به بيدادگاههاي رژيم بيفتد براي آنها پرونده هاي 
چريكهاي فدايي خلق از نخستين «وزارت اطالعات بيرون مي آيد، كتاب 

است. يكي از شيوه » پرونده سازيها«از نوع همين » 1357كنشها تا بهمن 
هاي وزارت اطالعات در زندانهايش كه با ساواك متفاوت است، اين است 
كه فرد دستگير شده فقط براي دادن اطالعات شكنجه نمي شود. بلكه 

مراه با شكنجه براي گرفتن اطالعات، روح او را به زنجير مي كشند تا از ه
او فرد ديگري بسازند. يعني مي خواهند او را از هويت خود جدا كنند و 

كه بسا » سيستم تواب سازي«هويتي ديگر به او بدهند. به همين دليل 
ر جنايتبارتر از شكنجه كردن براي اطالعات است توسط رژيم حاكم به كا

رفته است. نويسنده اين كتاب چون به رفقاي رزمنده ما كه طي آن سالها 
مبارزه كردند دسترسي ندارد با تاريخ جنبش فدايي چنين رفتاري مي 

  كند.
مي كشاند. طبق  بازماندگان جنبش فدايي را به جدال نويسنده كتاب،

فعاالن  بين شيوه هميشگي وزارت اطالعات با بازي ميان شكافي كه در
به وجود آمده، آنها را به رو كردن ناگفته  1357سياسي پس از قيام بهمن 

 ساخته و پرداخته استخود  ناگفته هايي كه  تا بتواندها تشويق مي كند. 
  را واقعي جلوه دهد. 

كتاب در رابطه با نسبت دادن قتل فرزندان مادر شايگان در  646در صفحه 
اي فدايي خلق مي نويسد: حمله ساواك به يكي از پايگاههاي چريكه

حميد اشرف شجاعت آن را نداشت كه با روايت صادقانه ي اين واقعه در «
اين جنايت را به نام » پاره اي از تجربيات جنگ چريكي در ايران«جزوه 

مي دانند بايد » رفيق كبير«خود ثبت كند؛ اما اينك همه كساني كه او را 
اني و توجيه، به نقد اين روش شهامت آن را داشته باشند تا بدون الپوش

بپردازند و از نهادينه شدن چنين جنايتهايي به نام انقالبي گري جلوگيري 
پاسخ به اين دروغ آشكار را رفيق فاطمه سعيدي با توجه به اين كه » كنند.

آبان 11 هاي ايران به تاريخ نامه سرگشاده به خلق«در يك  (مادر شايگان)
، نيازي به پرداختن  زيبايي بيان كرده است به)»  2008نوامبر  1 (1387

تواند ببيند كه نويسنده طوري در اين  بيشتر به آن نيست. هر كسي مي

گويا وي در آنجا حضور داشته و شاهد ماجراي كند كه  مورد صحبت مي
   درگيري بوده است.

او از جمله نويسنده در رابطه با اين موضوع پر معنا و هدفدار است. 
در اين جمله مي توان چشم انداز حركت كند.  شدن صحبت مي» نهادينه«

و خاطر  جمهوري اسالمي را براي اين گونه تاريخ نگاري به تصوير كشيد
نشدن اين شيوه تاريخ سازي است » نهادينه«پس براي  نشان ساخت كه

  كه پاسخ به اين كتاب، اهميت پيدا مي كند. 
كه روزي دستي در آتش پاسخ به اين كتاب فقط  وظيفه كساني نيست 

داشتند. همه كساني كه ارزشها و دستاوردهاي اين جنبش را ديده اند بايد 
اي در  . به خصوص موارد برجستهاين تحريف آشكار تاريخ را محكوم كنند

شوند برخورد به آن به يكي از وظايف  اين كتاب وجود دارند كه باعث مي
بعضي از اين  تبديل شود. ر همه وجدانهاي بيدار و مدافعان حقوق بش مهم

  توان برشمرد. موارد را مي
استفاده از برگه هاي بازجويي، كه در شرايط شكنجه و به كاربردن  -1

غير قابل قبول اعالم   شيوه هاي مختلف غير انساني از زنداني گرفته شده،
     شود.

در اين كتاب به شيوه مبتذل براي برخي از فعاالن جنبش بازجوئيهايي  -2
دخالت وزارت  ساخته شده كه مربوط به زندگي خصوصي آنان است.
  اطالعات و ساواك در امور خصوصي مردم بايد محكوم شود.

آنجايي كه از برگه هاي بازجويي بعضي از زندانيان عليه ديگري از  -3
و استفاده شده است و اين افراد زنده نيستند تا از حقوق خود دفاع كنند؛ 

ي به تاريخ جنبش ندارد، ضروري است كه مدافعان اين موارد ربط نيز
  حقوق بشر اين شيوه را محكوم كنند.  

نويسنده كتاب، تاريخ را طوري سر هم بندي مي كند كه ابتدا نشان دهد 
زنداني همه حرفهايش را زده و همه چيز را لو داده است. اما در صفحات 

د و لذا گوشه هايي از بعد سناريو نويس نتوانسته همه چيز را به هم بچسبان
آن پرده كنار مي رود. وقتي زنداني قرارهاي سوخته يا اطالعات سوخته را 

لو «مي گويد، نويسنده مذبوحانه با ساختن سناريوهاي بي پايه  مارك 
به رفقا مي چسباند. نمونه كامل اين شيوه مبتذل در مورد » دادن اطالعات

م روحي آهنگران، بهروز رفقا مسعود احمد زاده، عباس مفتاحي، اعظ
  دهقاني و .... به كار رفته است. 

مي داند. اما به » يافتن حقيقت«محمود نادري در نهايت، كار ساواك را 
اين سوال جواب نداده است كه يك چريك فدايي كه در هنگام دستگيري 
به هيچ دنياي ديگري جز همين دنيا اعتقاد ندارد و قرص سيانورش را مي 

شكنجه اطالعات ندهد، يعني جانش را آگاهانه فدا مي كند،  خورد تا زير
را در اختيار » حقيقت«چگونه مي تواند داوطلبانه و بدون فشار و شكنجه 

بازجويانش بگذارد؟ به طور طبيعي چگونه مي شود به اين بازجوئيها آن 
  داد؟» روانشناختي«مي نويسد جنبه  20گونه كه نويسنده در صفحه 

به طور طبيعي مي تواند اشتباهاتي مرتكب شود و خطا  انسان در حركت
ناپذير بودن، فقط در مورد  كساني صادق است كه هيچ حركتي نمي كنند. 
براي رهيافت شيوه هاي موثرتر همراه با تغيير و تحوالت زمان و مكان، نقد 
رويدادهاي گذشته امري الزم است تا بتوان با تكيه به دستاوردها و تجارب 

ساختن امروز و آينده پرداخت. اما شيوه وزارت اطالعات و هركس آن به 
كه بدين شيوه صحه بگذارد نقد نيست بلكه تحريف و ساختن يك تاريخ 

  جعلي مبني بر نياز امروز حاكمان است. 
) مبارزه مسلحانه در ايران 21و  20نويسنده كتاب، در پيشگفتار، (صفحه 

در مورد جنبش جهاني در آن اما مي داند. از انقالب الجزاير و .. » تقليد«را 
اين مبارزات از سوي جواناني هدايت و رهبري مي شد «زمان مي نويسد: 

طرحي نو در «كه نظم امپرياليستي را بر نمي تابيدند و مي خواستند 
هاي فدائي خلق به حدي  كينه ورزي نويسنده نسبت به چريك .»اندازند.

رايط جهاني آن زمان را در مورد ديدگاه خود نسبت به ش است كه او
چريكهاي فدايي خلق تعميم نمي دهد و وقتي نوبت ايران مي رسد آن را 

مبارزه مسلحانه در «تقليد و وابسته بودن ارزيابي مي كند و مي نويسد: 
» ايران نيز با الهام و يا به عبارت صحيح تر با تقليد از اين مبارزات آغاز شد.

  » وه مبارزه مسلحانه را از آنان وام مي گرفتند.نوع و شي«و اين گروهها 
در اينجا نويسنده به صراحت از رژيم شاه و سيستم ساواك دفاع كرده 
است. زيرا شاه هم تالش مي كرد كه اين مبارزان كمونيست كه اساس 
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كارشان عدم وابستگي به قطبها بود را وابسته، جلوه دهد. شرايط ايران در 
عنان گسيخته چيز جدايي از شرايط كشورهاي  آن زمان با ديكتاتوري

اتفاقا شرايط ».  طرحي نو دراندازند«ديگر نبود كه جوانان آن مي خواستند 
ديكتاتوري ايران، فضا را حتا براي حركتهايي كه مبارزان و دانشجويان 
ديگر كشورها به صورت علني مي توانستند انجام بدهند به جوانان ايران 

  نمي داد. 
از تمامي  ، 1357از نخستين كنشها تا بهمن ريكهاي فدايي خلق كتاب چ 

گزاره هاي مردساالرانه و ارتجاعي رژيم جمهوري اسالمي براي ارائه تصوير 
  منفي از زنان فدايي استفاده كرده است.

محمود نادري  با آوردن بخشهايي از برگه بازجويي در البالي حرفهاي 
د. معلوم نيست در مورد اسامي كه خود، دروغهايي پشت هم رديف مي كن

به كار مي برد و به آن رفرانس مي دهد، نوشته ساواك مبنا است يا نوشته 
حرفهاي خود را زنداني و يا حرفهاي نويسنده كتاب كه در موارد بسياري 

  به حساب برگه هاي بازجويي مي گذارد.
ه استفاده در كتاب وزارت اطالعات به ويژه  در مورد نقش زنان از اين شيو

شده است. نويسنده نقش زنان را توجيه خانه هاي تيمي، كار تايپ و پلي 
اين نظر دقيقاً ناشي از ديدگاه مردساالرانه نويسنده  بر شمرده است. كپي

براي شكل دادن به يك خانه تيمي، مردي كه همراه گويد  او نميچرا  است.
ديدگاه مردساالرانه  با چنينرفيق زن است نقشي براي توجيه خانه ندارد. 

اگر دنباله داند.  پيوستن آنها به مبارزه را دنباله روي از ديگري مياست كه 
همه اين كارها توسط رفقاي مرد هم صورت گويد كه  روي بوده چرا نمي

  گرفته است.
اكثريت مطلق زناني كه به سازمان چريكهاي فدايي خلق پيوستند افرادي 

دهه پيش قرار  4د. اگر خود را در شرايط تحصيل كرده و يا دانشجو بودن
دهيم ورود زنان به جنبش چريكي و در كنار مردان در سنگر مبارزه عيله 
ديكتاتوري قرار گرفتن پديده اي مهم و بي سابقه در ايران بود. اين زنان 
افرادي بودند كه مي توانستند زندگي راحت داشته باشند و با بستن 

  يدادها، زندگي كنند. چشمهاي خود به حوادث و رو
كتاب مي خواهد وانمود كند كه زنان به شمول مردان فدايي از دانش 

به اسلحه و زنان به عنوان » عشق«تئوريك برخوردار نبودند. مردان با 
موجوداتي درجه دوم و به دنبال مردان، وارد اين جنبش شدند. هر كسي 

ه ماموران ساواك اگر شالقي به بدنش خورده باشد و يا رعب و وحشتي ك
ديده باشد، پوچي اين را براي شكار مردان و زنان مبارز راه انداخته بودند 

را در رديف  فردحرف را مي فهمد. در آن دوره مطالعه و داشتن كتاب، 
شناخت و دانش امري نسبي كساني قرار مي داد كه با ديگران فرق داشت. 

ن افراد جامعه خود بودند. اگر تري ترين و آگاه است. رزمندگان فدائي با دانش
هاي بزرگ آن  يكي از علت بود،محدود جامعه در كل دانش گفته شود كه 

و  در نتيجه ايراد اين امر به حافظان  ساختار ديكتاتوري حاكم بود
در آن زمان زنان فدايي از  گردد. ديكتاتوري و  استبداد در ايران بر مي

تخاب مبارزه در انحصار افراد تئوريسين جمله آگاه ترين زنان بودند. البته ان
نيست. بر عكس، كشيدن زنان و مردان از اقشار متفاوت و نيز در سطحهاي 
متفاوت به مبارزه هنر يك سازمان انقالبي است. بودن مادران در اين 

اري اين جنبش بوده است. اگر قبول كنيم كه ذسازمان نشان دهنده تاثيرگ
خاب است و اين انتخاب از عهده هر كسي بر مبارزه با وضع موجود يك انت

نمي آيد پس وجود افراد گوناگون و در سطوح گوناگون خود دليلي بر 
  وجود پايگاه اجتماعي فدائيان بوده است.

از نگاه نويسنده كتاب كارهاي انتشاراتي اهميت ندارد. در حالي كه همين 
رد بستگي به كارها را رفقاي مرد هم انجام مي دادند و رفقاي زن و م

  توانايي خود مسئوليتهاي مشتركي به عهده مي گرفتند. 
معرفي » دست و پا چلفتي«كتاب، افسرالسادات حسيني را  703در صفحه 

تقريبا «مي كند و از قول يك زنداني ديگر او را فردي معرفي مي كند كه 
  » آگاهي تئوريك او نزديك به صفر بود.
به نقل از بازجويي  492گران در صفحه در مورد نزهت االسادات روحي آهن

چندين بار او را در  45در سال «مرتضي ماهرويان نوشته شده است كه: 
دانشگاه ديدم كه اكثر اوقات نيز به اتفاق برادرش اصغر روحي آهنگران بود. 
او در اعتصابات دانشگاه شركت مي كرد و تقريبا در دانشگاه او را به اين 

  به همراه برادرش در  45دين بار كه او را در سال عنوان مي شناختند. چن

  

  
  

دانشگاه ديدم نظريات چپ او مشخص مي شد و بهمن نيز از نظر رواني 
خود اين كتاب نيز اذعان مي مي بينيم كه » تحت تاثير شخصيت او بود.

شخصيت نزهت ديگران و منجمله برادرش را تحت تاثير قرار مي كند كه 
نده كتاب تالش مي كند تا شخصيت اين رفيق دهد. از اين رو نويس

  برجسته را تخريب كند.
نزهت السادات روحي «در مورد اين رفيق مي نويسد:  587در صفحه 

آهنگران چهره اي دوگانه است. چرا كه هم در ازدواجهاي تاكتيكي براي 
ديگران نقش داشته است و هم زندگي خود او، قرباني گسيختگي سازماني 

  » شده است.
نفوذ انكارناپذير نزهت السادات روحي آهنگران كه دبير رياضي بود بر 
شاگردانش، براي مثال رفقا زهرا آقانبي قلهكي و زهره مدير شانه چي آن 

رفتار «چنان بود كه نويسنده مجبور شده به آن اعتراف كند و بنويسد:  
 نزهت روحي آهنگران موجب شيفتگي دانش آموزان مدرسه به آموزگارشان

  » شده بود.
پس از اين اعتراف مرحله تخريب را شروع مي كند و داستان را به گونه اي 
سرهم بندي مي كند گويا  عالقه اين دو به نزهت، محروميت از محبت، 
مشكل خانوادگي بوده است. گويا سازمان با همه ريسكهايش و منجمله 

راي تزريق ريسك جاني، آژانس همسر يابي تاكتيكي و سازمان خيريه اي ب
محبت بوده است. در مورد رفيق زهرا آقانبي قلهكي اظهار نظر مي كند كه 

  » از كمبود محبت و توجه در خانواده رنج مي برد«
آيا در آن شرايط كه قوانين دست و پاگير شريعت امروزي در كار نبود، 
راههاي آسان تري براي اين زنان براي رهايي از مشكالتشان وجود نداشت 

انتخاب كنند و جانشان را در رويارويي با گرفتن را بور شوند سالح كه مج
  ؟دشمن از دست بدهند

زي خود از يمحمود نادري تالش مي كند تا منطبق با نگرش زن ست
شيرين معاضد و مرضيه احمدي اسكويي كه در درگيري خياباني در برابر 

ي نشان چشم مردم با ماموران جنگيدند، تصويري به عنوان زنان معمول
  دهد. 

در مورد مرضيه احمدي اسكويي كه به عنوان يك چريك فدايي و يك 
روشنفكر برجسته شناخته شده است، او را انزوا طلب و بدبين به همه، 
معرفي مي كند. مرضيه اي كه در دانشگاه از عناصر فعال اعتصابهاي 

قش ن 49دانشجويي دانشسراي عالي بود. او در اعتصابات اسفند ماه سال 
در  50رهبري داشت. بعد از تعطيلي دانشسراي عالي  در خرداد سال 

همين رابطه دستگير شده و زير فشار قرار گرفت و بعد از آزادي زير كنترل 
  مداوم بود. وي سپس به اسكو تبعيد شد.

من نمي خواهم با نويسندگي زندگي «مرضيه احمدي اسكويي مي نويسد: 
وي با پيوستن به » ا با زندگيم بنويسم.كنم بلكه مي خواهم قصه هايم ر

در فعاليتهاي سازمان به عنوان يك كادر شركت  ،سازمان، عالوه بر نوشتن
و » نخستين مرگ» «دختران كولي«فعال داشت. از وي داستانهايي مانند 
  نيز اشعار زيادي بر جاي مانده است. 

عاضد در مورد شيرين م» حماسه مقاومت«رفيق اشرف دهقاني در كتاب 
زحمت تايپ نوشته هاي مرا رفيق شيرين معاضد كشيد. : «مي نويسد

همچنان كه آثار ديگري از سازمان در آن مقطع اغلب توسط او تايپ 
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مي شد. انجام اين كار با توجه به امكانات موجود و لزوم شديد مخفي كاري 
فاده واقعا دشوار بود. براي اين كه صداي تايپ به بيرون نرود شيرين با است

از لحاف و تشك، در گوشه اي از اتاق، اتاقكي درست كرده بود كه تنها جا 
وزارت اطالعات » براي نشستن خودش (روي زمين) و تايپش را داشت.

نمي تواند سطح اين كار را پايين آورده و ذره اي از ارزش آن بكاهد. رفيق 
ق حميد در ارتباط با رفي 1349شيرين معاضد رفيقي بود كه اسفند سال 

اشرف وارد كار مخفي شد و زندگي پربارش او را به يكي از ارزنده ترين 
  رزمندگان فدايي تبديل كرد. 

در مورد شيرين نوشته شده، يعني ثبت رويدادها و  هم كههمين حد 
فعاليتهاي سازمان، كار مهم و قابل ارزش است. اشرف دهقاني به تكثير اين 

اشاره مي كند. مالحظه مي شود كه  كتاب توسط ابراهيم پوررضاي خليق
در انتشارات سازمان هم زنان و هم مردان بستگي به توانايي آنان نقش 

  داشته اند و تايپ كردن فقط كار زنان نبوده است
، براي مخدوش كردن چهره اعظم روحي 595نويسنده كتاب در صفحه 

بود  سرعت عمل قلهكي در تخليه و ترك خانه چنان«آهنگران مي نويسد: 
  » كه حسادت اعظم روحي آهنگران را برانگيخت.

، همه عقده هاي زن ستيزانه اش را يك جا خالي مي 822وي در صفحه 
نقش زنان در گروه كامال تعريف شده و مشخص بود؛ در «كند و مي نويسد: 

آغاز توجيه خانه تيمي و سپس در صورت داشتن صالحيت، مشاركت در 
به رابطه جنسي بينجامد امري مذموم و در  عمليات. دلدادگي خصوصا اگر

  » حكم خيانت به گروه بود و خاطي مستحق مجازات مرگ.
تمام تالش نويسنده در داستان سرايي اش اين است كه با استفاده از برگه 
هاي بازجويي، كه صحت آن هم مورد تاييد هيچ منبع مستقلي نيست، 

مايگي تحقير وايي را با فرتاييدي بر گزاره ضد زن خود بياورد و زنان فد
كند. فراموش نكرده ايم كه در آن زمان، وقتي به پايگاههاي سازمانهاي 
انقالبي حمله مي شد، ماموران ساواك در رديف مداركي كه به دروغ اعالم 

بود. در » قرصهاي ضد حاملگي«به دست آورده اند، در پايگاه مي كردند كه 
دو نفر را چنان موشكافانه مي آورد و اين كتاب در جايي رابطه عاطفي بين 

  در جايي ديگر فقدان اين رابطه را برجسته مي كند.
بلكه » توجيه خانه«جذب زنان به جنبش فدايي نه به خاطر زن بودنشان يا 

به دليل انتخاب مبارزه و قبول عواقب مبارزه از جانب آنان بود. اين اصلي 
مي گيرد و بر عكس با وارونه  است كه نويسنده در برخورد به زنان ناديده

  جلوه دادن واقعيت مبارزه سترگ زنان فدايي را مخدوش مي كند.
زنان فدايي مبارزاني بودند كه مرگ را به لرزه در آوردند. دستاورد شركت 
وسيع زنان در جنبش مسلحانه، مداخله فعاالنه بي شمار زنان در دوران 

د از انقالب بود. طبيعي است انقالب و جذب آنها در سازمانهاي سياسي بع
وزارت اطالعات آخوندها، كساني را كه دوشادوش مرگ و پيشاپيش مرگ، 

براي تغيير خود يا به عبارتي رساتر با هويت زنانه خويش زنانه  لباس در
  را تحقير كند. ننابي شرمانه آرا بر نتابد و چنين  خاستند شرايط به پا

اي داشتند. از  هاي جاودانه نقش ،قزنان فدايي در جنبش چريكي فدايي خل
هاي  شركت در عمليات مسلحانه، عضويت در كميته مركزي، روياروئي

هايي  نقش ؛مستقيم با ساواك، تحمل شكنجه و قرار گرفتن بر تيرك اعدام
  نمي تواند آن را از تاريخ پاك كند.  اي كه هيچ انگاره مردساالرانه

لهي،  مرضيه احمدي اسكويي ، ياد رفقا مهرنوش ابراهيمي، پوران يدا
معاضد (فظيلت كالم) ، نزهت السادات روحي آهنگران، رفيق پروين 
فاطمي، پري ثابت، فاطمه حسن پور اصيل، فاطمه (شمسي) نهان، فاطمه 
افدرنيا، الدن آل آقا، مهوش حاتمي، عزت غروي ، فريده غروي، زهره 

الب زاده، نسترن آل مديرشانه چي، ميترا بلبل صفت، مريم شاهي، مينا ط
آقا، رفيق گلرخ مهدوي،  فاطمه حسيني ابرده، طاهره خرم، افسرالسادات 
حسيني، نادره احمد هاشمي، سيمين توكلي، اعظم روحي آهنگران ، رفيق 
زهرا آقانبي قلهكي، فردوس آقا ابراهيميان، رفيق صبا بيژن زاده، غزال 

پنجه شاهي،رفيق  آيتي، سيمين پنجه شاهي، رفيق نسرين  (پريدخت)
هاي  رفعت معماران بناب،كه با نقش خود در مبارزه مسلحانه طي سال

هاي مهمي به ما آموختند را گرامي مي دارم و  ،درس1357تا بهمن  1349
هميشه آنان نمونه انسانيت، فداكاري، عشق و انتخاب آگاهانه  نم براي

  خواهند بود.
  

ايط فشار و شكنجه از ناديده گرفتن شرايط بازجويي و تحفيف شر 
  شگردهاي نويسنده كتاب است.

براي نمونه در مورد شهاب رضوي كه يك روز بعد از دستگيري زير شكنجه 
شهاب رضوي از ضرباتي كه به او «مي نويسد: 592جان مي بازد در صفحه 

وارد شده بود؛ اظهار ناراحتي و درد مي كند. او را براي درمان به 
 26/3/53ند. اما معالجات موثر واقع نگرديد و در بيمارستان شهرباني برد

  فوت كرد. 
در مورد بهمن روحي آهنگران نوشته است كه اعتراف وي باعث دستگيري 

 633و ضربه زدن به خانه هاي تيمي شده است. در حالي كه در صفحه 
عيت كميته سب«سد: يمجبور مي شود به شكنجه اعتراف كند و مي نو

ي وي در  يري بهمن روحي آهنگران و شكنجهمشترك به هنگام دستگ
مراحل مختلف بازجويي چنان بود كه پاهاي او سياه شد. به همين علت او 

معلوم » ارتش منتقل كردند و زير عمل جراحي رفت. 502را به بيمارستان 
نيست چطور اين رفيق با تني تكه تكه شده همراه اكيپهاي گشتي براي 

   ؟فته استشناسايي خانه هاي تيمي مي ر
كساني كه روزهاي پر شور انقالب بهمن را به ياد دارند، دروغ محمود 

مردم همه دست در كار انقالب و برچيدن بساط «نادري كه مدعي است 
،  »ديكتاتوري بودند، اقدامات چريكها آشكارا فرقه اي و انزواجويانه بود

  كامال آشكار است.
از  ساواك صورت گرفته است جناياتي كه توسطنويسنده كتاب بي شرمانه 

شانه ساواك برداشته و به پاي مبارزاني گذاشته كه براي آرمانهاي عدالت 
جانشان را فدا كردند. طبيعي است اگر وزارت اطالعات  خويش خواهانه

مسئوليت رژيم پهلوي در كشتار فرزندان كشورمان را قبول كند، نمي تواند 
  را مخدوش كند.اين گونه بي محابا سيماي جنبش فدايي 

بنابراين، سالح تقديس گرديد و اين «مي نويسد:  830نادري در صفحه 
همان ضعف بنيادين چريكها بود كه بر پايه آن خطاهاي بي شماري را به 

  » قيمت نابود ساختن يك نسل مرتكب شدند.
ناعادالنه فقط از  يبه شكلنسبت دادن آن اين اتهام بزرگي است كه 

منافع  ،ري مذهبي بر مي آيد. در  گرانيگاه اين برخورددستگاه يك ديكتاتو
در يك  هاي ديكتاتوري شاه و جمهوري اسالمي) (رژيم مشترك ديكتاتورها

  مبارزان و مظلومان قرار دارند. آنها و در طرف مقابل قرار دارد طرف 
هاي ديكتاتوري وقتي عضوي از خانواده پا به ميدان سياست  در رژيم

قرار  يخانواده زير فشار و سركوبگري دستگاه اطالعات گذارد، اعضاي مي
. كه چه ه استدر جمهوري اسالمي به خوبي ديده شدچيزي كه گيرند.  مي

طور يك خانواده از مادر سالخورده تا فرزندان كوچك همگي گرفتار 
شوند. نگارنده اين كتاب به جاي محكوم كردن  هاي سركوب مي پنجه

رد را هم اراي سركوب زنان و مردان مبارز، اين موعامالن اين نوع برخورد، ب
  گذارد.  ها و خانواده هايشان مي به پاي ضعف چريك

با مبارزه مسلحانه  "توده"عدم همراهي «مي نويسد كه  716در صفحه 
ترين افراد به اعضاي متواري گروه بنا به هر دليلي  سهل است؛ بلكه نزديك

وي براي نمونه در ميان » كردند. ميبا ساواك و عليه فرد متواري همكاري 
هاي فدايي خلق فعال  شمار رزمندگان فدايي كه در صفوف چريك اين بي

   بودند به دو مورد اشاره مي كند بدون آن كه شرايط اين موارد را تشريح كند.
اين كند كه گويا  ها به شكلي تاريخ نگاري مي نويسنده در مورد عضوگيري

در حالي كه است.  صورت گرفته فاميلي و دوستي بر اثر فشارها  عضو گيري
براي و خودم در آن زمان يك دانش آموز بودم  اين طور نبود. مثالً من
خشايار سنجري توانستم با كردم. روزي كه  مي وصل به سازمان تالش

من بودم كه مصرانه از او قرار خواستم. به ياد دارم خود اين تماس بگيريم، 
از تمام خطراتي كه يك  ي و اعظم روحي آهنگرانسنجر خشايار قاكه رف

 .ندكند، مثل زندان، شكنجه و اعدام برايم صحبت كرد مبارز را تهديد مي
بعد از خواستند كه من چشم بسته راهي را انتخاب كنم.  چرا كه آنها نمي

در مدارس بين دانش آموزان وجود  بسياري حماسه سياهكل، شور و شوق
هاي آن زمان كه رزمندگان فدايي را  وزنامهداشت. بر خالف تيتر ر

در بين دانش آموزاني كه من با آنان در تماس  ،ناميدند مي» خرابكاران«
  هاي فدايي به اسطوره تبديل شده بودند.  بودم چريك

 562جا الزم است به افشاي دروغي نيز  بپردازم كه در صفحه  ندر همي
اند. گفته  سنجري نسبت دادهكتاب، از قول بازجوئي من به رفيق خشايار 
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جائي كه فاتح "ام كه خشايار  شده است كه گويا من در بازجوئي خود گفته
جائي را كه نيك طبع را كشته بودند نشان "و يا  "را كشته بودند نشان داد

اي است كه جعلي  باشند و خود نمونه . اين سخنان دروغ محض مي"داد
  كند.  ده را كامالً آشكار ميهاي مورد استناد نويسن بودن باز جوئي

، جنبش فدايي را به دادگاه 721كتاب نويس وزارت اطالعات در صفحه 
نها جرم تراشيده و آهاي جمهوري اسالمي براي  برده و همچون بيدادگاه

بدون كسب موفقيتي درخور، چنان كه «حكم كرده كه جنبش مسلحانه 
يد و پرونده آن بدون آن تبليغ مي شد و يا انتظار مي رفت به خاموشي گراي

دريافت كرده باشد، » نبرد با ديكتاتوري شاه«كه نمره قبولي در جهت 
  » بسته شد.

سوال از محمود نادري اين است كه اگر آن پرونده جنبش فدايي بسته 
شده، چرا دستگاه عريض و طويل وزارت اطالعات با صرف بودجه هاي 

ها و با  دست بردن در بازجوئيها و با  كالن و با زير و رو كردن پرونده
ها را در يك كتاب قطور، كه جلدهاي بعدي آن  تحريف حقايق اين پرونده

  كند؟  باز ميآنرا هم در راه است، دو باره 
آيا اين خود نشان دهنده اين نيست كه از نگاه مبارزان نسل كنوني، پرونده 

وزارت هاي بسيار براي آموختن دارد؟ و آيا تالش  جنبش فدايي درس
 ياطالعات براي مخدوش كردن سيماي يك جنبش اصيل، دليل روشن

گر در آن  هاي فدايي خلق نيروي موثر و مداخله براي اين كه بگوئيم چريك
 دوران بودند نيست؟ 

  1387آذر ماه 
Zinat_mirhashemi@yahoo.fr 

  

  

  »ائي خلقچريك هاي فد«كتاب 

  سند محكوميت استبداد 

 

 هايده مغيثي

  

 "1357از نخستين كنش ها تا بهمن  -چريك هاي فدايي خلق "كتاب  
انتشار يافته، با  "موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي"را كه  توسط 

 50و  40توجه خاصي خواندم: اول از اين جهت كه مرا به فضاي دهه هاي 
از آن باز گرداند. حسن ضيا ظريفي را  دوران جواني و دانشجوئي و پس

درصحن دانشكده حقوق دانشگاه تهران بيادم آورد كه هميشه با لباس 
مرتب  با همراهان هميشگي در گوشه اي مشغول بحث و گفتگو بود.  تنها 
بعدها بود كه دانستم اتوريته آشكار آن جوان آراسته در ميان دانشجويان 

طرارشديت او بود از چه نشĤت مي گرفت. كه به نظر ما سال اولي ها بخا
اين دوراني بود كه دست يافتن به نظام سياسي انساني ترآزادترو عادالنه 
تربا اتكا به مدل هاي آن سوي مرزها چه آسان به نظر مي رسيد . خواندن 
گزارش هرپيكارانقالبي و روايت هر درگيري و جان باختگي يا دستگيري 

ضاي آن دوران مي برد وذهن خود را ميكاويدم تا هريك از فدائيان مرا به ف

فالن خبر را در چه  ،به ياد آورم درفالن تاريخ بخصوص چه مي كردم
حالتي گرفتم و بازتاب اين رويدادها بر من ودوستان همفكرم چه بود. 
خواندن كتاب نيزمرورحزن آلودي بود از آن همه جان هاي ارزشمندي كه 

يك نظام سياسي خود كامه به خاك افتاد تا در دو دهه در راه سرنگوني 
رژيم خودكامه ديگري خشن تر و حق بجانب تر از نظام پيشين جايگزين 

 آن شود. 
هدف من از اين مختصر  بررسي درستي يا نادرستي اطالعات ارائه شده 
در اين كتاب نيست . چنين بررسي در توان كساني است كه بعنوان عضو يا 

به جنبش چريكي آن دوران اطالعات دقيق و  هوادار فعال و نزديك
صالحيت الزم براي تشخيص سره از ناسره و تحليل روايات اين كتاب را 
دارند. ارزيابي سياسي اين جنبش نيز كاري است كه ديگران از جمله 
معدود بازماندگان جنبش تا حدودي (هرچند نه بطور شايسته و بايسته 

عكس العمل يك خواننده است كه  با )انجام داده اند. اين مختصرصرفا 
كتاب وتحقيق تاريخي و اتيكت تحقيق  چندان بيگانه نيست و در دوران 
اوج مبارزات فدائيان در ايران زندگي كرده و مانند هزاران هزار عدالت 

با عالقه واعجاب   ،جوي ديگر، بدون آنكه معتقد  به جنبش مسلحانه باشد
   ل ميكرده.مبارزات چريكهاي فدائئ را دنبا

اولين عكس العمل خواننده در مورد اين كتاب اين است كه هدف از 
نوشتن آن  چه بوده و آيا نويسند گان در اين هزار صفحه تاريخ نگاري به 
هدف خودرسيده اند ؟ پاسخ پرسش اول روشن تر و آسان تر است .  باز 

متن خارج از  ،نويسي مغرضانه رويدادهاي سياسي و روايات يك جانبه
تاريخي و تحريف ايده ها وكردارسياسي و رفتار اخالقي شخصيت هاي 
سياسي اي كه در خاطره جمعي حرمت ويژه اي دارند شيوه متداول 
حكومت هاي خودكامه وابزارمطلوب دستگاه هاي امنيتي در كشورهاي 
استبداد زده است. اهل كتاب اهداف تاريخ نگاري دولتي را خوب مي 

ت تاريخ نگاري دولتي هيچگاه دررسيدن به هدف شناسند وبهمين جه
مورد نظرموفق نيست . چون ولو اطالعات نو و پنهان مانده اي را رو كند يا 
يك سر دروغ و تحريف تلقي مي شود و يا حد اقل با ترديد وسوء ظن 
خواننده روبرو مي شود . و از آنجا كه  اسناد ارائه شده در تاريخ نگاري 

تاثير  ،استفاده محققين جدي قرار نمي گيرد جع قابلفرمايشي بعنوان مر
  ماندني نيز ندارد. 

پرسش كليدي ديگري را نيز مطرح » چريك هاي فدائي خلق«كتاب 
اينكه آيا مي توان براي شناخت و درك واقعيات تاريخي يا شناخت  ،ميكند

 روحيات و اخالقيات انقالبيون يك دوره به  تاريخ نويسي اي اعتماد كرد كه
 ،و يا با استفاده از كيفر خواست ها   ،بر مبناي اوراق بازجوئي زير شكنجه

گزارشات ماموران و جاسوسان مراكز اطالعاتي و نظامي شاهنشاهي و 
اعترافات بازجوو شكنجه گر ساواك در دادگاه پس از انقالب تنظيم شده؟ 

زمان خود آيا مي توان  با استناد به مطالبي كه بازجو شوندگان درباره همر
براي بي اهميت جلوه دادن نقش افراد دستگير شده  تبعاٌ، در تشكيالت

گفته اند يا با تكيه بر جزئيات طوالني و بي اهميتي كه آنان براي گريز از 
و يا اطالعات به  ،افشا ي مطالب مهم و مورد عالقه بازجويان ذكر كرده اند

ر زير شكنجه بيان اي كه پس از طي مدت توافق شده د» سوخته«اصطالح 
به تحليل رواني و رفتاري چريك ها و نتيجه گيري هاي ، داشته اند

سياسي پرداخت ؟ و باآنكه نمي توان از نويسند گان دستگاههاي امنيتي 
انتظاراستفاده از روش تحقيق علمي و توجه به اخالقيات و اتيكت تحقيق را 

رين نشانه اي از داشت معهذا حيرت آور است كه در سرتاسر كتاب كوچكت
ترديد در درستي اين اسناد براي تنطيم كنندگان اين مجموعه به چشم 

  نمي خورد .                                                                           
، كتاب موفقي نيست. هدف مشخص »چريك هاي فدائي خلق«كتاب 

ي مقابله و ضديت با چپ دستگاه امنيتي حكومت از انتشار چنين كتاب
سوسياليتي است كه هميشه آنرا رقيب سرسختي براي خود ديده و حتي 

كماكان  ،در شرائط كنوني كه  با تمام قوا چپ را سركوب و پراكنده كرده
و تحقير شخصيت ها و » افشاء«از آن وحشت دارد و به تصور خود با 

چپ در ميان جوانان  سازمانهاي آن قصد دارد از نفوذ افكار ترقي خواهانه
كه درواقع به ضد ،بكاهد. اما كتاب نه تنها به اين هدف كمك نمي كند

خود تبديل مي شود چون به جواناني كه در دوران حكومت اسالمي بزرگ 
توجه  ،شده و تنها ذكر مصيبت هاي شهداي اسالمي به آنها خورانده شده
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ر در راه آزادي اين مي دهد كه جواناني با انديشه ها و ارزشهاي چپ سكول
مملكت مبارزه كرده و دراين راه كشته شده اند. با اين حال كتاب ارزش 
خواندن دارد . اوال همانطور كه اشاره شد با آنكه  هدف نويسندگان  بي 

  ،»انقالبيگري آنان از سر تفنن« ،اعتبار كردن چريكها ي فدائي خلق 
عشق به سالح و دست « ،» عضو گيري عجوالنه« ،آوانتوريسم فدائيان 
كتاب  ناخواسته تصوير ديگري از چريكها (و  ،بوده»  زدن آنان  به خشونت

از پي آمدهاي ناگزير حكومت  كمونيست ها و سوسياليست ها بطور عام) و
استبدادي ارائه مي دهد. خواننده جواني كه سانسور رژيم مانع از شناخت 

يبا همگي دانشجو يا مي بيند كه چريك ها  تقر ،تاريخ كشورش شده
 ،رياضيات ،دانش آموخته دانشگاههاي كشور در رشته هاي پزشكي

فلسفه و علوم  و چند نفري شاگرد اول رشته هاي خود  ،حقوق  ،مهندسي
عبدالكريم حاجيان سه پله).  ،مصطفي شعاعيان  ،بوده اند (عباس مفتاحي 

براي آزادي   او از خود مي پرسد چرا اين جوانان روشنفكرو تحصيل كرده
ميهن شان و بهبود شرائط مردم محروم دست به اسلحه برده اند؟  اوراق 

ارزان در اين كتاب بوضوح بازجوئي ها و گزارشات تجسس و دستگيري مب
ند ابتدا دهد بسياري از كساني كه بعدا به چريكها مي پيوند نشان مي

زايش دانش در هسته هاي مطالعاتي براي اف و درمبارزات صنفي دانشجوئي
سياسي و تاريخي خود و آشنائي با استراتژي ملت هاي ديگر براي آزادي از 
بندهاي استعمارو استثمار گرد هم مي آمدند. بسياري از آنان صرفا بخاطر 
داشتن  كتاب بازداشت مي شوند. آنها آرمان گرايان اراده گرائي بودند كه 

كم بر فضاي سياسي اميد داشتند با فدا كردن جان خود بر نوميدي حا
كشور غلبه كنند وحمايت تعداد نسبتا قابل توجهي ازجوانان را نيز در 

در شهرهاي شمالي و لرستان  ،شيراز ،قزوين  ،مشهد  ،تبريز  ،تهران 
  بدست آوردند.   ،....كه در صفحات اين كتاب منعكس است

را نمي توان  سراسر دروغ دانست .  » چريك هاي فدائي خلق«كتاب  
عضي از اطالعات گرداوري  شده ويا ابراز نظرهاي نويسندگان امنيتي ب

صرفنظر از نيت آشكار ان ها عاري از حقيقت نيست .اما هرچند جنبه هائي 
از آن درست باشد از جمله آنكه چريك ها بي توجه به واقعيات زماني و 
ن مكاني و با الگو برداري از جنبش هاي امريكاي التين توهم سرنگون كرد

اما بي اعتباري مورخ ، يك رژيم قهار را از طريق مبارزه مسلحانه داشته اند
امنيتي حتي اين واقعيت  را بي ارزش مي كند.  خالصه انكه كتاب بيشتر 
خواننده را  به  تامل درباره عوارض فاجعه بار حكومت هاي خود كامه فرا 

تبعا چنين  مي خواند تا درستي يا نادرستي راه فدائي و انديشه چپ .
  استنتاجي مورد نظر نويسنده(گان) كتاب نبوده . 

بهمين سبب كتاب بيانگر واقعيت  مهم تري است: اينكه ناداني حكومت 
گران نسبت به نتايج مخرب خودكامگي تا چه حد براي بقاي خودشان 
زيان بار است .  اينكه حكومت استبدادي و خفقان سياسي چه هزينه 

اينكه وقتي راه هر فعاليت اعتراضي قانوني و ، دارد مرگباري براي يك ملت
وقتي يك حكومت حتي حق آنرا به افراد ، مسالمت آميز مسدود باشد

ندهد كه چه نوع كتابي را بخوانند و صرف مطالعه كتابي كه اوآنرا 
وقتي مخالفت ، غيرمجازمي داند  جرم سياسي و مستوجب مجازات باشد

بله با آزادي خواهان و مخالفين ازتهمت خصومت تلقي  شود  و براي مقا
توطئه براي بر هم زدن اساس :«بودن و » در خدمت عناصر بيگانه «

و واضح ، استفاده شود امكان مبارزه مسالمت آميز از بين مي رود» حكومت
است كه مسئوليت تشديد خشونت بر عهده رژيم استبدادي است. البته 

زتاريخ وآموختن از تجارب  حكومت هاي خودكامه توان درس گرفتن ا
اسالف خود را ندارند. روشنفكران اما توان با زنگري خطاها و دست آوردها 

  ي گذ شته و آموختن از تاريخ را دارند. 
نكته آخر اينكه حال كه اسناد ساواك در باره سازمانها و احزاب سياسي 

اي بايد ديد آيا نوبت افش، غير خودي يكي پس از ديگري منتشر مي شود
اسناد مربوط به سازمانها و شخصيت هاي مذهبي و روحانيون در قدرت نيز 

و يا بايد در انتظار رژيم بعدي بود تا اين اسناد را (اگر آنها را ، مي رسد
                                       بكلي نابود نكرده باشند) منتشر سازد! 

*  

  

 پرده اي ديگر از چشم بندي هاي

  "گمنام امام زمانسربازان " 

  

  محمد رضا شالگوني

  

  

  هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق "

  "ثبت است بر جريده عالم دوام ما   

  ( حافظ )                                        

  

  

  

هاي مترقي  چهرة تاريخي چريك فدايي خلق در شرايطي در حافظه اليه
ايستادگي در مقابل استبداد و  مردم ايران به عنوان يكي از نمادهاي

اد و خفقان رژيم نابرابري ثبت شده، كه اوالً مردم با تمام وجود از بيد
ستودند  مقاومت مردمي را دربرابر آن مي ثانياً هر  بردند؛ شاهنشاهي رنج مي

بر خود نهاده بودند، جز  "فدايي خلق"و ثالثاً از زنان و مرداني كه نام 
ديدند.  پردگي به انبوه لگدمال شدگان چيزي نميفداكاري بي ريا و سر س

حافظة مردم را خطري براي خود  آنهايي كه اكنون اين نام نيك در
نامند، قبل از هر  مي "اسطوره سازي دروغين و بيهوده"بينند و آن را  مي

كوشند  ينه افكار عمومي وحشت دارند و ميچيز از ديدن چهرة خود در آي
و برابري را از شناختن نسب نامه شان محروم  نسل جوان مبارزان آزادي

  سازند.

  
چريك هاي "كتابي كه دستگاه اطالعاتي جمهوري اسالمي تحت عنوان 

منتشر كرده، به يك  " 1357فدايي خلق، از نخستين كنش ها تا بهمن 
لحاظ، كار تبليغاتي عجيب و سؤال برانگيزي است. زيرا اين كتابِ حجيم 

رفي چريك هاي فدايي خلق به روايت بازجويي عمالً چيزي نيست جز مع
ها و گزارشات ساواك شاهنشاهي. ظاهراً نويسنده يا نويسندگان كتاب 

اند كه خود عمالً به راوي  ي ساواك فرو رفتهها پروندهچنان در البالي 
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اند. گاهي به نظر مي رسد آنها حتي براي  امانت دار ساواك تبديل شده
اند و از دنياي  هاي ساواك چيزي نخوانده نوشتن اين كتاب جز پرونده

هاي چهل و پنجاه چيزي  فكري و اجتماعي ماركسيست هاي ايراني دهه
  دانند. مثالً به اين تكه نگاه كنيد:  نمي
ميالدي ، اختالفات چين و شوروي از پرده بيرون  1960در اوايل دهه "

، استالين ، رهبر اختالفات ظاهراً وجهي ايدئولوژيك داشت. مائو افتاد. اين 
وقت حزب كمونيست شوروي را تجديد نظر طلب مي خواند و متقابالً خود 
نيز متهم مي شد كه ناسيوناليزم چيني را به لباس ماركسيستي در آورده و 

لنينيسم را مورد حمله قرار داده  –از اين طريق اصول عام ماركسيسم 
  ) 58( ص  "است.

 "ن مردي مي اندازد كه گفته بود اين جمالت آدم را به ياد حكايت آ
. "خسن و خسين دختران معاويه بودند كه آنها را در مدينه گرگ خورد 

كسي كه فقط از درشت ترين تيترهاي تاريخ قرن بيستم خبر داشته باشد 
مي داند كه استالين سال ها پيش از آن كه اختالفات چين و شوروي علني 

ئو با استالين دعوا نداشت ؛ بلكه مرده بود و ما) 1953بشود ، (در سال 
(الاقل در سطح بحث هاي ايدئولوژيك) به استالين زدايي در شوروي دوره 
خروشچف معترض بود و آن را يكي از مظاهر تجديد نظر طلبي رهبران 

  شوروي مي ناميد.
بنابراين خواننده كتاب با اين سؤال ناگزير روبرو مي شود كه اين تكيه 

ساواك براي چيست؟ آيا حكومت امام زمان با انبوه  يك جانبه بر منابع
تاريخ نويسان و تاريخ پردازانش كه از بركت پول نفت، شمارشان هم دائماً 
در حال افزايش است، جز منابع ساواك چيزي براي گفتن در باره چريك 
هاي فدايي خلق ندارد؟ چنين چيزي بسيار بعيد مي نمايد. به نظر من ، 

را به عهده دارد كه مواضع دشمن را مي كوبد  "آتش تهيه"اين كتاب نقش 
تا بعداً تاريخ پردازان جيره خور با خيال راحت وارد عمل شوند. تصادفي 

اميد است اين اثر كه "مي گويد: ) 23نيست كه پيشگفتار كتاب (در ص 
اي  قطعاً آخرين روايت نخواهد بود، با توضيحات ديگراني كه خود در گوشه

   "اند، تكميل گردد. يان نقش ايفا نمودهاز اين جر
فراموش نبايد كرد كه تاريخ نويسي (و نه فقط تاريخ نويسي سياسي) 
همه جا و حتي در دموكراسي هاي ليبرالي، يكي از مهم ترين و 

ترين محورهاي پيكارهاي سياسي است. منتهي در  ايدئولوژيك
ه هاي ايدئولوژيك هاي ليبرالي، در مقابل بوق و كرناي دستگا دموكراسي

حاكم ، الاقل امكان تاريخ نويسي آلترناتيو هم وجود دارد. مثالً كسي كه در 
امريكا مجال و توان جستجوي حقيقت را داشته باشد ، آزادانه مي تواند به 

(نوشته هاورد زين) مراجعه كند  "تاريخ مردم اياالت متحده"كتابي مانند 
پذيرطبقه حاكم امريكا براي تا دريابد پشت صحنه پيكار تعطيل نا

چه خبري بوده است. اما در كشوري مانند تركيه اگر  "دموكراسي گستري"
اشاره  "تركان جوان"كسي جرأت كند مثالً به قتل عام ارمني ها توسط 

كنند جالي وطن كند، حتي اگر تنها برنده جايزه نوبل  بكند، مجبورش مي
تار حكومتي هستيم كه در مقايسه كشور در ادبيات باشد. و ما در ايران گرف

كند. در  با آن، حتي كماليسم تركيه چشم اندازي رويايي جلوه مي
جمهوري اسالمي كافي است كسي مثالً زندگي نامه رسمي خميني يا 

اي به جنايات شيخ فضل اهللا  خامنه اي را زير سؤال ببرد يا حتي اشاره
، تا به طور كامالً  نوري در سركوب آزادي خواهان جنبش مشروطيت بكند

رسمي و قانوني ، به اتهام توهين به مراجع ، به شالق و حبس طوالني 
محكوم شود. چنين حكومتي نه مي تواند از تاريخ پردازي در باره بزرگ 
ترين و با نفوذ ترين جريان ماركسيستي يكي از حساس ترين دوره هاي 

ند و نه مي تواند به اجتناب ك 1347 – 57تاريخ معاصر ايران ، يعني دهة 
روايت ساواك شاهنشاهي در باره آن اكتفا نمايد. درز گيري تاريخ يكي از 
مهمترين وظايفي است كه هر ديكتاتوري ِ ايدئولوژيك در برابر خود قرار 
مي دهد. بنابراين جمهوري اسالمي ، نمي تواند به خالء تبليغاتي ، 

  دهد.مخصوصاً در حوزه تاريخ معاصر ايران تن در ب
اما برسر تاريخ پردازي دلخواه جمهوري اسالمي در باره چريك هاي 
فدايي خلق فعالً مانعي وجود دارد كه بايد از ميان برداشته شود. هر نظري 

دهة پيش از انقالب داشته باشيم ، به اين  "مشي مسلحانه"كه درباره 
 حقيقت بايد توجه كنيم كه چريك هاي فدايي خلق و ساير گروه هاي

ماركسيست هم سو با آن ، عموماً جمع انسان هاي جان بركفي بودند كه 

بي آن كه چشمي به مقام و قدرت يا حتي پيروزي سريع داشته باشند ، 
عليه ديكتاتوري خفه كنندة شاهنشاهي برخاسته بودند و همه مي دانستند 

رزه كه عمر چريك قاعدتاً نمي تواند طوالني باشد. چيزي كه آنها را به مبا
كشاند، پيش از هر چيز نفرت از ديكتاتوري و امپرياليسم بود و  مي

سرسپردگي به عدالت خواهي و برابري طلبي. و با همين هويت بود كه آنها 
در ميان اليه هاي مترقي مردم شناخته شدند و ارج يافتند. بعالوه بخش 

اند و  زندهبزرگي از كساني كه خاطره جانفشاني آنها را به ياد دارند، هنوز 
صرف نظر از عقيده امروزي شان در باره شيوه مبارزه آنها، هم چنان ياد 

ها نيز، علي رغم  دارند. به نظر من، مجاهدين خلق آن سال آنها را عزيز مي
اين كه هنوز نتوانسته بودند خود را از چنگ بعضي تعصبات مذهبي 

گرفتند.  رار ميهاي مترقي در همان رده ق برهانند، در ذهنيت همان اليه
براي از بين بردن اين حقيقت است كه دستگاه اطالعاتي جمهوري اسالمي 
ناگزير شده به اسناد ساواك شاهنشاهي متوسل شود. آنها مي كوشند اوالً 
بازجويي ها و گزارشات ساواك شاهنشاهي را به عنوان اسناد تاريخي معتبر 

رمت چريك هاي فدايي خلق جا بزنند؛ ثانياً به كمك آنها نام و خاطره پرح
و البته همه مبارزان كمونيست كشور ما عليه ديكتاتوري شاهنشاهي را در 
ذهن مردم خراب كنند و باالخره، ثالثاً هر نوع انديشة براندازي انقالبي و 

  حتي تشكيالت انقالبي مخفي را بي اعتبار و بي حاصل نشان بدهند.  
 ان كنوني آنهادو كلمه در باره اسناد ساواك و صاحب

اند كه اعتراض به اعتبار  كرده نويسنده يا نويسندگان كتاب پيش بيني مي
اسناد ساواك نخستين چالشي است كه با آن روبرو خواهند شد. بنابراين 

اند ( نگاه كنيد به  دفاع از اعتبار اين اسناد را نخستين وظيفه خود قرار داده
دفاعيه شان اين است كه هر و چكيدة  .) 20 – 21پيشگفتار كتاب ، ص 

چند مراحل اوليه هر بازجويي ممكن است گمراه كننده باشد ، ولي 
حاوي اطالعات دقيق و قابل "هاي تكميلي و تفصيلي بعدي  بازجويي

اعتنايي است ... روحيات بازجويي شونده و يا ديگر افراد گروه و همچنين 
به لحاظ روان شناختي  مناسبات بين آنها نيز در آنها بازتاب مي يابد كه

  . "بسيار حائز اهميت است
شود گفت؟ هر نظري در بارة نتيجه كار  در باره اين دفاعيه چه مي

، قبل از هر چيز بايد يك نظر اخالقي و انساني باشد و گرنه  شكنجه گران
، با هر  ضرورتاً يك نظر شريرانه است. زيرا بي طرفي در باره شكنجه

نا خواه همدستي با شكنجه گران است. اما  ، خواه توجيهي كه باشد
توانند در بارة كار اسالف خودشان موضعي  نمي "سربازان گمنام امام زمان"

اخالقي بگيرند و آن را محكوم كنند، زيرا چنين موضعي به طور گريزناپذير 
به معناي محكوميت كار و كاركرد خودشان هم خواهد بود. تصادفي نيست 

توحش شكنجه گران ساواك و حتي از شكنجه تقريباً،  كه در تمام كتاب از
سخني به ميان نمي آيد. بعالوه آنها مي دانند كه هر سخني در باره 
شكنجه، الاقل تا حدي، اوالً اعتبار اطالعات موجود در اسناد ساواك را زير 
سؤال خواهد برد؛ ثانياً مقاومت و نيز حال و روز انسان هاي زير شكنجه را 

واننده تداعي خواهد كرد. و اين هر دو دقيقاً چيزهايي هستند در ذهن خ
كه نويسندگان كتاب مي خواهند از ذهن خواننده پاك كنند تا بتوانند به 
هدف هاي تبليغاتي شان دست يابند. در عوض آنها وانمود مي كنند كه 
مي خواهند در بارة ارزش اطالعاتي اسناد بازجويي ها ، نظر ِ به  اصطالح 

 "كارشناسي"و ارزيابي تحليلي ارائه بدهند. و با اين نظر  "رشناسيكا"
به لحاظ روان "است كه مخصوصاً تأكيد دارند كه اسناد بازجويي ها 

. الزم نيست آدم تجربه اي از بازجويي و "شناختي بسيار حائز اهميت است
شكنجه داشته باشد تا بداند كه روان شناسي انسان زير شكنجه نمي تواند 

ابل اتكا باشد. عموماً هر انسان زير فشار و سركوب نقابي به چهره دارد كه ق
به دقت مي كوشد خويشتن خويش را پشت آن پنهان كند. حتي انسان 
هايي كه در زير شكنجه مي شكنند ، معموالً خويشتن خويش را بروز نمي 
دهند ، بلكه فقط نقاب شان را عوض مي كنند. بعد از مرحله اي آنها 

كن است خويشتن خويش را حتي از خود نيز بپوشانند و يا براي مم
هايي  دهند؛ يا دقيقاً چون انسان هميشه آن را گم بكنند، اما آن را بروز نمي

درهم شكسته اند ، جرأت نمي كنند آن را بروز بدهند. شكنجه گران و 
ها  ندانند كه حتي شكسته ترين انسا همچنين ارباب (يا اربابان) آنها نيز مي

دهند. اما ناگزيرند  هايي نقابدار هستند و مكنونات شان را بروز نمي انسان
توانند آرامش پيدا كنند. در  آنها را با همان نقاب شان بپذيرند و گرنه نمي
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دنياي سركوب شده، سركوب گران نيز نقاب به چهره دارند، نقابي كه پشت 
غالب موارد (ولي البته نه آن نگراني و ناتواني شان را پنهان مي كنند. در 

توان اطالعات  تأكيد دارم) با شكنجه مي "نه هميشه"هميشه، و روي اين 
مشخصي را از فرد زير شكنجه بيرون كشيد ، ولي هرگز نمي توان به دنياي 
دروني او راه يافت. زيرا با افزايش شكنجه، دنياي نُه توي روان شناسي 

وتر مي شود. اگر جز اين بود ، ت -در -تر و تو قرباني شكنجه پر پيچ
كشورهايي كه مبارزات مردم توانسته است شكنجه را در آنها از حالت 
روتين خارج سازد و (الاقل در سطح رسمي به عنوان جنايت معرفي كند) 

بايست از نظر اطالعاتي آسيب پذيرتر از كشورهايي بودند كه شكنجه در  مي
چنين نيست. شكنجه فقط به لحاظ آنها يك قاعده است. اما مي دانيم كه 

  اخالقي محكوم نيست ، به لحاظ عملي نيز ناكارآمد است.
اما مسألة مهم تر نه ارزش اطالعات موجود در اسناد ساواك ، بلكه 
استفادة گزينشي از اين اسناد است. در حال حاضر ، اطالعات موجود در 

مي قابل اين اسناد فقط و فقط براي دستگاه اطالعاتي جمهوري اسال
 است و  "سربازان گمنام امام زمان"استفاده است. يعني كليد آنها در دست

آنها هستند كه تصميم مي گيرند چه چيزي را منتشر يا مخفي كنند يا 
حتي چه چيزي را از بين ببرند يا به اسناد موجود بيفزايند. و تا جمهوري 

ين كليد داران اسالمي پا برجاست اميدي به نجات اين اسناد از دست ا
بهشت وجود ندارد. تصادفي نيست كه آنها از ميان انبوه عظيم اوراق 
بازجويي هاي ساواك چيزهايي را منتشر مي كنند و طوري منتشر مي 
كنند كه به كارشان آيد. حقيقت تاريخي از نظر اينها تا حدي اعتبار دارد 

ويت كند. با اين را به مخاطره نيندازد ، بلكه حتماً تق "مصلحت نظام "كه 
معيار ، طبيعي است كه آنها به خود حق مي دهند كه همه اسناد تاريخي ، 
واز جمله اسناد ساواك را دستكاري كنند. فراموش نكرده ايم كه آنها با 

چه كردند ؛ يا با انبوه مدارك و شاهدان رشتة پايان  "النة جاسوسي"اسناد 
ي چه كردند. پرونده هاي ناپذير قتل هاي زنجيره اي و غير زنجيره ا

ساواك نيز هميشه در دست آنها نشان دهندة ضعف ، فساد و بيرحمي 
عالج ناپذير كمونيست ها ، مجاهدين ، ملي گراها ، ليبرال ها و حتي 

خواهد بود و گواه رشادت ، مظلوميت و شهادت  "آقا"مسلمانان غير مقلد ِ 
وده چنين بوده و تا هست تا ب "نظام". اين "روحانيت مبارز"طلبي پيروان 

معيار بسيار  "مصلحت نظام "چنين خواهد بود. حقيقت اين است كه 
مي شود ( به قول خميني )  "مصلحت نظام"كشداري است. اگر بنا به 

حتي نماز و روزه را موقتاً تعطيل كرد ، چرا نشود حقيقت هاي زميني را 
ه چيزي نيست ، براي هميشه ناديده گرفت. دستكاري در اسناد ساواك ك

 "مي شود حتي قانون اساسي خود جمهوري اسالمي را در صورتي كه 
باشد ، تعطيل يا به طور كامل وارونه  "جريان آن مخالف مصالح اسالم 

هر گونه شكنجه براي  "كرد. مثالً اصل سي و هشتم اين قانون مي گويد: 
دت ، اقرار گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع است ، اجبار شخص به شها

يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و 
اما همه "شود. انون مجازات مياعتبار است. متخلف از اين اصل طبق ق

دانيم كه شكنجه در زندان هاي سياسي جمهوري اسالمي در تمام دوره  مي
وان موجوديت اين رژيم يك قاعده جا افتاده بوده است؟ ترديدي نمي ت

داشت كه عمل جمهوري اسالمي درست وارونة اصل ياد شدة قانون اساسي 
اين تناقض نيز قابل  "مصلحت نظام"خود آن است. ولي با معيار طاليي 

حل است: اصل سي وهشتم قانون اساسي هنگامي نوشته شد كه هنوز 
ايجاب مي كرد كه  به مردم تضمين  "مصلحت"فضاي انقالب داغ بود و 

كه برخالف رژيم شاهنشاهي ، در حكومت امام زمان از شكنجه  داده شود
خبري نخواهد بود ؛ اما وقتي خر واليت از پل گذشت و مخصوصاً مردم 
متوجه شدند كه چه كاله گشادي سرشان رفته ، شرايط عوض شده بود ، و 

ايجاب مي كرد كه چنان شكنجه و كشتاري راه  "مصلحت نظام"اين بار 
روي "ه قول منتظري در نامة معروف اش به خميني ) بيندازند كه ( ب

كنند. از نظر جمهوري اسالمي هيچ قانون مدون و  "ساواك شاه را سفيد
حتي فراتر از آن ، هيچ آيه و حديثي كه راهنماي مردم به تشخيص 

هر آن چيزي است  "مصلحت نظام"باشد ، وجود ندارد.  "مصلحت نظام"
تشخيص مي دهد و وقتي او  "لي فقيهو"كه در نهايت يك نفر ، يعني 

. "مصالح اسالم"مي شود عين ِ  "مصلحت نظام"تصميم اش را گرفت ، 
تصميم گرفت كه در عرض چند هفته  "ولي فقيه" 1367مثالً در تابستان 

قتل عام كنند. اينها همه قبالً با حكم قطعي چند هزار زنداني سياسي را 
زندان بودند و بنابراين نمي  محكوم به حبس شده بودند و سال ها در

توانستند اقدامي عليه رژيم انجام بدهند ؛ بعالوه مصاحبه هاي بسيار 
كوتاهي كه سرنوشت اينها را رقم ميزد ، غالباً در باره اعتقادات اينها بود و 
معموالً به پرونده سياسي فردي آنها ربطي نداشت. چرا آنها را كشتند؟ از 

جوابي نداده است ، اما از حرفي كه يك بار رهبران رژيم تاكنون كسي 
خميني در باره اعدام شدگان به دست جمهوري اسالمي زده ، مي شود 

جمهوري اسالمي حتي يك انسان  "جواب آنها را حدس زد. او گفت 
. معناي اين حرف "نكشته است ، آنهايي كه كشته شدند همه سبع بودند

ولي "اسالمي باشد ، يعني بسيار روشن است: كسي كه مخالف جمهوري 
مصلحت "تشخيص بدهد كه او مخالف جمهوري اسالمي است يا  "فقيه
ايجاب كند كه او اين كاره است ، خود به خود از جرگة بشريت  "نظام

خارج ميشود و به ردة جانوران درنده سقوط مي كند ، حتي اگر دنداني 
كه  "زمانسربازان گمنام امام "براي دريدن نداشته باشد! وظيفة 

نويسندگان كتاب مورد بحث ما هستند ، اين است كه از رعاياي ولي فقيه 
خودشان بدانند. اين  "مصلحت"را عين  "مصلحت نظام"بخواهند كه 

در كشور استبداد زدة ما تاريخي طوالني دارد. قرن ها پيش  "مصحلت"
خالف رأي سلطان رأي جستن/ به خون "سعدي در بارة آن گفته است: 

يش باشد دست شُستن. اگر خود روز را گويد شب است اين/ ببايد خو
  ."و پروينگفتن اينك ماه 

  

  
  

 انسان گرفتار در دست شكنجه گران معموالً چه مي كند؟

مورد تأكيد نويسندگان كتاب يكي از چشم گيرترين محورهاي 
كه قاعدتاً نظر هر خواننده اي را به خود جلب  "هاي فدايي خلق ... چريك"
اسطوره سازي هاي دروغين و "، اين است كه (به قول خودشان) ي كندم

بشكنند. به عبارت ديگر،  "بيهوده را كه اتفاقاً بيماري رايجي نيز هست
كوشد به كمك اسناد ساواك ، چهرة چريك فدايي خلق را به  كتاب مي

عنوان يكي از شاخص ترين سمبل هاي ايستادگي و فداكاري در مقابل 
ي شاهنشاهي (كه خود به طور ضمني مي پذيرد كه در ميان ديكتاتور

  مردم سمبل بسيار جا افتاده اي هم هست) بي اعتبار سازد.
به نظر من هم ، تاريخ نويسي علمي بايد از اسطوره سازي بپرهيزد ، اما 
بازشناختن اسطوره هاي مردمي و توضيح منشاء و دليل شكل گيري آنها 

مردم ممكن است در   يخ نويسي علمي است.خود يكي از وظايف هر تار
ها اشتباه كنند ، اما بي دليل قهرمان نمي سازند و  شناخت افراد و جريان

ستايند. اسطوره هاي مردمي تحت شرايط خاصي  هر كسي را بي دليل نمي
شكل مي گيرند. قهرمانان مردمي بيان آرزوهاي مردم و نماد كمال طلبي 

ريك فدايي خلق در شرايطي در حافظه اليه چهرة تاريخي چ آنها هستند.
هاي مترقي مردم ايران به عنوان يكي از نمادهاي ايستادگي در مقابل 
استبداد و نابرابري ثبت شده، كه اوالً مردم با تمام وجود از بيداد و خفقان 
رژيم شاهنشاهي رنج مي بردند؛ ثانياً هر مقاومت مردمي را در برابر آن مي 

بر خود نهاده بودند،  "فدايي خلق "از زنان و مرداني كه نام  ستودند و ثالثاً
جز فداكاري بي ريا و سر سپردگي به انبوه لگدمال شدگان چيزي نمي 
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ديدند. آنهايي كه اكنون اين نام نيك در حافظة مردم را خطري براي خود 
مي نامند ، قبل از هر  "اسطوره سازي دروغين و بيهوده"مي بينند و آن را 

ز از ديدن چهرة خود در آيينه افكار عمومي وحشت دارند و مي كوشند چي
شان محروم  و برابري را از شناختن نسب نامه نسل جوان مبارزان آزادي

  سازند. 
چيست؟  "اسطوره سازي دروغين"اما ببينيم منظور نويسندگان كتاب از 

تي نخست آنها تصوري خيالي از مقاومت ( كه باب طبع انقالبي گري سان
مانتال هم مي تواند باشد ) مي پردازند ، تا با شكستن آن نشان بدهند كه 

محض دستگيري ، يك ديگر را لو  چريك هاي فدايي خلق همه به
) چنين است:  21دادند. مقدمه چيني آنها ( در پيشگفتار كتاب ، ص  مي

بايد براي اين پرسش ، پاسخي شايسته بيابيم كه چرا پس از هر "
خانه هاي امن به سرعت تخليه مي شدند و يا ضربه اي ديگر  دستگيري ،

منظور حضرات اين است كه اگر چريك ها در  "به گروه وارد مي گرديد؟ 
بازجويي مقاومت مي كردند ، خانه هاي امن بعد از هر دستگيري تخليه يا 
كشف نمي شدند. در اين جا آنها عمداً تصوري از مقاومت القاء مي كنند 

به زندگي واقعي ندارد. براي روشن شدن مسأله بايد تصوري كه ربطي 
  واقعي از رفتار انسان مبارز گرفتار در دست شكنجه گران داشته باشيم.

ترين مسألة هر مبارز گرفتار در زير شكنجه اين است كه هيچ  مهم
اطالعاتي به بازجو ندهد و در عين حال تا مي تواند از شكنجه بگريزد يا 

و تمركز آن بكاهد. اين كار صرفاً با سكوت در مقابل سؤاالت  الاقل از شدت
براي متقاعد يا خسته كردن  رود، بلكه او ناگزير است بازجو پيش نمي

، جواب هاي انحرافي زيادي را سرهم كند. بازجويي جايي براي بيان بازجو
مواضع سياسي نيست. فرد زير بازجويي نه تنها مي كوشد اطالعاتي به 

هد، بلكه غالباً سعي مي كند هويت سياسي و اعتقادات خود را نيز بازجو ند
پنهان كند. و براي اين منظور گاهي مجبور مي شود خود را حتي طرفدار 
رژيم جا بزند. اما بازجويي غالباً از صفر شروع نمي شود و بازجو اطالعاتي از 

يشتري به فرد زير بازجويي دارد كه با تكيه بر آنها مي خواهد اطالعات ب
دست بياورد. اطالعات موجود در دست بازجو ، در كنار شكنجه، اهرم 
ديگري است براي فشار بر فرد زير بازجويي و هر چه ميزان اين اطالعات 
بيشتر باشد، كور كردن جريان بازجويي براي فرد دشوارتر مي گردد. زيرا 

ت و بازجويي روي سؤاالت مشخص تري كانوني مي شود و بنابراين شد
رد مقاوم سؤاالت كلي بازجو تمركز شكنجه افزايش مي يابد. مشكل اصلي ف

ها  ، بلكه سؤاالت مشخص اوست ، زيرا طفره رفتن از پاسخ به دومينيست
بسيار دشوارتر از اولي هاست. سرهم بندي كردن جواب هاي انحرافي نيز 

  در مقابل سؤاالت مشخص بسيار دشوارتر است. 
مرتبط با مبارزه مسلحانه فضاي بازجويي و شكنجه در بازجويي افراد 

آشكارا خشن تر است. حتي در مواردي كه بازجو اطالعات مشخصي در باره 
فرد زير بازجويي ندارد ، از او اطالعات مشخصي مي خواهد ، زيرا فرض بر 
اين گذاشته مي شود كه او قراري با رفقاي خود دارد و در خانه امني 

ز آنجا كه قرارهاي اعضاي تيم هاي مسلح كوتاه مدت زندگي مي كند. و ا
هستند، هر فرد مرتبط با مبارزه مسلحانه، از همان ساعات و حتي لحظات 
اول بازجويي با دو سؤال مشخص ِ زمان دار روبرو مي شود و بازجو با 

ساعت اول ،  48يا  24كوشد در همان  استفاده از هر شكنجة ممكن مي
را از او بيرون بكشد. و تالش اصلي مبارز زير  قرار و آدرس خانة امن

بازجويي سوزاندن اين اطالعات حياتي است ، زيرا از اين طريق است كه او 
مي تواند رفقاي خود را از خطر آني نجات بدهد. مقاومت در زير شكنجة 
بي امان متمركز روي يك يا دو سؤال در چند روز اول بازجويي واقعاً طاقت 

راين فرد زيربازجويي غالباً تالش مي كند با سرهم كردن فرساست ، بناب
  قرارهاي من در آوردي، تداوم و تمركز شكنجه را بشكند. 

  با توجه به نكات ساده اي كه يادآوري كردم ،

  ناگزير به چند نتيجه مي رسيم: 

بازجويي بسياري از افراد دستگير شده در يك نظام ديكتاتوري اوراق  – 1
بخش هاي غلط اندازي باشد كه ظاهراً نشان دهندة ضعف مي تواند حاوي 

يا سازشكاري فرد زير بازجويي است. در اين بخش ها خواهيد ديد كه فرد 
زير بازجويي آدرس خانه اي ، تاريخ قراري يا اسم و مشخصات رفيقي را به 
بازجو مي دهد يا حتي با لحن تأئيد آميزي از رهبر يا رهبران رژيم سخن 

اين بخش ها ممكن است تصوير كامالً واژگونه اي از فرد زير مي گويد. 
بازجويي به دست بدهند. براي به دست آوردن تصوير درستي از بازجويي 
فرد مورد نظر ، بايد به همه اوراق بازجويي او دست يافت. با دست يابي به 
همه اوراق بازجويي ممكن است دريابيد كه هيچ يك از آن اطالعات در آن 

خ معين هيچ ارزشي نداشته اند ، يا هويت سياسي او در آغاز براي تاري
بازجو ناشناخته بوده و او براي گريز از دست دشمن حتي خود را طرفدار 
رژيم جا زده اما بعداً با معلوم شدن هويت سياسي واقعي اش، مقاومت 
تحسين انگيزي انجام داده است. مثالً نويسندگان كتاب مورد بحث ما، 

براي خراب كردن نام عباس سوركي (كه انصافاً يكي از درخشان  ظاهراً
ترين چهره هاي مقاومت در زندان هاي رژيم ستم شاهي بود) تكه اي از 

 )  64را ( در ص  "تيمسار معظم رياست سازمان امنيت "سپاسگزاري او از 
آورده اند ، كه گويا سوركي هنگام آزادي از زندان در يكي از دستگيري 

نوشته است! ترديدي نبايد كرد كه عباس  1339اش  در سال  قبليهاي 
اش و ادامه مبارزة  سوركي آن نامه سپاس را براي پوشاندن هويت واقعي

اي كه مي شناسيم ، نوشته بوده. عباسي را كه من مي شناختم (و  فداكارانه
خيلي هاي ديگر كه مي توانند شهادت بدهند) يك پارچه آتش بود و كنار 

  ن با دشمن برايش ناممكن و (حتي فكر مي كنم) تصور ناپذير بود.آمد
در اوراق بازجويي ها هر اطالعات داده شده توسط فرد زير بازجويي  – 2

، ضرورتاً به معناي اطالعات تازه براي بازجو ، در تاريخ نوشته شدن ورقه 
ئيد مربوطه نيست. ممكن است فرد زير بازجويي صرفاً دارد اطالعاتي را تأ

مي كند كه مي داند قبالً ( از طريق اعترافات ديگران يا اسناد كشف شده 
توسط رژيم) به دست بازجو افتاده است و انكار آنها را بي فايده مي داند. 
براي پي بردن به واقعيت ماجرا ، بايد به كل اوراق بازجويي و حتي گاهي 

تاريخ نوشته شدن هر به اوراق بازجويي ساير افراد هم پرونده دست يافت و 
ورقه بازجويي را به دقت مورد توجه قرار داد. در اوراق آخرين جلسات 

اد مختلف ، فهرستي از بازجويي هر فردي ممكن است با كروكي روابط افر
ها در بارة افراد مختلف، يا تاريخچة شكل گيري گروه  "تك نويسي"نام ها، 

ود نتيجه گرفت كه فرد مورد روبرو بشويم؛ ولي از هيچ يك از اينها نمي ش
يا با ارزشي به بازجو نظر در تاريخ نوشتن اين اوراق داشته اطالعات تازه 

داده است. فقط با دسترسي به كل اوراق بازجويي هر فرد و مقايسه آنها  مي
با بازجويي هاي افراد هم پرونده او مي توان به تصور درستي از بازجويي او 

  دست يافت.
آدرس ها يا اسامي نوشته شده در اوراق بازجويي (به ويژه ها ، قرار – 3

در پروندة افراد مرتبط با گروه هاي مسلح) را ضرورتاً نبايد اطالعات واقعي 
به حساب آورد. ممكن است آنها جواب هاي انحرافي باشند كه فرد زير 
شكنجه براي سوزاندن تاريخ قرارها و اطالعات واقعي اش به بازجو داده 

  است.
توانستند بعد  گروه هاي درگير در مبارزه مسلحانه معموالً مياعضاي  – 4

از سوزاندن زمان معيني، آدرس خانة تيمي  را بگويند، زيرا فرض بر اين 
بود كه اعضاي تيم در فاصلة زماني مقرر حتماً خانه مزبور را تخليه خواهند 

اوراق بازجويي  كرد. بنابراين توجه به تاريخ يا آدرس قرار ِداده شده در
  اهميت بسيار زيادي دارد. 

منفي يا انتقادي بيان شده در اوراق بازجويي در باره افراد نظر  – 5
مختلف ، ضرورتاً نظر واقعي فرد زير بازجويي در باره آن افراد نيست ، بلكه 
ممكن است براي منحرف كردن ذهن بازجو و پنهان كردن اهميت واقعي 

  باشد.  فرد مورد نظر بيان شده
بازجويي يا گزارشات بازجويان به اوراق نبايد انتظار داشت كه  – 6

مقامات باال، فضاي بازجويي و شكنجه را منعكس كنند. شكنجه گران 
گذارند. مثالً نمونة جالب در  معموالً سند كتبي از كارهاي خود به جا نمي

ي اكبر يكي از اوراق بازجويي عل "چريك هاي فدايي خلق..."همين كتاب 
صفائي فراهاني است كه عكس آن را نيز در آخر كتاب آورده اند. در اول 

آقاي علي اكبر صفائي  "صفحه سؤالي كه از او مي شود چنين است: 
فراهاني لطفاً آخرين وضعيت دوستان خود در كوهستان (جنگل) و قرار 

افراد الحاق بعدي به آنها و هر گونه اطالعات ديگري كه در مورد مسير اين 
آيا فضاي  ."داريد با ترسيم كروكي و مشخص كردن مسير مرقوم فرمائيد

  بازجويي از فرمانده عمليات سياهكل اين قدر مؤدبانه بوده است؟!
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  "سربازان گمنام امام زمان"نمونه هايي از تاريخ نويسي رسواي 

سند سازي دستگاه امنيتي جمهوري اسالمي براي خراب كردن چهره 
ايي خلق چنان رذيالنه و در عين حال ناشيانه است كه چريك هاي فد

پرداختن به تك تك موارد آن ، يقيناً خواننده اين يادداشت را فرسوده 
  خواهد كرد. من در اينجا فقط به چند نمونه اشاره مي كنم.

يكي از  تالش براي بي اهميت نشان دادن جنبش فدايي. –الف 
اب اين است كه جنبش فدايي را چشم گير ترين تالش هاي نويسندگان كت

يك جريان سياسي بي اهميت و بي ريشه در جامعه ايران نشان بدهند كه 
در مبارزه با ديكتاتوري شاهنشاهي اصالً به حساب نمي آمد. فقط به دو 

  نمونه زير از آغاز و پايان كتاب توجه كنيد:  
اي پيشگفتار كتاب با اين جمالت كه ظاهراً تز تئوريك پايه  – 1

  نويسندگان كتاب را بيان مي كنند ، شروع مي شود: 
اگر بتوان چند عمليات نظامي و يا درگيري هاي مسلحانه اي كه بين  "

مامورين ساواك و كميته مشترك ضد خرابكاري با اعضاء سازمان هاي 
روي داد جنبش  1349 – 1357مسلح و مخفي را كه در خالل سال هاي 

ايي پيدايش اين جنبش را در متن مبارزات مردم ناميد ، بايد چر "مسلحانه
در برخي كشورها، عليه اشغالگران و يا حاكمان مستبد و ديكتاتور خود 
جستجو كرد. به عبارت ديگر مي توان ترجمان ديگري از اين سخن 

ما ماركسيسم را انتخاب نكرديم بلكه ماركسيم "منسوب به خليل ملكي كه 
داد. يعني انتخاب مشي مسلحانه به عنوان ، به دست  "ما را انتخاب كرد

يگانه و يا مؤثرترين راه براي فائق آمدن بر ديكتاتوري شاه پيش از آن كه 
انتخابي آگاهانه و از سر ناگزيري باشد ، رفتاري كامالً تقليدي بود كه 

  "جاذبه هاي آن اين تقليد را پنهان نگاه داشت.
دوره هاي سركوب و اختناق ِ اوالً جرياني را كه در يكي از خشن ترين 

يكي از خشن ترين ديكتاتوري هاي جهان ، توانست به مدت يك دهه 
تداوم تشكيالتي و عملياتي خود را حفظ كند و در ميان بخش بزرگي از 
اليه هاي مترقي كشور، به ويژه جوانان تحصيل كرده ، جاذبة انكار ناپذيري 

و سال اول بعداز قيام ، به د –داشته باشد و در گرماگرم انقالب و يكي 
بزرگ ترين جريان سياسي غير مذهبي كشور تبديل شود ، نمي شود 
جرياني بي اهميت و وارداتي قلمداد كرد. براي روشن شدن مسأله كافي 
است جنبش فدايي را با دو جريان مسلحانة مذهبي كه سوگلي روحانيت 

در ستايش شان حاكم محسوب مي شوند و تاريخ پردازان جيره خور رژيم 
هيأت "و  "فدائيان اسالم"كتاب ها پرداخته اند ، مقايسه كرد. منظورم 

هستند. هردو گروه از چتر حمايتي بخشي از دستگاه  "هاي مؤتلفه اسالمي
مذهب و از كمك هاي مالي شبكه هاي سنتي بازاريان مذهبي برخوردار 

عاليت چريك هاي بودند و در مقايسه با دهه پيش از انقالب ( يعني دوره ف
فدايي خلق ) در شرايط سياسي به مراتب بازتري فعاليت مي كردند و البته 
كه هر دو پديده هاي غير وارداتي بودند و در ارتباط با سنتي ترين اليه 
هاي اجتماعي زمان خود. اما مي دانيم كه هر دو به سرعت متالشي شدند. 

انده هايش هنوز به تاريخ كه باقي م "هيأت هاي مؤتلفه اسالمي"مخصوصاً 
مبارزة مسلحانه گروه شان مي نازند و از بركت آن در نظام والئي به 
امتيازات بي حسابي دست يافته اند ، گروهي بود كه فقط توانست به يك 
اقدام مسلحانه واحد دست بزند و در فرداي ترور حسنعلي منصور ، دهها 

  پاشيد.  نفرشان دستگير شدند و تمام شبكه شان از هم
ثانياً معلوم نيست دليل نويسندگان كتاب در وارداتي و تقليدي معرفي 
كردن مبارزه مسلحانه چريك هاي فدايي خلق ، ماركسيسم آنهاست يا 
نامناسب بودن مبارزه مسلحانه با شرايط خاص ايران. اگر ماركسيسم را 

وذ علي رغم ريشه هاي عميق اش در تاريخ يك صد سال اخير ايران و نف
غير قابل انكار آن در مهم ترين جنبش هاي زحمتكشان اين كشور ، 
وارداتي بدانيد ، با همان معيار بايد خيلي چيزهاي ديگر را هم وارداتي 
بدانيد. آيا مي شود اتوموبيل هاي بنز ضدگلولة صد در صد وارداتي سوار 

را به كمك تكنولوژي  "حوزه هاي علميه"شد؛ مطالب عهد بوقي 
نيك صد در صد وارداتي آموزش داد و براي رخنه كردن به خصوصي الكترو

ترين بخش زندگي مردم از وسائل جاسوسي الكترونيك صد در صد وارداتي 
استفاده كرد ؛ و در همان حال جهاني ترين انديشه انقالبي دوران معاصر را 

 دي پديده اي وارداتي قلمداد كرد؟! اما اگر دليل نويسندگان كتاب ، در تقلي

 
 

 
 

 
خواندن مبارزه مسلحانة چريك هاي فدايي خلق ، ناسازگاري اين شيوة 
مبارزه با شرايط خاص ايران باشد ، بايد ديد معيار آنها براي اين ارزيابي 

هيأت هاي "و  "فدائيان اسالم"چيست؟ آيا مي شود مبارزة مسلحانة 
رآمده از دل مردم را با به به و چه چه ، مبارزة اصيل ب "مؤتلفه اسالمي

معرفي كرد و در همان حال مبارزة چريك هاي فدايي خلق را تقليدي و 
وارداتي دانست؟ بحث در بارة شرايط زماني متفاوت نيز تز تئوريك حضرات 

به  دوره  "فدائيان اسالم"را بي اعتبارتر خواهد كرد. مثالً مبارزة مسلحانة 
وجود داشت و راه مبارزة اي تعلق دارد كه فضاي سياسي نسبتاً بازي 

سياسي به ويژه براي جريان هاي مذهبي نه تنها باز بود ، بلكه دربار پهلوي 
از ترس جنبش توده گير چپ و مبارزات دكتر مصدق براي ملي كردن 
صنعت نفت ، با دستگاه روحانيت در ائتالفي همه جانبه بود. اما چيزي كه 

روحاني شان را به وحشت مي  و حاميان "فدائيان اسالم"در آن شرايط ، 
انداخت ، چشم انداز گسترش جنبش طبقاتي كارگران و دهقانان و تقويت 
جنبش عمومي آزادي خواهانه و ضد امپرياليستي مردم ايران بود. ترس از 
باختن در ميدان مبارزات سياسي توده اي بود كه آنها را به سوي اقدامات 

يل ، اقدامات آنها به دقيق ترين مسلحانه مي كشاند. و درست به همين دل
  بود.   "تروريستي"معناي كلمه 

  و در پايان كتاب ، خواننده با اين پاراگراف روبرو مي شود: – 2
در ماه ها و حتي روزهاي پاياني رژيم پهلوي آنان كودكانه بر خواست "

بهمن ، در حالي كه همه اقشار جامعه  19هاي خود پاي مي فشردند. روز 
و حمايت دولت مهندس بازرگان راهپيمايي گسترده اي انجام  در تأئيد

دادند، چريك هاي فدايي در گوشه اي از زمين چمن دانشگاه تهران 
بهمن ،  21شنبه تا واقعه سياهكل را گرامي بدارند. روز  گردهم آمده بودند

در حالي كه زدو خورد بين مردم و همافران از يك سو ، و افراد گارد 
؛ و  سوي ديگر ، از نيمه هاي شب گذشته آغاز شده بود شاهنشاهي از

مردم به سرعت مسلح مي شدند ... چريك هاي فدايي خلق در تنهايي 
مطلق ، در كنجي از زمين چمن دانشگاه تهران ، در حالي كه تمامي 

ايران را "درهاي ارتباط خود را با مردم قفل زده بودند ، شعار مي دادند: 
  "! .. "يمسراسر سياهكل مي كن

اما اين يك دروغ گوبلزي است. خوشبختانه شاهدان عيني آن روزهاي 
هنوز آن قدر زيادند و مستندات صوتي و تصويري آن  1357حساس بهمن 

حوادث چنان انبوه است كه هر تالشي براي وارونه نشان دادن حقايق 
 م سربازان گمنام اما"مربوط به آن روزها، قبل از همه چهره رسواي خود

را به نمايش مي گذارد. حقيقت اين است كه شعار سياهكل در آن  "زمان
اي بود ، چيزي كه انبوه  ر چيز دعوت به قيام مسلحانه تودهروزها ، قبل از ه

مردم آن را مي خواستند و روحانيت از ترس افتادن سالح به دست مردم ، 
شاهنشاهي  با آن مخالفت مي كرد. درگيري مسلحانه ميان همافران و گارد

حادثه اي بود كه كامالً خارج از كنترل طرفداران خميني صورت گرفت و 
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انصافاً نقش سازمان فدايي و ساير نيروهاي چپ در تبديل آن درگيري به 
خميني و نزديكان او نه تنها قبل از بهمن بسيار چشم گير بود. و  22قيام 

بلكه حتي بعد از آن  قيام (كه علي رغم مخالفت آنها ، از پائين مشتعل شد)
ه دست مردم به هيچ وجه پنهان نيز ناراحتي خود را از افتادن سالح ب

ي سه شب بعد از قيام ، هاشمي رفسنجان -كردند ، تاجايي كه  دو  نمي
، افتادن سالح به دست مردم را توطئه  ضمن سخناني در تلويزيون سراسري

  امريكا قلمداد كرد.
   

ندگان كتاب براي سند سازي عليه چريك نويس ادعاهاي بي سند. – ب
كار را  اند. اما گاهي اين لق از هيچ تقلبي روي گردان نبودههاي فدايي خ

در كتابي كه خود سرهم  اند كه رد تقلب حتي چنان ناشيانه انجام داده
  ، پيداست. به عنوان نمونه فقط به چند مورد زير توجه كنيد: اند بندي كرده

   
كه حميد اشرف وقتي در زير آتش )  645( در ص ادعا مي شود  – 1

در  "نيروهاي امنيتي مي خواسته از خانه تيمي در تهران نو فرار كند ، 
آخرين لحظات پيش از فرار، ارژنگ و ناصر شايگان شام اسبي را با شليك 

گرفتار شوند و از طريق آن  "زنده"گلوله هايي به سرشان كشت ؛ تا مبادا 
ساله ، اطالعاتي به دست ساواك و كميته مشترك  13و  12دو كودك 

  ."بيفتد

  

  
  

اما آنها در باره راوي و شاهد اين ماجرا چيزي نمي گويند. حتي در روايت 
خودشان آمده است كه حميد اشرف تنها فردي بوده كه از آن خانه جان 

حميد اشرف  ") مي گويند كه  646به در مي برد. و باز خود آنها ( در ص 
پاره اي از "ت آن را نداشت كه با روايت صادقانة اين واقعه در جزوة شجاع

؛  "، اين جنايت را به نام خود ثبت كند "تجربيات جنگ چريكي در ايران
يعني مي پذيرند كه حميد اشرف منكر قتل آن دو كودك بوده است. ناچار 

امام سربازان گمنام "بايد بپذيريم كه اگر هاتف غيبي حقيقت ماجرا را به 
خبر نداده باشد ، آنها به استناد گزارش ماموران ساواك چنين  "زمان

جنايتي را به حميد اشرف نسبت مي دهند. اما همه قراين حاكي از آن 
است خود ماموران ساواك نيز نديده اند كه حميد اشرف آن دو كودك 
معصوم را كشته است. چون ظاهراً آنها هنگامي بر سر جنازه آن دو كودك 
رسيده اند كه حميد اشرف فرار كرده بوده و آنها (حتي اگر با هالوگري 
تمام فرض كنيم كه منافعي در تحريف ماجرا نداشته اند ، بايد الاقل 
بپذيريم كه) حدس زده اند كه او قاتل آنها بوده است. يعني روشن است كه 

يابي صحنة قتل شاهد عيني نداشته ، بلكه تنها مبناي روايت ، حدس و ارز
ماموران امنيتي رژيم شاهنشاهي است، يعني دقيقاً همان كساني كه خانه 

. آيا آنها دليلي داشتند چهار نفر را كشته بودندرا زير آتش گرفته و الاقل 
كه ارژنگ و ناصر شايگان زير رگبار گلوله هاي خود آنها كشته نشده اند؟ 

دروغ پردازي ، چرا. زيرا نه ، دليل فني نداشتند ، اما انگيزه نيرومند براي 
(عنواني كه  "حافظان جزيره ثبات"اعالم اين كه دو كودك معصوم با آتش 

در رژيم شاهنشاهي داده مي شد)  "سربازان گمنام امام زمان"به همتايان 
به قتل رسيده اند ، براي چهره بزك كرده رژيم ، ضربه بسيار مخربي بود؛ و 

 "كمونيست بيرحمي"عصوم به برعكس نسبت دادن قتل آن دو كودك م
كه در آن هنگام شاخص ترين چهرة شورش عليه رژيم شاهنشاهي 

را در قلع و قمع مخالفان  "حافظان جزيرة ثبات"شد ، دست  محسوب مي
رژيم بازتر مي كرد. پس مي بينيم كه حتي اگر از نظر حقوقي نيز به ماجرا 

ان ساواك باشد نه حميد نگاه كنيم ، قاعدتاً بار اتهام بايد بر دوش مامور
اشرف. اما براي نويسندگان كتاب همه اين ها بي معناست. چرا؟ به خاطر 

دارند. زيرا  "حميت رسته اي"اين كه نسبت به ماموران ساواك احساس 
اگر اصل برائت ماموران امنيتي زير سؤال برود ، زير پاي خودشان نيز خالي 

بهات بي پايان آن را به ياد مي شود. پرونده قتل هاي زنجيره اي و مشا
 "ستون خيمة"بياوريد كه اگر اعتبار روايت خود حضرات زير سؤال برود ، 

  واليت مي خوابد. 
ضمناً به ياد بياوريد كه مادر شايگان ( فاطمه سعيدي ) كه سي و چند 
سال اين ادعاي ساواك را افشاء كرده ، بعداز انتشار اين كتاب رسوا ، بار 

و صراحت تمام ،عوض شدن روايت هاي مختلف ساواك در ديگر با دقت 
باره شهادت فرزندانش را بازگو مي كند. بنا به شهادت مادر ، ساواكي ها 

كشته شده اند و چند  "درگيري متقابل "قبالً مي گفته اند كه بچه ها در 
سربازان گمنام "روز بعد از ماجرا بود كه آن روايت رسوا را جعل كردند. 

بايد توضيح بدهند كه چرا روايت ساواك را بر روايت زن  "انامام زم
مبارزي كه چهار فرزندش را در مبارزه با رژيم شاهنشاهي از دست داده و 
خود در آن رژيم ماه ها زير شكنجه بوده و سال ها زندان كشيده ، ترجيح 

  مي دهند؟
) طوري  614 – 620در باره اعظم روحي آهنگران ( د ر ص  – 2

ات را چيده اند كه گويي او بعد از دستگيري كامالً با بازجويان گزارش
همكاري كرده ، همه قرارهاي اش را گفته وحتي در مواردي داوطلبانه 
پيشنهاداتي براي دستگيري رفقايش به آنها داده است. اما بعد از خواندن 
همه مطالب ، خواننده در مي ماند كه اگر او همه چيز را گفته ، چرا هيچ 

به گزارش مندرج  "كس دستگير نشده؟ نويسندگان كتاب خود مي گويند: 
در اسناد ، اعظم روحي همچنين در روزهاي چهارم ، پنجم و ششم مرداد 
ماه ، طي ساعات مختلف به محل هاي قرار در جاهاي مختلف برده شد كه 

. آيا "ظاهراً هيچ كدام از آنها براي كميته مشترك نتيجه اي در بر نداشت
اين نشان نمي دهد كه همه قرارهايي كه اعظم روحي آهنگران مي داده ، 
قرارهاي انحرافي براي سوزاندن اطالعاتش بوده است؟ اما حقيقت اين است 
كه نويسندگان كتاب مي دانند كه اگر دو كلمه صريح در باره مقاومت زني 

ن شده كه بعداز گذراندن چهارده ماه در زير شكنجه و بازجويي ، تيربارا
است ، بنويسند ، بسياري از رشته هاي شان در باره چريك هاي فدايي 

  خلق پنبه خواهد شد.
باره دستگيري حبيب مومني با نقل گزارش ساواك گفته مي در  – 3

شود كه او در حين دستگيري زخمي شده و بعداً در بيمارستان در گذشته 
گ ، در حالي كه مومني پيش از مر "است. و بعد يادآوري مي كنند كه 

دوره نقاهت خود را سپري مي كرد ؛ آدرس خانه تيمي خود را در قلعه 
كه به اتفاق دو نفر ديگر اجاره كرده بود ، در  267حسن خان ، پالك 

اختيار مامورين گذاشت. وقتي مامورين به آن خانه مراجعه كردند ؛ آنجا 
يا حبيب مومني . خواننده اين سطور مي ماند كه آ"راتخليه شده يافتند

داوطلبانه آدرس خانه را به ماموران داده يا زير شكنجه؟ نويسندگان كتاب 
، اصرار  "در حالي كه دوره نقاهت خود را سپري مي كرد"با آوردن قيد 

دارند نشان بدهند كه او داوطلبانه اطالعات خود را داده است. اما آيا عجيب 
برده و با ساواكي ها  نيست كسي كه در حين دستگيري دست به اسلحه

جنگيده ، داوطلبانه اطالعاتش را به آنها بدهد؟ قراين نشان مي دهد كه او 
زير شكنجه آدرس خانه تيمي را به بازجويان داده است. و خالي بودن خانه 
نشان مي دهد كه او بعد از سوزاندن زمان كافي ، آدرس را داده ، و بنابراين 

ر شكنجه قرار داشته و شايد هم زير شكنجه به احتمال زياد با تن زخمي زي
جان داده يا الاقل در نتيجه شكنجه حالش خراب شده وبعداً در بيمارستان 

 –مجبورند حتي چاله  "سربازان گمنام امام زمان"جان باخته است. اما 
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هاي گزارش ساواك را صاف كنند تا معلوم نشود چريك فدايي خلق با  چوله
ساواك دليرانه مقاومت كرده و اطالعاتش را تن زخمي در زير شكنجه 

  سوزانده است.
)  396 – 400در باره دستگيري مسعود احمدزاده ( در ص  – 4

چنين  هم"كنند كه او تلفن خانه چنگيز قبادي و  مينويسندگان كتاب ادعا 
دو منزل ديگر را كه مشتركاً با عباس مفتاحي ... داشتند در همان بازجويي 

ها تخليه  كنند كه همه خانه . اما خود اعتراف مي"مي سازد هاي اوليه فاش
، "خيانت"شيدن بحثي در باره مفهوم شده بودند. علي رغم اين ، با پيش ك

 "خيانت"ن كه وظيفه آن صرفاً ايجاد فضايي مناسب براي چسباندن عنوا
،  لو دادن خانه و قرار خيانت باشد گويند اگر به مسعود احمدزاده است، مي

اين صورت احمدزاده نيز خود خائن مي باشد ؛ زيرا وي در پنجمين  در"
تلفن منزل ؛ شماره  انجام شد 50/  5/  10جلسه بازجويي كه در تاريخ 
. صرف نظر از هر نظري كه در باره "سازد چنگيز قبادي را فاش مي

ناميدن ضعف در زير شكنجه داشته باشيم (كه من خودم به  "خيانت"
، مترادف دانستن  سياري از افراد در چهل سال گذشتهب تجربة شناخت از

اشتباه مي دانم) ، از همين گزارش  "خيانت"در زير شكنجه را با  "ضعف"
نويسندگان كتاب ، با قطعيت مي توان دريافت كه مسعود احمدزاده همه 
اطالعاتش را سوزانده بود. زيرا هيچ كس از طريق كشف خانه هاي ياد شده 

است كه او  ود. همين تاريخ بازجويي ياد شده گواه روشنيدستگير نمي ش
ترين انواع شكنجه چيزي نگفته ، در حالي كه  يك هفته تمام زير خشن

اما آدرس خانه قبادي را بدهد.  ، ساعت بعد 48احتماالً مي توانسته 
مي دانند كه اگر نتوانند چهرة مبارزي مانند  "سربازان گمنام امام زمان"

چريك هاي فدايي خلق ترين افراد  ني يكي از درخشان، يع ادهمسعود احمدز
 900، تمام پروژة شان در سرهم بندي كردن اين كتاب  را خراب كنند

   صفحه اي برباد رفته است.
همين جا بايد يادآوري كنم كه تا آنجا كه من مي دانم همه فدائيان زنده 

اي  هاي دليرانه كه خود نيز مقاومت 1350مانده از دستگير شدگان سال 
كرده بودند ، مقاومت مسعود احمدزاده در زير شكنجه را نه خوب ، بلكه 

بازجويي ها و پيش از شروع درخشان توصيف مي كردند. بعد از تمام شدن 
اند) غالب فدائيان دستگير  يان (با هر طرحي كه در نظر داشته، بازجو دادگاه

يك اتاق واحد فرستاده  هرا براي مدتي در اوين ب 50شده در تابستان 
نهاد كرده بود كه همه بازجويي هاي  بودند. در آنجا مسعود احمدزاده پيش

شان را بي كم و كاست ، در جمع بازگو كنند و به ارزيابي جمعي بگذارند. 
و خود قبل از همه ، جريان بازجويي اش را بازگو كرده بود. آيا كسي كه 

جرأتي مي تواند در  ، با چنين اشدبكوچك ترين ضعفي در بازجويي داشته 
اي هايش بازجويي خود را بازگو كند؟ شهرت مسعود  پرونده مقابل همه هم

احمدزاده در ميان چريك هاي فدايي خلق فقط به خاطرنقش برجسته اش 
در پرداختن تئوري مبارزه مسلحانه نبود ، مقاومت درخشان او در زير 

  و چهره اي حماسي ساخت.  شكنجه بود كه آن را تكميل كرد و از ا
گزارش نويسندگان كتاب در باره بهروز دهقاني نيز يكي از سند  – 5

، مسلحانه  گام دستگيريسازي هاي رذيالنه آنهاست. بهروز دهقاني هن
مقاومت مي كند و در زير شكنجه بي آن كه اطالعاتي بدهد، به شهادت 

وژه نويسندگان مي رسد. اما بيان سرراست چنين حقيقتي مي تواند پر
كتاب را خراب كند ، بنابراين آنها سعي مي كنند به خواننده القاء كنند كه 

، مي ) 353حتي او نيز كساني را لو داده است. با نقل گزارش ساواك ( ص 
گويند او اعتراف مي كند كه رابط شبكه تبريز با تهران بوده و آدرس خانه 

ه خانه معلوم مي شود كه خانه امن خود را نيز مي دهد. اما در مراجعه ب
اي مشترك با اصغر  تخليه شده است. و نيز مي گويند كه او به داشتن خانه

نيز تخليه مي شود. به اين  عرب هريسي نيز اقرار مي كند ، ولي آن خانه
گويند بهروز دهقاني آدرس دو خانه امني را  ترتيب، نويسندگان كتاب مي

، بي آن كه در باره تاريخ ِ دادن اين دكه مي دانسته به بازجويان مي ده
آدرس ، يعني مهم ترين نكته ، چيزي گفته باشند. اما تخليه شدن هردو 
خانه نشان مي دهد كه بهروز دهقاني در زير شكنجه قرار هاي خود را 

چند روز بعد بهروز "سوزانده است. و شكنجه چنان وحشيانه بوده كه 
كند.... و گزارش پزشكي قانوني از دهقاني در بيمارستان زندان فوت مي

بينيد! آنها  . مي"معاينه جسد ، قساوت ساواك را اندكي نمايان مي سازد
نيز ياد مي كنند ( چيزي كه در سراسر اين  "قساوت ساواك"حتي از 

ها  نهبسيار نادر است ) ، اما از تاريخ ِ دادن آدرس خاصفحه اي  900كتاب 
يند. در خانه اول ، در ميان چيزهاي به توسط بهروز دهقاني چيزي نمي گو

جا مانده ، ماموران امنيتي نامه رمزي پيدا مي كنند كه از طريق آن به سر 
قرار حميد توكلي مي روند و او را دستگير مي كنند و در مورد خانه دوم ، 
بعد از تخليه خانه ، اصغر عرب هريسي ، تحت تأثير توصيه غير عاقالنه دو 

راي گرفتن وديعه به بنگاه معامالتي مراجعه مي كند و تن از رفقايش ب
دستگير مي شود. در واقع گزارش طوري چيده شده كه دستگيري حميد 
توكلي و اصغر عرب هريسي نتيجه اعتراف بهروز دهقاني قلمداد شود. حتي 
اگر روايت خود كتاب از ماجرا را بپذيريم ، بي هيچ ترديد مي توان گفت 

افتد  اه و سهل انگاري رفقايي اتفاق ميي ، در نتيجه اشتبكه هر دو دستگير
  كه قرار بوده خانه را تخليه كنند و رد پايي از خود بر جاي نگذارند.

) نام حبيب برادران  676و  540كل كتاب فقط دوبار ( در ص در  – 6
نيز عكسي از او. )  859خسروشاهي به ميان مي آيد و در پايان كتاب ( ص 

بار از اطالعاتي صحبت مي شود كه گويا او به بازجويان داده  و در هر دو
است. بنابراين خواننده كتاب اگر اطالعي در باره حبيب برداران 
خسروشاهي نداشته باشد ، قاعدتاً گمان مي كند كه او كسي بوده كه جز 
اطالعاتي كه در بازجويي داده ، چيز قابل ذكري در باره اش وجود ندارد. 

، خسروشاهي براي سوزاندن اطالعاتش نيم كه حبيب برادراناما مي دا
، دالورانه  برد و در آنجا با استفاده از فرصبازجويان را سر يك قرار انحرافي 

خودش را زير اتوموبيلي انداخت و جان باخت. بي ترديد او يكي از عاشقان 
ثبت است و در تاريخ  "بر جريده عالم"پاكباخته اي بود كه نام شان 

يكارهاي آزادي زحمتكشان اين كشور باقي خواهد ماند. اما نويسندگان پ
كتاب نياز داشته اند تصوير فوري وارونه اي از او بپردازند ، زيرا گفتن 
حقيقت در بارة او به طرح شان آسيب مي زده. و جالب اين است كه علي 
 رغم همه دستكاري ها باز هم از متن خود كتاب روشن است كه از طريق

  داده شده از طرف او چيز به دردخوري عايد ساواك نشده است "اطالعات"
   

يكي  .تالش براي وابسته نشان دادن چريك هاي فدايي خلق –ج 
از مشخصات بارز چريك هاي فدايي خلق استقالل نظري و سياسي آنها از 
قطب هاي جهاني بود و ضمناً يكي از داليل محبوبيت آنها در بين مردم 

ن بود. بنابراين طبيعي است كه دستگاه اطالعاتي جمهوري نيز همي
اسالمي نمي تواند از سند سازي در اين زمينه خود داري كند. آنها ادعا مي 

) كه چريك هاي فدايي از دولت ها و سازمان  642 – 644كنند ( ص 
هاي سياسي كشورهاي ديگر كمك هاي مالي و تداركاتي دريافت مي 

ها و سازمان ها عبارت بودنداز ليبي ، يمن جنوبي ، اين دولت "كردند كه 
جبهه خلق براي آزادي فلسطين (جناح جرج حبش) ، جبهه خلق براي 

. و باز ادعا مي كنند كه گويا حميد اشرف در نامه اي به "آزادي عمان
رابطه با اتحاد شوروي و كمك هاي آن اشاره كرده است.اوالً بايد ديد منابع 

قابل اتكاء است و واقعيت ماجرا چه بوده است ؛ ثانياً اين ادعاها چقدر 
گرفتن كمك از سازمان هاي انقالبي و مردمي همرزم در كشورهاي ديگر 
نه تنها كار بدي نيست ، بلكه گاهي از لوازم اجتناب ناپذير هر نوع مبارزه 
مردمي ، مترقي و انقالبي است. محكوم كردن پشتيباني جنبش هاي 

ختلف از هم ديگر ، جز محكوم كردن همبستگي بين مترقي كشورهاي م
المللي زحمتكشان معناي ديگري ندارد. و حتي محكوم كردن هر نوع 
رابطه اي با هر دولتي و تحت هر شرايطي نيز مي تواند به امكان بقا و 
گسترش جنبش هاي انقالبي مردمي آسيب بزند. هر رابطه اي با هر دولتي 

به وابستگي نمي انجامد. نگاهي به تاريخ همين و تحت هر شرايطي ضرورتاً 
دو سدة اخير جهان جايي براي ترديد باقي نمي گذارد كه بسياري از 
جنبش هاي رهايي بخش مردم در مناطق مختلف جهان بدون بهره برداري 
از اختالفات و تضاد منافع دولت ها نمي توانستند به نتيجه برسند. ثالثاً با 

موضع گيري هاي چريك هاي فدايي خلق كه علناً توجه به سياست ها و 
اعالم شده اند و قابل بررسي هم هستند ، با قاطعيت مي توانيم بگوئيم كه 
آنها هرگز به هيچ قدرتي امتياز ندادند و هميشه از استقالل نظري و 
سياسي خود پاسداري كردند. و باز با قاطعيت مي توان گفت كه دقيقاً كنار 

خط استقالل چريك هاي فدايي خلق از قدرت هاي گذاشته شدن اين 
سازمان فدايي در دوره بعداز انقالب بود كه به  "اكثريت"ديگر توسط 

فاجعة پيروي آنها از سياست اتحاد شوروي در حمايت از جمهوري اسالمي 
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انجاميد. رابعاً اگر چريك هاي فدايي خلق را صرفاً به خاطر تماس با بعضي 
حضرت "دولت ها ، وابسته بدانيم ، بايد بپذيريم كه  سازمان هاي سياسي و

آشكارا از آنها وابسته تر بود. همه آنهايي كه حوادث آن سال  "امام خميني
ها را به خاطر دارند ، مي دانند كه در آن سال ها سيد محمود دعايي در 

 . و با"تاريخ مبارزات روحانيت در ايران"راديو بغداد برنامه اي داشت به نام 
توجه به رابطة دعايي با خميني ، مسلم است كه آن برنامه در راديوي 
رسمي رژيم بعثي ، حتي اگر با راهنمايي خميني صورت نگرفته باشد ، 
بدون اطالع و تأئيد او نمي توانست باشد. اگر چريك هاي فدايي خلق 
ي چنان برنامه اي در راديو بغداد مي داشتند ، آيا اكنون آوازه گران جمهور

  اسالمي آن را به عنوان سندي متقن براي وابستگي آنها علم نمي كردند؟!  
و يك سند خنده دار: نويسندگان كتاب كه براي خراب كردن چريك 
هاي فدايي خلق به هر خس و خاشاكي متوسل شده اند ، سندي هم در 
مورد وابستگي بيژن جزني به اسرائيل پيدا كرده اند. آنها از ميان انبوه 

زارشات ساواك در باره بيژن جزني ، عمداً سندي را بيرون كشيده اند كه گ
اخيراً با يك تكنيسين اسرائيلي كه مدتي قبل  "مي گويد مادر بيژن جزني 

به ايران آمده و مدتها در زندان سازمان امنيت بود ازدواج كرده است و 
ست چند ساله به نام رونالد ا 20اخيراً پسر شوهر اين خانم كه جواني 

 ).30(ص "روزي است از اسرائيل به ايران آمده تا در ايران مشغول كار شود
مي بينيد كه شوهر مادر جزني چنان پديده عجيبي بوده كه حتي در رژيم 
شاه (البد به اتهام جاسوسي براي اسرائيل) زنداني بوده است. اما 

وجه اتهام نويسندگان كتاب كه فكر مي كنند ممكن است خواننده كامالً مت
جاسوسي ناپدري بيژن جزني نشده باشد ، در زير نويس همان صفحه 

گيرنده اين گزارش كه فاقد تاريخ و شماره مي  "چنين اضافه مي كنند: 
است. وظايف اين اداره فعاليت در  "رياست اداره مستقل هشتم"باشد ، 

د ! مي بينيد؟ آنها حتي در جايي كه نمي خواهن"زمينه ضد جاسوسي بود
باصراحت ادعايي را مطرح كنند ، سندي علم مي كنند كه القاي شُبه 

حتي  "آدم را به ياد آن مثل معروف مي اندازد كه  "سند"كنند. كشف اين 
  ! "يك مو هم كه از خرس بكني غنيمت است

بهره برداري تبليغاتي در باره تصفيه هاي درون سازماني  –د 
با بهره برداري از بعضي  نويسندگان كتاب. چريك هاي فدايي خلق

شايعات و روايات ، به مواردي از تصفيه هاي خونين درون سازماني در 
) اشاره مي كنند. اوالً 532 – 541ميان چريك هاي فدايي خلق (در ص 

اگر چنين جناياتي واقعاً اتفاق افتاده باشد ، صرف نظر از اين كه آمران و 
شان براي ارتكاب چنين جناياتي   عامالن آنها چه كساني بوده اند و توجيه

هر چه بوده ، مسلماً بايد محكوم شود. ثانياً در انتساب چنين اتهاماتي، 
حتي به بد نام ترين افراد، بايد با دقت و مسؤوليت اخالقي حرف زد. ثالثاً 
اين شايعات را قبالً هم شنيده ايم ،ولي در باره هيچ يك از آنها تاكنون 

ابل اتكايي به دست نيامده است. و به همين دليل خبر، شاهد يا مدرك ق
بنامم. يكي از  "شايعات"است كه من هم چنان ترجيح مي دهم آنها را 

افرادي را كه ادعا مي شود تصفيه شده ، من شخصاً مي شناختم. با احمد 
افشار نيا من درزندان عادل آباد شيراز آشنا شدم ، هر چند مدت زيادي با 

اطره هاي خوشي از او دارم ؛ رفيق نازنيني بود. جوان هم نبوديم، ولي خ
به او داده بودند.  "اوزون احمد"آذري بلندقدي بود وبچه ها به شوخي لقب 

بازجوي  "تهراني"بعداز قيام و ظاهراً بعد از حرف هاي بهمن نادري (يا 
معروف ساواك) يكي از رفقاي من كه ضمناً هم پرونده اي او هم بود ، به 

چنين حرف هايي در باره احمد زده مي شود و مدتي هم دنبال  من گفت
ماجرا را گرفت. اما تا آنجا كه به ياد دارم ، به نتيجه اي نرسيد. حتي 
نويسندگان كتاب نيز علي رغم تالش براي بهره برداري از ماجرا ،  در مورد 

آنها  كنند. اين ترديد احمد افشار نيا و همه موارد ديگر با ترديد صحبت مي
را حتي در مورد ادعاي مهدي فتاپور در باره قتل عبداهللا پنجه شاهي كه 
گويا توسط احمد غالميان لنگرودي و سيامك اسديان به اتهام داشتن 

 – 817رابطه جنسي با ادنا ثابت ، صورت گرفته ، نيز مي شود (در ص 
) مشاهده كرد. مجموعه همين آشفتگي ها در روايت هاي مختلف و 820

بود قراين و مدارك قابل اتكاء نشان مي دهد كه حتي اگر مواردي از اين ن
نوع تبه كاري ها صورت گرفته باشد ، با تصميم فرد يا افراد بسيار 
محدودي بوده  وفعاالن سازمان از آنها بي خبر بوده اند ، و گرنه چنين 

  خبرهايي حتماً در بازجويي ها و روابط سازماني درز مي كرد.

  خركالم آ

اين نوشته طوالني تر از آن شد كه مي خواستم ، بي آن كه توانسته باشم 
به بسياري از آن چه در نظر داشتم در باره سند سازي هاي رذيالنه 
نويسندگان كتاب اشاره كنم. حقيقت اين است كه اشاره اي كوتاه حتي به 

نياز مهم ترين موارد تحريفات اينها به نوشته اي حجيم تر از خود كتاب 
دارد. اما شايد بهترين معرف كتاب همان مؤسسه رسوايي است كه آن را 

دستگاه  "مطالعات و پژوهش هاي سياسي "منتشر كرده است. هدف 
، بلكه ، بنا به تعريف، كشتن حقيقت است؛ نه تنها در اين موردواليت

در  "ن گمنام امام زمانسربازا"هميشه و همه جا. خط راهنماي 
اي در  ز جنس همان رهنمودي است كه خامنهمثًال اشان "مطالعات"

گفت  به آنها داد. او علناً از منبر نماز جمعه "اي قتل هاي زنجيره"ماجراي 
، بلكه حتماً دست عناصر نفوذي بيگانه و اين كار جمهوري اسالمي نيست

مخصوصاً اسرائيل را بايد در اين قضيه پيدا كرد. در راستاي آن رهنمود بود 
محفل نفوذي "و را در رأس ، اچيز خور كردن سعيد اماميبا كه 

پيچ ي نشاندند كه با اسرائيل در ارتباط بوده ، و بعد با دادن يك  "خودسر
، افشاء ها به جاي عامالن و آمران آن قتل، صد و هشتاد درجه اي به مسأله

بنابراين ترديدي نبايد  كنندگان و دادخواهان آنها را به زندان فرستادند.
نه تنها كشتن  "ي سياسيمطالعات و پژوهش ها"داشت كه وظيفه 

، بلكه در بسياري از موارد ، حقيقت درست وارونه آن چيزي حقيقت است
  است كه آنها تبليغ مي كنند. و فكر مي كنم اكثريت قاطع مردم ايران نيز 

  

  
  

به تجربه اين را دريافته اند و هرچيزي را كه مورد تأكيد دستگاه هاي 
بليغاتي جمهوري اسالمي باشد ، با ترديد و سوء ظن مي نگرند. انتشارات ت

دستگاه هاي اطالعاتي حكومت امام زمان همان نقش و وظيفه اي را در 
فضاي سياسي ايران امروز دارند كه انتشارات دستگاه هاي اطالعاتي رژيم 

چريك هاي "داشت و كتاب  1332مرداد  28شاهنشاهي بعد از كودتاي 
سير "همان گونه رسوا خواهد بود كه كتاب هايي مانند  "يي خلق ...فدا

در آن  "كتاب سياه در باره سازمان نظامي ... "و  "كمونيسم در ايران
  روزهاي تاريك تاريخ ايران. 

در باره نقش فعاالن مذهبي طرفدار روحانيت و فعاالن چپ در مبارزه با 
فت كه حقيقت درست وارونه ديكتاتوري شاهنشاهي ، با قطعيت مي توان گ

آن چيزي است كه تاريخ پردازان جمهوري اسالمي تصوير مي كنند. مثالً 
اگر مبارزات سياسي سازمان يافته عليه سلطان دوم پهلوي را در يك دورة 

اي  كه نخستين حركت هاي توده 1355تا  1320ساله ، يعني از  35
يريم ، به جرأت مي توان آغاز گرديد) ، در نظر بگ 1357منتهي به انقالب 

مذهبي طرفدار روحانيت به فعاالن چپ در  فعاالن گفت كه ميانگين نسبت
تشكل هاي سياسي مخفي وعلني و مخصوصاً در زندان هاي سياسي به 
مراتب كمتر بود. و اگر مقايسه اي ميان چريك هاي فدايي خلق و گروه 

در دهة پيش از هاي هم سوي آنها با فعاالن مذهبي طرفدار روحانيت 
انقالب صورت بگيرد ، نتيجه آشكارا گوياتر خواهد بود. حقيقت اين است 
كه چريك هاي فدايي خلق و هم سويان آنها (و نيز مجاهدين خلق) 
جسورانه ترين مبارزه عليه ديكتاتوري را در دهة پيش از انقالب سازمان 
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ترين و پي  ها و زندان هاي ديكتاتوري نيز محكم دادند. در شكنجه گاه
گيرترين ايستادگي ها متعلق به همين ها بود. درافتادن دستگاه اطالعاتي 
جمهوري اسالمي با اين حقيقت ، خود جنايت ديگري است كه رسوايي 
بيشتري براي رژيم به بار خواهد آورد. بگذاريد طنز زيباي حافظ را به 

  ران مي گويد:يادتان بياورم كه در اشاره به بساط رياكاري همين دين ساال
   

  ترسم كه بهره اي نبرَد روز بازخواست "

  ."نان حالل شيخ زآب حرام ما

  1387آذر 
*****  

  پس نوشت:

نقدي است كه فرخ  "چريك هاي فدايي خلق ..."عجيب تر از خود كتاب 
) در باره آن نوشته است. از چند انتقاد بي  1387آبان  6نگهدار ( به تاريخ 

ند يادآوري ظاهراً دانشمندانه در بارة ضعف هاي خاصيت آن چناني و چ
فني و تحقيقي كتاب كه بگذريم ، او آب تطهيري بر سر آن ريخته و با 
صراحت شگفت آوري آن را تأئيد كرده است. مثالً به اين عبارات نگاه 

  كنيد:
محصول مطالعه و واشكافي دهها هزار  "هاي فدائي خلق چريك"كتاب "«

ها براي  ها و تحليل ها و تجسس نيز انبوهي از تالشصفحه سند و مطلب و 
ي رويدادهاست. نكته قابل مالحظه در كار  هاي گم شده بازيافت حلقه

پژوهشگر آنست كه او، جز در چند مورد معين كه پائين تر به آنها خواهم 
پرداخت، ساختار ارزشي ذهن خود را مبناي بازنگاري رويدادها قرار نداده 

هاي وزارت  به انگيزه -اندن كتاب قانع شدم كه شخص وي است. من با خو
به انگيزه رد يا اثبات صحت ايدئولوژي اسالمي، يا  -پردازم  مطبوع وي نمي

حقانيت انديشه ماركسيستي، يا طرز فكر ليبرالي، دست به قلم نبرده است. 
ها و تعلقات  مجاب نيستم كه او رويدادها را پس از عبور از منشور بستگي

 ."بي و سياسي خود، گزين كرده و كنار هم چيده استحز

  يا :
كساني چون من كه خود در دهساله قبل از انقالب از دور و نزديك "

ها و زجرهاي فدائيان  ها  و رنج ها، شور و شوق شريك يا شاهد فراز و نشيب
هاي تلخ و  ها و خاطره ايم، يادمانده براي زنده نگاه داشتن سازمان خود بوده

مان با اكثر روايات آقاي نادري ناهمساز نيست. بسياري  ين ايام جوانيشير
ام، و نيز با  هاي كتاب، با رواياتي كه من خود شاهد آن بوده از گزارش

ها نقل  رواياتي كه از نبردهاي فدائيان با ساواك و دستگاه سركوب در زندان
دگان در هاي مربوط به ضعف و قوت دستگير ش شد تطابق دارد. گزارش مي

هاي  هاست كه ما در سال ها تقريبا همان ها و در جريان شكنجه زيربازجويي
  "دانستيم. قبل از انقالب مي

  يا :
آقاي نادري از تحليل و تفسير رويدادها و داوري پيرامون عملكرد "

ها عمدتا اجتناب كرده است. كتاب مواد خام فراوان فراهم آورده كه  چريك
هاتي از تصوير عمومي حركت فدائيان را بازسازي توان از درون آن ج مي

كرد و علل عمومي فراز و فرود آنان را باز شناخت. كتاب آقاي نادري 
اطالعات فراوان براي صاحب نظران و تحليل گران و ارزش گذاران آينده 

  "گرد آورده است.
  

براي من انگيزه نويسندگان كتاب كامالً قابل فهم است ؛ اما بايد 
كنم كه انگيزه فرخ نگهدار را در اين همراهي با آنها به اعتراف 

درستي نمي فهمم. آيا تالش او براي توجيه پادويي هايش در 
در يكي از سرنوشت سازترين و خونين ترين  "خط امام"تقويت 

دوره هاي تاريخ معاصر ايران ، او را به آنجا كشانده كه حتي نسبت 
ه برخاك افتاده اند ، به دوستان ورفقاي پيشين خودش نيز ك

  احساس كينه و دشمني مي كند؟!

  

  

  

  

  موتور كوچكي كه

  موتور بزرگ را به حركت درآورد 

  

  خسرو پارسا

  

  

  

مطالعات و  ي مؤسسه«از انتشارات  هاي فدايي خلق چريككتاب 
اي را به  اي از اسناد ساواك مجموعه با انتشار پاره» هاي سياسي پژوهش

ز نكات آن براي مبارزان ايراني آموزنده است. اين دهد كه برخي ا دست مي
كند.  هاي ساواك را منعكس مي ها بلكه تحليل كتاب نه تنها اخبار و گزارش

شد به آن  تر مي شد كم اگر اين كتاب مستقيماً توسط ساواك منتشر مي
كامل همه نوع  ي ايراد گرفت چون هدف مستقيم و آشكار آن تخطئه

خواندند  بود و كساني كه آن را مي جليل از ساواك ميمبارزه و مبارزين و ت
جاست كه كتاب را  دانستند چگونه آن را تحليل كنند. نكته اما اين مي

سال بررسي منتشر كرده است اما دقيقاً  30يادشده پس از  ي مؤسسه
كامل مبارزه و مبارزين، و تجليل از  ي همان اهداف دوگانه ــ تخطئه

توانيم فرض كنيم  كند. اين تنها ايراد نيست چون مي ساواك ــ را دنبال مي
سال پيش نوشته شده و اكنون انتشار يافته است. اما اشكال  30كه كتاب 

چه در طول  اين است كه كتاب واقعاً در زمان حال نوشته شده و گويي آن
بررسي  ي سال گذشته روشن شده است هيچ تغييري، نه در نحوه 30اين 

ها به دست نداده است. در اين صورت اين  تجزيه و تحليل ها و نه در گزارش
ها را مانند  شد اسناد و گزارش ساله براي چيست؟. مگر نمي 30تأخير 
چين كرد و هرچه را مناسب  ها دست زودتر از اين» جاسوسي ي النه«اسناد 

بود به چاپ رساند و بقيه را در بايگاني نگاه داشت تا هر زمان بر حسب 
ها ــ اسناد ساواك ــ  كرد. مگر اين» رو«ها را  قعيت يكي از آناقتضاي مو

  هستند؟ چرا؟» محرمانه«نيز از نظر مردم ايران 
تاريخ، برخي از » شدن روشن«طورادواري براي  وزارت خارجه انگليس به

دهد. در آمريكا نيز مطابق  اسناد گذشته را در دسترس همگان قرار مي
برخي از اسناد گذشته با سانسورهاي  Freedom of Information Actقانون 

اي از موارد مفيد بوده است.  شوند. انتشار اين اسناد در پاره آشكار علني مي
ها كل مدارك موجودند. خود  كنند كه اين باوران تصور مي ولي تنها خوش

انتشاردهندگان نيز چنين ادعائي ندارند و در بسياري از موارد به خودداري 
مغايرت با منافع ملي و يا حفظ هويت  ي اسناد به بهانهاي  پارهاز انتشار 
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منابع معترف هستند. اما آيا مؤسسه كه اسناد دشمنان يعني ساواك و يا 
ها  را در اختيار دارد نيز به خاطر منافع ملي است كه آن» جاسوسي ي النه«

اره كند. در اين صورت بايد ديد منافع ملي به چه چيزي اش را دستچين مي
  دارد.

نيست كه چنين روش انتخابي را » مطالعات ي مؤسسه«البته اين تنها 
هاي اپوزيسيون خودي  درون جناحي و حتي در بحث هاي دارد. در بحث

ها  طلبانه را شاهديم. بر حسب نوع بحث چكاني فرصت نيز اين روشِ قطره
ود؟ چرا حال كجا ب شود. اين سند تابه رو مي» اي نامه«يا » سندي«ناگهان 

بودن آن ضروري نيست؟. چه كسي تصميم  مخفي بود؟ و چرا اكنون مخفي
تهديد «تر  توانند جواب بدهند. از اين جالب طلبان مي گيرد؟ فقط فرصت مي

است. اگر چنين و چنان نشود اسنادي را فاش خواهيم » به افشاء اسناد
ف. اگر تو رايجي شده است براي پيشبرد اهدا ي مذبذبانه  كرد! اين شيوه

  سندي بر عليه رو كني من هم اسنادي عليه تو فاش خواهم كرد!
را واداشته است تا در » مطالعات ي مؤسسه«بنابراين بايد ديد چه نيازي 

كند.  طورانتخابي منتشر  سال پيش را به 40-30اين مقطع زماني اسناد 
ي  مخاطبان آن چه كساني و چه نسلي هستند؟ هواداران مبارزه مسلحانه

رحال به ه ها كه به ، يا آندانند ها پيش كه آن را مربوط به گذشته مي دهه
  اند، يا ديگران؟ خطر شده عنوان نقادان گذشته عمدتاً بي

شود حتي  ي يك پژوهش ارائه مي در سراسر كتابي كه به عنوان نتيجه
مثبت در مورد يكي از مبارزين صديق هم وجود ندارد! هيچ  ي يك نكته
هاي مختلف مبارزه كه  مورد شرايط آن زماني ايران و جهان و راهبحثي در 

يك به  تجربه كه هيچ اي جوان بي آيد. عده در پيش بوده است به ميان نمي
رغم خواست مردم  هم نرفته بودند ناگهان به» آكادمي علوم ماركسيستي«

  شوند. كشند و خود كشته مي اي را مي گيرند، عده اسلحه به دست مي
اي، صرفاً با هوشياري و  مبرا از هر بدرفتاري و اعمال شكنجه ساواك

اندازد. ثابتي، اگر زنده باشد، از اين  دهي همه را به دام مي مراقبت و سازمان
  تجليل قطعاً شاد خواهد شد.

معيار مبارزبودن يا اعتقاد، نه تماميت زندگي افراد، بلكه ميزان مقاومت 
ها و  فشاني شود. جان تلقي مي - ؟كدام شكنجه!-شكنجه  در زندان بي

  شود و الي آخر. هاي حماسي ماجراجويي تلقي مي كوشش
 -پنجاه نيست  ي دهه ي مسلحانه ي حاضر دفاع از مبارزه ي هدف نوشته
سخني از   طور هيچ همين -ر به آن پرداخته شده است ت كاري كه پيش

اين انتقادات  بودن مبارزات و مبارزين آن روزگار در ميان نيست. نقص بي
اند. هدف بر مالكردن انگيزه  نيز در جاهاي ديگر و در زمان خود مطرح شده

است كه ايجاد انفعال را نشانه رفته است و در » پژوهشي«و ماهيت 
. كند هر نوع مبارزه را نفي و لوث مي» مؤسسه«با ساير انتشارات هنگي آ هم

 - ژه مبارزان مسلح وي بته بهال -ي مبارزان  ي انواع مبارزه، همه درجمع، همه
اند، كه طبعاً مصداق آن فقط گذشته نيست. مبارزه  كار بوده نادرست و نابه

  كند به فكر كار و كاسبي خود باشيد. ها را منحرف مي انسان
شدن برخي از حوادث و اتفاقاتي است كه در  ي اين كتاب مشخص فايده

نكات ناروشن گذشته را  ها مؤثر بوده است. شايد برخي از جريان دستگيري
ولي حتي به همين نكات هم چقدر  -توضيحات كتاب روشن كند، شايد 

وردهاي آ هاي مزدوري كه دست هاي ساواكي توان اعتماد كرد؟ گزارش مي
شده در زير  هاي گرفته« اعتراف«اند يا  كرده نمائي مي خود را ضرورتاً بزرگ

مورد اتكاء باشد. تواند  مي قدر شوند چه طورگزينشي مطرح مي شكنجه كه به
توانند روشن كنند.  اند مي ها را كساني كه در كوران وقايع روزمره بوده اين

خواند كه  ها مي جوان امروزي كه، بدون اطالع از گذشته، در اين گزارش
كردند بايد به اين نتيجه  ها را دستگير مي مردم به مبارزين حمله و آن
و وضع موجود راضي بودند و مبارزين ضرورتاً  برسد كه يا مردم از رژيم شاه

گفت. و  يعني دقيقاً همان چيزي كه هر ساواكي مي -اي شرور بودند  عده
 ي بنابراين به اين نتيجه برسد كه نه تنها مبارزين مسلح بلكه اساساً همه

كردند عوامل خارجي ضدمردمي  ها كه عليه شاه به هر طريقي مبارزه مي آن
كه به اين  گفت. يا اين از همان چيزي كه هر ساواكي مييعني ب -بودند 

انتخابي  حال ها دروغين و درعين اين نوع گزارش ي نتيجه برسد كه عمده
 28كنند مبارزات از كودتاي  كساني كه فكر نمي ي كنم همه است! فكر مي

رغم  مسلحانه به ي مرداد به بعد در مراحل مختلف و نيز در جريان مبارزه
دم بوده است به اين نتيجه برسند كه شق دوم درست است. خواست مر

  ترتيب ضد خود و ضد اهداف خود شده است. بدين» پژوهش«
گفت ولي  نفري سخن مي» ميليون 5«آقاي ثابتي به طعنه از ساواك 

از مورد خاصي » پژوهش«هاي مبارز نفوذ كند. ولي  نتوانست در سازمان
مستقيم راهي پيدا كرده بود كه از طور غير  گويد كه ساواك به سخن مي

توانست يك مورد خاص از حركت يك گروه را  خالل برخي از تحوالت مي
گويد كه ساواك بدين طريق  انگيز مي رديايي كند و سپس با ذوقي شگفت

زودي ممكن بود رهبري سازمان را به  كرده بود و به» نفوذ«در سازمان 
كردن براي ساواك چرا؟  ققدر ذو قدر حقارت! اين  دست گيرد! اين

ها هنگام مديريت ساواك آرزوي نفوذ را به گور بردند  ها و مقدم نصيريان
يافت ساواك رهبري آن را  شويم اگر مبارزه ادامه مي ولي اكنون متوجه مي

  پس چه خوب شد ادامه  نيافت!گرفت.  به دست مي
  

  

  
  

  
افت كه پس از يك توان ي تر دوراني را در تاريخ ايران مي به نظر من كم

مردم ايران طي  -پس از كودتاهاي  مثل سال -دوران افول چندساله
هاي متمادي عليه رژيم ديكتاتوري حاكم به اين شدت و با تمام وجود  سال

ي سي، مبارزين ايراني  هاي پاياني دهه صادقانه مبارزه كرده باشند. از سال
متفاوت، و هر بخش در هاي  هاي مختلف و با باورها و ايدئولوژي به شكل

جويانه يا قهرآميز  هاي مسالمت هاي فراوان كردند. به روش حد خود، تالش
اين مبارزات  ي گرايانه، مذهبي يا سوسياليستي. همه و با باورهاي ملي

وجودآوردن جوي فراگير عليه  ها در به اين ي اند. همه تأثيرات خود را داشته
چه وجدان عمومي را درنهايت  ور من آناند. اما به با رژيم شاه مؤثر بوده

طور آگاهانه و نيز ناخودآگاه به تالطم و حركت درآورد مبارزات مسلحانه  به
توانست هم  گير نشد و نمي طور مستقيم همه مسلحانه خود به ي بود. مبارزه

مردم را وادار  ي غير مستقيم بود. همه  صورت بشود. اثر مبارزات مسلحانه به
ها را دگرگون كرد،  توانست هم بكند ولي آن الح نكرد و نميبه برگرفتن س

زير و رو كرد، كمك كرد تا مردم به ماهيت رژيم شاه آگاه شوند، آماده كرد 
تا هنگامي كه شرايط ديگر در كشور، از لحاظ سياسي و اقتصادي ملتهب 
شود، و تا هنگامي كه شرايط جهاني مساعد شود، ناگهان مبارزه عمومي و 

آمدن شرايطي بود كه مردم  اي شود. اين نه يك معجزه بلكه فراهم توده
آمدن اين شرايط، حتي به باور  خواستند، در فراهم ديگر رژيم حاكم را نمي

مبارزين مسلح نبودند، مبارزات قهرمانانه و  ي مبارزيني كه خود در جرگه
ري وجدان سازي و بيدا ترين نقش را در آماده قهرآميز اساسي ي برانگيزاننده

عمومي داشت. اين موتور كوچكي بود كه نقش اساسي را در حركت موتور 
  بزرگ بازي كرده بود. به نظر من اين اثبات غيرمستقيم اين تئوري، نه به

شدن نفسِ  اي شدن مبارزه مسلحانه، بلكه از طريق توده اي توده طريق 
  مبارزه بود.

نه پس از يك دوران مسلحا ي ، درست زماني كه مبارزه 56در سال 
. در آن گير شد ديگر آغاز و همه نحوي حماسي از نفس افتاده بود، مبارزه به
شمارند وجود  چيز را به نام خود مي زمان هنوز كساني كه امروز همه

كس در آن زمان و نه در اين زمان  قابل اعتنايي نداشتند. هيچ خارجي
كت پيوستند و رهبري آن توانست ادعا كند كه كساني كه بعداً به حر نمي

چنداني داشتند. روشنفكران و  را به دست گرفتند، در ايجاد آن نقش
دانشگاهيان در يك جو سوسياليستي، عمدتاً ماركسيستي و چپي و نيز تا 

هاي مجاهديني و شريعتي بودند كه  تحت تأثير گرايشقابل مالحظه  حد
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و به نظر  -بود. و شايدشدن  اي حركت را آغاز كردند. حركتي كه رو به توده
به اي  اگر حمايت جهاني از شاه هم دچار نوسان شد، تا اندازه -من قطعاً

ها بود و براي انحراف آن. موتور  همين دليل و از ترس همين گرايش
افتاد كه موتور بزرگ آغاز به حركت  كوچك هنگامي داشت از نفس مي

انگيز شد و  تي اعجابراس خود به ي كرده بود. حركتي كه در رشد و ادامه
  بساط سلطنت را برچيد.

  :ي احمد شاملو به گفته

  نگاه كن

  وارانه در پاي تو سر نهاد چه بزرگ

  زاده بود اش ميالد پرهياهاي هزار شه آن كه مرگ

  نگاه كن

  
الهي بود در  ي انگيز يك معجزه ها كه معتقدند اين حركت اعجاب به اَن

رفت. به كساني كه معتقدند اين حركت در توان ايراد گ ها نمي قالب تفكر آن
توان  نمي -ها باز در قالب تفكر آن -ها بوده است هم  آن ارشادات ي نتيجه

طلباني هم كه از كشته و اسير شدن  ها و سلطنت  ايراد گرفت. به ساواكي
ولي توضيحي ندارند كه چه  -كنند و مي -كردند مبارزين مسلح ذوق مي

بود به حركت درآمد نيز ايرادي » طرفدار رژيم«شد كه ناگهان ملتي كه 
هايي است كه با ديدن حركت ميليوني مردم در  نيست. روي سخن اما با آن
هاي  آن با حركات قبلي ضرورتاً محدود گروه ي جريان انقالب، و مقايسه

حال باشند كه خود و  كه بدانند و خوش كوچك مبارز، به جاي اين
و عظيمي در ايجاد آن داشته، ناگهان  شان چه نقش اساسي انگام هم

واقعي  ي طلبانه مرعوب شدند و به اين نتيجه رسيدند كه مبارزه شكست 
  ايم! كرده چه ما مي اين است و نه آن

توانند مسائل را در  گراياني نيست كه نمي تر از تفكر مطلق چيز دردناك هيچ
ن هر نوع گرايا عرض هم ببينند. هنگام اوج مبارزات مسلحانه، مطلق

تنها بايد مبارزات  ها همه نه  كردند. به نظر آن ديگر را كالً نفي مي ي مبارزه
گر، ناچيز  كردند بلكه هر مبارز غيرمسلحي را مماشات مسلحانه را تأئيد مي

اي ميليوني  كردند. و حال كه حركت توده تلقي مي -و حتي خائن -و ناتوان
رسيدند كه  رايانه، به اين نتيجه ميگ آغاز شده بود با همان طرز تفكر مطلق

گرائي، كه بيان  كرديم! اين مسئله، مطلق چه ما مي مبارزه اين است و نه آن
عمومي حزب فقط حزب اهللا و نظائر آن است، هم در گذشته از 

توان تغيير  هاي جامعه ما بوده است و هم اكنون. اگر گذشته را نمي مصيبت
وان گرفت. امروز شايد شواهدي از ت هايي از آن مي داد، الاقل درس

دانم.  ترين نقيصه مي آموزي به چشم بخورد ولي من هنوز آن را بزرگ درس
كنم كه  قدر تعجب نمي بينم آن ها مي گرايش ي و اگر اين عيب را در همه

ها، كساني كه قاعدتاً انديشه را برخاسته از شرايط  در ميان سوسياليست
بقات و قشرهاي مختلف باور دارند، ولي دانند، به وجود ط اجتماعي مي

نگري نه محقق شدني است  سان طبقه يك بي ي دانند كه حتي در جامعه مي
  و نه مطلوب.

*  *  *  
اما با تمامي اين احوال، پرسش مهمي هنوز به قوت خود باقي است: با 

چه در گذشته رخ داد چه بايد كرد؟ وجه انقالبي مبارزان را برجسته  آن
ناپذير ايشان بگذاريم كه در  ها را به حساب خطاهاي اجتناب نكنيم و آ

كدام از اين خطاها را فراموش  كردند؟ يا نه، هيچ شرايط سختي پيكار مي
توانسته رخ  چه كه مي ناپذير بوده از آن چه را كه تاريخاً اجتناب نكنيم و آن

گمان جديد نيست. در هر  يي بيگيري ندهد جدا سازيم؟ چنين موضع
رو بوده و خواهيم بود. و همواره هم در  زنگاه تاريخي با اين موضوع روبهب

كوشد با  كنند: گرايشي كه مي اين مورد دو گرايش عمده با هم جدال مي
فراموشيِ تاريخيِ خود ديگران را نيز به فراموشي بكشاند و گرايش ديگري 

به انسان  الح داند ولي درعين ها را وارث شرايط تاريخي مي كه گرچه انسان
دهد و هرگز نقش او را در آفرينش امر  گر اهميت مي به عنوان عامل مداخله

ناپذير  ها نيز از اين امر جدايي كند. تاريخ سازمان فدايي نو فراموش نمي
اي كه فداييان در  هيچ ترديدي، شرايط تاريخي و اجتماعي جامعه است. بي

را بر شكل مبارزه و خصوصيات آن باليده و به پيكار روي آوردند مهر خود 
هاي تيمي  مبارزان كوبيده بود. از مناسبات دروني و اخالقيات حاكم بر خانه

تا نگرش سانتراليستي حاكم بر تشكيالت، همه و همه بار آن شرايط 
ي از انقالبيونِ چندان قليل ي نه تاريخي و اجتماعي را بر دوش داشتند. عده

تند كه اين رسوبات ديرپا را از ذهن خود دانس ي خود مي ها وظيفه سال آن
ي  فشردند. اما طبعاً  گستره مي  بزدايند و با خودآگاهي در اين امر پاي

ظرف تاريخي  هاي شخصي و در اين امر محصور به محدوديتموفقيت آنان 
  شده بودند. رو  روبه  بود كه چه از لحاظ نظري و چه از لحاظ عملي با آن

هايي ناهنجار شده بود  يط پليسي موجب رفتاري مخفي در شرا مبارزه
كه نه تنها مطلقاً قابل دفاع نيست بلكه كامالً محكوم است. اتفاقاتي مانند 

گيري يا  ي انتقام رسد برخي جنبه سازماني كه به نظر مي ترورهاي درون
هاي حكامي است  ايجاد ارعاب براي تنبه ديگران داشته است يادآور روش

ها را داشتند. اين حكم نه تنها امروز با  د مبارزه با آنكه انقالبيون قص
هايي صادق است بلكه در همان زمان گذشته هم با  ترشدن نكته روشن
يي كه انقالب را براي استقرار آزادي و  ها از طرف عده ي كمبود فاكت همه

يابي مطرح شده بود امروز نيز بايد گفت تنها  خواستند و نه قدرت عدالت مي
شد از بروز چنين رفتارهايي جلوگيري كرد كه آگاهي  رتي ميدر صو
ي افراد، يا الاقل در افراد مؤثرتر، به رعايت موازين  اي در همه پيشرفته

ايران در گذشته اين  ي متأسفانه در جامعهداشت.  دمكراتيك وجود مي
هاي مبارز آن  و آثار اين كمبود را در سازمان آگاهي فراگير نبوده است

توان اميدوار بود كه افزايش اين آگاهي هم در  بينيم. آيا مي هم مي دوران
آوردهاي مبارزات گذشته درآمده باشد؟ اميدوارم جواب آينده  شمار دست
  مثبت باشد.

  

                   عدم وابستگي:

  مشخصه بارز جريان فدائي

  بهروز خليق

 
ستين كنشها چريكهاي فدائي خلق، از نخ"محمود نادري نويسنده كتاب 

تحت عنوان تاريخ نگاري، در موارد عديده اي براي  "1357تا بهمن 
جنبش فدائي پرونده ساخته است. آنهم از روي اسناد ساواك. از جمله 
پرونده هائي كه براي جنبش فدائي ساخته است، وابستگي است. در 
حاليكه يكي از مشخصه هاي بارز و برجسته جريان فدائي عدم وابستگي 

  بوده است. آن 
اگر "نوشته است كه:  "مشي مسلحانه در بوته نقد"محمود نادري در فصل 

چه دوران حميد اشرف صرفنظر از گستردگي عمليات نظامي با پديده 
هائي چون حاكميت استالينيسم بر سازمان همراه گرديد؛ اما، بسيار 

نه بود. نكوهيده تر از استالينيسم، وابستگي مالي چريكها به دولتهاي بيگا
دليل  "اين وابستگي در دوران حميد اشرف شكل گرفت و مشروعيت يافت.

اصلي ادعاي نويسنده در وابستگي جريان فدائي نامه اي است كه به گفته 
محمود نادري از جانب حميد اشرف به اشرف دهقاني نوشته شده است. در 

قع هم صد هزار آفيش امپرياليستي رسيد و به مو "اين نامه آمده است: 
. دليل ديگر او اين است كه اشرف دهقاني و محمد حرمتي پور در "رسيد

تماس با رابط اتحاد شوروي با درخواست اطالعاتي از ارتش ايران روبرو مي 
شودند و آن را به حميد اشرف منتقل مي كنند و او به اشرف دهقاني مي 

وظيفه را در  فعال چند نفر از افسران "گويد كه به رابط اطالع دهند كه: 
اختيار داريم. آنها مي توانند در حد خودشان اطالعاتي به ما بدهند و بدون 
آنكه خودشان بدانند مشغوليم. ما هرگز به آنان نخواهيم گفت كه اين 
اطالعات را براي چه مرجعي مي خواهيم چون ممكن است آنها خودشان را 

ستند كه اين جاسوس تلقي كنند و كار خراب شود ولي فعال مطمئن ه
اطالعات را براي خودمان مي خواهيم و ما هم آن را براي شما خواهيم 
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فرستاد. منتها به بگوئيد چه چيزهاي خاصي مورد احتياج شما است تا روي 
  "آن اقدام كنيم.

اي است كه بعد از ضربات ارديبهشت ماه  اب، نامهمستندات نويسنده كت
چاپ شده و در پرونده ساواك در روزنامه كيهان و اطالعات  1355سال 

  موجود است.  
محمود نادري اولين كسي نيست كه بر پايه آن نامه انگ وابستگي را به 
جريان فدائي مي زند. آنزمان ساواك با انتشار نامه ها، جريان فدائي را 
وابسته اعالم كرد و بعد از انقالب هم بارها از جانب افراد جمهوري اسالمي 

) بر پايه آن "نهضت امام خميني"اني(نويسنده كتاب از جمله حميد روح
  نامه ها اتهام وابستگي به جريان فدائي زده اند.

كارگزاران جمهوري اسالمي بازجوئي ها و نامه هائي را كه در پرونده هاي 
ساواك است، حقيقت محض پنداشته و حتي به خود زحمت مراجعه به 

ايد صحت و سقم نامه ها مورد برسي منابع ديگر را ندادند. در حاليكه ابتدا ب
قرار گيرد و مشخص شود كه نامه ها تا چه حد واقعي است و تا چه اندازه 
اي ساختگي؟ جالب اين جا است زماني كه پاي افرادي به ميان مي آيد كه 
قبال از انقالب در زندان بودند و بعد از انقالب در راس قدرت قرار گرفتند، 

تبار قلمداد مي شود ولي در مورد نيروهاي پرونده هاي ساواك بي اع
  اپوزيسيون با اعتبار.

  

  مناسبات با اتحاد شوروي

در زمينه ارتباط سازمان با اتحاد شوروي در آن دوره اطالعات چنداني در 
سوسياليسم و انقالب ساده "دسترس نيست. تنها اطالع موجود در كتاب 

اس با اتحاد شوروي را است كه در آن آقاي ماسالي جريان تم "پندارانه
توضيح داده است. به گفته او رهبران سازمان به رابطين سازمان در خارج از 
كشور دستور داده بودند كه محرمانه با شوروي تماس بگيرند. آقاي ماسالي 

تا آنجائي كه من در جريان اين تماس بودم، شوروي به بهانه "مي گويد: 
تي و پشتيباني سياسي و غيره هاي مختلف از كمك هاي مالي و تسليحا

امتناع مي كرد، ولي در عين حال سعي مي كردند روابط را با وعده هاي 
مبهم حفظ كنند. تاكتيك آنها اين بود كه در اين سازمان نفوذ كنند و 
اطالعات همه جانبه اي از سياستها و تركيب رهبري و ساختار تشكيالتي 

كه از طريق سازمان از ارتش  سازمان بدست آورند. هم چنين مي خواستند
و اوضاع سياسي و اجتماعي ايران اطالعاتي بدست آورند. و براي اينكه 
سازمان را در عمل انجام شده اي قرار بدهند، پيشنهاد كرده بودند كه 
مركزيت سازمان تلگرام تبريكي به مناسبت انقالب اكتبر به كميته مركزي 

اصطالح زمينه مالقات در مسكو حزب كمونيست شوروي مخابره كند تا به 
آقاي ماسالي برخورد  "و دريافت كمكهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.

رفيق حميد اشرف را نسبت به درخواستهاي اتحاد شوروي چنين توضيح 
ما ضمن امتناع از ابتكار، نگراني خود را از استمرار اين تماس "مي دهد: 

سخي كه حميد اشرف به ما براي رهبري سازمان گزارش كرديم. در پا
نوشته بود از اين رفتار و مطالبات شوروي سخت براشفته شده بود و نوشت: 

(كتاب سوسياليسم و انقالب ساده "به آنها بگوئيد ما جاسوس نيستيم ....
  نوشته منوچهر صالحي ـ حسن ماسالي). "پندارانه

توضيحات آقاي ماسالي نشان مي دهد پاسخ حميد اشرف نسبت به 
رخواستهاي اتحادشوروي منفي بوده و ادعاهاي محمود نادري، اتهامي د

  بيش نيست. 

  جريان مستقل 

جريان فدائي برآمده از متن جريان روشنفكري و جنبش دانشجوئي جامعه 
ما بود. جنبشي بود كه مي خواست طرح نو در بياندازند نه اينكه از اين و 

كيل دهنده جنبش فدائي از يا آن قطب دنباله روي كند. هر دو جريان تش
  چنين خصيصه اي برخوردار بودند. 

اختالف شوروي و چين اوج گرفته و با تشديد اختالفات  50و  40در دهه 
بين آندو، جنبش كمونيستي جهاني دو پاره  شده بود. چپ ايران نيز از اين 
شكاف تاثير پذيرفت و به دو جريان تقسيم شد: طرفداران شوروي و 

گفته مي شد عمدتا  "خط يك"ن. طيف اول كه به عنوان مدافعين چي
توده ايها را در بر مي گرفت. طيف دوم طرفداران چين(پروچيني ها) بودند 

  مي گفتند. "خط سه"كه به آنها 

جريان فدائي از ابتدا مستقل از دو طيف چپ ايران و دو قطب جهاني 
و  خط جديدي كمونيست حركت كرد و بر استقالل خود از آنها پاي فشرد 

مي گفتند. ما در آن  "خط دو"را در درون چپ ايران شكل داد كه به آن 
سالها شاهد اين تفكيك هم در زندانها و هم در سطح جامعه بوديم. اين 
استقالل هم در حوزه نظري و هم در قلمرو عمل وجود داشت. فدائيان نه 

نه نگاه حزب تحليهاي خط سه را در مورد ايران و جهان قبول داشتند و 
  توده ايران را.

براي جريان فدائي استقالل از قطبهاي جهاني يك ارزش بود و همواره آن 
را پاس مي داشت. بر همين پايه هم از ابتدا روي پاي خود ايستاد و 

  امكانات ضرور براي تداوم مبارزه را با جانفشاني و فداكاري فراهم آورد. 
از نامه اي كه در پرونده هاي ساواك محمود نادري به عبث با يك نقل قول 

موجود است، مي خواهد جريان فدائي را وابسته قلمداد كند. در حاليكه 
وابستگي يك جريان به يك قطب، يك شبه و با برقراري يك ارتباط به 
وجود نمي آيد. اين امر به چگونگي شكل گيري جريان سياسي، ديدگاهها 

كل گيري جريان فدائي و و برنامه هاي آن بستگي دارد. نحوه ش
ديدگاههاي آن تماما در مغايرت با وابستگي به اين و يا آن قطب بود. لذا 
ادعاي وابستگي اتهامي بيش نيست. تنها ارگانها و عناصر امنيتي به جهت 
كينه و خصومتي كه نسبت به اپوزيسيون  دارند، مي توانند چنين تهمتي 

  را به جريان فدائي بزنند.

*  

  

  سياهكل، يحماسه 

  كابوسي براي ارتجاع 

  

         مهدي سامع

  

هاي ماموران وزارت اطالعات در مورد رفقايي كه  هتاكي و هرزه گوئي
با غرور اخالقي و سوداي استقالل، آزادي و برابري، هشيارانه و 
آگاهانه به ميدان آمدند تا شرايط را نه تفسير كه تغير دهند، بدون 

 حد و مرز است.

  

  مقدمه

تا  ها نشچريكهاي فدايي خلق از نخستين ككتابي با عنوان  1387بهار در 
 معرفي شده  توسط محمود نادري(جلد اول) كه نويسنده آن  1357بهمن 

انتشار يافت. اين موسسه هاي سياسي  موسسه مطالعات و پژوهش
هاي سياسي فعال طي دوران  هاي ديگري نيز در مورد ساير جريان كتاب

قدرت رسيدن خميني منتشر كرده است. دسترسي اين  پيش و پس از به
هاي زندانيان  و بازجوئي» مركز اسناد انقالب اسالمي«موسسه به بايگاني 

گذارد كه اين  سياسي در دوران رژيم گذشته جاي ترديدي باقي نمي
امنيتي رژيم ابران است كه از يك طرف با وزارت  يكي از نهادهايموسسه 

هاي  ي نهادها و ارگان ده و از طرف ديگر همچون همهاطالعات در ارتباط بو
اي است. در مورد محمود  امنيتي رسمي و موازي زير نظر دفتر حامنه

نادري كه يك اسم مستعار است حدس و گمان زياد است. محمود نادري 
اي كه داشته باشد، در اين حقيقت كه  هر فردي كه باشد و هر گذشته

http://dialogt.de/



   اسالمي گرانِ شگنجه روايت ق، به هاي فدايي خل خِ چريكتاري

١٠٩  102 ي آرش شماره

ب از مزدبگيران نهادهاي امنيتي و در خدمت نويسنده و يا نويسندگان كتا
يك موسسه امنيتي وابسته به وزارت اطالعات و زير كنترل و نظارت دفتر 

  ولي فقيه است، ترديدي باقي نمي گذارد.
ن و  مسئوال ر،يوزچندي پس از انتشار اين كتاب ولي فقيه نظام در ديدار 

بسيار خوب  ذهنيت« از با گزافه گويي عات جمعي از كاركنان وزارت اطال
ف بيم و هراس همراه با نفرت مردم  عات برخال مردم از مجموعه وزارت اطال

 از فن«) صحبت كرد و توصيه كرد كه:1»(عاتي رژيم طاغوت از دستگاه اطال
 گيري بهره) 2»(افزاري افزاري و سخت هاي نرم هاي نوين در زمينه وريآ

نيست كه در مورد وزارت  اي اين هاي خامنه كنند. نكته جالب در حرف
اطالعات واليتش كه يكي از منفورترين نهادها در تاريخ بشر است دروغ 

هاي امنيتي جمهوري اسالمي  گويد. نكته جالب در اين است كه موسسه مي
خواهند به شيوه نرم افزاري با مخالفان خود مقابله كنند به  وقتي مي

اي  به قول خامنه عاتي دستگاه اطالكنند كه در  اسنادي تكيه مطلق مي
  تهيه شده است. » رژيم طاغوت«

اعتراف  يضد انسان وهيش«من در ياداشتي با عنوان  1386در مرداد سال 
در مورد روش نرم افزاري و يا گفتمانسازي وزارت اطالعات » خود هيعل

 انيخود زندان هياز پخش اعتراف عل يتيدستگاه امن ياصل هدف« نوشتم:
عدم «و رواج گفتمان  »يريشكست پذ« غياوال  تبل يدتيو عق ياسيس

 كيپلماتياستفاده از اعترافات در مناسبات د و دوماٌ» امكان مقاومت
 انيوزارت اطالعات زندان انيبازجو يوقت«) در همان مقاله نوشتم:3»(است.

 نياو يريكه هركس وارد سراز نديگو يكنند م يرا شكنجه م ياسيس
موفق به درهم  تيبا آزار و اذ يرود و وقت يبر باد م مانشيشود، ا يم

 نديگو يشوند م يم ونيزيو آوردن او پشت صفحه تلو يزندان كيشكستن 
ها و  ) و در مورد كتاب4»(است.» فكر كردن« يبرا» فرصت«زندان 
 يها كتاب ميرژ يتيمنا يها دستگاه« هاي تلويزيوني تاكيد كردم كه: برنامه

 يها تحت پوشش ياسيفعاالن س يو زندگجنبش  خيگوناگون در مورد تار
با هدف مخدوش كردن  يونيزيتلو يها اليسر ايمختلف منتشر كرده و 

به اسم «اند. چند روز قبل از پخش برنامه  چهره مخالفان نظام پخش كرده
ن خلق در يسازمان مجاهد هيعل» ها گرگ«تحت عنوان  ياليسر »يدمكراس

منتشر  رانيدر ا» شكنجه گران«ام به ن يكتاب راٌيچند نوبت پخش شد. اخ
ساواك شاه در آن  انيشده كه در آن ضمن چاپ اعترافات دو تن از بازجو

گذشته پرداخته شده است. در  ميرژ يتيامن يها عملكرد دستگاه يبه بررس
از  ينشيو استفاده مخدوش و گز يدروغ پرداز ف،يها با تحر گونه كتاب نيا

چهره مثبت و  ينيطرفدار خم يها گروه ياسيس انياسناد ساواك، از زندان
از  يچهره منف ايسكوت شده و  ايها  گروه گريد ياسيس انيدر مورد زندان

  )5»(شود. يم هيآنان ارا
يكي از  1357ها تا بهمن  هاي فدايي خلق از نخستين كنش چريككتاب 
هاي نرم افزاري و يا گفتمانسازي وزارت اطالعات است كه با در دست  تالش
تن انحصاري اسناد و مدارك و بنابرين جعل سند و سند سازي به داش

تحريف تاريخ مي پردازد تا اين گفتمان را رايج كند كه مبارزه در دوران 
حكومت گذشته در انحصار خميني و طرفداران او بوده و ديگر نيروهاي 

واداده و دور از «و يا » وابسته به بيگانه«و يا » توطئه بيگانه«سياسي 
به قدرت بود و همه  قبل از رسيدننظر خميني  بوده اند. اين دقيقٌا» ممرد

هاي نرم افزاري وزارت اطالعات همزمان با استفاده از روش سخت  ي تالش
افزاري(سركوب، زندان، شكنجه و اعدام) به كرسي نشاندن حرف خميني 

مذهبي است. بديهي است كه اين -در جهت ادامه حاكميت استبدادي
دهاي امنيتي رژيم براي نيروهاي مترقي و آزاديخواه كه يا خود شيوه نها

مورد شيوه سخت افزاري و نرم افزاري رژيم و دستگاههاي سركوبگر امنيتي 
قرار گرفته و يا از طريق مطالعه خاطرات زندانيان سياسي در جمهوري 

و يا  » اعتراف عليه خود«هاي مشمئزكننده  اسالمي يا مشاهده برنامه
ي به اين طرز حسين شريعتمداردر كيهان بدنام  انگر شكنجههاي  نوشته

كار آشنايي دارند، كاربردي نداشته و ندارد و نتيجه معكوس به دنبال 
  خواهد داشت.

قبل از اين كه به افشاي هدف وزارت اطالعات در مورد كتاب مورد بحث 
هاي  كبپردازم مروري كوتاه به سابقه ضديت خميني و دارودسته او با چري

  فدايي خلق را الزم مي دانم.  
  

  

  
  

  سابقه 

خميني كه در آن زمان در اپوزسيون  ل،سياهك حماسه و رستاخيزپس از 
هاي  مسئول اتحاديه انجمن 1350ارديبهشت  6بود در پاسخ به نامه 

ها  بايد حادثه سازي«نوشت: 1350ارديبهشت  28اسالمي در اروپا در تاريخ 
را كه در ممالك اسالمي براي تحكيم اساس حكومت هايي  و شايعه پردازي

استعماري است بررسي دقيق كنيد. نظير حوادث تركيه و حادثه 
  )6»(سياهكل...

موضع خميني آن قدر ننگين بود كه وقتي اين پيام در همان زمان در 
ارگان اتحاديه انجمنهاي اسالمي در اروپا با به » اسالم مكتب مبارز«نشريه 

  )7حذف شد.(» نظير حوادث تركيه و حادثه سياهكل«ه چاپ رسيد جمل
به وسيله » نهضت امام خميني«سالها پيش كتابي در سه جلد با عنوان 

سيد حميد روحاني(زيارتي) نوشته و توسط انتشارات مركز اسناد انقالب 
ي  اسالمي به رياست  سيد روح اهللا حسنيان منتشر شد. در اين كتاب همه

اند  سياسي كه وابسته به جريان خاص خميني نبوده هاي نيروها و شخصيت
مورد تهمت و افتراهاي گوناگون قرار گرفته اند. در بخش مربوط به جنبش 

صفحه به  100بيش از  1357مسلحانه طي سالهاي قبل از بهمن 
اختصاص داده شده است. در مورد نامه جعلي كه » چريكهاي فدايي خلق«

نسبت داده شده در كتاب نهضت امام  به فدايي شهيد رفيق حميد اشرف
خميني به تفصيل قلمفرسايي شده است. تمامي مطالب اين بخش از كتاب 

هاي  چريك«به جز مواردي محدود در كتاب »  نهضت امام خميني«
  درج شده است. ....» فدايي

هاي  از شگردها و تاكتيك« نوشته شده:» نهضت امام خميني«در كتاب 
هاي اسالمي، پديدآوردن  ق براي رويارويي با جنبشجهانخواران غرب و شر

هاي ساختگي و وابسته به ابرقدرتها و يا رخنه در  ها و حركت جنبش
) نويسنده سپس نتيجه 8»(هاي اصيل و به بيراهه كشاندن آن بود. جنبش

چنان كه در ايران نيز شماري جوان نا آگاه و فريب خورده را « گيرد كه: مي
كردند تا انگليس و شوروي بتوانند با بهره گيري از آن در سياهكل قرباني 

به آمريكا هشدار دهند كه اگر سهم آنان را از منافع سرشار خليج فارس 
ها و رويدادهاي گوناگوني در گوشه و كنار  توانند گرفتاري ناديده بگيرند، مي

  )9»(ايران بر ضد آمريكا پديد آورند.
ه حرف خود را ثابت كند يك دروغ سيد حميد روحاني(زيارتي) براي آن ك

ها،  در يكي از خانه هاي تيمي چريك« كند و مي نويسد: را سرهمبندي مي
كه اعضاي بلند پايه در آن مي زيستند عكس برژنف را به ديوار زده 

  )10»(بودند.
و در اوج كشتار و اسارت رهبران، اعضا و هواداران  60در سالهاي دهه 

پيام انقالب، ارگان سپاه «ت، نشريه نيروهاي سياسي مخالف حكوم
طي يك سلسله مقاالت متوالي تحت عنوان » پاسداران انقالب اسالمي

نقطه ضعف، نه نقطه «حماسه سياهكل را » بررسي انقالب اسالمي ايران«
مبارزه «كند كه به نظر تئوري پردازان اين نهاد سركوبگر  تعريف مي» قوت

http://dialogt.de/



   اسالمي گرانِ شگنجه روايت ق، به هاي فدايي خل خِ چريكتاري

١١٠  102 ي آرش شماره

) 11بوده است.(» تقليد جاهالنه مسلحانه، نه استراتژي، نه تاكتيك،
ما معتقديم كه اين سازمان مبتكر «گيرند كه: نويسندگان مقاله نتيجه مي

ترور مسلحانه بوده و نه مبارزه مسلحانه. سرقت بانكها، ترور اشخاص و 
كند، مصاديق  انفجار اماكن كه اين سازمان به موارد متعدد آن افتخار مي

كه سارقين مسلح و اشخاص بزهكار نيز از عيني تروريسم و خرايكاري است 
هاي  آيند و الزم نيست آن گونه كه سازمان چريك عهده انجام آن بر مي

فدايي بارها بر آن تاكيد نموده است با مطالعه طوالني آثار ماركس، لنين و 
ترويج فرهنگ «) و اين كه فعاليت سازمان در جهت 12»(...صورت پذيرد.

ز انحراف سياسي، اجتماعي و اخالقي براي گري ماركسيسم كه ج مادي
ايجاد سدهاي «) و نتيجه ديگر 13»(جوانان ما، فايده ديگري نداشت.

انحرافي در مقابل نهضت اسالمي مردم ايران كه خود ناشي از تشديد جو 
گري بود و در پايان  خفقان، به هدردادن نيروها و ترويج فرهنگ مادي

ن آن چه نتيجه ديگري به بار مبارزه مسلحانه جز نابودي مدعيا
  )  14»(آورد؟

 21و  21پاسداران استبداد در تحليل رابطه جنبش فدايي با قيام روزهاي 
(مردمي) شد ولي نه  جنبش تبديل به توده اي« نويسند مي 1357بهمن 

لزوما با نيرد مسلحانه، بلكه با قذرت خدا كه در خشم خلق تجلي ياقت. 
فرو ريخت. البته بديهي است كه اگر طاغوت پايه هاي قدرت ضد خدا را 
كرد، نبرد مسلحانه مردمي آن هم به رهبري  بيش از آن سخت جاني مي

امام خميني، نه به رهبري سازمان چريكهاي فدايي خلق، كار رژيم را 
  )15»(يكسره مي كرد.

چپ در «هايي به نام  كتاب هشتم از مجموعه كتاب 1380در بهار سال 
 ياز سو »خلق ييفدا يكهايچر« در مورد» اسناد ساواك تيبه روا رانيا

منتشر شد. در اين كتاب نيز » وزارت اطالعات يخياسناد تار يمركز بررس«
) و بي ايماني 16هاي فدايي خلق ( مبارزه چريك» پوچ بودن«گفتمان 

شود. بي پايه بودن بسياري از  برجسته ترين مبارزان آن زمان ترويج مي
كه در آن در مورد  81اين كتاب با مراجعه به صفحه اسناد مندرج در 

در « شهادت رفيق كبير حميد اشرف با استناد به اسناد ساواك نوشته شده:
 ييساواك در سازمان و شناسا يپس از نفوذ اطالعات 1353مردادماه سال 

، كامال روشن مي شود. اين سند كشته شد يريدر درگ آنان» خانه امن
تير سال  8العات در حالي صورت گرفته كه روز سازي توسط وزارت اط

شهادت رسيد، روزنامه هاي عصر تهران به كه رفيق حميد اشرف به  1355
  بار تجديد چاپ شدند. 9خاطر نشر گزارش درگيري در مهرآباد جنوبي 

موزه «توسط » شكنجه گران مي گويند«كتابي با عنوان  1386درسال 
در توضيح روش تحقيق خود مي  ) منشر شد. نويسنده كتاب17»(عبرت

در اين كتاب اعترافات تهراني و آرش، مندرج در روزنامه ها محور «نويسد:
كار قرار گرفته و از آن روي كه گستردگي اظهارات موجب عدم ثبت و 
صبط تمامي مطالب توسط گزارشگران گرديده، بخشي از موارد به جاي 

ديگر با مساعدت آقاي مانده از ميان اعترافات مكتوب آنان و بخشي 
بلوريان، از ميان مصاحبه هاي بلويزيوني شان موجود در ارشيو صدا و سيما 

اين كتاب هر آن چه در مورد  104) تا صفحه 18»(تامين گرديده است.
شكنجه گفته شده مربوط به جريان مذهبي مرتبط با خميني است. بهمن 

اي كمونيستي در اين ه سال با گروه 12من «نادري پور(تهراني) مي گويد:
خواهم بگويم مقابله كردم ولي از كارهايشان اطالع دارم، از  مملكت نمي

  ) 19»(هايشان اطالع دارم. ها و خيانت خدمت
 167خورد. از صفحه  توسط تهراني استارت مي» خيانت«از اين جا مساله 

گزارش دومين جلسه دادگاه چاپ شده است. بسياري از مطالب اين بخش 
زنامه هاي آن زمان و يا تلويزيون منعكس نشده است. اما نويسنده در رو

كتاب بر اساس اظهارات تهراني در مورد سياهكل، در زيرنويس صفحات 
از آن جا كه گروه « نويسد: كند و مي كنه نظر خود را برمال مي 176و  175

سياهكل در بين مردم پايگاهي نداشت و حساب خود را از مردم جدا كرده 
، در هر نقطه كه با مردم روبرو مي شد چند عضو خود را از دست مي بود

داد. زيرا مردم به آنها حمله كرده و آنان را دستگير و پس از ضرب و شتم 
دادنند. از طرفي اعضاي اين گروه به علت  به نيروهاي انتظامي تحويل مي

، نداشتن يك برنامه منسجم و عدم امادگي الزم براي يك مبارزه چريكي
تعدادي از اعضاي آن در برخورد با اولين موانع از گروه بريده و در موقعيت 
مناسب فرار را بر قرار ترجيح مي دادند و آن عده كه ماندند با اولين 

برخوردها خود را تسليم نيروي رژيم نمودند و هر آن چه را كه در باره 
دادي هم پس دانستند به مامورين منتقل كردند و تع گروه و اعضاي آن مي

از دستگيري منفعل گرديده و با اعالم انزجار از گروه و اعالم وفاداري به 
نامه و قول همكاري با ساواك مورد  سلطنت و شخص شاه، با تنظيم ندامت

عفو ملوكانه قرار گرفتند. و در خاتمه بايد گفت مساله كمونيست بودن با 
ها و اعمال  انتدر نظر گرفتن روحيه مذهبي مردم و خاطرات تلخ خي

ها در نهضت جنگل به ميرزا كوچك خان و مردم آن نواحي و  كمونيست
  )20»(ساير علل، گروه سياهكل را با شكست مواجه ساخت.

، براي تائيد ادعاهايش به »شكنجه گران مي گويند«نويسنده كتاب 
كند كه به جلد سوم كتاب نهضت امام خميني  خوانندگان توصيه مي

  مراجعه كنند. 
اين گروه براي به دست « نويسد: او براي وابسته دانستن جنبش فدايي مي

هاي رژيم بعث كه  آوردن سالح نمايندگاني را به عراق فرستادند تا از كمك
  )21»(به ظاهر انديشه براندازي رژيم در سر داشت برخوردار گردد.

اين كتاب گزارش سومين و چهارمين جلسه دادگاه با تيتر  185از صفحه 
، به چاپ »سازمان چريكي به عنوان تصفيه اعضاي خود را نابود مي كرد«

هاي تهراني در زمان برگزاري دادگاه منتشر  رسيده كه اين بحش  از  حرف
  نشده است.

مواردي وجود دارد كه به « هاي فدايي مي گويد: تهراني در مورد چريك
  ان روشن نمايند.نظر من اين انقالبيون پاك باخته بايد .....براي ملت اير

سازمان چريكهاي فدايي خلق با ليبي، يمن جنوبي، جبهه خلق براي  -1
(جناح جرج حبش كه مورد حمايت شوروي است)، جبهه  آزادي فلسطين

خلق براي آزادي عمان.....ارتباط داشته است و امكاناتي از طريق اين 
ه است كه كشورها و جبهه هاي مذكور براي سازمان..........فراهم مي شد

بايد اين سازمان در صورتي كه ملت ايران را مجاز به دانستن اين روابط مي 
داند نسبت به تعيين ارتباط خود با هر يك از آنان و ساير مسايل اشاره 

  كند.
هاي ظفار، فلسطين و  تعدادي از اعضاي سازمان در جريان جنگ -2

تاكتيكي خود هاي تيمي كه به علت اشتباهات  همچنين انفجارات خانه
هاي امن  اعضا روي مي داده و يا شليك اشتباهي اعضا به يكديگر در خانه

اند. اگر وضع اين گونه افراد تا كنون به خانواده هايشان  به شهادت رسيده
  اطالع داده نشده، بهتر است هرچه زودتر در اين مورد اقدام كنند.

وه از داخل كشور، از طريق كادر رهبري گر 54در نامه اي كه در سال  -3
براي كادرهاي خارج از كشور فرستاده شده و اين نامه در سوابق ساواك 
موجود مي باشد. صرف نظر از مسايل مختلف درون گروهي دو نكته حائز 

  اهميت دارد.
هاي امن و يا  الف: تعدادي از اعضاي سازمان در ارتباط با ترك كردن خانه

اند.  فيه گروهي واقع و كشته شدهبه اتهام خيانت به سازمان، مورد تص
منجمله دو نفر كه به وسيله يكي از اعضاي سازمان به نام مستعار خسرو از 

و در شهرستاني به كار بين رفته و يك نفر هم كه سازمان را ترك كرده 
كشته شده است. عالوه بر اين،  عادي پرداخته بود، ولي به همين علت

در سازمان به عمل آمده  55بت سال هاي ديگري نيز به دنبال ضر تصفيه
كه از نظر احترام به خانواده هاي اين افراد كه هم اكنون نيز چشم به راه 

كند كه وضع و مشخصات اين افراد  فرزاندانشان هستند، انسانيت حكم مي
  اعالم شود.

كشوري كه در نامه به نام مستعار (كشتي) از او اسم برده شده، در  ب:
ج از كشور از آنها خواسته بود كه اطالعاتي در مورد ري خاارتباط با كادرها

نيروي هوايي ايران به وسيله اعضاي سازمان داخل كشور براي آنان تهيه 
شود. تا آنجا كه به خاطر دارم جوابي كه به وسيله شوراي سازمان و يا 
افرادي كه در اين زمينه اتخاذ تصميم مي كردند در رابطه با اين خواسته 

به دوستان كشتي بگوييد كه ما افسري در نيروي هوايي « بوده است:چنين 
نداريم، ولي عده اي از درجه داران و به طور كلي پرسنل اين نيرو با 
سازمان در ارتباط  مي باشندكه اين افراد جاسوس نيستند، ولي حاضرند 

ا به ما در رابطه با سازمان اين كار را انجام دهند، شما موارد مورد نياز آنها ر
  »اطالع دهيد تا اقدام نمائيم.

صرف نظر از اين كه اصوال ميهن مقدم است يا سازماني كه انسان عضو آن 
خاطر است و يا اين كه اعضاي سازمان جاسوس نيستند ولي حاضرند به 
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كنند، چه فرقي بين جاسوسي و خيانت به كشور دارد و  سازمان جاسوسي
نيز عالقمند  فكر مي كنم ملت ايرانهمه شايد بازي با لغات باشد. من 

  باشند كه بفهمند (كشتي) چيست؟ و چه ارتباطي با سازمان.....داشته و اين 
ارتباط اطالعاتي در مورد دادن خبر از وضع نيروي هوايي و ساير مسايل 
مورد نظر اكنون در چه مرحله اي است؟.......مهم نيست اين كشور چه نامي 

  )22»(با مسايل ملي قبيح است. دارد، نفس عمل در رابطه
هاي جمهوري اسالمي  البته اين ادعاها در زمان محاكمه تهراني در بيدادگاه

هاي كسي كه خود به شكنجه و  انتشار بيروني پيدا نكرده و اصوال به حرف
كند و همزمان خود تحت فشار و شكنجه است، نمي  سركوب اعتراف مي

ين حال اگر اين اعترافات در همان زمان توان عليه ديگران استناد كرد، با ا
  هايش پاسخ داده مي شد. انتشار علني پيدا مي كرد، به دروغ

تركيبي  1357ها تا بهمن  هاي فدايي خلق از نخستين كنش چريككتاب 
هاي بزرگ به  از منابعي است كه در باال بدان پرداختم. در اين كتاب دروغ

ميزي شده تا نظر خميني كه هاي كوچك رنگ آ وسيله بعضي از واقعيت
مبارزه در دوران حكومت گذشته در انحصار خميني و طرفداران او بوده و 

واداده «و يا » وابسته به بيگانه«و يا » توطئه بيگانه«ديگر نيروهاي سياسي 
  به خوانندگان كتاب حقنه كنند. اند را بوده» و دور از مردم

  

 
  

  ؟آيا اين كتاب يك تحقيق است

حقيقي در مورد يك جريان سياسي بايد شرايط عيني و ذهني يك اثر ت
داخلي و بين المللي در به وجود آمدن آن جريان سياسي و تاثير آن بر 
رويدادهاي جامعه را با توجه به منابع متعدد مورد بررسي قرار دهد. در اين 

هاي رقباي آن  بررسي منابع خود آن جريان سياسي و پس از آن واكنش
پس منابع دشمن مورد استفاده قرار گيرد. تاثير جريان سياسي جريان و س

هاي مشخص و مستند مورد توجه قرار گيرد و  بر پيرامون خود بايد با فاكت
باالخره بايد از آن جريان سياسي در كليت خود به مثابه يك ارگانيسم 
زنده يك ارزيابي جامع ارايه داد. از آن جا كه هر ارگانيسم زنده و به 

ص يك جريان سياسي كه در شكل و محتوا جديد باشد داراي خصو
رين يك تحقيق بسوخت و ساز، جذب و دفع، قوت و ضعف و.... است، بنا

ي جنبه هاي حيات آن را مورد بررسي  علمي پيرامون آن جريان بايد همه
تحوالت قرار داده و سرانجام نقشي كه آن جريان در دوران مورد بررسي در 

ده (پيشرو يا ارتجاعي) تعين شود. در كتاب مورد بحث به سياسي ايفا كر
توان عنوان  هيچ يك از موارد برشمرده فوق عمل نشده و الجرم نمي

همچنين بايد براي هركسي كه بخواهد اين اثر را نقد   تحقيق به آن داد.
كند، امكان مساوي در دستيابي به مدارك مورد استناد وجود داشته باشد 

فرد حقيقي يا حقوقي كه در يك اثر تحقيقي مورد تهمت و و باالخره هر 
افترا قرار گرفته بايد امكان مراجعه به يك دادگاه بي طرف را داشته باشد. 
بديهي است كه در جمهوري اسالمي نه امكان دسترسي آزاد به مداركي كه 
ماموران امنيتي عليه مخالفان خود به كار مي برند وجود دارد و نه دادگاه 

توان  طرفي وجود دارد كه بتوان به آن مراجعه كرد و از همين منظر مي بي
اي كه از جانب رژيم ايران عليه نيروهاي مخالف  نتيجه گرفت كه نوشته

  نظام منتشر مي شود فاقد اعتبار است.

خصوصاً به  ،يتوان به اسناد اطالعات يم ايآ« كتاب نوشته شده: يابتدا در
خاص آنها را نگاشته است اعتماد نمود؟  طيشراكه متهم در  يهائ يبازجوئ

 نيدر ا«) و در ادامه نوشته شده: 23»(پرسش مثبت است. نيپاسخ ما به ا
بر  وماٌكه عم يا مجموعه اسناد پراكنده انيكتاب تالش شده است تا از م

 ريتصو ييفدا يها كيچر يماياز س ياست، نقش يمبتن ها يبازجوئ
  )24»(گردد.

كه  كوشش نويسندگان كتاب اين است كه تصوير روشني صرف نظر از اين 
، يعني شرايط شكنجه كه اسناد مورد استفاده آنان در »شرايط خاص«از 

كه  يبر اسناد هيبا تكآن شرايط توليد شده ارايه ندهند، تاريخ نگاري 
 هبست زينماموران امنيتي جمهوري اسالمي است و  انيمحصول كار بازجو

و يا جعل سند  اند برده در همان اسناد دستتاريخ  براي تحريف ازيبه ن
خواهد تاريخ خود  مي كه آيد كرده اند، فقط از عهده رژيمي بر مي

   ي مردم معرقي كند. اش را تاريخ همه ساخته
 صرف به هيداند كه تك يمهم  دانشجوي كم اطالع رشته تاريخ نگاريهر 

در استفاده از آن هيچ  آن هم اسناد بازجويي كه» مجموعه اسناد پراكنده«
  است. خيتار فيكه تحر ينگار خينه تار كند، طرفي نظارت نمي نهاد بي

بي طرف را  اي شرافت يك محقق نسبتاٌ گان كتاب ذرهداگر نويسن
كردند و  داشتند بايد حداقل تعادل را در استناد به مدارك رعايت مي مي

تاز فدايي هم براي نمونه در مورد ادعاهاي خود به اسناد جنبش پيش
  پرداختند. برخي از اين اسناد به قرار زير است: مي
اش،  مسعود احمدزاده در مقدمه اثر ارزنده قيرف 1350خرداد سال  در
را تاجايي  اهكليس حماسه »كيهم تاكت ،يمبارزه مسلحانه هم استراتژ«

 ديحم قيرف 1350 پس از ضربات سال. كند كه اطالع داشت بررسي مي
. نويسد را مي» در شهر و كوه يكيسال مبارزه چر كي ليتحل«اشرف مقاله 

 خچهيتار ،دو نوشته يط يجزن ژنيب قيرففدايي شهيد  1351در سال 
 قيرساند. رف يكه اطالع داشت به ثبت م يزانيو گروه دو را به م كيگروه 
كه در سال » سه ساله يجمعبند«عنوان در مقاله ديگري با اشرف  ديحم

خلق را در  ييفدا يها كيچرمختصري از  خچهيتار منتشر شد، 1354
شماره نشريه  7 ،آن سالها يط ها نيدهد. عالوه بر ا يعموم قرار م ارياخت

زيادي نشريات داخلي، تعداد زيادي اعالميه و كتاب از نبرد خلق، تعداد 
جانب جنبش فدايي منتشر شده كه روشنگر بسياري از حقايق مربوط به 

يك از اسناد فوق مورد توجه نويسنده كتاب قرار  اين جنبش است. هيچ
و جريان  ها كيچر يحماس يها يريگزارش از درگ نگرفته و تنها از دهها

وزارت  سندگانينو كرده دايانعكاس پ يدولت يها در روزنامهها كه  محاكمه
كه  اند كرده مدارك استفاده نيا در مواردي از كتاب اين اطالعات در 

يه رزمندگان فدايي به كار گيرند. نويسندگان كتاب كه به بتوانند آن را عل
شكل بسيار رذيالنه رزمندگان دلير سياهكل و به ويژه فدايي شهيد رفيق 
علي اكبر صفايي فراهاني را به خاطر اين كه حاضر نشد به سوي افراد غير 

كنند، حتي از چاپ كامل  طلب معرفي مي» تسليم«نظامي شليك كند را 
در مورد درگيريهاي مربوط به حماسه سياهكل خودداري  گزارش ارتش

كنند و تنها در چند مورد كه به سود هدفشان است، به گزارش ارتش  مي
  اشاره مي شود.  

ها، محاكمه ها،  كتاب به رسانه هاي دولتي آن زمان در مورد دستگيري
كتاب هاي بسيار كم دارد. نويسندگان  هاي خياباني اشاره ها و درگيري اعدام

اند به جايگاه واقعي جنبش فدايي در رفتار و  تا آن جا كه نوانسته
  اند. هاي دشمن نپرداخته و يا آن را ناچيز جلوه داده واكنش

كه در  برمياحمد ز ي فدايي شهيد رفيقحماس يريمثال گزارش درگ يبرا
ي، منتشر شد و نشان دهنده اوج جانباز هانيهمان زمان در روزنامه ك

و  302و در مقابل در صفحه  شدهگرفته  دهيناد اساساٌ بود،دم مر عشق به
  پردازد. يم برميارزنده احمد ز قيرف ريبه تحق ها ييبازجوبا جعل  461

است. در كتاب به نوروزي حسن رفيق نمونه ديگر در مورد فدايي شهيد 
ها، آن هم با  شكل بسيار سخيفانه اين رفيق برجسته مورد بدترين دشنام

گيرد. نويسندگان كتاب حتي براي آن كه به  ها قرار مي به بازجوئياستناد 
نوشته خود به طور سطحي هم رنگ و لعاب تحقيق بزنند به اعالميه 

كه در  مرداد ماه نبرد خلق  4سازمان در مورد اين رفيق كه در شماره 
  كنند. انتشار يافت و در دسترس همگان هست هيچ اشاره نمي 1353

 :سندينو يمبازجويي است  و براي همين  ،سند معتبر عاتبراي وزارت اطال
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   اسالمي گرانِ شگنجه روايت ق، به هاي فدايي خل خِ چريكتاري

١١٢  102 ي آرش شماره

 خيدر تار روهدر مورد سابقه گ يآشكار است كه آن چه جرن كامالٌ نيبنابر«
  ) 25»(خواند. يگفته است، نم ييبا آن چه در بازجو سد،ينو يساله م يس

دانند و البد از اين كه  در اينجا ماموران امنيتي اصل را بر بازجويي مي
نشان نداده بسيار » صداقت«يي شهيد رفيق بيژن جزني در بازجويي فدا

  آشفته خاطر شده اند.
شود. چرا  اما در همين جمله بي مايه بودن كتاب از نظر تحقيقي روشن مي

ظريفي كه تا قبل از  - جزنيگروه  خچهيدر مورد تار يجزن ژنيب قيرفكه 
هكل هم ناميده گروه يك يا گروه جنگل و يا گروه سيا1350بهار سال 

  . ساله متفاوت است يس خيدارد كه با تار يا مقاله جداگانهشود،  مي
پور  هاي فدايي شهيد رفيق غفور حسن از همين قماش در مورد بازجوئي

هاي حسن پور بسيار مغشوش، پراكنده و خالي از  بازجوئي«نوشته شده كه:
ر جهت تنها دقت در بيان تاريخ رويدادها و ذكر اسامي است. ولي به ه

ماخذ در روشن ساختن دوره فترتي است كه با دستگيري افراد موثر و 
گردد و با بازگشت صفايي از اردن پايان  خروج صفايي و صفاري آغاز مي

  )26»(يابد. مي
وجه براي تاريخ  هد كه اسناد بازجويي به هيچ خود همين جمله نشان مي

ر اين مورد اين است كه تر د نگاري قابل استفاده نيست. اما نكته مهم
خواهند در مورد همين دوره از تاريخ گروه سياهكل  نويسندگان كتاب نمي

  به اسناد چنبش فدايي مراجعه كند. 
گيري رفقا مشعوف كالنتري، محمد چوپانزاده و  نمونه ديگر در مورد دست

مجيد كيانزاد است كه با وجود آن كه در مورد چگونگي لو رفتن و نحوه 
آنان بارها و منجمله رفيق جزني در تاريخچه گروه يك به آن  دستگيري

كتاب هم به نوشته رفيق جزني اشاره  132پرداخته و در زير نويس صفحه 
چگونگي لو رفتن اين سه تن و «شده، با اين حال در كتاب نوشته شده كه:

) اين 27»(اي از ابهام پيچيده شده است. نحوه دستگيري آنان در هاله
آن بي دليل نيست. نويسندگان » پيچيده«پراكني به ويژه از نوع » ابهام«

ها و اسنادي كه از طرف جنبش  خواهند اعتبار نوشته مي ورزانه غرضكتاب 
بي » ابهام«پيشتاز فدايي و يا فعاالن آن منتشر  شده را با زدن مارك 

  اعتبار كند. 
نزهت  در همين زمينه نويسندگان كتاب از اين كه فدايي شهيد رفيق

زيركانه «شود  السادات روحي آهنگران در اولين باري كه دستگير مي
كوشيده است تا اطالعات مربوط به روابط تشكيالتي خود را به محاق 

كنند و عليرغم سو استفاده و يكجانبه  ) طلبكارانه برخورد مي28»(براند
 از نوشته هاي رفيق شهيد مصطفي شعاعيان، آن جا كه اظهار نظر ،نگري

) ارزيابي 29»(خالف گويي«اين رفيق را خالف هدف خود مي بينند آن را 
ها به  كنند. نويسندگان كتاب با استناد و يا بدون استناد به بازجوئي مي

ترين  بار و زن ستيز خود را با بي شرمانه شكل بيمارگونه سيماي نكبت
مايش اند به ن ها به زناني كه در صفوف جنبش فدايي فعاليت كرده دروغ

توان گفت اين كتاب نمونه كاملي براي شناحت  اند به شكلي كه مي گذاشته
گري زنان در  يك نظام  زن ستيز است كه حتي قدرت تحمل مداخله

دوراني كه مربوط به حاكميت آنان نيست را هم ندارد. نويسندگان كتاب 
ا در ترين زنان كشور م اند تا پژواك پيكارهاي برجسته با پلشتي تالش كرده

ها را محو كنند. در اين كتاب حتي يك نمونه از داوري مثبت  طي آن سال
  در مورد زنان فدايي وجود ندارد. 

ها مشگل داشت و  در تمامي درس«در اين كتاب از اين كه يكي از رفقا  
هاي  ) صحبت شده ولي در مورد اين كه بسياري از چريك30»(مردود شد

پور، فاضلي، مسعود احمدزاده، عباس  فدايي خلق، براي مثال رفقا حسن
حاجيان سه پله، اسداهللا مفتاحي، چنگيز قبادي،  عبدالكريممفتاحي، 

ترين  مهرنوش ابراهيمي و..... در دوران تحصيل دانشگاهي از برجسته
شود. در باره اين كه  اند حرفي زده نمي دانشجويان در زمينه درسي بوده

ترين آثار  مشگلترين و پيچيده رفيق مسعود احمدزاده مترجم يكي از
سكوت مي شود. در مورد اين كه رفقا  ،فرديك انگلس به فارسي بوده

اسكندر صادقي نژاد و جليل انفرادي از نمايندگان محبوب سنديكاي فلزكار 
مكانيك بوده اند سكوت مي شود و يا از اين كه در صفوف جنبش فدايي 

رفقا امير پرويز پويان، بهروز  چون اي هم روشنفكران و نوبسندگان برجسته
 دهقاني، مرضيه احمدي اسكويي، عليرضا نابدل و...   بوده اند، اصالٌ

صحبتي نمي شود و حتي براي تاثير گذاري در ذهن خوانندگان كتاب كه 

هاي اماليي بعضي از  اند، غلط گويا نيروهاي جنبش فدايي بي سواد بوده
تصحيح شده است. يك اثر تحقيقي  هاي منتسب به رفقا در پرانتز بازجوئي

هاي فدايي خلق  به طور نسبي بي طرف در مورد تركيب نيروهاي چريك
بايد آمار درستي از موقعيت اجتماعي فعاالن آن ارايه دهد. اما از آن جا كه 
هدف اين كتاب ارايه يك تصوير واقعي از جنبش پيشتاز فدايي نيست، در 

  اين مورد هم سكوت شده است.   
دهند.  ارايه نمي 1350هاي سال  اب اطالعات درستي از نحوه دستگيريكت

ساواك و اطالعات شهرباني به  1350از رستاخيز سياهكل تا زمستان سال 
كردند. بسياري از  طور جداگانه و در مواردي در رقابت با هم عمل مي

توسط اطالعات شهرباني صورت گرفت كه در  1350دستگيريهاي سال 
اواك اعالم شده است. نويسندگان كتاب اين نكته بسيار مهم را كتاب كار س

گيرند تا موقعيت واقعي جنبش مسلحانه به طور عام و  آگاهانه ناديده مي
هاي فدايي خلق به طور خاص را نشان ندهند. در حقيقت ايجاد  چريك

يكي از عاليم تثبيت موقعيت  1350در اواخر سال » كميته مشترك«
يي و ناتواني دشمن در نابودي آن بود. در مقابل جنبش پيشتاز فدا

دشمن در » نفوذ«نويسندگان كتاب طي يك داستانسرايي بي سر و ته به 
دور نبود كه اعضاي «صفوف جنبش فدايي مي پردازند تا نتيجه بگيرند كه 

) اين اظهار نظر اوج 31»(رهبري يكسر از منابع ساواك تعين گردند.
يك نظام منفور و فرتوتي است كه در دوران فرومايگي وزارت اطالعات 

  حيات خود همواره با حقيقت در ستيز بوده است. 
در اين كه هر دشمني مي كوشد كه در صفوف نيروهاي مخالف نفوذ كند 
جاي هيچ گونه ترديدي نيست. به همانگونه كه مخالفان يك رژيم 

كنند. كنند كه در صفوف نيروهاي دشمن نفوذ  مي ديكتاتوري هم تالش
اين يك قانون عام و خدشه ناپذير است. نفوذ همراه با تعقيب و مرافبت و 
كنترل تلفن ابزارهايي هستند كه براي ضربه زدن به جنبش به كار مي 
روند. در شرايطي كه جنبش پيشتاز فدايي عليرغم فضاي اختناق و 
سركوب با استقبال نيروهاي پيشتاز و نخبگان جامعه قرار گرفته بود، 
طبيعي بود كه ساواك كوشش كند تعدادي از عوامل خود را وارد صفوف 

ها و  ي اسناد ساواك و بازجويي جنبش كند. نويسندگان كتاب كه به همه
اند تنها يك مورد  هاي مربوط به تعقيب و مراقبت دسترسي داشته گزارش

با يكي از هواداران علني  1354اند كه يك منبع ساواك در سال  پيدا كرده
جنبش فدايي در ارتباط بوده است. اگر آن چه در كتاب نوشته شده را 
واقعي بدانيم، اين سطح از نفوذ، آن هم در شرايطي كه جنبش فدايي نفوذ 

اي در جامعه داشت مساله غير طبيعي نيست. اما رذالت  گسترده
نويسندگان كتاب آن جا بروز مي كند كه اين سطح از نفوذ احتمالي را 

كنند كه گويا اين امكان وجود داشت كه منابع  ارزيابي مي بدين گونه
ساواك در رهبري سازمان قرار گيرند. در حالي كه خصلت مبارزه و شكل 
سازماندهي جنبش كه مسلتزم پرداخت حداكثر هزينه بود، چنين امكاني 

كرد و مهمتر اين كه در واقعيت نيز  را براي نفوذ به عمق جنبش فراهم نمي
تا بهمن  1355فدايي خلق توانستند از دوران سخت سالهاي هاي  چريك
هاي ممتد عبور كرده  عليرغم تور پليسي گسترده و تعقيب و مراقبت 1357

  و دشمن را براي نابودي جنبش فدايي ناكام كنند.  
دهد اين كتاب ارزش تحقيقي ندارد در مورد  نمونه ديگري كه نشان مي

  است. 1349شهريور  11تركيب شركت كنندگان در جلسه 
هر تحقيق به طور نسبي علمي و بي طرفانه در مورد يك جريان سياسي 
بايد در مورد جلسات مهم آن جريان، تركيب شركت كنندگان و تصميمات 

  آن با دقت برخورد كند.
در  1349شهريور  11كتاب مورد بحث در مورد شركت كنندگان در جلسه 

ي فراهاني، جليل انفرادي، رحيم صفاي«هفت حوض  دركه از رفقاي شهيد 
سمايي، مهدي اسحاقي، هادي بنده خدا لنگرودي، عباس دانش بهزادي، 

) نام مي برد و در ادامه 159ص »(حميد اشرف و اسكندر صادقي نژاد
دانسته نيست مالقات آخر حسن پور با صفايي فراهاني در «نوشته شده كه:

منظور او همان نشست  هفت حوض دركه، چه زماني روي داده است؟ آيا
  )32»(روز يازدهم شهريور ماه است؟

غفور حسن «در كتاب نهضت امام خميني در اين مورد از رفقاي شهيد 
پور، محمد صفاري اشتياني، علي اكبر صفايي فراهاني، حميد اشرف، محمد 
صادق فاضلي، سيف دليل صفايي، اسكندر صادقي نژاد و محمد رحيم 
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  )33نام مي برد.(» سمايي
ها نوشته شده و در اين مورد دو تركيب  هر دو كتاب بر اساس بازجوئي

سند  يي وگو دروغ ف،يتحرهايي بر پايه  وقتي كتاب مختلف اعالم مي شود.
ي نوشته شود، وقتي هدف  انكار يك جريان نيرومند سياسي باشد، ساز

طبيعي است كه در مورد چنين نكاتي با ولنگاري در شكل و حقه بازي در 
  محتوا برخورد شود.

نويسندگان كتاب در موارد بسيار و براي پيشبرد اهداف خود، سند سازي 
مي كنند و در اسناد ساواك دست مي برند و يا از اسنادي استفاده مي 
كنند كه ساواك براي پيشبر امر مشخصي آن را توليد كرده است. در اين 

ضي از نكات واقعي، ها سعي شده تا با دقت و بر اساس بع گونه سند سازي
ها باالخره دم  هاي مورد نظر گنجانده شود. اما در اين سند سازي نكته

  سازد.   خروس از جايي بيرون مي زند و توليد كنندگان سند را رسوا مي
به فدايي شهيد رفيق حميد است كه  يجعل يها استناد به نامهبراي نمونه 

نهضت امام «كتابهاي در ها  نامه به اين. نسبت داده مي شود اشرف 
هم تاكيد خاصي شده به شكلي كه » گويند شكنجه گران مي«و » خميني

ها  ها از نظر سياسي همين نامه توان گفت موضوع محوري اين كتاب مي
صبح و  يها در روزنامه ست. اين نامه ها قبل از شهادت رفيق حميد اشرفا

 شهيمراه كلبه ه 1355و اول خرداد  بهشتيارد 29 يخهايعصر به تار
متن چاپ در زندان كميته مشترك  1355خرداد  دستخط چاپ شد. در

و  ييبه جنبش فدا هوابستاين نامه ها را به تعدادي از زندانيان شده 
منجمله به من نشان دادند. به ياد دارم كه هركسي كه نامه را خوانده بود 

 يط رانياخلق  ييفدا يها كي. سازمان چربرد اعتبار آن را زير سوال مي
اعالم كرد. متن  يها را جعل نامه نيا 1355خرداد  2 خيبه تار يا هياعالم

گفته  هياعالم ني. در ادينبرد خلق به چاپ رس 7در شماره  هياعالم نيا
 رنامهسرپوش گذاشتن بر شكست ب يبرا تيكارشناسان سازمان امن«شده:
 يامه جعلچند ن ق،يحقا فيبه منظور تحر نيو همچن ميرژ ليو طو ضيعر

اند و به  عصر تهران به نام اسناد سازمان ما به چاپ رسانده ديرا در جرا
كه تا پارسال ما را به عراق  نهاياصطالح پرده از اسرار ما برداشته اند. ا

كردند، امسال كه روابطشان با عراق خوب شده ما را وابسته به  يوابسته م
افكار  يند و دروغ بافكوشند با جعل س يكنند و م يم يمعرف گريد يجا

و رموز  ياسيبه كار س يكه تا حد يدهند. البته آنهائ بيرا فر يعموم
ها را در نگاه اول متوجه  نامه نيبودن ا يآگاهند، جعل يالتيروابط تشك

 يخطا كيبه  طموضوع ما فق شتريتر شدن ب روشن يبرا يشوند. ول يم
 شانيز كرده و رسواكه مشت آنها را با تيكوچك! كارشناسان سازمان امن

و فرهنگ ما  اتي. .... آنها كه با ادبميكن يساخته است، اشاره م
 يجا كياند. چرا كه در  كار خود موفق نبوده نياند، در ا گانهيب ها ستيكمون

كه با فرهنگ  ياند. كسان را به كار برده "ينوروز ديدوست شه"نامه عبارت 
خود را  ارانيدانند كه ما  يم يبدارند به خو يآشنائ رانيا يها ستيما كمون

 مانيو هر گز رفقا ميكن يخطاب م "قيرف"و به طور مطلق با واژه  شهيهم
و  يغاتيمأموران تبل ي. ولميده يمورد خطاب قرار نم "دوست"را با واژه 

دانند دچار  يدو را نم نيا انيكه فرق م يكنندگان نامه جعل ميتنظ
  »اخته اند.كوچك! شده و خود را رسوا س ياشتباه

  

  
  

توان با استناد به آن  وقتي يك سند ساختگي باشد به طور طبيعي نمي
هاي واهي زد. بنابرين آن چه در اين سند تحت عنوان  سند به جنبش اتهام

(منظور اتحاد شوروي سابق است) نوشته شده  »كشتي«وابستگي به كشور 
ها روشن و  آن سال فاقد اعتبار است. مناسبات بين المللي جنبش فدايي در

ترين رهبران و  اعالم شده بود. براي جنبشي كه در موارد بسيار ارزنده
زدند و در مواردي  كادرهايش براي تهيه چند هزار تومان به آب و آتش مي

وابستگي حرفي پوچ  با مشكل تهيه غذاي روزانه مواجه بودند، صحبت از
ش، براي مثال هاي آزاديبخ هاي اندك ديگر جنبش بيش نيست. كمك

  جنبش آزاديبخش فلسطين دليلي براي وابستگي نخواهد بود.     

شوند، در كتاب  كه سازندگان اسناد مرتكب مي» هاي كوچك اشتباه«از اين 
هاي فدايي خلق...فراوان وجود دارد. همه كساني كه تاريخ جنبش  چريك

به خوبي  اند اند و يا در اين جنبش سهمي داشته گيري كرده فدايي را پي
هاي  كلمه سازمان در ابتداي نام چريك 1353مي دانند كه تا قبل از سال 

كه  1350تر اين كه قبل از فروردين  فدايي خلق وجود نداشت. از اين مهم
اعالم موجوديت كرد، در » هاي فدايي خلق چريك«جنبش فدايي با نام 

به كار برده  »سازمان«ي فعاالن اين جريان به هيچ وجه كلمه  ادبيات همه
ي نوشته هايي كه در مورد رويدادهاي قبل از رستاخيز  نمي شد و در همه

سياهكل انتشار بيروني پيدا كرده كلمه سازمان وجود ندارد و از گروه 
 894صحبت شده است. اما توليد كنندگان سندهاي جعلي در صفحه 

ور كتاب سندي دستنويس را به بازجويي فدايي شهيد رفيق غفور حسن پ
نسبت مي دهند. در قسمتي از اين سند جعلي در مورد تابستان سال 

سامع سازماني به اين شرح به  هاي مهدي به كمك«نوشته شده  1347
و  1347در اين سند آن هم در سال » سازمان«وجود كلمه » وجود آورديم.

شرايطي كه تعدادي محدود به بازسازي گروه مشغول بودند همان در 
كند. واقعيت اين بود  است كه مشت سند سازان را باز مي »اشتباه كوچك«

كه من ارتباط تسكيالتي داشتم هنوز نمي شد در  1348كه تا پائيز سال 
مورد روابط آن زمان حتي به طور دقيق روابط گروهي گفت، چه رسد به 

در ميان باشد. توليد و چاپ اين به اصطالح » سازمان«اين كه صحبت از 
فيق ارزنده غفور حسن پور كه نقش بي بديل و تاريخي در سند در مورد ر

بازسازي گروه سياهكل داشت نه فقط به جايگاه ارزشمند اين رفيق خللي 
وارد نمي كند، بلكه سند رسواي نظام منفوريست كه براي بقاي خود، نياز 

  گر دارد. اي از انسانيت واقعي و نيروي آفرينش به ويرانگري هر نشانه
ديد.  184ها را مي توان در صفحه  از اين نوع سند سازي نمونه ديگر

ها كه گويا من(مهدي سامع) در  نويسندگان كتاب به بخشي از بازجويي
دو هفته «نوشته ام استناد مي كنند و مي نويسند: 1349بهمن  8تاريخ 

بعد در اصفهان سر مالقات.......به جاي آقاي فاضلي، آقاي حميد اشرف 
آذر  23عل در بازجويي اين است كه گويا من كه در روز هدف اين ج» آمد.

 8زندان دوباره دستگير شدم در تاريخ  پس از سه ماه آزادي از 1349
ام. اما اين دروغ  نام حميد اشرف را براي بازجويان افشا كرده 1349بهمن 

كتاب مراجعه كنيم. در اين  189و  188شود كه به صفحه  وقتي روشن مي
 15از شيخ االسالمي، رئيس ساواك رشت كه در تاريخ اي  صفحه نامه

براي اداره كل سوم ساواك نوشته شده چاپ شده است. در  1349بهمن 
از مهدي سامع در باره مشخصات رابط « اين نامه نوشته شده: 5ماده 

سياهكل رود تحقيق و با نتايج تحقيقات از رديف چهار چنانچه امروز 
 15بنابرين در تاريخ » ابالغ فرمايند. دستگير شده در ظرف روز جاري

بهمن هنوز ساواك اطالعي از مشخصات رابط شهر با كوه كه رفيق حميد 
اشرف بود نداشت. اما نكته مهم اين است كه نامه شيخ االسالمي بر اساس 

هاي فدايي خلق ....صحبتي از آن  اي تنظيم شده كه در كتاب چريك نامه
اين نامه چاپ و در  448خميني در صفحه نشده اما در كتاب نهضت امام 

كتاب  449و  448گراور نامه آورده شده است. در صفحه  1206صفحه 
از رشت براي  1349بهمن  15نهضت امام خميني دو گزارش به تاريخ 

  اداره كل سوم كه مسئول بازجويي بوده ارسال شده است. 
اي عطارپور از اظهارات آق«گزارش اول به نوشته كتاب نهضت امام خميني 

 7است. نويسنده نامه سر بازجوي پرونده سياهكل است و در ماده » رشت
از مهدي سامع مشخصات، اسم مستعار، عالئم « اين اظهارات مي نويسد:

مشخصه و عالئم شناسايي رابط سياهكل رود سوال شود. نامبرده در اين 
 1349بهمن  15مي بينيم كه در تاريخ » مورد اطالعاتي دارد بايد بدهد.

مشخصات، اسم مستعار، عالئم مشخصه و عالئم «ساواك هنوز از 
در » حميد اشرف«رفيق حميد اشرف اطالعي نداشت و ذكر نام » شناسايي
است كه سند سازان را » اشتباه كوچك«از قول من همان  184صفحه 
كند. و البته ماموران امنيتي جمهوري اسالمي بهتر از هر كس مي  رسوا مي

  ، چيست.  »نامبرده در اين مورد اطالعاتي دارد بايد بدهد«ند كه معني دان
نمونه هاي فراواني در كتاب وجود دارد كه مي توان با استناد به آن نشان 

هاي  فاقد اعتبار به مثابه يك اثر تحقيقي است. من در فرصتداد كه كتاب 
د به ديگر بدان خواهم پرداخت. اما در حال حاضر هدف من از استنا

مواردي كه در باال ذكر كردم آشكار ساختن اين واقعيت است كه نويسنده 
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هاي فدائي خلق هم  يا نويسندگان كتاب مزبور براي تحريف تاريخ چريك
اند. دغدغه اصلي  اند و هم خود سند جعل نموده در اسناد ساواك دست برده

د دهه و هميشگي من و تعداد ديگري از فعاالن در جنبش فدايي، طي چن
همانگونه كه به  1357گذشته اين بوده كه تاريخ جنبش فدايي تا بهمن 

طور عيني وجود داشت، به عنوان بخشي از جنبش رهايي بخش ميهن ما و 
هاي آزاديخواهانه مردم ايران به طور  بخشي سراسر افتخار آميز از تالش

  واقعي به ثبت برسد. 
  به پايان كتاب مي رويم. براي آن كه مقاله بيش از اين طوالني نشود

شكل  نيكتاب كنه نظر طراحان كتاب به امتن اصلي در صفحه ماقبل آخر 
و  ديكه همه اقشار جامعه در تائ يبهمن، در حال 19روز :«شود يم انيب

انجام دادند،  يگسترده ا ييمايبازرگان راهپ يدولت مهندس مهد تيحما
گاه تهران گردهم آمده چمن دانش نياز زم يا در گوشه ييفدا يها كيچر

كه  يبهمن، در حال 21بدارند. روز شنبه  يرا گرام اهكليبودند تا واقعه س
 ياز سو يسو و افراد گارد شاهنشاه كيمردم و همافران از  نيزد و خورد ب

شب گذشته آغاز شده بود و مردم به سرعت مسلح  يها مهياز ن گر،يد
كشور در  ووارد آورند  يشاهشاهن ميها را بر رژ ضربت نيتا آخر شدند يم

بار  نيدر هنگامه انقالب، ا يعنيبزرگ قرار گرفته بود،  يآستانه تحول
چمن دانشگاه  نياز زم يمطلق، در كنج ييخلق در تنها ييفدا يها كيچر

ارتباط خود را با مردم قفل زده بودند،  يدرها يكه تمام يتهران، در حال
كتاب  سندگاني) نو34( ».ميكن يم اهكليرا سراسر س رانيا: داند يشعار م

چمن دانشگاه تهران  نياز زم يا فقط در گوشه ايدروغ كه گو نيدر مورد ا
خوانندگان را ارجاع  يگزارش و سند چيجمع شده بودند به ه يا عده
بيش از  از چمن دانشگاه، بلكه يا نه در گوشهبهمن  19دهند. در روز  ينم
و  رانچمن دانشگاه ته نيدر تمام زم زنان و مردان كشورهزار تن از  صد
هاي فدايي خلق  تجمع كردند و سازمان چريك ،نياطراف زم يابانهايخ

ايران اولين حضور علني و گسترده خود را به نمايش گذاشت. از آن 
گردهمايي باشكوه تعدادي عكس و فيلم برجاي مانده و در آرشيو صدا و 

، اطالعات و آيندگان كه در هاي كيهان سيماي جمهوري اسالمي و روزنامه
هاي  عكس ،آن زمان هنوز به تيغ سانسور مرتجعان حاكم دچار نشده بودند

آن گردهمايي وجود دارد. گزارش آن گردهمايي در روزنامه ها نيز انتشار 
هاي فداي خلق ايران مردم را به يك  يافت. همان روز سازمان چريك

بهمن جمعيت عظيمي در  21ز بهمن فراخواند. رو 21راهپيمايي براي روز 
اين راهپيمايي شركت كردند. من كه در آن دو روز مسئول صحنه بودم به 
خوبي بياد دارم كه هنگامي كه صف اول تظاهرات در ميدان فردوسي بود، 
هنوز تمام جمعيت از دانشگاه كه نقطه شروع حركت بود خارج نشده 

همبستگي با همافران بودند. مسير تظاهرات به سمت نيروي هوايي و در 
بود. در ميدان فردوسي با توجه به اوج حركت اعتراضي همافران از طرف 
سازمان تظاهرات به پايان رسيد و پيوستن به قيام اعالم شد. در همان روز 
بود كه در گوشه و كنار تهران طرفداران معمم و مكالي خميني اعالم مي 

 19. در مورد گردهمايي كردند كه، امام هنوز دستور جهاد نداده است
آن چه در اين كتاب نوشته شده  1357بهمن سال  21بهمن و تظاهرات 

دليل قاطعي بر اين امر است كه اين كناب نه يك تحقيق كه يك 
  سرهميندي مغرضانه در جهت وارون جلوه دادن تاريخ است. 

  

  بهتان زدنهاي بي شرمانه

نهايت فرومايگي و با  ،ه اندماموران امنيتي كه اين كتاب را سرهمبندي كرد
جنبش پيشتاز  يدشهگويي به رهبران و كادرهاي دروغ  با سند سازي و

دهند كه درخور جالدان حاكم بر كشور ما  هايي نسبت مي فدايي صفت
اند كه جز ويرانگري هيچ  است كه با گفتار و كردار خود نشان داده

  اند.  دستاوردي براي مردم و كشور ما نداشته
هم عاشق بودند و هم انقالبي. شعر و سرود و موسيقي در زندگي ما  يرفقا

در بدن جريان داشت. براي همين پس  نهاي فدايي خلق مثل خو چريك
ترين شاعران و هنرمندان كشور ما به ستايش  برجسته ،از حماسه سياهكل

  از جنبش فدايي برخاستند.

ورد رفقايي كه با هاي ماموران وزارت اطالعات در م هتاكي و هرزه گوئي
غرور اخالقي و سوداي استقالل، آزادي و برابري، هشيارانه و آگاهانه به 

  ميدان آمدند تا شرايط را نه تفسير كه تغير دهند، بدون حد و مرز است.
، »خشونت كانگستري«، »عناصر فاشيستي و دژخيمانه«اتهاماتي چون 

گنده دماغ و «،  »نظر عوضي«، »عدم اميدواري واقعي«، »سستي اعتقاد«
، »عدم جسارت«، »تنبل«، »اخالق خوب نداشتن«، »اهمال كار«، »مغرور

اعضاي باال «، »سمپاتها پول خرد بودند«، »يواشكي خود را كنار گذاشتن«
خصلتهاي «، »مزور«، »حيله گر«، »دست چك تضمين شده بودند

حقه «، »توجيهات بي مورد«، »سمپاتها از بين بروند چه باك«، »نارفيقانه
خرده «، »اصرار احمقانه«، »بهانه گير«، »بي معرفت«، »ناسزا گو«، »باز

و.... با » احمقانه تظاهر كردن«، »اهل ادا بودن«، »بورژواي عاجز و حقير
ها به زنان و مرداني كه از جمله ارزنده  استناد و يا بدون استناد به بازجوئي

  بت داده مي شود.ترين و فداكارترين جوانان كشور ما بودند نس
با جريان فدايي  ياسيكه ارتباط س يفرد معمول كي يياز بازجو يحت

داشت و تنش  فيظاهر كث«از رفقا گفته شده كه او  يكينداشته در مورد 
 بدوني، زندان كيكه ممكن است  گفته نيااستناد به ) 35»(داد يبو م

نشاندهنده  يي گفته باشدنجات خود در بازجو يراب ياسيهرگونه ارتباط س
    ترين وجدان تاريخ نگاري و شرافت اخالقي است.   فقدان كوچك

تقوا فروشاني كه اكنون نه در خلوت، بلكه به طور علني به هر جنايتي 
دست مي زنند، خودكامگاني كه كارنامه آنان مايه ننگ بشريت است، 

با هستند، دغلبازاني كه  60فرومايگاني كه مسئول كشتارهاي هولناك دهه 
ترور و پيگردهاي ددمنشانه و با حلق آويز كردنهاي خياباني از امنيت 

كنند كه  هايي لجن پراكني مي واليت فقيه حفاظت مي كنند، به آذرخش
شان رهايي و سعادت مردم ايران بود و با جسارت براي  تمام دلمشغولي

  تغير شرايط قيام كردند. 
رفتار « :ديگو يرف ماش ديحم قيبه طور مثال در مورد رفدر كتاب 

از فرار، ارژنگ  شيلحظات، پ نياشرف سر زد. او در آخر دياز حم يهولناك
به سرشان كشت، تا مبادا  ييها گلوله كيرا با شل ياسب گان شاميو ناصر شا

به  يساله، اطالعات 13و  12آن دو كودك  قيزنده گرفتار شوند و از طر
  )36.»(فتديمشترك ب تهيدست ساواك و كم

رت بدنام اطالعات بعد از ذكر اين دروغ كثيف كه حتي براي آن وزا
هاي بعد  گي هخواهد از چند دست انه ميطلبكارنتوانسته سند سازي هم كند 

امروز وقت آن « :سندينو يم سو استفاده كند و براي همين ،1357بهمن 
 دياند و هم چنان حم كه به نقد گذشته خود پرداخته ياست كه همه كسان

باره روشن  نيموضع خود را در ا نامند، يم ريكب قيرا رفاشرف 
  ) 37»(سازند.

نامه جسورانه و هشدار آميز رفيق فاطمه سعيدي(مادر شايگان) پاسخ 
درخور به ياوه گويان وزارت اطالعات بود و خوشبختانه در اين مورد تا 

  كنون كسي وارد اين بازي رذيالنه وزارت اطالعات نشده است.
ترين فعاالن جنبش  براي خدشه داركردن سيماي برجستهگويي  دروغ

به اين كتاب محدود  1357هاي پيش از بهمن  پيشتاز فدايي طي سال
اي در هر فرصتي كه مناسب  شود. ماموران امنيتي و مزدبگيران خامنه نمي

گويي  كشند تا با دروغ را پيش مي» ها لو دادن«دهند پديده  تشخيص مي
معرفي كنند. » مقاومت«ار كرده و آنان را فاقد نيروي رفقاي ما را بي اعتب

 نيمجاهد سازمان«از فصل هشتم كتاب  417به طور مثال در صفحه 
 موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسيكه توسط » تا فرجام ييدايپ ،خلق

كه ساواك در مورد  ياطالع نياول« اند: در سه جلد منتشر شده نوشته
و غفور حسن پور دو تن از  يمفتاح ييدر بازجو ،كرد دايسازمان پ

 يبا مش يمذهب گروه كيشده بود كه از وجود  ريدستگ يها كيچر
  »مسلحانه خبر داده بودند.

ي  ، آن هم در مورد موضوعي كه همه» اولين اطالع«در پس ذكر دروغين 
دانند كه سازمان مجاهدين در  هاي آن روشن شده و همه مي خمپيچ و 

چه طريقي ضربه خورده است، فقط و فقط از عهده چگونه و از  50سال 
  بي حد و مرز از مشخصات اصلي آن است.  آيد كه دروغگويي رژيمي بر مي

ها تا  هاي فدايي خلق از نخستين كنش ها در كتاب چريك از اين دروغگوئي
انقالب بهمن به وفور وجود دارد كه ذكر يك به يك آنها در ظرفيت اين 

  ها مقاله جداگانه دارد.  به دهنوشته نبوده و نياز 
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  چكاوك اما نتوان گفت مخوان به

سوال اصلي اين است كه چرا اين كتاب از طرف وزارت اطالعات در اين 
هاي  نكته مهم و اساسي اين است كه چريكشرايط منتشر شده است. 

به مثابه يك  1357تا  1349هاي  فدايي خلق كه به نظر من طي سال
گر (جنبش پيشتاز فدايي) بايد تعريف شود،  مداخلهجنبش كمونيستي 

عليرغم هر كمبود، اشتباه و يا نقطه ضعف، يك جنبش اصيل، مستقل و 
گيري جنبش ضد ديكتاتوري به  عدالت خواه بود كه نقش مهمي در شكل

طور عام و جنبش نوين كمونيستي به طور خاص بازي كرد. سياهكل نقطه 
  آغاز و تولد اين جنبش بود. 

هاي فدايي خلق از تاريخ و گذشته جنبش كمونيستي ايران و جهان  چريك
هاي زيادي آموختند و تاريخ جنبش فدايي براي نسل كنوني و  درس
  هاي بسيار دارد. هاي آينده درس نسل

به همين خاطر سياهكل براي همه كساني كه در مقابل جنبش 
هاي امنيتي  خواهي مردم قرار دارند و به خصوص براي دستگاه آزادي

كند و براي  چون يك كابوس است كه رهايشان نمي هم  ،مستبدان حاكم
اين هرچه لجن در درون خود دارند به سر و روي اين حركت تاريخي 

ريزند. آن چه نويسنده در صفحه آخر اين كتاب نوشته، اين كابوس را  مي
نبش اي به نمايش گذاشته است. بدون ترديد سياهكل و ج به نحو برجسته

چريكي از نظر شكل و فرم كار نه قابل تكرار است، نه ضروري و نه مفيد. 
تر  تر و عميق خواهي مردم ما در شرايط كنوني بسيار گسترده جنبش آزادي

گوي آن باشد. اما از نظر محتوا از آن جا  از آن است كه ظرف چريكي پاسخ
ر عمومي هر اكنون به شعا» مرگ بر استبداد، زنده باد آزادي«كه شعار 

اي در گوشه و كنار كشور تيديل شده  هاي توده جنبش اجتماعي و خيزش
ها  و از آن جا كه اكنون نيز گذار فعاالن سوسياليست و عدالت خواه، از گروه
گر به  و محافل كوچك و جدا از هم به سمت يك جريان اجتماعي و مداخله

وير واقعي از برخورد خالق و جدي نياز دارد، بنابرين داشتن يك تص
هاي فدايي خلق و درس آموزي از آن به يك مساله جدي تبديل  چريك

  شده است. 
چنان زنده  اند هم سياهكل كه به درستي آن را رستاخيز و حماسه ناميده

هاي امنيتي استبداد ديني  است و اين همان كابوسي است كه دستگاه
در هر فرصت با  كند و براي همين است كه حاكم بر كشور ما را رها نمي

كنند.  هياهو  به آن مي تازند و رذيالنه پيرامون تاريخ آن گفتمان سازي مي
حتي در مورد  اند كه اين كتاب را تنظيم كرده اي ماموران امنيتي

پخش «هاي فدايي خلق با گفتن  هاي اعالم موجوديت چريك اعالميه
پلشتي خود را )، رذالت و 38»(كاغذهاي مشهور به اعالميه اعالم موجوديت

  .اند گذاشتهبه نمايش 
جنبش پيشتاز فدايي به ماركسيسم نه به مثابه شريعت جامد آسماني، كه 

نگريست. در اين جنبش تناقصي اساسي بين  چون رهنمون عمل مي هم
نظر و عمل وجود نداشت و رهبران و كادرهاي آن براي پرداخت هزينه 

ين جنبش مستقل بود چرا كه گفتار و كردار خود آمادگي كامل داشتند. ا
هاي  استراتژي، تاكتيك و برنامه عمل خود را نه بر اساس نيازهاي قطب

استخراج كرد.  خوداز شرايط خاص جامعه  بلكه، ،كمونيستي آن دوران
، در اين امروز كه  فعاالن سياسي به دنبال راهيابي نظري و عملي هستند

. گنجينه گرانبهاي ته استاي نهف هاي آموزنده اصالت جنبش فدايي، درس
سال  38از آثار تئوريك از آن دوران وجود دارد كه هنوز و پس از گذشت 

  مورد توجه فعاالن سياسي قرار دارد. ،از حماسه سياهكل

دانند و براي  اي و ايادي او به خوبي مي هاي امنيتي خامنه اين را دستگاه
ي تحريف شده همين مجبورند با تحريف تاريخ واقعي به تاريخ نويس

بپردازند. وقتي در مهر ماه امسال دانشجويان دانشگاه شيراز براي چندمين 
چون ساير  ) را هم39(»ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم«بار شعار 

هاي ديگر سر دادند براي بخش نرم افزاري نهادهاي  دانشجويان دانشگاه
نفر عمومي در امنيتي رژيم  كه بيش از هركس و هر نيرويي از عمق ت

 توزانه نهيك بيتخرجامعه باخبرند، تحريف گذشته، مخدوش كردن و 
ي رمز و رازهايش به يك امر  سيماي يك جنبش اصيل و مستقل با همه

  جدي تبديل مي شود.  
مساله اصلي، جنگ و نبردي است كه اكنون بين مردم و حاكميت در 

خ تحريف شده و راه ي تاري تمامي عرصه ها وجود دارد و بنابرين ارايه
سياهكل و جنبش پيشتاز فدايي طي سالهاي انداختن جنگ رواني عليه 

به منظور محروم كردن فعاالن سياسي از شناخت  1357تا  1349
  به يك ضرورت براي مستبدان حاكم بر ايران تبديل شده است.  ،ها واقعيت

لي تاريخ وجود استبداد مذهبي حاكم بر ايران، تراژدي تاريخ ماست در حا
نگاري دستگاههاي امنيتي اين نظام كمدي سطحي بيش نيست. نسل آگاه 
و هشيار امروز چنين تاريخ نگاري را به سخره گرفته و همچنان در 
جستجوي آگاهي از تاريخ واقعي تالش مي كنند. پس همانگونه كه در 

آفرين بر آتش باد اگر از خاكسترشان، «رمان جان شيفته نوشته شده است:
  » مچنان كه از خاكستر ققنوس، بشريتي واالتر زاده شود.ه
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  رژيم اسالمي ادعانامه دادستانيِ

  ماركسيسم م وسوسياليس ،عليه چپ 

   

  ايرج واحدي پور

  

  

شد در رد اتهامي  بازجوي ساواك كه در اوايل انقالب محاكمه مي تهراني
اگر واحدي پور شهادت دهد كه « شد گفت: كه به شكنجه من مربوط مي

آري همه » را نيز مي پذيرم. ديگر ام همه اتهامات را شكنجه كرده من او
كنند مي دانند كه  شكنجه و محكوم و اعدام مي ،بندند آنها كه ما را مي

  راي انتقام از جالد هم حاضر به دروغ گويي نيستيم.حتي ب

  
  

ي فرخ نگهدار در اينترنت از وجود كتاب  اولين بار با خواندن مقاله
اطالع يافتم. » 57نش ها تا بهمن هاي فدايي خلق از نخستين كُ چريك«

با توضيحي كه ايشان داده بود به اين نتيجه منطقي رسيدم كه كتابي 
در اين زمينه تدوين شده و آقاي نگهدار متأسف است كه  !نسبتاً بي غرضانه

اين اسناد در اختيار همگان قرار نمي  ،چرا مانند همه كشورهاي غربي
   !گيرد

طبيعي است به فكر دسترسي به اين منبع افتادم. درست روز بعد از 
و در تلفن از فرانسه تماس گرفت، قليچ خاني  پرويز ،خواندن اين مقاله

صحبت  ،كتاب و كتاب مشابهي در رابطه با حزب توده ايران راجع به اين
مت ح. خود او زبنويسمنهاد كرد راجع به اين دو كتاب مطلبي  كرد و پيش

  ها را نيز تسهيل نمود.  كشيد و دست رسي من به اين كتاب
از نخستين كنش ها تا بهمن  -چريك هاي فدايي خلق «در كتاب 

 -جزنيتگيري تني چند از اعضاء گروه جا در رابطه با دس به جا ،»1357

است. لذا بي  نام من هم ذكر شده) ه(آنچنانكه در كتاب عنوان شدظريفي 
اي از ارتباطات خود با اين دوستان را براي روشن  مناسبت نيست خالصه

  شدن اين بخش به آگاهي برسانم. 
و  به چپ ،در دوران دبيرستان 32بيست و هشت مرداد  تأثير من كه تحت

وارد دانشكده پزشكي  ،37در سال  ،پيدا كرده بودم گرايش نهضت مقاومت
دوران رياست  در شرايط باز شدن فضاي سياسيِ 39تهران شدم. سال 

به صفوف جبهه  ،هاي جبهه ملي دوم جمهوري كندي و آغاز فعاليت
گي مبارزين جناح چپ  ترين عناصر مبارز كه ويژه پيوستم. پيدا كردن جدي

به ويژه پس از دو بار زنداني شدن, اكثر  40شواري نبود. در سال كار د ،بود

شناختم. با  به زندان افتادند مي بيژن جزني با 46كساني را كه در سال 
آذر  16آشنا شدم. در  42در سال  ،كيان زاداين سري يعني  افراد آخرين

به من معرفي  ،براي شعارنويسي ديوارهاي دانشگاه او را بيژن ،اين سال
  كرد. 

عباس به تشكيالت تهران حزب توده ايران راه يافتم. همزمان  40در سال 
هم تالش كرد كه ناموفق جزني و ظريفي براي عضوگيري  شهرياري نژاد

  بود. 
به عنوان جناح چپ  41و اوايل سال  40دانشجوياني كه از اواخر سال 

د و در در عمل از سازماندهي مناسبي برخوردار بودن ،شدند ميشناخته 
. انتخابات تشكيالتي و كردند ميعمل  به طور متشكل ،اي هاي جبهه فعاليت

اين سازماندهي را نشان داد. در اين  ،كنگره كه در دي ماه برگزار شد
عمالً  ،انتخابات با اتحاد با حزب ملت ايران و دانشجويان نهضت آزادي

باقي  ،بودمعروف  نجيخبراي جناح راست جبهه كه به جناح دكتر  فضايي
نماند. جزني و ظريفي را از انتخابات محروم كردند ولي با اين حال در 

با رأي مساوي نفر اول انتخاب شدند  بني صدرو  ظريفي ،دانشكده حقوق
با اين كه  ظريفي .الواقع دهن كجي به جناح راست بود و اين انتخاب في

  رآي اول را داشت از شركت در كنگره محروم ماند.
حسن خرداد كه همه ما فعاالنه در آن شركت كرديم،  15ي  دثهپس از حا
در شانزدهم خرداد، بازداشت شد.  دولت نيز ضمن اعالم حكومت  ظريفي

را در » آزاد زنان و آزاد مردان«نظامي، تاريخ انتخابات مجلسِ به اصطالح 
  نيمه شهريور ماه تعيين نمود.

گي نبه برگزاري ميتي تصميم ،42در سال  سازمان دانشجويان جبهه ملي
با آن  ،جبهه ملي در زندانِ انزدهم شهريور گرفت كه رهبريِپدر روز 

صفاري در آن شركت كرد و  فعاالنهموافقت نمود. جناح چپ دانشجويي 
بازداشت شدند.  هنگام از گروه جزني و تعدادي ديگر در آن آشتياني
 ،گنميتيروز چهاردهم شهريور آزاد شد و با برگزاري  جبهه رهبري

مخالفت كرد. از همين جا زمزمه تشكيل جبهه ملي سوم آغاز شد كه 
  شركت كردند.  ، فعاالنهطبيعتاً دانشجويان چپ هم در اين حركت

از اين به بعد چاپ و پخش نشريه پيام دانشجو عمالً به جناح چپ 
پس از بازداشت  44دانشجويي سپرده شد كه آخرين شماره آنرا در خرداد 

 ي در آورديم كه در مقابل ساواك بيژن را از اتهام دخالت در نشربيژن جزن
و برهانيم. ناگفته نگذارم كه حزب ملت ايران و عناصر منفردي جدانش پيام

هميشه در كنار ما بودند. در جريان  ،صدر كشاورزو  متين دفتريمثل 
به عالوه بخشي از حزب ايران و حزب مردم ايران  ،تشكيل جبهه ملي سوم

نيز شركت حبيبي  و بني صدرو خليل ملكي هاي  امعه سوسياليستو ج
داشتند و حداقل دو نفر از هر كدام از احزاب فوق پس از تشكيل شوراي 

  بازداشت شدند.  ،جبهه سوم
يعني  ،خرداد و شكست تالش هاي جبهه ملي سوم 15پس از كودتاي 

جناح چپ و منجمله دوستان من در  ازبخشي  ،تشديد خفقان كودتايي
چپ جبهه ملي به اين نتيجه رسيدند كه در مقابل خشونت بايد راهكار 
مناسب آنرا بكار برد و لذا سمت و سوي مبارزه مسلحانه مورد توجه قرار 

جويان شدان از نفر 20جلسه بحث و گفتگو با حضور بيش از  وگرفت. د
 دانشكده هاي مختلف در باغي در كرج برگزار شد كه حاصل آن تصميم به

سركوب  جبهه ملي بود. بهرحال جو تالشي ادامه ارتباطات در شرايط
كرد كه راديوي پيك  آنچنان گرايش به چپ و مسلح شدن را ديكته مي

پخش هفتگي ترجمه كتاب جنگ  ،ايران نيز به نوعي در اين هم آهنگي
بعد از چند هفته قطع  آن پخش البتههاي چريكي چه گوارا را آغاز كرد. 

همان آخرين جلسه اعالم شد كه به جريانات مترقي كه  شد ولي در
بخواهند اقدام مسلحانه بنمايند كمك فني خواهد شد. مدتي از آن نگذشته 

براي گرفتن  ،از من خواست شخصاً و نه از طريق شهرياري جزنيبود كه 
حسن كمك تسليحاتي براي او و دوستانش اقدام كنم. وعده من به او كه 

ان آن قرار گرفت, اقدام براي گرفتن گذرنامه براي هم در جري ظريفي
خروج از كشور بود كه با ناكامي مواجه شد. از آن پس آنها هميشه يك 

دادند كه منهم به اولين امكان  حالت طلبكاري در اين مورد نشان مي
دادم كه هيچ وقت ميسر نشد. شرح وقايع آن  خروج از كشور حواله مي

از  -چريك هاي فدايي خلق «كنم و به كتاب دوران را همينجا قطع مي 
موسسه مطالعات و «، كه توسط »1357نخستين كنش ها تا بهمن 

http://dialogt.de/



   اسالمي گرانِ شگنجه روايت ق، به هاي فدايي خل خِ چريكتاري

١١٧  102 ي آرش شماره

كه يكي از نهادهاي وابسته به وزارت اطالعات رژيم  –» پژوهشهاي سياسي
  پردازم.  انتشار يافته، مي -جمهوري اسالمي ايران است

س پرونده هاي تشكيل اين كتاب قرار است اطالعاتي را كه مستند و بر اسا
هاست به ما منتقل كند. قبل از رسيدن به پرونده بازجويي  شده در بازجويي

ها ابتدا حقايقي را كه به طور مسلم و آنهم در مورد يك پرونده مي 
  شناسيم بررسي مي كنيم. 

مي شناخت و خود را موظف  39 سال را از زندان ركيسو ،جزني -1
هاي تمام نشدني  ها با بحث زند. اين مالقاتماً به او سر بئديد كه دا مي

 شناخت اجتماعي و شيوه هاي مبارزه همراه بود و هر وقت از مالقات او باز
رسيد و با بد و بيراه از او ياد  گشت خسته و شكست خورده به نظر مي مي
قيد مي كند  45كتاب تاريخ آشنايي آن دو را اواسط سال  اين كرد. در مي

   درست است.كه نا )65(صفحه 
شود و  معرفي مي كالنتري با اسم مستعار به 46در سال  كيان زاد -2

 اين در حالي است كه شب ).79(صفحه  از هويت او بي اطالع بود كالنتري
 به روي خيابانِ در خيابان شاه رو اي جزني مرا به كافه 42آذر  16قبل از  

هر دو آنجا بودند و  كالنتريو  كيان زادامتداد خيابان دانشگاه برد كه 
او  جزنيديديم و  همديگر را مي شناختند. البته من بار اول بود كه او را مي

 ،را براي شعارنويسي داخل دانشگاه در فرداي آن شب ي فراهانيئصفاو 
  در اختيار من گذاشت. 

اطالع مي دهد  43در نيمه سال  جزنياز زنداني بودن  62در صفحه  -3
  زندان نبوده است.  43و بيژن در تمامي سال درست نيست  باز هم كه
دهد كه رابطه  خبر مي 62در صفحه  ظريفي و جزني از آشنايي صوريِ -4

رابطه دوستانه عميقي بين  ،40كه از سال  در حالي ؛اند اي نداشته صميمانه
قصد ازدواج با يكي از اعضاي فاميل او را در  ظريفيآنها حاكم بود و حتي 

  كه عملي نشد. همان زمان داشت 
ي بر نادرست اتبه اطالع كنيم،قت د بيشتر از اين به جزئيات كتاب اگر
قتي نويسنده بوده و يا واقعاً بر اساس دكه يا ناشي از كم  خوريم مي

نمي بينيم ولي نويسنده به آنها  ما مستندات پرونده هايي است كه
, وجود اين همه قتي بگيريمدبي  دسترسي داشته و ديده است. اگر بنا را بر

 ،اطالعات نادرست در فقط يك بخش از آن و آنهم در يك نظرسطحي
  گوياي بي اعتباري اين گزارش تاريخي! خواهد بود. 

شده در پرونده ها  ئهقتي نباشد و واقعاً آنچه كه ارادممكن است فقط بي 
بايد به آن باور بكنيم. ولي از آنجا كه با زندگي  منطقاٌ ثبت شده باشد,

  ل ديگري بود. ئقعي مغايرت دارد بايد به دنبال دالوا
هاي شياد و  ها بدون اينكه در زندگي واقعي آدم ممكن است همه اين آدم

داده  ئهها اطالعات نادرستي به دروغ ارا يئگويي باشند در جريان بازجو دروغ
  باشند؟

گزارش كرده است. بيژن جزني  در مورد ي كتاب يك مورد را خود نويسنده
كند. قصد بدي  و در زندان بعد از كودتا خود را با هويت كاذب معرفي ميا

از آنجا كه در همان زندان  :اي را من اضافه كنم هم نداشته است. ولي نكته
ي بوده از او انگشت نگاري كرده بودند. در نبعد از كودتا در زندان شهربا

لعه بوده است هاي دوران جبهه ملي, دوران زندان خود را در قزل ق زندان
زمان تمديد گواهي  43كه انگشت نگاري نمي شد لذا لو نرفته بود. سال 

رفت كه در صورت انگشت نگاري  نامه رانندگي او رسيده بود و بيم آن مي
پرونده سابق او رو شود. من از طريق آشنايي كه در امور انگشت نگاري 

گواهي نامه  امكان تحقيق داشت اقدام كردم و ديدم كه واقعاً تمديد
كه بازداشت شد به زندان شهرباني  44مخاطره آميز است. البته سال 

  تصحيح شد.  او گرفتاري هويتي ،ماه 9منتقل شد و با محكوميت 
او را بازداشت كردند  49برم. دي ماه  را نام مي كاظم سالحيمورد ديگر 

  اتهام عضويت در گروهي را داشت.  كه
 سالحيكاظم شد معلوم  ،فتن قضاياي سياهكلاواخر بهمن ماه بعد از لو ر

 ،احضار كردند و شب ئيهم در گير بوده است. يك روز صبح او را به بازجو
چهار سرباز با برانكار, او را در حاليكه تمام بدنش ورم كرده و خون آلود بود 

كشيد. بعد از چند  مكرر طولروز  8به سلول بازگرداندند. اين وضع حدود 
بهتر شده بود از سربازها خواستم اجازه دهند براي بردن او روزي كه كمي 

از فرصتي استفاده كرد و از من خواست امكاني  ،به دستشويي كمك كنم
  براي خودكشي او تهيه كنم. 

در  ،خود من با ارتباطات وسيعي كه داشتم و عضويتم در تشكيالت تهران
جبهه ملي كه فقط از عضويت  ،دانشجويي در دوران زندان ي سه مرتبه

را فقط در رابطه با  ،46ام و در دو مرتبه آخر نيز تا سال  علني بود نوشته
دارم روشن  شهرياريام. با شناختي كه االن از  هجبهه ملي عنوان كرد

است كه ساواك در تمام اين موارد دروغ گفتن مرا ميدانسته ولي مصالح 
ا اين حال چيزي كرده خود را به نفهمي بزند. ب خود ساواك ايجاب مي

ام به ساواك دروغ بگويم. اين  ديده كند. من خود را موظف مي تغيير نمي
  كاري است كه هر زنداني مي كند.

را اطالع  هاي فراواني نمونه، تجربه كرده  شاه را هاي رژيم هر كس كه زندان
يت محكوم از يكي از مجاهدين كه يك سال درزيكنم  . فراموش نميدارد
بوسيلهي زتداني تازه رسيده اي  رده بود موقع آزاد شدنرا تمام كاش 

  لو رفت و به حبس ابد محكوم شد.  اش ارتباطات
من نمي دانم. به احتمال قوي اسمي  ،نويسنده كتاب چه كسي است

مستعار است. شيوه نوشتن او روشن مي سازد كه با ادبيات و سبك و سياق 
اي عربي   چند كلمهاهللا ربه عليبه قصد قُ هم چند جايي .چپ آشناست

در اين موضع تا جايي  و  خيلي آب نكشيده است ،كرده است مالط قاطي
 –ي حزب توده  كتابي كه در باره 33پيش رفته است كه در صفحه ي 

نوشته شده است از    -»موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي«توسط 
سلمان هاي م تبديل شدن الفباي عربي!! به الفباي روسي در جمهوري
لذا مي  كند. نشين آسياي مركزي در دوران شوروي سابق اظهار تأسف مي

تعجب من  .از نادمين دست به قلم است ي كتاب، نويسنده توان گفت كه
اين است كه چطور از اطالعات بديهي بي بهره است. در مورد پدر جزني 

در  تقاضا كرده بود كه اجازه بازگشت به او بدهند ربصماز  :نويسد مي
ها سفارت ايران در شوروي اعالم  در آن سال واقعيت اين است كه حاليكه

 ،و با هر محكوميتي حزب توده، از سازمان نظاميِ فرديكرده بود كه هر 
 اگر بخواهد برگردد بايد تقاضاي خود را به سفارت بدهد و بدون استثناء با

ار ماهي براي سه چه شد كه به آنها گفته مي شود. همه موافقت مي بازگشت
در زندان مي مانند و بعد مي توانند بي دردسر زندگي كنند. البته  ئيبازجو

برگشت و آقايان قول خود را فراموش كردند  قبادي در همين رابطه ستوان
و او را اعدام كردند. در مورد پدر جزني كه نامه هاي پرشوري از درد 

به من نشان داد  يژنب هجران به پسرش مي نوشت و دو تا از آنها را كه
برادرش كه در  ،حاكي از آن بود كه توان دوري بيشتر از وطن را ندارد

ساواك و دربار نفوذ داشت توانست او را بدون توقف چند ماه در زندان به 
كه در جوار برادرش ساكن شد پسر و دخترش از او  خانه بياورد. همين

  فاصله گرفتند و قطع رابطه كردند. 
نويسنده مواردي را سهل انگاري كرده و وسواس كافي براي با شرح فوق 

است و مواردي را با ديد نادرست خود  به خرج ندادهدقت در اطالع رساني 
دهد ولي اگر سوء نيت نداشته باشد  با امانت گزارش مي مثالٌ باور داشته كه

توان به  پرسد آيا مي مي 20بايد گفت در اشتباه بوده است. او در صفحه 
گويد پاسخ او به اين پرسش مثبت  ناد اطالعاتي اعتماد نمود و خود مياس

لذا با هويتي جعلي در زندان كودتا بوده و  جزني ميپذيرد كهاست. او خود 
. من تمام موارد ديگر را پاسخ مثبت نويسنده چه معني ميتواند داشته باشد

ويسنده ناديده ميگيرم, مگر سندي محكم تر از اين ممكن است كه خود ن
كه شايد خود زماني بازجو نيز بوده است آنرا نقل مي كند. لذا وقتي خود 
آنرا نفي مي كند هر كس حق دارد دليل آن را بخواهد. قبل از اينكه به 

برخورد نويسنده با اين موضوع بپردازم, الزم مي بينم به دو  ئيتحليل چرا
  مورد اشاره كنم. 

با اتهام زشتي صحبت شده است.  عزيز سرمدياز بازداشت  87در صفحه 
ام و نه االن از موضع آن  من نه آن موقع با حركات مسلحانه موافق بوده

گفتم كه روشن باشد  ه اين دليلزمانم احساس پشيماني مي كنم. اين ب
كسي را ندارم و نمي خواهم بر خطاي كسي سرپوش بگذارم.  ئهقصد تبر

اند خودشان را در  يم گرفتهبه من گفت كه او و رفقايش تصم بيژن جزني
هاي ديگري نشان دهند كه توجه از آنها دور شود.  چشم دشمن در لباس

بود كه قرار بود در نقش يك  سرمديعزيز دو نفر را اسم برد كه يكي 
قاچاقچي جلوه كند و در خط تهران بندرعباس تردد نمايد كه به موقع اگر 

. يعني رفيقي با مصالح الزم شد از همين كانال اسلحه هم عبور دهند
) به عهده بگيرد. در اين مورد حتي اگر به 9(صفحه لومپنينقش  ،سازماني
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حرفي زده باشد و در  سرمديدر زندان هم عليه اين روابط  جزنيواقع 
. در است به وضوح قصد فريب بازجو را داشته ،پرونده ها ثبت هم باشد

ن كيوسكي در بولوار گير بود بر پا كرد مورد نفر ديگر كه خيلي چشم
گرفت و  كشاورز در شب جمعه ها بود كه به كيفيتي در همين مقوله جا مي

  قرار بود آنرا اداره كند.  احمد جليلي افشاركنم  خيال مي
هاست. مادر آنها مي گويد دو روز بعد از كشتن  مورد ديگر مورد شايگان

ا كشته اند. من ها بچه هاي او ر فرزندانش او را صدا زدند و گفتند چريك
كه از اين موضوع بي اطالع بودم ولي به عنوان زنداني كه در همان روز در 

ام و فرداي آنروز مرا با ديگران به زندان قصر منتقل كردند و تا  كميته بوده
از ساواك  را وقت چنين اتهام سخيفي زمان انقالب نيز در زندان بودم, هيچ

داد و يا  ي به اين صورت رخ ميا نشنيدم و به خصوص اگر چنين حادثه
در نشريات كيهان و  بايداينكه قرار بود به صورت شايعه منتشر شود 

  چنين چيزي در اين نشريات چاپ نشد.  منعكس ميشد واطالعات 
يا  ام نشان بدهم كه اگر آقاي نادري جاي مطلب من خواسته تا اين

ها را  ه بازجوييو فتوكپي پروند ندداشت حسن نيت هم مي نويسندگان كتاب
بود. دو موردي  محتواي آنها با واقعيت خيلي متفاوت مي ند،كرد مي ئهنيز ارا

از انتشار اين كتاب و  يا نويسندگان كه در آخر اشاره كردم به نيت نويسنده
هزار صفحه اي  3و كتاب  كتاب حزب توده از شكل گيري تا فروپاشي

دربارة نيت آقاي نادري و  اشاره دارد. »فرجاماز پيدايي تا «مجاهدين 
نويسندگان كتاب حزب توده از شكل گيري تا فروپاشي فهرست وار به 

  موارد زير اشاره مي كنم. 
ها به ماركسيسم, سوسياليسم, كمونيسم و حتي  در هر دو اين كتاب -1

 كتاب حزب مي نويسد: 47سنديكاليسم حمله شده است. در صفحه 
» و رنگ, محكوم به فنا و نابودي است.ماركسيسم, صرفنظر از هر پوشش «

انگيزه هاي مادي و فزون طلبي « همين كتاب مي نويسد 42در صفحه 
محبت مي فرمايند و  37و در صفحه » محور حركت سنديكايي است.

در جهان اسالم نيز افول ماركسيسم « مي دهند: ارائهآلترناتيو را هم 
ناب  لگوهاي مبارزاتيِگير است و گرايش روزافزون نسل جوان به ا چشم

اسالمي و تأثيرپذيري از امواج انقالب جهاني اسالم روزافزون و كتمان 
مينويسند كه: حيدر  63. در همان كتاب در صفحهي »ناپذير است.

عمواوغلي كه براي رفع اختالف بين حزب كمونيست و نهضت جنگل 
اينها ي  كرد سرانجام به سزاي اعمالش رسيد و كشته شد. همه تالش مي

ها در نويسندگان اين  نشان از كينه اي كور نسبت به چپ و چپ
  هاست. كتاب

شود اسم  در همه جاي اين كتاب ها وقتي اسم مستعاري آورده مي -2
گردد. در توضيحات راجع به دخالت  واقعي آن شخص نيز ذكر مي

كيان و  چوپانزاده ،كالنتريتشكيالت تهران حزب توده ايران در لورفتن 
برد بدون اينكه نام واقعي او را  نام مي بهمناز فردي بنام مستعار  زاد

كند كه  افتد ايجاد شبهه مي بگويد و چون در چند جا اين حالت اتفاق مي
احتماالً اين فرد كه جاسوس بوده هنوز زنده است و براي وزارت اطالعات 

يط كار مخفي اكند. بهرحال متأسفانه شر جمهوري اسالمي كار مي
كه قاضي دادگستري بود در  بهمنهاي خود را دارد. اين آقاي  تاريگرف

كاوس صاحب محيط كار خود به عنوان پليس شناخته شده بود و نام او 
بعداً به من گفت كه او را مي شناخته است ولي  متين دفترياست و آقاي 

فاش نكردن  شناختيم. او را نمي دوران ارتباط تشكيالتي چه سود كه ما در
ي اين كتاب در حمايت از جاسوسان و  ، خود نشان از انگيزهصاحب نام

خائنين در اين يا آن سازمان دارد. ذكر دو نكته در اين مورد بي مناسبت 
در همان  ،نام او آمده است به جا كه جا ،ناصر آقاياندر مورد  نيست: اول

او  خانمش به من گفت كه هم ،46در سال جزني هفته اول بعد از بازداشت 
اند و فقط چون از همكاري او  اطالع داشته آقايان و هم بيژن از پليس بودن

به نوعي  بي اطالع بودند در دام پليس افتادند. كيفيت مشابهي سوركيبا 
كه احتماالً يكي از  پرتوي دهد. آقاي در مورد حزب رخ مي ديگر

ندان سال پس از آزادي از ز ،تواند باشد نويسندگان كتاب حزب توده نيز مي
آزاد شدگان از  دستور حزب در مورد قرنطينه كردن اين كه به جاي 59

دهند و در  هم مي زندان در مورد او رعايت شود، به او مسئوليت بيشتري
  فاجعه آفريني مي كند.  ،نقش جاسوس دو جانبه

هاي ديكتاتوري داريم روشن است كه  با شناختي كه از سيستم -3
ها نيز  در اختيار همگان نيست و اين كتاب اتياطالع دسترسي به اسناد

همچون كتاب سياه و سير كمونيست در ايران به دستور و به فرموده 
ها  اعتباري به اندازه همان كتاب ،اند هاي اطالعاتي رژيم نگاشته شده ارگان
توانند داشته باشند. البته بعدها كتاب سير كمونيسم در ايران به عنوان  مي

كساني كه آنرا در هنگام بازداشت در خانه داشتند نيز بكار  سند جرم عليه
  رفت.  مي
در حاليكه در منزل يكي از آشنايان خود مخفي شده بودم  62سال  -4

را خواندم. در ي هزارخان منوچهر ترجمه دكتر» در دادگاه تاريخ«كتاب 
 كس در مقابل شكنجه دوام مقاومت نتواند و ادامه جايي گفته شده بود هيچ

 شكند, مگر اينكه تصادفاً كشته شود. شكنجه باالخره مقاومت زنداني را مي
شوم كه جالد را تا به آخر ناكام مي  هاي قهرماناني نمي من منكر مقاومت

شوند. من در اين  ي شاملو، ستاره مي ها خود به مصداق سروده گذارند. آن
ه شور مردمي و كنم كسي ك كنم. و فكر مي ي مبارزه تكيه مي جا به انگيزه

آرزوي بهروزي مردم را در سر دارد و در مقابل ارتجاع حاكم به جاي تسليم 
مبارزه را انتخاب مي كند، سطح و جاي خود را باالتر از آن قرار مي دهد 

ها برسد. چنين شخصي ضرورتاٌ پوست و  كه دست نادري و امثال او به آن
ا را به مانند واالترين ه ي شكنجه گوشت و اعصابي از آهن ندارد كه همه

قهرمانان تحمل كند. قهرماني او در انتخاب راه مبارزه و نه تسليم است. 
  براي اين كه مصداقي از اين موضوع بدهم واقعه زير را نقل مي كنم:

ا كه تازه بازداشت شده زنداني ر يك شبي ،من 54بازجوي سال  رسولي 
گر در آن بوديم آورد كه با نفر دي 10به سلولي كه من به اتفاق حدود  بود

هويت آن فرد را اثبات كند. بعد از  ،ايماء و اشاره يكنفر از اين جمع
 ،از شدت ضربات وارده متورم او .آوردند ما زنداني را به سلول ، آنيكساعت

براي دو هفته به بيمارستان  ي آن روز،فردا .خونين و در شرف بيهوشي بود
چرا زياده روي كرده و اطالعات نگرفته او  اعزام شد و بازجو متأسف بود كه

. البته در آن شب مست بود و كنترل از است را به بيمارستان فرستاده
. او هميشه مرا و ديگران را تهديد مي كرد كه تلفن ه بوددستش خارج شد

از اوين بيايد و كف پاي ما سيخ كباب بچيند. من  شادي دكتركند كه  مي
اي از كف پا  ولي تخصص او اين بود كه هيچ نقطهاين آقاي دكتر را نديدم 

 كرد با شروع مي يعني خيلي دقيق ،بيشتر از نقطه ديگري شالق نخورد
رفت و دو مرتبه همين  و تا پاشنه پيش مي زد مي شالق از نوك انگشتان

قبل از آنكه پا آش و الش  توانست اين وسيله مي هشد. ب سيكل شروع مي
نجه را اعمال كند به اين اميد كه زنداني را مدت طوالني تري شك ،شود

ها در جمهوري اسالمي خيلي  دانند كه شكنجه بشكند. همه مي
جالدانِ اند و روي  همه مرزها را درنورديده گران، شكنجه ترند و وحشيانه

  اند.  رژيم شاه را در همه زمينه ها سفيد كرده
شده در كتاب  هاي ياد ها چنان از ضعف زنداني نويسندگان اين كتاب

اند كه كار مخفي  بوده اي رواني ها بيمارانِ اين گوياكنند كه  صحبت مي
  اند.  سازماني كرده و بعد هم داوطلبانه تسليم شده و رفقاي خود را لو داده

موجودي زبون و  گوياند كه نز حرف مي اعظم روحي آهنگرانآنچنان از 
شوهر خواهر من  ،نفراديترسو و تسليم طلب بوده است. در دوران زندان ا

ديديم از روحيه  در سلول كناري او جا داشت و هر وقت همديگر را مي
كه او را مي شناختند  تمام كسانيزد.  قوي و قهرماني اين دختر حرف مي

و  حسن پورهمين نظر را داشتند. خيلي از اتهاماتي كه در كتاب به 
نحو ديگري  نسبت داده شده من از زبان كس ديگري به سامع مهدي
كه از زندان ساواك جان بدر برد و به دست  ابوالحسن خطيبام.  شنيده

 49جالدان اين حكومت كشته شد دانشجوي دانشكده فني بود كه در سال 
آذر در دانشگاه شركت كرده بود. پليس به خانه آنها هجوم  16در تظاهرات 

كه در  را پور نحسهاي كوه مربوط به  جمله پوتين از ،و همه چيز ه بودبرد
يادداشتي كه  ها، اين پوتين در درون كند. ميضبط  ،بود خطيبخانه 
 سامعو  حسن پورهاي شيميايي روي آن بود كشف ميشود و پاي  فرمول

با  سامع. به گمانم همكاري كنوني شود به ميان كشيده مي شكل دينب
  است.  در كتاب هاي رژيم اسالمي با او اطالعاتيمجاهدين انگيزه دشمني 

 انقالبي بودن اسزاوار تعريف نيست. حتحتا يك نفر هم  ها در اين كتاب

به خاطر اينكه سهام دو شركت موفق را داشته و آنها را مديريت  هم جزني
  برد كه به علت  نام مي بيژن . كتاب از شريكرود مي ئوالزير س ،كرده مي
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 يزندان ،هه ملي دومهم بعد از كودتا و هم در جريان جب ،فعاليت سياسي
و از هيچ همكاري براي او دريغ  را مانند جانش دوست داشت بيژناو، شد. 
الزم  كردند. . دو دايي او با دلسوزي تمام در همين شركت كار ميكرد. نمي

بخشي از مخارج فعاليت هاي جريان چپ دانشگاه را  به يادآوري است كه
  كرد.  از همين ممر تأمين مي بيژن

تا هشت قرار  6با داشتن مديريت دو شركت, روزانه بين  يبيژن جزن
ها با دوستان هم خط و در  مالقات با آدم هاي متفاوت داشت. عمده مالقات

در تمام تظاهرات و عمل كردهاي . او هميشه رابطه با كارهاي روزانه بود
 اش از فعاليت سياسي ،حاضر بود. هيچوقت به خاطر كار اداري، علني
وقتي حدود  42همه جا حاضر بود. حتي ظهر پانزدهم خرداد كاست.  نمي

بودم نيازي به تلفن نيست و بيژن  ئنجلو دانشگاه رسيدم مطم 12ساعت 
آنجا بود. حتي در شرايطي كه در اين كتاب  او يد. ده دقيقه بعدآ مي
اي  تمام روز جمعه ،و در اوج جريان كار مخفي 46نويسد يعني در سال  مي

صبح تا  8ساعت  از ،شد مجلس در دهم شهريور ماه برگزار ميكه انتخابات 
شركت  هم هاي مختلف حضور داشت كه به اتفاق بعدازظهر در حوزه 6

جدا از آنچه حكومت  تاكرديم  مردم در انتخابات را مشاهده عيني مي
كرد با  گويد برآورد خود را از شركت مردم داشته باشيم. سعي مي مي

 سوركي با تماس و تا حد ممكن تفاهم داشته باشدجريانات فكري مختلف 
 ، مكرراٌ مالقات مي كرد.با او تفاهم نداشت 44تا  40كه در سالهاي 

كه او را در  سعيد محسن .ديد ماه يكبار مي 3تا  2هر از  را پاسيس
گذاشت هر وقت كوي دانشگاه  زندان شناخته بود و خيلي به او احترام مي

 در هر دو هفته يكبار را  داريوش فروهر .رفت يم هم آمد به سراغ او مي
دوران تشكيل  را درشعاعيان  ر وتبا تناوبي بيش را اكبري ديد. دفترش مي

را با هم  . فروهر و سعيد محسنمكرراٌ مالقات مي كرد كنگره جبهه ملي
آشنايي حضوري نداشت يكدفعه كه  متين دفتريرديم چون با ك مالقات مي

نيز از  بيژنرفتم  به عيادت او مي 43در زمستان  به خاطر بيمار شدنش
اي پس از آن بين آنها  فرصت استفاده كرد و همراه شد كه روابط صميمانه

محدث آشنا شد كه  دانش بهزاديبوجود آمد. در فرصت مشابهي با 
، بيژن هيچ فرصتي را از دست نمي را نيز از طريق او مي شناخت قندچي

جست و مالقات  نست به مبارزه ياري رساند ميداد و هر چه را كه مي توا
  گذاشت. كرد. و هر كسي را كه در توان داشت مايه مي مي

واقعاً انساني بود كه  . بيژننويسنده كتاب حق دارد كه بيژن را نشناسد 
هاي شمال  شناسايي جنگل برايچهار روزه  ام. دو سفرِ مانند او را نديده

همه  ،پشت كار و روشن بيني ،ابتكار ،يسازمان ده ،رفتيم. نيروي مقاومت
بذله گويي و روح جمع گرايي از او  ،در او جمع بود و در كنار همه اينها

به  ،ام انساني ساخته بود كه به راستي از اينكه دوراني از زندگي را با او بوده
ها هستند  ها همان كنم. همه اين چيزها و خيلي بيش از اين آن مباهات مي
نيز با آن  - كتاب يا نويسندگان - ها را برنمي تابيد و نويسندهكه ساواك آن
نويسد از چگونگي تحصيالتش اطالعي در دست  د. حتي مينمشكل دار

دانستند شاگرد ممتاز رشته خودش در دانشگاه بود و  نيست.  همه مي
دانشجويي او در دوره دكتراي فلسفه هم به خاطر كسب كارت دانشجويي 

  روزهاي تظاهرات به دانشگاه وارد شود.  بود كه بتواند در

و » 1357از نخستين كنش ها تا بهمن  -چريك هاي فدايي خلق «كتاب 
كه خود بخش  نگهدار بدتر از آن كتاب حزب توده برخالف آنچه آقاي

 امهمي از اطالعات واقعي را دارد نه تنها هيچ ربطي با واقعيت ندارد بلكه ب
ها ادعانامه  قلب واقعيت است. اين كتاب آگاهانه ه،كيفيتي كه مطرح شد

دادستاني عليه خط چپ, سوسياليسم, ماركسيسم و كمونيسم است. در 
را سركوب  مترقيهاي سياسي  شرايطي كه جمهوري اسالمي همه سازمان

از فرداي انقالب به دار آويخته و در  كرده و بهترين فرزندان خلق را
هنوز از  ن سياسي زده است،زندانيا قتل عام دست به 1367تابستان 

آسودگي پيدا نكرده و مي  ،وحشت رشد مجدد جريانات مترقي و چپ
بي  ،اند جز سوداي رهايي خلق نداشتهاي  انگيزه خواهد قهرماناني را كه
داند خود را كافي نمي، 1360ي سال  مستقيم دهه حيثيت كند. جنايات، 
مانداري نظامي را نيز از هاي ساواك و فر شكنجه گاه جنازه هاي قهرمانانِ

 ه،خاك درمي آورد و به گمان اينكه جنايات آن رژيم عليه آنها كافي نبود
مي زند و نام تاريخ نويسي بر آن مي گذارد. تهراني  بمجدداً آنها را چو

شد در رد اتهامي كه به  بازجوي ساواك كه در اوايل انقالب محاكمه مي
دي پور شهادت دهد كه من اورا اگر واح« شد گفت: شكنجه من مربوط مي

آري همه آنها كه ما » را نيز مي پذيرم. ديگر ام همه اتهامات شكنجه كرده
كنند مي دانند كه حتي براي  شكنجه و محكوم و اعدام مي ،بندند را مي

  انتقام از جالد هم حاضر به دروغ گويي نيستيم. 
رغم اينكه  خواستم نشان دهم علي برخالف آقاي نگهداردر اين نوشته 

ها بوده است, چقدر سهل  همه اسناد در اختيار تنظيم كنندگان كتاب
. در ها به كار رفته است در نوشتن آن انگاري و غرض ورزي و اتهام زني

تحريف حقايق و كينه توزي نسبت به جريان تكامل  درعين حال آنها 
هرماناني كه اند. ق روي رژيم شاه و ساواك او را سفيد كرده ،مان تاريخ ميهن

شان را دارند در چنان جايگاه بلندي در  اينها قصد تخريب چهره و حيثيت
اند كه موش كورهاي دوران ظلمت  مبارزات تاريخي مردم ما قرار گرفته

تاريخي را راهي به آن نيست. اين شعار دادن نيست, اين واقعيت است. 
  دهد. ي ميفقط نگاهي به همين مقاالت اينترنتي به اين واقعيت گواه

*****  
در رابطه با تشكيالت تهران حزب توده  را اي از اطالعات خود در زير خالصه

از نخستين كنش ها تا  -چريك هاي فدايي خلق « ايران كه در كتاب 
  دهم.  به آن اشاره شده است در اختيار خوانندگان قرار مي» 1357بهمن 

ايران در  ولمسئ رضا رادمنشكه دكتر  زماني 1340در اواسط سال 
كه از افسران سازمان نظامي  پرويز حكمت جوهيأت دبيران حزب بود 

براي كار  ،كرد فعاليت تشكيالتي مي -در خارج از كشور -بود و در تبعيد 
در داخل به ايران برگشت و مركز كار خود را در تهران قرار داد. با سرعت 

هاي روشنفكري  محيطروابطي با  ،ارتباطاتي با كارگران قديمي و در حاشيه
نيز برقرار كرد. به فاصله خيلي كوتاهي درخواست پرسنل كمكي از خارج 

د. دكتر رادمنش نهاي فني به او كمك برسان كرد كه به خصوص در زمينه
را كه در حوزه خليج و جنوب فعاليت داشت به عباسعلي شهرياري نژاد 

نها خيلي فرستاد. شروع كار آ حكمت جوفني به كمك  مسئولعنوان 
هايي كه  تعرضي بود و در فاصله خيلي كوتاهي با درصد بااليي از قديمي

آمادگي فعاليت داشتند و يا خود در حال فعاليت بودند تماس گرفتند. بعد 
گرفت و در همين  اغلب ارتباطات به وسيله او صورت مي شهريارياز آمدن 
اطالع يافتند و  از شروع به كار تشكيالت جزني و ظريفيها بود كه  تماس
را هم شنيده بود و از حضور او در تهران آگاه حكمت جو حتي نام  بيژن

به تشكيالت پيوستم و در كميته دانشجويي  40بود. خود من در زمستان 
رابطه  ،ايرانتشكيالتي در جبهه ملي  مسئوليتفعال شدم كه بعداً به علت 

   تر باشد. بهه آساناختصاصي برايم برقرار شد كه استقالل عمل من در ج
هاي قديمي هميشه موفقيت آميز  اي براي تماس با توده جو حكمتتالش 

ايي كه از قبل ه وهب از راديو پيك ايران به همه گرحزنبود و در حاليكه 
موجود بودند توصيه كرد كه به تشكيالت تهران به پيوندند در مواردي 

جوديت يافتند كه هاي جديدي نيز مستقل از تشكيالت مو گروه ،برعكس
اغلب آنها به فاصله كوتاهي به چنگ پليس افتادند و از آن جمله بودند 

و  پيروزي ، مهندسمنصف مهندس ،سبالني – اصغري گروههاي
ضربه خورد و تشكيالت تهران  45آخرين آنها كه بياد دارم سال .  ديگران

روزنامه نگار  مهدي بهشتي پوررا هم در معرض ضربه قرارداد كه 
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مجبور به خروج از كشور شد و توانست سال  منزويبازداشت شد و دكتر 
   كشور بازگردد. ا وسايلي بهب  54

ايي را هم در جنب خود داشت و ههر از گاهي شرايط آنروز يك كاسه گي 
يط ادر شر ها ضرورت كار آن موقع بود. دستگاه پلي كپي كه يوناني نوعيبه 

كردند در اختيار  آن راحت استفاده مياختفاي مبارزه در كوه و صحرا از 
جزني قرار گرفته بود و ما پيام دانشجو و اعالميه هاي خود را در جريان 

اين امكان از طريق  .كرديم جناح چپ دانشجويي جبهه ملي با آن چاپ مي
   .شداي نشده بود منتقل  تشكيالت تهران و به گروه تيزابي كه هنوز توده من به

داد گرايش به حركت مسلحانه در تشكيالت تهران نيز بعد از پانزدهم خر
 را علي خاوري منعكس شد، از ايران به خارج مسئله اين مطرح شد و وقتي

گويا (به گفته شهرياري) مأموريت  ند.براي بررسي اوضاع به ايران فرستاد
با  خاوريعلي  ،شش ماهه داشت. بهرصورت بر اساس اطالع تشكيالتي

ران عازم برگشت بود كه در نزديك مرز آستارا به اتفاق از اوضاع اي يگزارش
را  خاوري ،حكمت جونفر ديگر بازداشت شدند. گفته شد  5و  حكمت جو
هايي صورت  شگردهاي پليسي صحنه سازي با كرد. در همين جا بدرقه مي

كه  يردمورد اتهام قرار گ معتمديانگرفت كه يكي از همراهان كاروان بنام 
در تمام دوران محكوميت در زندان بار  او است. ان گذاشتهپليس را در جري

چريك هاي «كشيد. بر اساس مطالب كتاب  اين اتهام ناروا را به دوش مي
از اواخر سال  شهرياري» 1357از نخستين كنش ها تا بهمن  - فدايي خلق 

كه هويت شهرياري  49به مزدوري پليس درآمده است. بعد از سال  42
ني كه او را از جواني در آبادان در جريان اعتصابات فاش شده بود كسا

كرده و به  شناختند مدعي بودند در همان دوران كار پليسي مي كارگري مي
نيز در جريان لو رفتن  38معروف بوده است. در سال  سرتيپ كمالنوچه 

مي گفت  ايرج اسكندريظن قرار گرفته بود و  سو تشكيالت شيراز مورد
كرده است. در هر صورت با  ئهيي كرده و او را تبرخودش از او بازجو

حكمت و  خاوري تشكيل سازمان تشكيالت تهران به دام انداختن رفقا
بزرگترين شكار او بود. و از اين تاريخ تمام كساني كه به علت عضويت  جو

در تشكيالت تهران دستگير شدند و نيز دستگيري بخشي از كمونيست 
ز كشتار رژيم بعثي عراق در دوران رياست هاي عراقي كه براي فرار ا

جمهوري حسن البكر براي رفتن به شوروي به تشكيالت تهران پناه 
  بردند با همكاري مستقيم شهرياري بود.  مي

دو نفر از خارج براي اداره تشكيالت  حكمت جو و خاوريبعد از بازداشت 
و  رد رزميسرگتهران اعزام شدند. يكي از آنها افسري آذربايجاني بنام 

كه گويا مهندس كشاورزي بود. اين دو نفر در  معصوم زادهديگري 
مباحثات داخلي, خود طرفدار گذار به مرحله مبارزه مسلحانه بودند. آنچه 
كه در اين مقطع اتفاق افتاد سخت تأسف آور و دردناك است و تابحال 

  جايي هم به طور رسمي انتشار نيافته است. 
بند و باري و گشادبازي  ران فعال بوديم متوجه بيما كه در تشكيالت ته

شديم. در جلسات متعدد مخاطره آميز بودن رفتارش را  شهرياريخطرناك 
و  يمرزگوشزد كرديم كه توجه جدي نكرد. دو رفيق آخري يعني سرگرد 

نيز بي هيچ توضيحي سر به نيست شدند. ناچار ارتباط خود  معصوم زاده
و به ناگزير از طريق خودش داليل قطع ارتباط  را با شهرياري قطع كرديم

ديگري به جاي شهرياري  مسئولخود را به رهبري نوشتيم و درخواست 
كرديم. بديهي است كه با توجه به اينكه شهرياري را رهبري فرستاده بود 

سازمان  مسئوليتبه او سوءظن پليسي نداشتيم. در همان زمان شهرياري 
را نيز به عهده داشت. ضميمه مردم نشريه  آذربايجان و تشكيالت جنوب

هران و شعله جنوب, نشريه تشكيالت جنوب را نيز اداره مي تتشكيالت 
كه تحصيل كرده و مقيم چكسلواكي  را حكيميفردي به نام  ،كرد. رهبري

بود  به جاي شهرياري  د حكيميصمو پسر يكي از رهبران حزبي بنام 
بي صالحيتي خود را نشان داد و جديد از لحظه ورود  مسئولفرستاد. 

هاي  شهرياري نيز كه همه امكانات تشكيالت را مي شناخت تمام خرابكاري
 46ممكن را انجام داد كه او را بيشتر بي اعتبار كند. در ارديبهشت 

 آصف رزم ديدهو  صابر محمد زادهآن,  مسئولچاپخانه لو رفت و دو 
 ندا گروهي كارگر بازداشت شدب حكيميبازداشت شدند. حوالي آبانماه خود 

در حال خروج از كشور  حكيميو پس از مدت كوتاهي كه آزاد شدند 
به اين عنوان كه كسي شايسته تر از  رادمنش مجدداً بازداشت شد.

شهرياري ندارد براي بار ديگر او را به ما تحميل كرد. اين بار او فردي به نام 

خود آورد كه در جريان با  باهصرا هم با نام مستعار  كاوس صاحب
تشكيالت تهران پليس بودن او محرز شد. بازگشت او به  49سركوب سال 

است. به دنبال آن  ركيوجزني و سهمزمان با بازداشت  مسئوليت،
و  حسن ضياء ظريفي فايدر اخت تهران هايي از طرف تشكيالت دخالت

ه فراردادن پنج نفر از دوستانش از كشور صورت گرفت كه خود حادث
  دردناك ديگري است و در زير توضيح داده مي شود. 

 23/10/46كردم. روز شنبه  من خود در آن زمان در بوشهر كار مي
قراري براي ظهر  جزنياي در تهران داشتم و با  سميناري يك هفته

شد و  پنجشنبه بيست و يكم دي ماه داشتم كه تمام آخر هفته را شامل مي
محل  ، دره مرا براي شركت در سمينارتعهد كرده بود صبح شنب جزني

 جزنيكارم پياده كند. به تهران كه رسيدم متوجه شدم دو روز قبل از آن 
هم اطالع  ركيوسبازداشت شده و از طريق خانم او از بازداشت هم زمان 

به او  دي 27 را پيدا كنم و روز چهارشنبه ظريفييافتم. تالش كردم 
اين كه تصميم دارد  تفا صحبت كرد ودسترسي يافتم. از شرايط مشكل اخ

زمستان را در تهران در اختفا بماند تا شايد در بهار و بهتر شدن هوا بتواند 
براي مخفي شدن خود و  با دوستانش به كوه و جنگل بزند. در اين رابطه

پنج نفر رفقايش كمك خواست. در جا خانه خودم را به او وعده كردم كه 
و براي دوستانش وعده  بود ميبايد جاي امني  نبودمچون خودم در تهران 

كردم پس از صحبت با تشكيالت جا پيدا كنم. او از ارتباط من با تشكيالت 
تهران خبر داشت. براي جمعه با او قرار گذاشتم و موافقت تشكيالت را با 
در اختيار گذاشتن دو خانه يكي براي دو نفر و ديگري براي سه نفر به او 

اظهار داشت آن پنج نفر جا براي خود پيدا كرده اند, لذا  اطالع دادم كه
از نظر  و قرار شد خواهرم پروين را به عنوان رابط به او معرفي كردم

كمكي خواست شهرياري در اختيار  اگر -از هر نوعي -يسياسي و يا ارتباط
. همان روز تهران را ترك كردم و ظريفي از طريق خواهرم در منزل باشداو 

مالقات و مذاكره  شهريارين شد و در غياب من چندين بار با من ساك
را  ضيا ظريفي حسنكرده بود. من در بوشهر بودم كه خبر بازداشت 

شنيدم و خواهرم گفت كه او قصد تغيير محل اقامت را داشته و شهرياري 
در كتاب خاطرات ظريفي آمده است كه هم همين را مي گفت. (

  .)دانسته است و را ميشهرياري محل مالقات بعدي ا
پنج نفر از دوستان ظريفي قصد خروج از كشور مي  47اوايل بهار سال 

كنند كه باز  كنند و به امكانات فني و راه خروج مخفي از مرز نياز پيدا مي
هم به خواهر من و شهرياري مراجعه مي كنند. در قراري كه در  بار اين

متوجه  كالنتري ،اند شتهدا شهرياريو مشعوف كالنتري خيابان آبشار 
شود و از شهرياري مي پرسد كه آيا  حضور فرد سومي در حوالي قرار مي

گويي  دهد. دقايقي بعد دروغ كسي همراه دارد و او جواب منفي مي
شود كه كار به مجادله تا حد دست به يقه شدن مي  شهرياري محرز مي

ند. احتماالً به ك شود و صحنه را ترك مي سوار تاكسي مي كالنتريكشد و 
كنند و باالخره ترتيب  به اين كانال مراجعه مي اٌدليل فشار شرايط مجدد

) و بعد سه نفر صفايي فراهاني و صفاري آشتيانيانتقال ابتدا دو نفر (
شود. قرار بر اين بوده  ) داده ميكالنتري, چوپان زاده و كيان زاددومي (

   نفر ديگر با اطمينان راه بيافتند.است كه ابتدا رسيد دو نفر اول برسد كه سه 
ناگهان خبر دستگيري سه نفر دوم رسيد. به دنبال آن عمل پليسي 

مخصوصاً  كالنتريو نفوذ پليس در تشكيالت تهران مطرح شد.  شهرياري
دانست و  حضور لندرور ساواك در منطقه را دليل لورفتن مسير مي

كه اين سه نفر كرد و مدعي بود  اين مطلب را تكذيب مي شهرياري
اي از آب عبور كرده خود را به آن سمت آب كه مرز  اند از باريكه نتوانسته

عراق بود برسانند و شرمنده هستند و براي پوشاندن ضعف خود او را متهم 
اند و  كنند. او در عين حال ادعا كرد كه آنها موقع خروج پول نداشته مي
اند و چيزي براي آنها  خرج كردهاند كه پول فراواني براي تهيه مدارك  گفته

در  چنين پولي دريافت نكرده و باقي نمانده است. او مدعي شد كه
  ارتباطات آنها سوءاستفاده مالي نيز صورت گرفته است. 

صحرايي در كردم و بيمارستاني  من در آن موقع در كرمانشاه كار مي
شده بود ايجاد دهلران براي واحدهاي مرزي ارتش از طرف سپاه بهداشت 

 براي سركشي اين بيمارستان يك بار كه .مسئوليت آن به عهده من بود
از طريق خوزستان راه را كج كردم و براي تحقيق در مورد اين  رفته بودم

مشكل سراغ دوستانم در آبادان رفتم. متأسفانه اين دوستان آباداني من هم 
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رف هاي از طريق تشكيالت جنوب با شهرياري مربوط بودند و همان ح
را تحويل من دادند. تأسف بيشتر اين كه وقتي به ارتباطات  شهرياري
به طور غيرمستقيم مراجعه شد و امكان سوءاستفاده مالي مطرح  كالنتري

تقويت شد. با  شهرياريموضع  كهشد به كيفيتي احتمال وقوع آنرا دادند, 
في مجموع شرايط اجازه موشكا ،وجود اهميت حياتي بررسي جدي موضوع

  الزم را نداد. 
تشكيالت تهران  مسئولينواقعه از همه دردناكتر سر به نيست شدن دو نفر 

ها اين دو نفر به پليس بودن شهرياري ظنين و يا از  است. در جريان فعاليت
به  مرز شوروي طريق پيكي از ،شهرياريبدون اطالع شوند.  مي مطمئنآن 

ماجراي سوءظن خود را  رادمنشاي به  فرستند و در نامه مي خارج از كشور
توانسته اين دو را دور از  به ماهيتش نمي كه بنا شهرياريكنند.  مطرح مي

كنترل بگذارد ارتباطات اين دو را آلوده كرده بود و شخصي را كه اين دو به 
بوده است.  شهريارياز همكاران پليس  ، يكيكنند عنوان پيك انتخاب مي

دهد. شهرياري نامه را  را به شهرياري مي نامه نام داشته ماليريكه  او
فرستد و ترتيب سر به  كند و با همان عاليم رمز به خارج مي عوض مي

ساواك كه  اندهد. يك خطاي كارمند مي هم نيست كردن اين دو رفيق را
شود.  بردند باعث هوشياري مأمورين مرزي شوروي مي به مرز مي را ماليري
به سالمت  ماليريكه  زده بودندسيم  ت بيبه مركز خود در رش ها ساواكي

. مأمورين مرزي شوروي كه كنجكاو شده و منتظر ه استاز مرز عبور كرد
كنند و او  بازجويي مياز او  به محض ورود ماليري، اند ورود تازه واردي بوده

را به آذربايجان دعوت  رادمنش كند. پليس شوروي همه ماوقع را بازگو مي
متأسفانه درگير  رادمنشاين فرد بازجويي كند. دكتر  كند كه خودش از مي

دعواهاي درون حزبي بوده و اين اختالفات او را كور كرده بود و از ميان 
كند. ماليري در جايي گفته  يك جمله را برجسته ميماليري  همه اعترافات

رسيده عياشي  هاي حزب كه از خارج مي بوده كه به اتفاق شهرياري با پول
داده آنقدر  معتقد بود كه پولي كه او به تشكيالت مي رادمنشاند. كرده  مي

گيرد كه همه اينها ناشي  نبوده كه تكافوي عياشي كسي را بدهد. نتيجه مي
 رادمنش عليه او و تشكيالتي است كه غالم يحيياز پرونده سازي 

را  ماليري مقامات قضايي شورويكمي بعد وقتي كه  آنرا دارد. مسئوليت
از نظر او دليل ديگري بر جاسوس  ندسه سال زنداني كرد كوم بهمح فقط

ت ئخودش به هي، با برداشت از جريان يگزارش رادمنش .بود نبودن او
مشغول بررسي جريان است  گويد كه مي دهد و دبيران و كميته مركزي مي

از  گذشت پس گزارش جامع را تسليم خواهد كرد. وقتي ،و پس از بررسي
سيزدهم مطرح  پلنومدر  ارشي ارائه نكرد، غالم يحييهيچ گز سه سال

و  ماليرياند كه حزب درباره  كرده سئوالكند كه رفقاي شوروي از او  مي
بررسي  مسئولكميسيوني را  در نتيجه پلنوم .اظهارات او چه كرده است

را نيز  رادمنش كند و دكتر چهاردهم ميپلنوم گزارش به  ارائه جريان و
جريان يعني  دهد. شروع اين مي اسكندرياو را موقتاً به  مسئوليتمعلق و 

و بازداشت ماليري در  معصوم زادهو  رزميسر به نيست شدن رفقا 
همان زماني است كه ما با شهرياري البته نه به عنوان  45  شوروي سال

جاسوس بلكه به عنوان گشادباز تشكيالتي قطع رابطه كرديم و به رهبري 
  اخطار فرستاديم. 

سليماني, قضاتي و اينجانب به اتفاق سه نفر ديگر, يعني دكتر  49سال 
سه سازمان حزبي داخلي به خارج  پلنومبه نمايندگي از طرف صاحب 

جعلي  ،منو  سليمانيگذرنامه هاي  ،به علت ممنوع الخروج بودن كهرفتيم 
دروغي گفت  صاحبدر برلين غربي  ،بود. قبل از رسيدن به برلين شرقي

دو نفر  و كار به مجادله كشيد. در حضور آدم سالمي نيست ان دادكه نش
دست به يقه شدن  يادآور شدم كه قصد اوبه  بودن او را ديگر امكان پليس

ش ا بر حمايت دكتر رادمنشاو را ساكت كردند. در برلين  نقر كرد و آن دو
 دن او تأكيد داشت.ومصراً بر پليس ب كامبخشو  اصرار كرد از شهرياري
بايد براي جوابگويي به خارج بيايد.  شهرياري مي پذيرفت كه اسكندري

را شهرياري من هم از همين موضع استقبال كردم و تعهد كردم تالش كنم 
به عنواني به خارج بفرستم و اگر تا يكماه ديگر موفق نشدم از راديو پيك 

ر پايان انحالل تشكيالت اعالم شود. در حاليكه اين مذاكرات و اين تعهد د
 و منجمله خود من بود تا روز اول ديماه كه اعضاي تشكيالت 49مهرماه 

  تشكيالت منحل نشد.  يمبازداشت شد
*  

  

  
  1350اصغر ايزدي، زندان اوين سال 

  

  يا شكست اخالقي؟ برتري اخالقي

  

  اصغر ايزدي

  

از نخستين كنش ها تا بهمن  -چريك هاي فدايي خلق "اخيرا كتاب 
انتشار يافته  "موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي"توسط   - "1357

است. اين موسسه يكي از نهادهاي وابسته به وزارت اطالعات رژيم 
  جمهوري اسالمي ايران است. 

هرچند  اسم نويسنده كتاب با نام محمود نادري در روي جلد كتاب 
ذكر شده، اما كالمي درباره نويسنده آورده نشده  و پيشگفتار كتاب هم 

اقد امضا نويسنده است. بنا برآنچه كه در پيشگفتار كتاب ذكر شده، ف
موضوع اين كتاب تاريخچه چريك هاي فدايي خلق است و به زعم نگارنده 

بازيابي رخدادي است "آن آنچه به هنگام تدوين اين كتاب اهميت داشته، 
كه بركنش هاي سياسي جامعه سايه انداخته بود و راهي را براي سرنگوني 

همچنين نگارنده كتاب خود  "ژيمي ديكتاتوري و وابسته نشان مي داد.ر
گزارش هاي  "و "عموما بر بازجويي ها"معترف است كه تدوين اين كتاب 

باز جويي، كيفرخواست ها، گزارش ها و مكاتبات اداري مراكز اطالعاتي و 
  . "معدود منابع سازماني و خاطره ها"مبتني است وباالخره  "نظامي

كتاب براي خوانندگان اسكلتي از جريان چريك هاي فدايي خلق اين 
را ارائه مي دهد. اما سيماي تنيده شده بر آن، تحريف شده، مخدوش و 
بسيار مغرضانه است. نوشته را با تامل و دقت بر پيشگفتار كتاب آغاز مي 

تاريخ  "كنم كه حاوي نكات و تناقض هايي است كه انگيزه و هدف اين
  برمال مي سازد.را  "نويسي
  

 پيشگفتار كتاب چه مي گويد؟
از همان سطر و پارگراف هاي  اول در پيشگفتار، نگارنده بر آنست كه 

رفتاري كامال "جنبش چريكي فدايي را به چند عمليات نظامي كه آن هم 
در متن مبارزات مردم در "از مبارزه چريكي در سطح جهاني و  "تقليدي

د، بازتاب دهد. گرچه به باور من جريان قلمداد مي شو "برخي كشورها
چريك هاي فدايي خلق بر متن شرايط سياسي  ايران متاثر از الگوبرداري 
از ساير جنبش هاي چريكي  بوده و اساسا يك شيوه مبارزه سياسي 
ناكارآمد در سرنگوني رژيم ديكتاتوري شاه و بي ارتباط با مبارزه جاري 

ولي در اينجا بحث ما بر سر اين موضوع  مردم ايران درآن زمان بوده است،
بود كه  "رخدادي"نيست. اما اگر از منظر كتاب اين جريان چريكي 

اندازد، پس ديگر نمي توان  "بركنش هاي سياسي جامعه سايه"توانست 
چند عمليات نظامي و يا درگيري هاي مسلحانه بين مامورين "آن را به 

عضاء سازمان هاي مسلح و ساواك و كميته مشترك ضد خرابكاري با ا
  تقليل داد. "مخفي
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سياسي  -اين كتاب توضيح نمي دهد كه بر بستر كدام شرايط تاريخي 
و اجتماعي نسلي از مبارزين چپ ايراني به اين شيوه از مبارزه روي آوردند. 

زمينه  "الگو"قرار دادند؟ و چرا اين  "الگو"چرا آنان مبارزه چريكي را 
ها. مردم ايران در سيماي جريان چريك  "الگو"رپذيرش يافت و نه ديگ

هاي فدايي كدام  آمال و آرزوها؛ كدام ارزش هاي انساني را ديده بودند كه 
و در سراسر كشور به اين جريان روآوردند؟ چگونه مي توان  57در انقالب 

  فرو كاست! "چند عمليات نظامي و مسلحانه"اين استقبال را به تاثير 
ب، نويسنده تالش دارد به خواننده كتاب بقبوالند كه در پيشگفتار كتا

مبتني بر اسناد است و بنابراين بايد آن را همچون  "تاريخچه"اين 
تاريخچه جريان چريك هاي فدايي خلق مد نظر قرار داد.  "حقيقت"

در زير بازجوئي و شكنجه » اسناد«نويسنده اما از بيان اين حقيقت كه اين 
نام مي برد.  "درشرايط خاص"به جاي واژه بازجوئي از تهيه شده، ابا دارد و

با اين تحريف، بر فرهنگ زشت و پلشتي كه هر آنچه را كه در زندان و زير 
شالق و شكنجه از زبان قربانيان بيرون كشيده شود، داراي حقانيت و قابل 
اعتماد مي داند، مهر تاييد زده مي شود. بازجويي ها، درهر مرحله اش، 

با شكنجه هاي جسمي و روحي توام بوده، نبايد بعنوان اسنادي  زماني كه
براي تاريخ نويسي بلكه مي بايست به عنوان سند جنايت حكومتگران 
مستبد و به عنوان اسنادي براي تاييد نقض حقوق بشر قربانيان مورد توجه 
قرار گيرد. حتي اگر يك زنداني  كامال حقيقت را بازگو كرده باشد، چون در 

ي ترس وارعاب و شكنجه اظهار شده، فاقد هر گونه سنديت براي تاريخ فضا
نويسي است. همه آنها كه زندان و بازجويي را در زندان هاي شاه و 
جمهوري اسالمي تجربه كرده اند، به خوبي مي دانند كه بازجويي هايي كه 
در يك فضاي ترس و ارعاب  و زير شكنجه صورت گرفته، همچون 

هستند حاوي حقيقت و دروغ؛ حاوي واقعيت و حاشا؛ حاوي كاغذپاره هاي 
اطالعات و ضد اطالعات. مثال درهمان بازجوي ها كه مورد توجه نويسنده 
كتاب قرار گرفته، شاهد آن هستيم كه يك چريك تا آنجا كه توانسته 
تالش كرده از نقش و بار اتهام هاي رفقاي خود بكاهد و يا با نمونه هايي 

شويم كه متهم براي رهايي از شكنجه بيشتر، اتهاماتي را هم روبرو مي 
  پذيرفته كه اصال از اين اتهامات هيچگونه اطالعي نداشته است. 

  
نويسنده كتاب كه گويا متوجه شده كه چندان هم نمي تواند 
بربازجويي ها همچون اسناد قابل قبول تكيه كند الزم دانسته است كه با 

ها، سنديت بيشتري براي مراحل بعدي تر دو مرحله اي كردن بازجويي 
بازجويي ها قايل شود. اما زندان كشيده ها مي دانند كه اگرچه در مراحل 

بگذريم كه در همه  –بعدي بازجويي ها از ميزان شكنجه كاهش مي يابد 
اما تهديد وارعاب و سايه شالق برسر متهم  –موارد اين چنين نبوده است 
ويي و حتي در دوره هاي گذران حبس هم پا همواره در همه مراحل بازج

  برجا مي ماند.
و اما نكته ديگري كه در اين رابطه بسيار اهميت دارد، حق انحصاري 

اسناد بايگاني موسسه "نويسنده بر اسناد است. تا زماني كه تمامي 
كه نويسنده امكان دسترسي به آنها را  "مطالعات و پژوهشهاي سياسي

ه ويژه براي ديگر پژوهشگران آزاد نباشد، نويسنده داشته، براي عموم و ب
كتاب نمي تواند با چنين حق انحصاري مدعي صحت تاريخ نويسي خود 
شود. اگر در كشورهاي دموكراتيك، مثال در اروپا، اسناد مخفي امنيتي 
زماني مي توانند بيروني شوند، اين به آن معناست كه هر پژوهشگر و حتي 

  آن دسترسي داشته باشند.  دانشجوئي مي تواند به
  

  القائات كتاب

چيزي كه اين كتاب را از يك نوشته تحقيقي متمايز مي كند تالش 
نويسنده آن براي ارائه يك سيماي مخدوش از جريان چريك هاي فدايي 

بلكه برقضاوت هاي مغرضانه استوار  "اسناد"خلق است كه نه مبتني بر
  :ح دهماست. سعي مي كنم داليلم را اينجا توضي

 
  "صوري"وحدت * 

از همان آغاز كتاب، نويسنده تالش مي كند تا نقش گروه بيژن جزني  
را در شكل گيري جريان چريك هاي فدايي خلق كاهش دهد. نويسنده 

 50ادعا مي كند كه سخن همه كساني كه تشكيل سازماني را كه در سال 

 –جزني "ه برخود نام چريك هاي فدايي خلق نهاد، نتيجه وحدت دو گرو
. از "چندان دقيق نيست"مي دانند،  "احمدزاده –پويان "و  "ضياء ظريفي

بوده  "ادغام تشكيالتي و وحدت صوري"منظر نويسنده كتاب آن يك 
اختالف بنيادين مشي جزني با "است. دليل نويسنده براي القاء نظرش 

 از گروه جزني فقط چند تن باقي مانده"و اينكه  "مشي احمدزاده است
بودند؛ در حالي كه گروه ديگر،داراي سازماني به نسبت منسجم، مطالعاتي 

آنچه در جريان تشكيل ". و بنابراين "منظم و كادرهاي قابل توجه بود
سازمان رخ داد، فرآيند ادغام تشكيالتي بود نه وحدتي كه به يگانگي 

  . "استراتژي و تاكتيك در ساختار و عمل بينجامد
د نويسنده در صفحات بعدي از وضعيت هريك حتي اطالعاتي كه خو

تا  49از دو گروه و مباحثات و شروع همكاري ميان آن دو از اواسط سال 
  ارائه مي دهد، حاكي از ادغام و وحدت اين دو گروه و تشكيل  50بهار سال 

  
  
  

  
دادگاه نظامي، از راست: عبدالرحيم صبوري، محمد علي پرتوي، 

   اده اسكويي و اصغر ايزدي.بهرام قبادي، جواد رحيم ز

  
است. در اين مقطع  "چريك هاي فدايي خلق"يك جريان واحد بنام 

- پويان"بين دو گروه وجود نداشت و گروه  "اختالف بنيادين مشي"
ارزيابي نكرده بود. بر طبق گفته  "فقط چند تن"گروه ديگر را  "احمدزاده

جمع چريك ها، جز در زندان اوين و در   هاي احمدزاده و عباس مفتاحي
اختالف "اختالف بر سر تقدم تاكتيكي عمليات مسلحانه در كوه يا شهر 

ي وجود نداشت و آنها همواره از وحدت دو گروه و تشكيل يك "بنيادين
جريان واحد صحبت مي كردند. اختالف بين مشي جزني با مشي احمدزاده 

ر سر بحث و در زندان شكل گرفت كه در آغاز ب1353-1352در سال هاي  
دور مي زد. اما پس از چندي  "وجود يا عدم وجود شرايط عيني انقالب"

منجر به شكاف ميان چريك هاي فدايي خلق و عموم طرفداران مبارزه 
مسلحانه در زندان  شد. اين اختالف درسالهاي بعد، از زندان به بيرون و 

مقطع قيام ميان سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران بازتاب يافت. اما تا 
به شكاف و يا انشعاب ميان طرفداران مشي جزني و مشي   57بهمن 

  احمدزاده منجر نشد. 
برخود  "سازمان"چريك هاي فدايي خلق درآغاز از گذاشتن نام 

اجتناب كردند و براين باور بودند كه با معرفي مشي مبارزه مسلحانه به 
امكاناتشان اين محافل و گروه هاي چپ، اين خود آن ها هستند كه با 

شكل از مبارزه را شروع كنند.  در حقيقت آنها براي مبارزه مسلحانه يك 
قائل بودند. در سال هاي بعد بود كه آنها نام  "حزبي"شكل جنبشي و نه 

  سازمان را برخود گذاشتند.
اصرار نويسنده كتاب براي تحريف اين بخش از تاريخچه چريك هاي 

ا كنون موجود،  و تالش براي آن كه نقش فدايي خلق، برغم همه اسناد ت
را در تشكيل جريان  "ضياء ظريفي -جزني "بقاياي ترميم يافته گروه 

چريك هاي فدايي خلق كاهش دهد، با اين هدف صورت مي گيرد تا از 
نقش بيژن جزني به عنوان يكي از بنيان گذاران و يكي از رهبران فكري 
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   اسالمي گرانِ شگنجه روايت ق، به هاي فدايي خل خِ چريكتاري

١٢٣  102 ي آرش شماره

  كسيستي ايران كاسته شود. چريك هاي فدايي خلق و جنبش چپ و مار
  
  وابستگي به كشوربيگانه *  

نگارنده كتاب تالش مي كند تا چريك هاي فدايي خلق را يك  
سازمان وابسته به كشورهاي بيگانه جلوه دهد. شايد اين تنها اتهامي باشد 

ي را سرهمبندي كند و "اسناد"كه حتي رژيم شاه براي القا آن نتوانست 
اتهامي به چريك هاي فدايي خلق در ميان مردم  باور نداشت كه چنين

خرابكاران "و نه  "خرابكار"زمينه پذيرش داشته باشد. ساواك آنها را بنام 
معرفي و سركوب مي كرد. به جرات  مي توان گفت كه  "وابسته به بيگانه

چريك هاي فدايي خلق در آن دوره، جريان و سازماني بود كه برغم باور به 
لنينيسم و انترناسيوناليسم پرولتري براستقالل  -كسيسمايدئولوژي مار

سياسي  و استقالل كامل تشكيالتي و مالي خود از قطب هاي  -فكري
پاي مي فشرد. و به عنوان يك جريان ضد  "سوسياليستي"جهاني 

امپرياليستي طبعا نمي توانست به دولت هاي امپرياليستي و يا رژيم هاي 
شته باشد. اينكه چريك هاي فدايي خلق با وابسته به آن، وابستگي  دا

حزب توده ايران مخالف بودند، صرفا به خاطر مشي مسلحانه نبود بلكه به 
خاطر بدنامي در وابستگي اين حزب به شوروي يود. درسي تاريخي كه آنها 
از اين تجربه ننگين گرفته بودند، باعث يك گسست كامل فكري، تاريخي و 

چريك هاي فدايي خلق با سازمان ها و جنبش اخالقي از اين حزب شد. 
هاي آزاديبخش در ارتباط بودند و كمك هاي مالي احتمالي را همچون وام 
تلقي مي كردند. نويسنده كتاب كه به تمامي اسناد بايگاني ساواك و تمام 
پرونده هاي بازجويي و اسناد به دست آمده از خانه هاي تيمي چريك هاي 

د قادر نشده است براي اين اتهام وابستگي چريك فدايي خلق دسترسي دار
هاي فدايي خلق به بيگانه سندي را ارائه دهد. اعالميه هاي چريك هاي 
فدايي خلق در همان زمان و درپاسخ به تبليغات رژيم شاه گواه اين امر 

نام "است. نويسنده كتاب چريك هاي فدايي خلق را  متهم مي كند كه از
اطالعات از "صرف نظر كردند و ابائي از دادن  "خليج فارس و خوزستان

در مقابل دريافت كمك مالي به بيگانگان نداشتند. او چنين  "ارتش
شورشيان "قضاوتهائي را با ترفندهاي نوشتاري و با تكيه به كتاب 

  مي سازد.  "مستند"و آن هم به نقل از حسن ماسالي  "آرمانخواه
 

  سيماي كانگستري  *

بازيابي "ن دادن اهميت تدوين اين كتاب مي نويسد: نويسنده براي نشا
رخدادي است كه بركنش هاي سياسي جامعه سايه انداخته بود و راهي را 

  "براي سرنگوني رژيمي ديكتاتوري و وابسته نشان مي داد.
اما بتدريج چنين ارزيابي و اهميتي فراموش مي شود. نويسنده جريان  

ك رخداد سياسي بلكه با يك سيماي چريك هاي فدايي خلق را ديگر نه ي
 "كانگستريسم كه به وضوح رداي چريكيسم و انقالبيگري برتن كرده است"

را از بازجوئي يكي از چريك ها  "كانگستريسم "مي بيند. او كه گويا كلمه 
ودر ارتباط با سرزنش اقدام اشتباهي يك چريك ديگر بعاريت گرفته است، 

غلبه "و با عبارات ديگري همچون كل جريان را با چنين كلمه اي 
در سال هاي بعد، خصلت بندي مي كند. او مغرضانه با ناديده  "چريكيسم

گرفتن نظرات و اهداف و آرمان هاي انساني چريك هاي فدايي خلق كه 
باالجبار در طول كتاب به آن ها مراجعه شده است و همچنين با ناديده 

به صدمه نزدن به مردم در  گرفتن نمونه هاي درخشاني از توجه آن ها
جريان عمليات چريكي و مسلحانه، بر ماهيت سياسي چريكها و بر برآمد 
آنها پس از سال ها كار سياسي و فرهنگي و جمع بندي از تاريخ مبارزات 
سياسي در ايران خط بطالن مي كشد و يك سيماي مخدوش وكانگستري 

اشد كه چريك هاي فدايي از آنها جلوه مي دهد. فكر كنم اين اولين باري ب
  خلق با چنين كلماتي معرفي مي شوند.  

هويت چريك هاي فدايي خلق با همان عمليات مسلحانه به پاسگاه 
ژاندامري سياهكل در حافظه مردم و نيروهاي سياسي كشور و همچنين در 

، 57حافظه رژيم شاه ثبت شد. در تمام سال هاي پيش از قيام بهمن 
نظامي باقي  –يك جريان و سازمان سياسي  چريك هاي فدايي خلق

ماندند. در تمام آن دوره چه در دوره تسلط مشي احمدزاده و چه بعدها در 
تسلط مشي جزني، چه با تشديد يا كاهش عمليات مسلحانه و چه با 
افزايش فعاليت تبليغي تغييري در ماهيت و هويت آن بوجود نيامد. آن 

يك هاي فدايي خلق از روند چيزي كه مرحله بندي هاي ذهني چر
مبارزاتي شان مي توان ناميد، نه براي رژيم و نه براي ديگر نيروهاي 
سياسي و نه براي مردمي كه با چريكها همدلي كردند اما تماشگر منفعل و 
ساكت تراژدي مبارزه آنها با رژيم شاه ماندند، نقشي ايفا نكرد. اين جريان 

انقالبي چپ تولد يافت و با همان ماهيت  با اقدام مسلحانه نسلي از جوانان
و سيما تا انقالب بمثابه جريان چريكي با فرازوفرود تداوم يافت. در سالها و 

چگونه مبارزه مسلحانه توده "ماه هاي آخر كه آنها در اين فكر بودند كه 
مبارزه مردم با اين سوال مواجه شد كه مبارزه تود ه اي  "اي مي شود؟

ي شود. اين هويت و كارنامه سياسي آن ها در پايان آن چگونه مسلحانه م
  دوره بود.

  

  وضعف شخصيتي "لو دادن"

دراين كتاب كمتر كسي از چريك ها كه نامي از آنها به ميان آمده، از  
جنبه شخصيتي مورد تخريب قرار نگرفته است. نويسنده تالش جانكاهي 

توانسته ازكوچكترين بخرج داده تا بتواند از بازجويي ها و تا آنجا كه 
هاي انساني در يك فضاي ارعاب و شكنجه براي يك تصوير  "ضعف"

مغرضانه از چريك ها بهره گيرد. و اگر ورقه هاي بازجويي نتوانسته به او 
از اين يا آن گفته و اظهارات آنها شده  "استنباط"ياري رساند متوسل به 

ز مقاومت حماسي است. همه تالش بر اين بوده تا به حافظه تاريخي ا
چريك ها  در زير شديد ترين شكنجه هاي جسمي و روحي خدشه وارد 
شود. اين تخريب شخصيت هم در باره چريك هاي دستگيرشده، هم درباره 
آنها كه در درگيري هاي مسلحانه جان باختند و چه آنها كه جان به 
دربردند، بكار برده مي شود. اما تخريب شخصيت رهبران چريك هاي 

دايي خلق و مخدوش كردن چهره آن ها  برجستگي بيشتري مي يابد. ف
تخريب شخصيت بيژن جزني؛ مسعود احمدزاده؛ عباس مفتاحي و حميد 
اشرف كه هر كدام در يك دوره و از جنبه هاي متفاوتي سهمي بزرگ در 
رهبري چريك هاي فدايي خلق ايفا كردند توجه ويژه اي مي طلبد. نگارنده 

د القا كند كه مسعود احمدزاده  با لودادن شماره تلفن خانه كتاب مي خواه
چنگيز قبادي و همچنين خانه مشتركي كه با عباس مفتاحي داشت بنا به 
معيارهاي خود آنها بايستي خائن دانست. تنها براي نشان دادن عمق رذالت 

 4نگارنده كتاب كافي است توجه كنيم كه مسعود احمدزاده در تاريخ 
دستگير مي شود و طبق ورقه بازجويي كه نويسنده از آن  1350مردادماه 

انجام  10/5/1350در پنجمين جلسه بازجويي كه در تاريخ "نقل مي كند: 
توجه كنيم كه  ."شد؛ شماره تلفن منزل چنگيز قبادي را فاش مي سازد

مسعود احمدزاده پس از قريب يك هفته و زير شكنجه هاي مداوم همزمان 
ورد، پشت و شكمش با اجاق برقي سوزانده مي شد و بر كه شالق مي خ

پيكر نيمه جانش شوك الكتريكي وصل بود، اطالعات سوخته را بر زبان مي 
آورد. حميد اشرف متهم مي شود كه در آخرين لحظات پيش از فرار از يك 
خانه تيمي، دو كودك ساكن خانه تيمي را با شليك گلوله به سرشان 

بايي ندارد تا با نسبت دادن اين جنايت به اين رهبر كشته است. نويسنده ا
كوران دوره اي كه "برجسته چريك هاي فدايي خلق ازآن به عنوان 

  برتن كرده بود، ياد كند.     "كانگستريسم رداي چريكيسم و انقالبيگري
نامه اخير مادر شايگان نشان مي دهد كه همه تالش ساواك براي القا 

شرف به سنگ خورد. اكنون نويسنده كتاب كه به چنين اتهامي به حميد ا
همه اسناد دسترسي دارد از ارائه كوچكترين مدرك و سندي براي اثبات 

  اين اتهام به حميد اشرف درمانده است 
  

 هدف از انتشار اين كتاب؟ 
انتشار اين كتاب بالفاصله با اين سوال همراه شد كه هدف يك موسسه 

م جمهوري اسالمي از انتشار اين كتاب چه وابسته به وزارت اطالعات رژي
بوده است. اين سوال واقعي است و به اين خاطر مطرح مي شود كه هدف 
نبايد نگارش تاريخچه چريك هاي فدايي خلق باشد. فراموش نكنيم كه با 

مورد استفاده قرار مي گيرد، در » تاريخ«همين اسنادي كه حاال در نگارش 
زندانيان و مبارزان سابقه دار را شكار مي  60ه سالهاي اول انقالب و در ده

كردند. بسياري از آنها با تكيه به همين اسناد اعدام شدند. چطور مي توان 
باور كرد رژيمي  كه دهها سازمان و گروه سياسي و اجتماعي را قلع وقمع 
كرده و دهها هزار نفر از اعضا و هواداران و حاميان اين نيروها را شكنجه و 
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كرده و مخفيانه در گورهاي فردي و دسته جمعي در سراسر ايران در  اعدام
زير خاك مدفون كرده است، بتواند نگران محو شدن تاريخچه سازمان ها 
وگروههاي سياسي ايران باشد. رژيمي كه بسياري از كساني را كه از چنگ 
ساواك و زندان هاي رژيم شاه جان بدر بردند از همان فرداي قيام به 

چريك هاي  "بازيابي رخداد"هاي اعدام سپرد، نمي تواند درفكر جوخه
  فدايي خلق باشد.

  پس هدف چيست؟
  

  جنگ برسر تاريخ

يكي از تالشهاي رژيم هاي خودكامه براي سلطه، دادن قالب هاي  
ساختگي و دستكاري شده بنا به منافعشان، به حافظه تاريخي مردم است. 

فظه تاريخي مردم نياز به تاريخ حكومتگران مستبد براي پاك كردن حا
سازي و تحريف تاريخ دارند. در حافظه تاريخي دستكاري كنند تا مردم 
گذشته را آن گونه  تصور كنند كه آنها مي خواهند و ديكته مي كنند. 
خودكامگان در عرصه تاريخ نويسي تنها به تخريب و سانسور بسنده نمي 

مهوري اسالمي در تحريف كنند، دست به تاريخ سازي هم مي زنند. ج
  تاريخ يدي طوالني دارد و در اين راه از هيچ دروغ و ترفندي ابا نكرده است. 

  
هدف از نوشتن و انتشار كتاب چريك هاي فدايي خلق نه فقط انكار 
نقش آنها در مبارزه عليه ديكتاتوري رژيم شاه، بلكه مهمتر از آن، نفي 

ت. همدلي مردم در آن دوره با حقانيت سياسي و اخالقي مبارزه آنها اس
مبارزه چريكها ناشي از حقانيت مبارزه، ايثار و شجاعت آنها، و صداقت ميان 
گفتار و كردار آنها، و اهداف آزاديخواهانه و برابري خواهانه آنها بود. چريك 
هاي فدايي خلق با چنين ارزشهايي به حافظه مردم راه يافتند و بهمين 

سدهاهزار نفر از مردم به آنها پيوستند.  57همن خاطر با پيروزي قيام ب
اكنون نويسنده كتاب درصدد برآمده تا اين ارزش ها را ازحافظه تاريخي 

را جايگزين آن سازد و مبازره و مقاومت  "كانگستريسم"مردم بزدايد و
جا  "انقالبيگري از سر تفنن"چريك ها را در برابر يك رژيم غيرانساني 

دستاورد تاريخي آن  دوره از مبارزه چريك هاي فدايي بياندازد. مهمترين 
خلق، برغم ناكامي شان در مبارزه عليه ديكتاتوري شاه، برتري اخالقي  
نسلي از مبارزين بود كه با هويت فكري چپ و ماركسيستي پا به عرصه 
مبارزات سياسي كشور نهادند. تمام تالش نويسنده كتاب با توسل به 

و به ويژه تخريب شخصيت رهبران اين جنبش براي القائات صورت گرفته 
آن است تا اين برتري اخالقي را تخريب و به عنوان ضعف و شكست 

  كند.   "بازسازي"اخالقي چريك ها آن را در حافظه تاريخي مردم 
  

  برآمد جديد نيروي چپ مقابله با

هدف و سياست رژيم جمهوري اسالمي نابودي نيروهاي چپ و حذف  
ها از صحنه سياسي كشور بوده است. اين سياست شكست خورده تاريخي آن

است. پس از سال ها سركوب خونين، بار ديگر شاهد برآمد نسل جديد 
چپ و ماركسيستي در عرصه مبارزات سياسي در ايران هستيم. اين نسل 
اما درپي شناخت ريشه و تاريخ و سنت هاي نسل هاي پيشين خود است. 

نسل جديد ريشه ها و سنت تاريخي خود را من فكر مي كنم كه اين 
درارزش ها و آرمان ها، بنياد هاي فكري و برتري اخالقي چريك هاي 
فدايي خلق و كساني كه به اين ارزش ها پاي بند ماندند، جستجو مي 
كنند. اين نسل جديد نه در پي الگوي نادرست و شكست خورده مشي 

هوري اسالمي نگران در سياسي پدران خود است و نه رژيم جم -چريكي
پيش گرفتن اين شيوه از مبارزه توسط نسل جديد چپ در ايران است. 
انتشار اين كتاب نشان مي دهد كه حكومت برآن است تا در بين نسل 
جوان يك ذهنيت منفي نسبت به گذشته چپ ايجاد نمايد. تكيه بر 
ي بازجويي هاي گزينشي و برخي از دستخط ها، بر اين راستا صورت م

گيرد كه نتيجه مبارزه و مقاومت را در هر حال شكست و اعتراف جلوه 
دهد تا به اين ترتيب نسل جديد مبارزين را ازهرگونه مبارزه و مقاومت در 

  برابر رژيم ضدبشري جمهوري اسالمي بازبدارد.
  

و باالخره اين سوال پيش مي آيد كه چرا اين كتاب درباره صحنه هاي 
اعيات با شكوه چريك ها، به ويژه دفاعيات احمدزاده ها دادگاه و رفتار و دف
سكوت كرده است. دادگاه هائي كه مردم نمونه آن را  و مفتا حي ها مطلقاٌ

در دادگاه گلسرخ و دانشيان ديدند. نويسنده كتاب هم به اسناد دادگاه 
هاي ارتش و هم روزنامه ها و متن كتبي برخي از دفاعيات دسترسي داشته 

چرا نخواسته است حتي يك كلمه و يك عكس از اين دادگاه ها را است اما 
بازتاب دهد؟ اگر قرار است رفتار سياسي چريك هاي فدايي خلق مورد 

منابع  - حتي دادگاه هاي دربسته -بازنگري قرار گيرد، دادگاه هاي نظامي
چريك هاي فدايي خلق  "رخداد"مهم تاريخي است. هر تاريخچه اي از 

ه رفتار آنها در اين دادگاه ها نشانه ستم ديگري است كه بر بدون اشاره ب
  آنها روا داشته مي شود.   

  
*****  

  لكه هاي سياه!

  سخني با ميراث داران چريك هاي فدايي خلق 
حقيقت آن است كه درتاريخ چريك هاي فدايي خلق لكه هاي سياهي 

خن برسر وجود دارد كه برتري اخالقي آن ها را خدشه دار ساخته است. س
تصفيه هاي فيزيكي است كه دردرون چريك هاي فدايي خلق صورت 
گرفته است. اين تصفيه هاي فيزيكي چه به دليل اختالفات فكري يا كنار 

چه به دليل روابط  عاطفي و جنسي، بوده باشد  ،كشيدن از مبارزه چريكي
 و به تصميم هركس و يا هر نهاد سازماني صورت گرفته است، بايد محكوم

  شود.  
من فكر مي كنم همه سازمان هايي كه خود را همچنان از تبار فدايي 
و ميراث دار چريك هاي فدايي خلق مي دانند، مي بايست پيشاپيش 
وظيفه و تعهد خود را در مي يافتند و به نحوي قاطع اين تصفيه ها را به 

اين  .مثابه جنايت محكوم مي كردند و جنايت را جنايت مي ناميدند
ونت ها هر چند ريشه در مشي چريكي داشته اند، اما هرگز الزمه نبرد خش

مسلحانه نبوده اند. اين تاخير و تعلل نا موجه است. مسئوليت پذيري و 
وظيفه اخالقي حكم مي كند كه تك تك موارد قتل هاي درون سازماني با 
مدارك مستند شناسايي شوند؛ مرتكبين جنايت مشخص و معرفي گردند و 

  ك تك قرباني ها اعاده حيثيت صورت گيرد. از ت
i.asghar@ymail.com   

 

*  

  »كتاب سياه«

 هاي سياهكار! و اطالعاتي 

     عباس هاشمي

  

  
گر  نويس و تحليل و شكنجه گرانِ جمهوري اسالمي، تاريخ» ها اطالعاتي«

ي ديگر، اين »كتاب سياه«ي همكارانِ ساواكي خود »آوردها دست«شده با 
تنظيم كرده و نشر داده اند. پيش از » چريك هاي فدايي خلق«ز بار اما ا

اين، از همين دستگاه وابسته به وزارت اطالعات و ساواماي جمهوري 
ي حزب توده و مجاهدين خلق انتشار  اسالمي كتاب هاي مفصلي درباره

  يافته است. 
را » اسناد«ها و به اصطالح اين كه چه كساني و چه دستگاهي اين كتاب

اهداف كلي كنند تقريبأ براي عموم خوانندگان روشن است و  تشر ميمن
چنين دستگاهي براي همه اظهر من الشمس است. اما خوب است بدانيم 

  ها از انتشار اين كتاب چيست! آن اهداف مشخص
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و تحليل هاي » پژوهش« پيش از اين اما بايد يادآوري كرد كه بنياد  
هاي  بازجويينويسان جمهوري اسالمي،  ي سياهكار و تاريخ»اطالعاتي ها«

! به اين كه حتا همين اسراي فدايي در دست دژخيمان ساواك است
  هم گوش و دم بريده و بدون تاريخ و نيمه جعلي اند كاري نداريم.» اسناد«

» حقيقت«نويسنده ي كتاب معتقد است كه در خالل اين بازجويي ها، 
ن (با چه زحمت و شكنجه چريك هاي فدايي خلق را اسالف ساواكي شا

اي البته!) از شكم واقعيت بيرون كشيده اند، ولي در هيچ كجاي اين كتاب 
قدرداني مستقيمي ( از ساواك و يا همكاران ساواكي) به عمل نيامده است. 
شايد تعدادي از آن ها خود در تنظيم اين كتاب مشاركت داشته، يكرنگي و 

  ناالزم تشخيص داده اند!؟  يگانگي ديده الجرم آن را غيرضروري و
كتاب «به هر رو نويسندگان ساواكي اطالعاتي سعي كرده اند جلد دوم 

» حزب توده«ي را كه فرمانداري نظامي و يا ساواك اوليه، عليه » سياه
و اظهار پشيماني بود، به طبع » غلط كردم نامه«انتشار داده بود و مملو از 

ري اسالمي دست كمي از رژيم برسانند تا دانسته شود كه رژيم جمهو
» موساد«دانند كه از اين نظرها دست  ها نمي سفاك پهلوي ندارد. شايد آن

ها به قضاوتشان نشسته است اند. دنيا با اعمال آن را هم بسته» كا.گ.ب«و 
  و احتياج به سند جعلي ندارند.

هاي فدايي چريك» تاريخ«و » حقيقت«به هر رو اين كتاب مدعي است كه 
هاي ساواك و اعترافاتي كه زير شكنجه اخذ  بازجوييق را از خل

اعترافي « گويد  ، كشف كرده است. اما عرف حقوقي و بين المللي ميشده
كه به زور و يا در شرايط غيرمتعارفي اخذ گردد فاقد اعتبار قانوني 

  . »است و سنديت ندارد
برآمده و » تحقيق« به فكر كشف » اطالعاتي ها« واقعاً چه شده است كه 

ايهناس گربه عابد « ها خرج كرده اند؟!  از خزانه ي ساواك براي فدايي
  ؟!»شد

  اما ببينيم واقعيت كدام است و حقيقت چيست!؟
واقعيت اين است كه به رغم تالش هاي همه جانبه و شبانه روزي مزدوران 

ي فحشا و القيدي  رژيم اسالمي در توزيع و پخش مواد مخدر، اشاعه
  و بي تفاوتي در بين جوانان، عليرغم قلع و قمع مخالفين جدي و سياسي 

تطميع شبه مخالفين، عليرغم صرف بودجه هاي كالن در اشاعه فساد و 
تبليغ و ترويج اسالمشان به انحاء مختلف، جنبش هاي حق طلبانه اين جا 

  و آن جا سر برآورده اند.
ي، كارگري و واقعيت اين است كه اينك در پويش جنبش هاي دانشجوي
و  ايدئولوژيكـ  كليه مطالبات برحق سياسي مردم ايران، هويت سياسي

دوباره مورد توجه و مداقه جوانان قرار » چريك هاي فدايي خلق«تاريخي 
  گرفته است و خواهان دانستن تاريخ خويش اند.

به رغم هر اشكالي و » چريك هاي فدايي خلق«واقعيت اين است كه 
اند و  شكست خورده مادياند و به رغم اين كه به لحاظ  اشتباهي كه داشته

رهبران طراز اول آن را ساواك شاه از سر راه جمهوري اسالمي برداشت و 
اكثريت باقيمانده را پوپوليسم و فرصت طلبي شبه رهبرانش نابود كرده 
است، اين جريان، جنبشي تاريخي مردم گرا و پرچم دار عدالت خواهي و 

دهد و مبين  خود ادامه مي معنويده لذا به حيات آزادي طلبي بو
  ست. (اين حقيقت را بايد قلب كرد) ي تاريخي»حقيقت«

واقعيت اين است كه جنبش همگاني به ويژه جنبش دانشجويي و جوانان 
حقيقت جويند و حقيقت اين است كه چريك هاي فدايي خلق در عمل 

اند  بدل شده ايثاري  خود به سمبل رزمندگي راستي و صداقت و نمونه
  (گرچه در انحصار آنان نبوده است).
ها بيش از همه ميزان پوشالي بودن  و، واقعيت اين است كه اطالعاتي

دانند و بيش از همه شكنندگي آن را  ادعاهاي رژيم اسالمي را مي
دانند كه وقتي حقيقت روشن شود در  شناسند و بيش از همه مي مي

» نيم درصدي ها«خيزد و  ريق برميشرايط خاص، چگونه از جرقه ح
  شوند! خطرناك مي

ها و به  ها خاك پاشيدن در چشم توده واقعيت اين است كه هدف اطالعاتي
ي رفيق مادر (فاطمه سعيدي) به  ويژه جوانان است. فقط نگاهي به نوشته

ها را افشا كرده است براي  هاي آشكار تمساح عنوان شاهدي زنده كه دروغ
  اين كتاب كفايت مي كند.*» يقتحق«فهم ميزان 

درآميختن » حقيقت«و نيز واقعيت اين است كه بهترين راه براي قلب 
ي  دانند كه طايفه بخشي از واقعيت با دروغ و جعل است و اين را همه مي

يد طواليي دارند و اين » حقيقت«مالها با كشيدن نقش مار در اثبات 
  ت!اس» حقيقت«كتاب مشحون از اثبات اين نوع 

و، واقعيت اين است كه گذشت سي سال از حاكميت جمهوري اسالمي، 
هاي سياسي و خيمه شب بازي هاي  تماشا و تحمل انواع و اقسام بازي

شان چشم و گوش مردم را براي فهم و درك حقيقت باز  مالها و اعوان
هاي ديگر باقي نگذاشته، تالش  كرده است و جايي براي خيمه شب بازي

ها از سر دانستن اين واقعيت است كه:  ساواكي -طالعاتيمذبوحانة ا
ي فساد  و چونان سيالبي بنيان كن جرثومه» حقيقت متحد مي كند«

حاكم را به قبرستان تاريخ خواهد برد. آن روز دير نيست و فرا خواهد 
  رسيد.

در همين شماره » براي فرزندان من اشك تمساح نريزيد«ي  * به مقاله
  د.آرش، مراجعه كني

  

  
  »دستور تشكيالتي«

هاي فدايي خلق است كه از پايان  از بازماندگان چريك» عباس هاشمي«
ي چهل با محافل وابسته به چريك فدايي خلق ارتباط داشته و از اوايل  دهه
هاي فدايي خلق بوده است. او از نزديك با  ي پنجاه عضو چريك دهه

و خاطرات زيادي از دوران  بسياري از رهبران فدايي ارتباط مستقيم داشته
عباس   هاي خاطره -قصهي زير يكي از  زندگي مخفي به خاطر دارد. نوشته

نوشته و در نشريات آن زمان منتشر شده  91است كه در سال  هاشمي
  است. چاپ آن را در اين شماره آرش، مناسب يافتيم.

*****  
 
ه روي ي قلبت را ب بايست دريچه براي عضويت و فعاليت چريكي، مي

بستي؛ برغم اين، در پشت اين  احساسات و عواطف شخصي و خانوادگي مي
بسته، » قانون«ي متمني چشم خود را بر اين  ي بسته، دو ديده دريچه

  كردند! آرزوهاي دل را جستجو مي
اش و شايد  ها و پختگي خسرو (رفيق علي اكبر جعفري) به خاطر وارستگي

رسيد كه در پشت  ) به نظر مي1(اي سازماني بود،» اتوريته«هم چون 
اش، اگر چشمي هم هست، باز براي نشانه زدنِ دشمن، سنگر  ي قلب دريچه

هايش را عموماً با هشت، ده تومان از  گرفته است. او با اين كه لباس
) بند، چيز ديگري نبود. اما 2»(استتار«خريد و به جز  مي» ميدان گمرك«

ايد به خاطر اندام ورزيده و ظاهري بس آراسته و خوشايند داشت! ش
حركات موزون و شايد هم رفتار متين و صالبتي كه در كردار و گفتارش 

دانم، شايد هم به خاطر  داد. نمي داشت، به او چنين شكل و شمايلي مي
اش را تنها حميد اشرف داشت و اين دو سالح  اش كه مشابه مسلسل كمري

ودند و بسيار گل كاشته ) در عمليات بسياري شركت كرده ب3»(شتاير«
  )4كنند!!(» گل«بودند، بي آن كه 

رفيق خسرو درك و شعور «گفت:  نواز) مي البته منصور (رفيق حسين حق
جا و  از اين». بااليي داشت. بهترين كادر سازمانده ما بعد از حميد بود...

ست و بويژه روي  فهميدي كه خسرو آدم دقيق و منظمي جا هم مي آن
  ، گفته اوست.»قرار چريك ناموس چريك است«دارد. عبارت تعصب » قرار«

) سازمان، يعني كادر مركزي 5»(شوراي عالي«منصور و خسرو هر دو عضو 
شد.  ي شاخه مشهد محسوب مي بودند. ولي منصور جانشينِ او در اداره
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منصور به هنگام حيات خسرو نيز رتق و فتق بسياري از كارها را در مشهد 
ما مسئوليت شاخه با خسرو بود. كار خسرو بيشتر به بعهده داشت. ا

مهم ـ در مشهد ـ خالصه  هاي سازي ها و امكان سركشي و برخي آموزش
شد. بيشتر در حال  شد. به همين جهت، مشهد اقامتگاه او محسوب نمي مي

و ديدارهاي گاه به گاه » دوري«آمد و رفت به تهران بود. و اي بسا همين 
  ها! آن همه دوست داشتن هم عاملي بود براي

صبا (بيژن زاده) آن روزي را كه قرار بود خسرو به پايگاهشان برود ـ كه 
شد ـ صبح زود شادتر از هر روز ديگر  در در مشهد محسوب مي پايگاه ما«

هاي مهربانانه و  شمرد و در پس تبسم خواست و دقايق آنرا مي برمي
هايش كه شايد به  و گوش كرد؛ اي را زمزمه مي اش گويي ترانه دلنشين

شد و تقريباً  قدرت هوش اسب در تشخيص برخي صداها، حساس مي
گفت:  شنيد و مي تر مي صداي ماشين خسرو را از يكي دو كوچه آن طرف

  »رفيق خسرو آمد!«
نظير بود و چه با صفا و گرم از خسرو  صبا شور و شوقش در اين لحظات بي

ند از او پيشي بگيرند. در را او باز توانست كرد. سايرين نمي استقبال مي
كرد و به  كرد و اولين كسي بود كه سروجانِ خسرو را غرق بوسه مي مي

  فشرد. گرمي و سخت او را مي
» نويسي هفتگي برنامه«ي غذايي معين بود و آن را در  ها برنامه در پايگاه
كرد جاي  كردند و قاعدتاً برنامه غير قابلِ تغيير بود. صبا سعي مي تعيين مي

). ديگران نيز در 6بهترين غذاي هفته را به روز آمدن خسرو منتقل كند.(
امساك روا  -چه انگور غُژمه و يا موزهاي لهيده -صرف چاي و ميوه

  شد. داشتند و عمالً آمدن خسرو جشن گرفته مي نمي
كردند با شيطنت هم كه شده رفيق خسرو را يك روز يا يك  رفقا سعي مي«

  »گر پيشِ خود نگهدارندروز و شب دي
نبرد «و » ها اعالميه«رفيق خسرو تلفني از من پرسيد «گفت:  صبا مي

دانستم تا دو روز ديگر حاضر  شوند؟ و من مي براي كي حاضر مي» خلق
هاي اعانه  روز قرعه كشي بليط -نخواهد شد؛ اما آن روز كه چهار شنبه

فيق آمد و مجبور شد بود، به او گفتم، جمعه حاضر است(!) جمعه ر -ملي!
مان  يك روز اضافي پيشِ ما بماند! اين را ما از بهترين روزهاي زندگي

  »دانستيم.... مي
ي سفيد رنگش حمل مهمات  هاي مديدي خسرو با آن ژيان قراضه تا مدت

و نشريات سازمان را (كه در آن زمان اكثراٌ در مشهد توليد و تكثير 
  داد. شد)، خودش انجام مي مي

خوابيديم، چند بار توي نگهباني كله  خسرو و البته عموم ما كم مي رفيق«
تر كم خوابيدن نوعي فضيلت بود. بعدها كه  ) نخوابيدن و يا درست7»(زدم.

جايي معين پيدا كرده  ي چريكي تجزيه و تحليل از خود زندگي روزمره
 6وقتي زندگي يا عمر ما به چيزي حدود «شد كه  بود، اينطور توجيه مي

) البته بعدتر كه 8»(ست. شود، ضديت با خواب امري طبيعي اه خالصه ميم
شايد تركيب طبقاتي اعضاء اندكي تغيير كرده بود و تعدادي كارگر يا نيمه 
كارگر به سازمان پيوسته بودند، ديگر يكپارچه چنين نبود و حتا بعضاً به 

از  محروميت«برد. حداقل در يك مورد،  هنگام نگهباني خوابشان مي
شد، تأثير تنبيهي  كه يكي از حادترين تنبيهات محسوب مي» نگهباني

  نداشت و كمي هم باعث خوشحالي شده بود!
، منصور را از اوايل 1354عصر روز اول ارديبهشت  5/4خسرو ساعت 

هاي اوليه  خيابان ژاله تهران سوار كرد و به سمت مشهد راه افتادند. صحبت
بود كه عموماً از طرف حميد » شوراي عالي«راجع به نكات مهم اجالس 

اشرف، بهروز ارمغاني و بهمن روحي آهنگران مطرح شده بود و غالب هم 
  كشيدند. ها را پيش مي ها بيشترين پيشنهادات و بحث همين

ي گزارش شاخه شمال و ضربه اجتناب پذير پايگاه گرگان،  خسرو در باره
انتقاداتش را در جلسه طرح كرده  هم چنان متأثر و ناراحت بود و با اين كه
  بود، بازهم فكرش متوجه اين ضربه بود.

) ساري به ما 9»(صفرِ«كني اين ضربه از طريق آن  منصور تو فكر نمي -
تر مخفي كنيم، يا اگر به درد  منتقل شده و ما بايد رفيق را هر چه سريع

  »اش را قطع كنيم؟! خورد ارتباط مخفي شدن نمي
تر  جلسه مطرح كردي و قرار شد رفقا هر چه سريع اين را كه در« -

  » ها را قطع كنند! سرنخ

انگاري داشتيم كه البته باز هم  ما تا به حال چندبار در اين موارد سهل« -
  »شانس آورديم صافمان نكرد!

گير و  حميد هم همين چيزها رو ديده كه اينقدر سر عضوگيري سخت« -
  »رحم شده! بي
يش به نظرم ميشه بهش حق داد. ولي او از يك گير در مورد سخت« -

كند و از طرف ديگر دست و بال ما را  ) را مطرح مي10»(پاي دوم«طرف 
  »بندد...! براي عضوگيري مي

هاي جلسة قبل را كه هفده ساعت طول كشيده بود، سريعاً  منصور صحبت
: حميد گفته بود» تناقض«اش گذراند و يادش آمد كه در مورد اين  از ذهن

ارگانيسم  "پاي دوم"پاي دوم، مثل پاي آدم به پاي ديگرش وصل نيست، «
شود و براي آن بايد نيرو و  ست كه تنها با يك مغز هدايت مي مستقلي

  »اي اختصاص داد... تشكيالت ويژه
  ترمز خسرو، رشته افكار منصور را بهم ريخت و متوقف كرد.

داشت، يعني جاي منصور گرچه حميد اشرف را بيشتر از خسرو دوست 
دانست و يا  واالتري برايش قائل بود اما گويي خسرو را زبان خودش مي

اش صعود پذير است. حميد  ي بلند بااليي كرد جاي خسرو با همه گمان مي
ايستاده است!! كار مشترك و مسئوليت مستقيم » قاف«اما بر بلنداي 
اش كرده بود. انگار مريد خسرو بود. حرف زدن »گير نمك« خسرو، گويي

روي حرف خسرو برايش ناخوشايند و سخت بود. البته بتدريج كه بيشتر 
  يافت! شد اين سختي هم كاهش مي مريد او مي

جا شامي بخوريم و بنزيني هم بزنيم. توي  خسرو آهسته كرد و گفت همين
جا بنزين زدند و دوباره  ر هماني حوالي ساري شام را خوردند و د يك كافه

  راه افتادند.
ساعت خوابيده  5/2ترش حدود  ساعت و شب قبل 4خسرو شب قبل تنها 

اش گرفته بود، كالمي هم  كرد و نه خواب بود. البته نه احساس خستگي مي
بار وقتي كه سوار ماشين شدند، خسرو قدري خودش   از آن نگفت. اما اين

اش به  كرد پشت تر كرد و سعي مي و نزديكي جل را به فرمان و شيشه
اش گرفته. منصور هم دست  كرد قدري خواب صندلي نچسبد. احساس مي

تر تكيه داد و  كمي از او نداشت. منتهي منصور پس از خوردن شام، راحت
ي بنزين زدن و چاي خوردن، چرتي هم زد. به  بفهمي نفهمي در فاصله

ن منصور فكر نكرد. شق ديگري همين جهت خسرو ديگر به رانندگي كرد
  بودند! هم برايش وجود نداشت. صبح بايد مشهد مي

اش برد. جاده خلوت و به خاطر كمي بارندگي،  منصور خيلي زود خواب
كامالً سياه و تاريك بود. نور چراغ هاي ماشين هم چندان سويي نداشت. 

جاده را ها را خوب تنظيم كرده بود تا به بهترين نحوي  البته خسرو آن
قيراندود كرده  - نه چندان دور - روشن كند. اما گويي تمام جاده و آسمان را

  بودند.
كه » جنگل گلستان«هاي خسرو تيز و قوي بود، اما به حوالي  گرچه چشم

هايش ديگر سويي ندارند، خيلي سعي كرد حواسش را  رسيدند انگار چشم
  د.تر برود، تا مبادا  اتفاقي بيافت جمع كند و آهسته

اش را  رسيد، خوشحالش كرد. سرعت هاي كاميوني كه از پشت سر مي چراغ
 پايين تر آورد و راه داد كاميون بگذرد، تا بدنبال آن، سوسويِ قرمز رنگ

اش را بگيرد و راه را دنبال كند. گويي خستگي و خواب به  هاي پشت چراغ
رهاي فردا و اش راحت شد كه به فكر كا قدر خيال باره از تنش رفت. آن يك

اش را  ي شمال ذهن قبل از هر چيز گزارش معمول افتاد. دوباره ضربه
اي بدهد،  توانست توضيح قانع كننده بار شايد چون نمي مشغول كرد و اين

) شاخه مشهد افتاد 52ي (سال  قدري پكر شد. ولي خيلي سريع ياد ضربه
  كه مسئول آن خودش بود!

ما با «ين بار از حميد اشرف شنيده بود: خسرو به خاطر اين ضربه براي اول
لياقتي خودمان را در حفظ اعضايي كه حكم كيميا  را براي ما  اين ضربه بي

معني اين حرف روشن بود (گرچه براي خسرو صقيل » دارند، نشان داديم.
كه حكم كيميا را براي سازمان و همه » رفيق مادر«مينمود!) ضربه خوردن 

تي مسئولين بود. خسرو در آن روزها چندبار پيش لياق داشت، به معني بي
شدم  خودش گفته بود، ايكاش من هم روزي كه مادر ضربه خورد كشته مي

داد  شدم. اما چون به خود فريبي ميدان نمي شمرده نمي» بي مسئوليت«و 
فهميد، در كارهايش جديت بيشتري به خرج  و معناي انتقاد را صميمانه مي

  تباهات مشابه نشود.داد تا مرتكب اش مي
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با ياد اين ضربه و مسائل بعدي آن، انگار آب داغي بر سروجان خسرو 
هايش دوباره كم سو شد. كاميون هم يا به راهي ديگر  ريخته شد و چشم

رفت، يا منتظر افكار او نشده بود و با همان سرعت خود، به راه ادامه داده 
را به فرمان و شيشه  بود. خسرو دوباره از پشتي فاصله گرفت و خودش

در  -اي تر كرد، اما خيلي زود به پشتي چسبيد. انگار نيروي جاذبه نزديك
  كشيد! او را بسمت خود مي -پشتي صندلي

ساعت بعد از  5، 4شد و منصور طي اين  داشت تمام مي» جنگل گلستان«
ي بي معني گفت و دوباره  شام، تنها چند دقيقه بيدار شد و چند كلمه

ي شديد به سرو پاهايش و صداي مهيب شكستن  بار دوم با ضربه خوابيد.
ها و از درد فشاري كه به پاهايش و گردنش آمده بود بيدار شد.  شيشه

  صداي خسرو اما بدنبال اين سقوط مرگبار، منصور را بيشتر تكان داد!
توانم كاري بكنم. منُ بزن و خيلي  منصور ! ... من پاهايم خُرد شده و نمي -

يع ماشين را ترك كن. از ژاندارمري ميان ... كمرم را باز كن و با خودت سر
ها را رفيق  ي سيمان داريم كه يكي از آن ببر... دو انبار طرف كارخانه

اش را از طريق  داند و ديگري خان (نام سازماني كاظم غبرايي) مي كوچك
فيق ) و يادداشت هاي ر11»(مترو«كروكي توي پايگاه پيدا كن. سه تا 

صادق (حميد مؤمني) را قرار بود ببرم تهران. به حميد سريع خبر بده. 
سرقرار رفقاي علني تا مدتي نرو، اوضاع را درست كنيد، بعد... مثل هميشه 
كارهايتان را انجام بدهيد. خيلي سريع باش. مرا بزن و برو .... ما اآلن 

ا بموقع هستيم تا مشهد راه زيادي نيست. خودت ر» نزديك چمن بيد
  ...»برسان 

منصور كامالٌ گيج و مبهوت مانده بود. نه از شدت تصادف و نه از زخم 
بايست  در مقابل حرف رفيق خسرو مانده بودم! مي«پيشاني و درد پاهايش، 

  »ام نشانه بروم!! تخم چشمم را با گلوله سالح
  »كنم! بلند شو! برم! ترا كولم مي نه رفيق من ترا مي« -

د فهميد كه خسرو پاهايش خرد و خمير است و امكان حملش اما خيلي زو
  نيست.

  ...»منصور معطل نكن، بده من تا خودم بزنم! « -
  »نه رفيق! ... نه!« -
  ...»دم منُ بزن  به تو دستور مي« -

شنيد،  هايش را با گوشِ جان مي منصور كه مريد خسرو بود و همواره حرف
  كند!! او مقاومت مي دستوراكنون در مقابل 

اش را با ضرورت (كه بارها آن را  ي احساس اما طولي نكشيد كه فاصله
اش سبك و سنگين كرده بود و  در ذهن» نامه آئين«بهنگام خواندن 

  با شليك دو گلوله كوتاه كرد و رفت!» سرانجام پذيرفته بود
*****  

هاي بسياري كه با  بعد از اين اما منصور ديگر منصور سابق نبود. چه شب
اش را هراسان و مضطرب به  پريد و دست صدايي كوچك از جايش مي

) در اين لحظه، كابوس اما از 12شد.( ي شليك مي برد و آماده اش مي سالح
  گريخت. پيش چشمانش مي

شد. گاه زيباترين  مي» شوكران«در بيداري نيز چه شهدها كه به كامش 
اش  الم را به جاني ع كرد و غم همه اش را پر اشك مي ها، چشمان ترانه
  )13....»(تفنگ حيفه كه آهو بكُشي، آهو قشنگه «ريخت:  مي

  1991ژوئن 
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در » حزب توده«بود. به احتمال زياد به خاطر انزجار از كميته مركزي 
ي مركزي  ه سازمان و ساختار تشكيالتي، ارگاني به عنوان كميتهاساسنام

  وجود نداشت.

گرفت، حتا  معموالٌ هر تغييري در برنامه، مورد سئوال و يا انتقاد قرار مي - 6
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» دو صفر«شد و مثالٌ  كانديداهاي عضويت  (نيمه علني و علني) اطالق مي
  سطح اعضاء بود.

اصطالحي بود متعلق به رفيق بيژن جزني، در مورد » پاي دوم« -10
را » مپيشگا«صنفيِ مستقل، كه بعدها  -ضرورت ايجاد تشكيالت سياسي

  آفريد.
دقتي به هنگام نگهباني، صدايي نه چندان بلند  يك شب كه بر اثر بي -12

توليد كرده بودم شاهد سالح كشيدن رفيق شدم كه قدري هم مرا ترساند. 
از منصور جوياي علت اين اضطراب شدم؛ منصور به اختصار داستان باال را 

  برايم نقل كرد.
  ك لري.ترانه سرودي انقالبي فولكلوري -13

*  

  
  

  "! نگاري  پژوهشگريِ مجرمانه در تاريخ"

  

  

  

و از جمله به  ها هاي فدايي خلق در آن سال  من اين نوشته را به چريك
اميدوارم كه در اين كنم.  تقديم مي همسرم ناهيد قاجار (مهرنوش)

هاي شكست و پراكندگي بازماندگان آن دوره، قدمي هر چند كوتاه در  سال
دانم چه اندازه  دريغ آنان برداشته باشم. من نمي بارزات بيراه پاسداشت م

براي درج  مطلب مفصلي كه نوشتم در مجله شما جا وجود دارد؟ اما به هر 
كتاب مجرمانه "حال سعي كردم كه تا جايي كه مقدور است به مباني اين 

، برخورد كنم. اين در حالي است كه من  خود منتقد مشي مبارره "
گيري از زمان و  م. منتقدي از درون همان جنبش با بهرهمسلحانه هست
هاي طوالني پس از آن. اين انتقاد من هرگز جزيي از  تجارب سال

كاهد. آنان  ها نمي ام در آن سال هاي واالي آن دوستان ديده و نديده ارزش
هاي گرانقدر ملت ايران بودند. اميدم اين است كه  در مجموعه خود سرمايه

مان جاي واقعي و حقيقي خود  ن در تاريخ سياسي معاصر ميهنمبارزات آنا
  را به دست آورد.

                                          
  نقي حميديان 

  

را  "1357ها تا  هاي فدايي خلق از نخستين كنش چريك"من هم كتاب 
است، خواندم.   هاي فدايي خلق  كه مدعي است پژوهشي در تاريخچه چريك

 مختلفيهاي  هاي اخير در مورد تاريخ سياسي معاصر ايران، پژوهش در سال
مؤسسه «است، اما كتاب مذكور كه از سلسله انتشارات  هانجام گرفت

جمهوري اسالمي است، جزو عجايب »  هاي سياسي مطالعات و پژوهش
هاي رژيم شاه تهيه و  خانه روزگار ماست. كتاب با تكيه بر اسناد شكنجه

هاي  . در اين كتاب صفحات متعدد و مختلفي از برگهاست تحرير شده
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هاي  گزاران و كادرهاي نامدار چريك هاي بسياري از بنيان بازجويي، عكس
فدايي خلق و گزارشات برخي از نهادهاي انتظامي و امنيتي رژيم شاه درج 

دهد. جاذبه و  كتاب را تشكيل مي  گي بارز است. اين كار يكي از ويژه شده
ها  ي اين كتاب مربوط به همين اسناد بازجويي انگيزاننده بر كشش عاطفي

هاست كه حتا يك برگ از آن ها تا كنون در معرض  هاي چريك وعكس
است. فروش گسترده كتاب نيز چيزي  مشاهده و مطالعه عموم قرار نگرفته

ها و كاركرد  جز فروش برخي از همين بايگاني اسناد و مدارك بازجويي
هاي سياسي  ژيم پيشين نيست. مؤسسه مطالعات و پژوهشدواير امنيتي ر

هايي از اسناد رژيم سابق به  جمهوري اسالمي با چاپ و فروش قسمت
  است.  كسب  و كار پر رونقي دست زده

فعاالن و عالقمندان سياسي  مطالعه اين كتاب، بناگزير حافظه ويادمان
اه را تحت تأثير و اجتماعي با تمايالت فكري چپ  در دهه پاياني رژيم ش

گان كتاب  در البالي هر برگ و سند  دهد. بسياري از خواننده قرار مي
و ماجرايي، شرايط شكست   منتشر شده در كتاب و در پس هر عكس  و نام

آورند. شرايطي كه حتا  خود به  سكوت قبرستاني رژيم شاه  را به ياد مي
. شرايطي كه  اند اشتهنحوي  با آن در ارتباط  بودند و يا  در آن شركت د

هاي فدايي خلق و مجاهدين خلق در  هاي  چريك فشاني ها و جان مقاومت
كند.   گان كتاب را زنده مي ها، خاطره فردي و جمعي خواننده آن سال

گرچه شرايط وحشيانه به وجود آمدن هر برگ و سندي كه در كتاب  مورد 
رنگ و يا اصوالً غايب  عمالً در متن كتاب بسيار كم  استناد  قرار گرفته

است اما  با اين حال حتا با اين فاصله زماني سي چهل ساله اين اسناد 
هنوز بوي خون، جنايت، شكنجه و تجاوز و خود سري و يكه تازي ساواك و 

  دهند.  رژيم شاه مي
است.  هاي رژيم شاه  گاه ها، محصول كارخانه شكنجه كل اسناد بازجويي
حق و حقوقي متهمين  جانبه جسمي و روحي و بياين اسناد با فشار همه 

ها، ماه ها  و در مواردي   هاي شالق  بازجويان طي هفته ها و اطاق در سلول
در  "زندگي"ياد عباس جمشيدي رود باري بيش از دو سال  مانند زنده

اند. اما كتاب  توليد شده  "فوت در راه بيمارستان"شده  شرايط رسماً اعالن
و بررسي  "تحقيق"رايش يافته و نويسنده  زير عنوان چنان ماهرانه آ

دهد  كه  ها مراجعه مي ، چنان پي در پي به اسناد بازجويي"پژوهشگرانه"
شود كه  گويا  به ذهن بسياري از خوانندگان نسبتاً آشنا نيز القاء مي

مبارزان اسير در اوين و كميته مشترك، در امتحان كنكور، به سوآالت  
اند. حتا خواننده اغلب احساس  ر داوطلبانه پاسخ گفتهممتحنين به طو

ها را مانند گزارشات  هاي بازجويي كتاب نقل قول گان كند كه نويسنده مي
  كشند!.  مأموران اداري از كشوي ميز خود بيرون مي

ها، پراكندگي بازماندگان  اطالعي عموم از آن تكيه بر اسناد سري و بي
نويسان مؤسسه مطالعات را  دهه،  تاريخو گذشت سه  مبارزات آن دوران

آن قدر دور و   دچار اين توهم كرده كه گمان كنند  موضوع زماني نوشته
ها را باز كند!   اي وجود ندارد تا مچ آن قديم است كه هيچ شاهد و گواه زنده

حال آن كه موضوع زماني تهيه و آرشيو چنين اسنادي، آن قدر نزديك 
توانند سوء استفاده  تن از بازماندگان آن دوره مي است كه هم اينك  هزاران

امنيتي از اسناد جنايت ساواك شاه  را آشكار كنند.  - برداري سياسي و بهره
در اين جا بي مناسبت نيست  تأكيد كنم كه آن تعداد از بازماندگان آن 

اند، موظف  دوره كه از نزديك و مستقيم در آن روند تاريخي شركت داشته
اي رعايت امانت و پاسداشت حقيقت و حرمت انساني مبارزان آن بودند  بر

هاي فدايي خلق  به طور منطقي  هاي مبارزات چريك دوران  با مسايل سال
و استداللي مبتني بر مدارك حقيقي و حقوقي و شهادت و گواهي مستقيم 
، و صد البته با ديدي انتقادي برخورد كنند. كاري كه به نظر من در انجام 

و اينك   اي كوتاهي شده هاي گذشته بدون هيچ توجيه و بهانه طي سالآن 
هاي سياسي  وضعيتي به وجود آمده كه مؤسسه مطالعات و پژوهش

نويسد.  جمهوري اسالمي براساس اسناد مجرمانه شكنجه براي ما تاريخ مي
ما از اين بابت بايد انتقادي سخت و كوبنده را پذيرا باشيم. من در اين جا 

كنم. واقعاً از ماست كه بر ماست. اين كه  شرمساري خود را ابراز مي علناً
هاي فدايي با هر استراتژي و تاكتيكي شكست  همه جريانات و شاخه

خوردند و جمهوري اسالمي با رهبري آيت اهللا خميني و روحانيون پيرو 
وي ناباورانه به پيروزي سياسي و كسب انحصاري قدرت دولتي نايل 

هاي فدايي، توسط  اي از مجموعه شاخه براي همه روشن است. عدهاند،  آمده

جمهوري اسالمي كشته شدند. عده زيادي يا به مهاجرت ره سپردند و يا 
در كشور ماندند و راه دلخواه  زندگي خود را در پيش گرفتند. چه آناني كه 

هاي مختلف فدايي مقيم خارج كشور هستند و چه انبوه عظيمي  در سازمان
شان و اين كه چه نظر  جداشدگان، صرف نظر از هر بينش و تفكر امروزياز 

ها داشته و دارند و يا ندارند، با تمام   هاي مبارزاتي آن سال انتقادي به شيوه
توانند  ياد و خاطر انساني  گاه نمي كنند اما  هيچ وجود خود آن را لمس مي
ها را فراموش  چريك هاي جانانه ها و ايستادگي و شور و شوق مردمي تالَش

كنند. اينك جمهوري اسالمي اين فاتح به قدرت نشسته، شمشير به ظاهر 
استدالل و سند و مدرك ساواك را دستمايه قرار داده تا خط بطالن برهمه 

هاي جسمي و رواني  مبارزان  ها و زجرها و شكنجه ها و جانفشاني آن تالش
  ها بكشد.  پرشور آن سال

ن نقد و بررسي كتاب مزبور نيست. من  تنها به در اين نوشته قصد م
گان  كتاب  بنيادي نويسندههاي  كليات و اهداف و مباني و قضاوت

پردازم.  به  ها، كه به طور فشرده در پيشگفتار آن مستتر است،  مي چريك
گمان من اين كتاب از يك سو به دليل اين كه بر اسناد مجرمانه شكنجه  

است و از سوي ديگر هدف اصلي آن،  "مجرمانه"اد ساواك تكيه كرده از بني
هاي فدايي خلق و به طور كلي جنبش  كردن مبارزات  چريك مال لجن

ورزانه عليه آنان است  سياسي اجتماعي فداييان خلق و تاريخ نويسي غرض
كه از نظر من مذموم و محكوم است. در اين جا در رابطه با موضوع و اسناد 

   خواهم: تاب، مصرانه  مياستفاده شده در اين ك

هاي ساواك و گزارشات امنيتي  بايگاني كليه اسناد بازجويي
ها  را بدون استثناء  براي استفاده عموم آزاد  رژيم شاه در آن سال

  كنند!
*****  

اسنادي كه مورد اتكاء نويسندگان كتاب قرار گرفته، صرفاً  در اختيار 
نك نزديك به سي سال است نهادهاي امنيتي  جمهوري اسالمي است.  اي

شوند.  روشن است كه شرايط   داري مي كه  هنوز دربسته و سر به مهر نگاه
و عوامل به وجود آورنده اين مدارك ( درست و نادرست) اصوالً هيچ ربطي 
به جمهوري اسالمي ندارند. مسئوالن و پايه گزاران جمهوري اسالمي هيچ 

چ مسووليتي (جز حفظ و نگهداري و نقشي در ايجاد آن ندارند. و طبعاً هي
هاي  ها به روي همه از جمله بازماندگان و خانواده گشودن درهاي بايگاني

ها نداشته و  گران)  نيز در قبال آن قربانيان و كليه عالقمندان و پژوهش
نخواهند داشت. اما معماي بزرگ  اين است كه چرا و به چه علت اين 

روشن  .ظام جمهوري اسالمي قرار دارد؟اسناد در رديف آرشيو امنيتي  ن
و به  "هاي فدايي خلق چريك"است كه  برخورد امنيتي با آرشيو مربوط به 

طور كلي همه اسناد مربوط به امنيت داخلي به جاي مانده از رژيم سابق،  
دادهاي  كليه عالقمندان و پژوهشگران مستقل تاريخ معاصر را از بررسي رخ

دهه پاياني رژيم شاه، به ويژه نحوه نگرش و  زندگي سياسي در يكي دو
مواضع و فجايع  پشت پرده امنيتي آن، محروم كرده است. در اين ميان ما 
بازماندگان آن دوره نيز هيچگاه نتوانستيم به اسنادي  كه بيشتر آن ها 

هاست  و يادآور خاطرات  فكران ما در آن سال ترين ياران وهم شامل نزديك
هاي ما  مان و حتا اسنادي از بازجويي و دادگاهمستقيم شخصي خود

  زندانيان سياسي رژيم شاه است دست يابيم.
كتاب و مؤسسه مطالعات كذا، مأموريت ديگري دارند.  گان اما نويسنده

هاي فدايي خلق و دور كردن  آنان براي وارونه نشان دادن مبارزات چريك
كنند كه  ها ياد مي از آن اغيار از فكر دسترسي به آن اسناد مجرمانه، طوري

گردد.  موجب مالل خاطر خوانندگان مي ها گويا انتشار و يا مطالعه همه آن
گمان اگر تمامي  بي"گويند:  پيشگفتار همين كتاب مي  22در صفحه 

يافت؛ اين اثر از حوصله خواننده خارج  جزييات مندرج در اسناد انتشار مي
شده در  تر دانسته تا آنچه كه مهمگشت. از اين رو، سعي بر آن بوده،  مي

گويم نه جانم!   در پاسخ مي "اختيار عالقمندان به تاريخ معاصر قرار گيرد.
اسنادي كه امثال ما هم  -سه دهه است كه از مشاهده  و بررسي اين اسناد

ايم.  اي كاش كمي  محروم بوده  -ايم در توليد آن به اجبار مشاركت داشته
ور به ظاهر فروتنانه را كنار گذاشته و كل اسناد را لطف بكنيد و اين سانس

با "بروي ما و خويشاوندان مبارزان فقيد و كليه پژوهشگران كاردان و 
گوييد چون ريش  ها مي گشوديد!!  شما با اين حرف مي "پرنسيب و مستقل

نگاه "اي نداريم كه حتا خودمان را هم از  و قيچي دست شماست؛ ما چاره
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ببينيم؟ بدتر از همه اين كه كتابي كه خود بر بنياد جرم و  شما   "مجرمانه
جنايت و تحريف و قضاوت دشمنانه استوار است را مبناي تكميل اين نوع 

دهيم!؟ ببينيد در آخرين عبارت  عجيب و غريب  قرار  "تاريخچه نويسي"
اميد است  "كنند، بر گور خود خاك بريزيم: پيشگفتار كتاب ما را دعوت مي

ثر كه قطعاً آخرين روايت، در اين زمينه نخواهد بود، با توضيحات اين ا
اند؛ تكميل  اي از اين جريان تقش ايفاء نموده ديگراني كه خود در گوشه

طرف نيست.  شدني نيست. چون بي وجه! اين كتاب تكميل نه! بهيج  "گردد.
امنيتي  -دريافت حقيقت هدف كار اين كتاب نيست. سوء استفاده سياسي

ها براي كوبيدن كل جنبش فداييان خلق در دهه پاياني  اسناد بازجويي از
تواند مبنا قرار بگيرد.  جويي نيست. به همين دليل نمي رژيم شاه حقيقت

  هر كس در اين راه گام بردارد،  شريك جرم نويسندگان كتاب است و بس!      
  
  "ما به اسناد شكنجه نياز داريم؛ اما؟!"

اگر تمامي افراد موثر در يك "گويد  ار خود مينويسنده در پيشگفت
گروه سياسي  بتوانند  خاطرات خود را به رشته تحرير كشند، باز هم 

كامالً درست است. هيچ عقل  "نياز بود. توان  از اسناد اطالعاتي بي نمي
:تواند منكر اين حقيقيت ساده گردد. اما  سليمي هم نمي اين اسناد  اوالً

 هایهاي يكي از زير مجموعه ي كه در گاوصندوقكجا هستند؟  اسناد
توانند  شوند، چگونه مي داري مي وزارت اطالعات رژيم جانشين شاه نگاه

نقشي (مهم و يا غير مهم) در باز آفريني رويدادهاي سياسي ايفا كنند؟  
: دارند.  يك دسته  "نياز "دو گروه متخاصم در آن دوره،  به آن اسناد  ثانياً

اسناد هستند و دسته ديگر مجرمان و مدافعان دستگاه شكنجه  قربانيان آن
ها.  ما ( بازماندگان آن دوره) به آن اسناد  زنان متكي بر آن و جنايت و قلم

نياز داريم تا مجموعه اطالعات ساواك از حمالت و ضربات و غيره به 
هاي پيشين خويش  ها را مرور كنيم تا با اطالعات و دانسته سازمان چريك

تر دست يابيم. ما  تر و همه جانبه ا بسنجيم و به حقيقت در ابعاد گستردهر
ا و امكانات ه به مطالعه اسناد رژيم پيشين نياز داريم تا به كيفيت و تاكتيك

ساواك براي رخنه به صفوف سازمان پي ببريم و به ميزان موفقيت يا عدم 
بتوانيم از خودمان، از  واقف شويم. ما به اين اسناد نياز داريم تا  موفقيت آن

هاي  كل ساختار و كروكي تشكيالتي  متغير و سيال سازمان در زمان
تري به دست آوريم. ما به اين اسناد  جانبه تر و همه مختلف، شناخت دقيق

ها بسيار نياز داريم. اما ما به اين اسناد نياز نداريم تا بتوانيم  در اين زمينه
ترتيب بدهيم. ما به اين اسناد نياز نداريم  سازي نويني عليه خودمان پرونده

گانه با ملت و اوضاع كشور  طلب، آدم كش، بي كه خودمان را خشونت
درون سازماني  "هولوكاست"معرفي كنيم. ما نياز نداريم كه از اين اسناد  

ناپذير   بسازيم. ما به اين اسناد نياز نداريم كه جوهر و روح زنده و تسليم
خلق را در مبارزه با رژيم استبدادي و وابسته به آمريكا را هاي فدايي  چريك

تقليدي و مد روز آن روزگار معرفي كنيم. ما به آن اسناد نياز نداريم تا آن 
را كارپايه، اساس  و بنياد شناخت از خودمان قرار بدهيم! ما حتا به آن 

به اي به عشق خدمت به مردم و  اسناد از اين زاويه كه چه حد و اندازه
هاي ددمنشانه تحمل  مان زجرها  شكنجه كارگران و زحمتكشان ميهن

كرديم نياز نداريم. ما به اسناد نياز نداريم كه زجر نامه بنويسيم و 
ها شويم. ما به اين  پروري كنيم و مبلغ مقاومت تا مرگ زير شكنجه قهرمان

ن را به اسناد كذايي نياز نداريم كه ميزان سواد و معلومات  سياسي خود ما
ياد آوريم؛ ما نياز نداريم از اين اسناد نتايج غرض ورزانه سياسي عليه 
خودمان بگيريم. ما كه آن پروسه را به اشكال مستقيم و غير مستقيم از سر 

هاي فدايي را  گذرانديم  دست كم هنوز آن شهامت و جسارت ويژه چريك
ه بد و خوب آن در خود سراغ داريم كه به خودمان انتقاد كنيم و كارنام

زمان خودمان را آشكارا در معرض قضاوت ملت قرار دهيم. آري مطالعه و 
بررسي چنين اسنادي هرگز اساس و كارپايه پژوهش براي قربانيان نيست. 
اين كار نقض غرض وحشتناكي است. هر كس حتا اگر به سهو چنين كند، 

شاه و آن همه  ماهيتاً ، عمالً و نظراً  جوهر و روح مبارزه ما با رژيم
ها را به كلي هيچ و پوچ خواهد كرد كاري كه كتاب  فشاني  ها و جان مقاومت

  مذكور كرده است.
  
  

  
   

  اعتماد نويسنده ي كتاب  به ساواك شاه!

حال ببينيم چگونه نويسنده در همين پيشگفتار خود مسير ساواك را 
هايي كه  ه بازجوييتوان به اسناد اطالعاتي، خصوصاً ب آيا مي "كند:  طي مي

و خود بدون   "است، اعتماد نمود؟ متهم در شرايط خاص آن ها را نگاشته
. "پاسخ ما به اين پرسش مثبت است "دهد:  هيچ  پرده پوشي پاسخ مي

بله! درست است! نويسنده اعتماد خود را به چنين اسناد و آرشيوهايي 
ود نيز به آن كند و به ويژه در تمام اجزاء كتاب خ رسماً اعالن مي

  است.  وفادار
توانيم  اين نتيجه ساده را بگيريم  اما در اين جا به لحاظ منطقي ما  مي

هايي كه متهمان در زير فشار شالق و  كه وقتي شما خصوصاًً به بازجويي
هايي كه با آن  كنيد بايد به طريق اولي به آن اند  اعتماد مي شكنجه نگاشته

اند  اسناد را تهيه و تنظيم و آرشيو كرده شرايط خاص شالق و شكنجه اين
باشيد!  در واقعيت امر شما  بدون هيچ خجالتي، چنين   كرده نيز اعتماد 

هاي فدايي خلق  نگاري جنبش چريك ايد. شما رسماً و علناً  به تاريخ كرده
ها  هاي امنيتي رژيم شاه، كه چريك صرفاً از زاويه ديد مأموران و دستگاه

ها)،  اند ( حتا بدتر از آن مسلحانه را با آنان داشته هاي يبيشترين درگير
هاي خود  ها و چشم ايد. به همين دليل است كه شما  گوش مبادرت ورزيده

هاي ديگران بسته  و نوشته يا كتاب  را بر هر اظهارنظر و قضاوت و ارزيابي
غلط و  ها را ايد.  يا وجود همه را انكار كرديد و يا ناديده گرفتيد و يا آن

تان رسماً بر آن  انگاشتيد. كاري كه شما در همين پيشگفتار كتاب نادرست 
  صحه گذاشتيد!. من در دنباله مطلب به اين مساله خواهم پرداخت.

جدا از مساله حقوقي غير قابل استناد بودن اسناد مجرمانه در تاريخ 
اندازه و  هاي خاص  تا چه هاي حاصل از آن بازجويي نويسي،  ببينيم پرونده

  تواند مورد استفاده قرار گيرد.   ها مي در كدام حوزه
  

  ها! اهميت، جايگاه و مشخصات اسناد بازجويي

تا كنون به جز خواص مرتبط با مؤسسات امنيتي جمهوري اسالمي، 
است كه   "ها ... چريك"است. تنها در كتاب  هيچ كس اين اسناد را نديده

است. هر كس  با مطالعه  ها چاپ شده هايي از آن براي اولين بار قسمت
ها  هاي خاص خود از آن همين مقدار اسناد كه نويسنده در رابطه با هدف

رسد. من نيز با مطالعه اين كتاب و تجربه  ، به نتايجي مي استفاده كرده
ها،  شخصي و آگاهي از تجارب بازجويي بسياري از دوستان در آن سال

هاي  نسبت به كل اسناد بازجوييكوشم به طور فشرده نظرم را  مي
. مقدمتاً بايد تأكيد كنم كه اين اسناد از نظر در زير بنويسم ،چناني  آن

حقوقي براي شناخت حقيقت به كلي غيرقابل استناد هستند. تهيه و 
ها با نقض خشن و آشكار كليه موازين و مقررات حقوقي و قانون  تنظيم آن

اساسي مشروطيت) صورت گرفته و ها (قانون  اساسي كشور در همان سال
طبعاً مغاير با موازين جهاني حقوق بشر است. تكيه بر آن و ادعاي 

شدگان، اصوالً  اقدامي  نويسي صرفاً به استناد اعترافات شكنجه تاريخ
  است. "مجرمانه"

هاي فدايي خلق و نيز همه  هاي چريك به طور كلي اسناد بازجويي
مستقيم و در هر سطحي و به نوعي  كساني كه به طريق مستقيم و غير

و سازمان فدايي  بودند و توسط ساواك و كميته  ها مرتبط با چريك
ند.  تشخيص و تميز ا مشترك بازداشت و بازجويي شدند، بسيار متنوع

كيفيت و محتواي حقيقي و غير حقيقي آنان نيز دشوار است. سوآل 
و پيوندها و مناسبات، توان مسايل دروني  اساسي اين است كه  اصوالً  مي

هاي پيدايش و ادامه يك جنبش سياسي را با اتكاء به  اهداف و ضرورت
بازخواني كرد؟ بديهي است كه محتوا و   اسناد و مدارك دشمنان آن

ها  كاراكتر كلي و جزيي اين اسناد اصوالً يك دست و هماهنگ نيستند.  آن
را در  و شرايط متفاوت   ها مخلوطي از مسايل حقيقي و غير حقيقي در زمان

هاي به نسبت  هاي اجرايي داراي اطالعات و آگاهي گيرند. در عرصه بر مي
هايي كه به مسايل مناسبات و پيوندهاي  باشند. اما در عرصه دقيق مي
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دروني و به طور كلي مسايل محتوايي و ماهيت مبارزاتي فداييان  مربوط 
ها و  ها و مقاومت تيكها و تاك شوند، اين اسناد چنان با شيوه مي

اند كه فهم و شناخت آنان براي  ها در شرايط اسارت عجين كاري پنهان
كنم اين مساله را در  گردد. در اين جا من كوشش مي ها نا ممكن مي خيلي

  دو وجه كلي زير توضيح دهم: 
  وجوه مثبت اسناد

  وجوه مثبت اسناد شامل موارد زير است:

هاي   سناد و مدارك، تنظيم  پروندهترين محسنات  آرشيو ا مهم -1
بندي شده است. خود اين اسناد شايد از يك منطق موزون و  طبقه

شك حاوي اطالعات  بندي  متديك برخوردار باشد. و بي هماهنگ و كالسه
و  هاي فردي جداگانه جانبه است. از جمله  تنطيم پرونده و همه  گسترده

توان  هريك درآن. به ويژه  مي بايگاني هر اطالع  جزيي و كلي مربوط به
مشخصات اصلي روابط  ساختاري تشكيالت مخفي را  در اين اسناد يافت . 

تر و  به يقين مجموع آن ها از آگاهي  تك تك بازماندگان به مراتب جامع
تر است. با توجه به شرايط عدم تمركز مبارزه سياسي و نظامي در  گسترده
تواند منبع جامعي براي  ها مي اين جنبه ها، آرشيو اسناد ساواك از آن سال

هاي متعدد و مسايلي از اين دست  ترسيم ساختاري و روابط  و جا به جايي
  باشد.

كليه مسايل مربوط به مشخصات حقيقي افراد مانند شغل، تحصيل  -2
تر مسايل مربوط  ها. بيش و نام و نام خانوادگي و سن و جنس و نظاير اين

اتي كه انجام شده، شماي كلي و برخي از مشخصات به مكان و زمان اقدام
ها، ترورها و غيره (البته مخلوط با  و بمب گذاري  دقيق عمليات مسلحانه

هاي  گاه  نظر ساواك و بازجويان)، آدرس و مشخصات غالب سكونت
اند،  شده ها، محل و زمان قرارهاي لو رفته با افرادي كه شناخته چريك

مبارزان، هويت حقيقي و  مشخصات عمومي (تا اسامي مستعار بسياري از 
هايي كه به چنگ  حدودي و از زاويه خاصي)  كاراكتر رفتاري  چريك

هاي افراد با  بودند. بسياري  از ارتباطات و تماس ساواك گرفتار شده
يكديگر. شناخت نسبي از سطح و كيفيت سياسي و نظري معدودي از 

هايي كه انجام گرفته يا ناكام  نقشهها و  متهمان. آگاهي از شماي كلي طرح
هاي  ها در مسايل نظري و يا برخي از بحث گيري  اي از جهت مانده و نيز پاره
ها كه  شده در گذشته. علل برخي از ضربات وارده به چريك تحليلي انجام

است. مسايل مربوط به نفوذ و رخنه احتمالي عناصر   هنوز در ابهام مانده
ها و خالصه حد توان  طات پيراموني سازمان چريكساواك در شبكه ارتبا

بودند و تا حدودي   هايي كه زنده دستگير شده مقاومت تك تك چريك
  روحيات ويژه آنان در آن شرايط دژخيمانه!

از محسنات ديگر اسناد، شناخت از كاركرد دروني سيستم امنيتي  -3
اركردها و دستگاه امنيتي، ك هاي حاكم بر توان ديدگاه رژيم است. مي

هاي عمل ساواك و كل رژيم شاه  ها و شيوه هاي نفوذي و سياست تاكتيك
به طور نسبي مورد شناسايي  اش را نسبت به مخالفان و مبارزان سياسي

  قرار داد. 

   
  :  وجوه  مبهم، انحرافي و نادرست اسناد

تواند حداقل شناخت و درك و فهمي از   اين اسناد به هيچ وجه نمي -1
هاي متقابل و شور و  مناسبات دروني و پيوندها و فداكاري مايه و جان روح

شوق انقالبيون اسير را نشان دهد. فقط يك نوشته كوتاه از عباس 
تواند روح و جان ماجرا را  جمشيدي رودباري در كتاب وجود دارد كه مي

 ... بابي (حسن نوروزي) و من آنقدر داغ يكديگر را  "آشكار سازد او نوشت:
ها را با تمام شور و صميميت  بوسيديم كه من هنوز لذت آن بوسه

. شايد اين تنها نمونه بيان احساس واقعي يك "اش بياد دارم.... رفيقانه
كوشيد از  مبارز فدايي خلق زير شكنجه باشد. در آن شرايط هر كس مي
 شايد ها ورود به اين مسايل پرهيز نمايد. در ميان هزاران برگ از بازجويي

  موارد اين چنيني بسيار اندك باشد.  
متأسفانه عده زيادي از كادرها و رهبران بازجويي شده در قيد  -2

و يا اعدام شدند و   اي در زد و خوردهاي مسلحانه كشته حيات نيستند. عده
تعدادي جان خود را زير شكنجه از دست دادند.  اما بخش بزرگي از 

طراز يا  سنگران، كادرهاي هم ان و همها مخصوصاً يار بازماندگان آن سال
هاي متفاوت كه با يكي دو  هاي با كيفيت زير دست و مبارزان و سمپاتيزان

واسطه با آنان و يا مبارزان بازمانده  مرتبط بودند، خوشبختانه در قيد 
حياتند.  من هم  يكي از آن بازماندگان هستم. به گمان من بخش بزرگي 

و جعل، اطالعات گمراه كننده،    اوي دروغاز محتويات اين اسناد، ح
شده و ضد و  كننده، سناريوهاي از پيش ساخته هاي منحرف گويي اضافه

ها و صفحات آن  است.  در البالي برگ "ظريف و زيركانه"هاي  نقيض گويي
براي گمراه كردن بازجويان   وقفه ها،  تالشي بي و در مضامين اقرار و نوشته
ريت بزرگي از متهمان در مورد نحوه فعاليت و صورت گرفته است. اكث

آميز و  هاي اغراق  كشيده شدن به فعاليت سياسي و تشكيالتي،  به توصيف
زدند. آنان براي فريب بازجويان با پنهان  خالف واقع دست مي  هاي تعريف
داشتن احساسات و تمايالت انساني و اجتماعي خود گاهي همه  وجوه  نگاه

  دادند.  نه نشان ميمثبت خود را وارو

                                               
نويسي  ها با اجبار توسط متهم  چند بار پاك تقريباً اغلب نوشته -3
هاي انشايي يا اماليي دارند.  ها همچنان غلط شد. با اين حال اين نوشته مي

تا حد امكان  خود رايا  انگارانه بنويسند و كوشيدند سهل بيش تر ا فراد مي
شان براي  و كيفيت فعاليت  كم سواد نشان دهند. به جز كساني كه هويت

اطالع از روابط  بازجويان آشكار بوده،  بقيه عموماً از همان آغاز خود را بي
اطالع از مسايل سياسي و اجتماعي و حتا ساده  تشكيالتي، كم سواد يا بي

كسي بود كه به روشني و حتا  تر كردند. كم لوح و نظاير اين ها معرفي مي 
با فشار، ميزان مطالعات سياسي و حد آگاهي و شناخت خود را بيان كند. 

شان  گفتار كتاب نام تقريباً همه متهمان، آن چند كتابي را كه در پيش
اند. اين يك  هاي مورد مطالعه خود نوشته آورده شده به عنوان كتاب

تنها در مرحله اوليه مطالعه تاكتيك عادي و بديهي بود كه نشان دهند 
كوشيدند از فشار  اند. با اين شيوه مي ؟ قرار داشته"غيرقانوني"هاي  كتاب
  دهنده، پرهيز كنند.  هاي جدي و رد هاي دست به دست شده كتاب حلقه

ها، عاليق عميق مردم  تقريباً همه مبارزان وابسته به چريك -4
ثروت و جنس مخالف و ميزان  اعتنايي به مال و منال و مقام و دوستي، بي

توانستند  پنهان  شناخت و مطالعات ماركسيستي خود را تا جايي كه مي
داشتند. چرا كه بيان حقيقي عشق به مردم و به رفقا و ميهن و  نگاه مي

توانست  شد كه حتا مي ترين عاليم  محسوب مي گمان مهم زحمتكشان، بي
ن تبديل به يك چريك فدايي افراد غير سياسي  را در ذهن كثيف بازجويا

هاي بازجويي اغلب متهمان، مسايل مضموني و  خلق كند. بنا براين در برگ
فكري، گرايشات واقعي و تمايالت انساني و احساسي آنان به كلي مخدوش 
است. با توجه به اين مسايل براي كساني كه در بطن اين ماجرا و 

خت  مطالب درست از هاي مبارزاتي آن سال ها نبودند، شنا گي ويژه
  نادرست اگر نگويم نا ممكن دست كم بسيار دشواراست.  

به جز مورد عباس مفتاحي كه جزو جايزه صدهزار توماني دستگاه  -5
هاي مسلحي چون  امنيتي رژيم بود و مسعود احمدزاده  و ديگر چريك

عباس جمشيدي رودباري، همه متهمان از آغاز هرگونه فعاليتي  را كتمان 
كردند از عاليق خود به زندگي، تحصيل و شغل  كردند. آنان كوشش مي مي

هاي اجباري  نويسي خوب و درآمد باال و سكس و غيره حرف بزنند.  در تك
هاي بعدي و گمراه  همه بدون استثناء براي محدود كردن دامنه بازداشت

گران، عموماً مسايل انحرافي را با  هاي شكنجه جويي كردن خط سير پي
نوشتند. در اين موارد با  يل واقعي به صورت مخلوط و مخدوش ميمسا

عاليق تحصيلي يا "،  "جا زده"و    "دلبسته به زندگي"كلماتي مانند  
كوشيدند  و حتا در مواردي  انحرافات اخالقي مي  "خود دوستي"،  "شغلي

  انگيزه جلوه دهند. خود و يا سوژه مورد نظر را  نا پيگير و بي
شده را به  كرد اقدامات انجام ري موارد، زنداني تالش ميدر بسيا - 6

هايي  بودند و يا به آن گردن كساني بيندازد كه قبالً كشته يا اعدام  شده
ند و زنده دستگير ا دادند  كه مطمئن بودند مخفي و مسلح نسبت مي

نخواهند شد. متهمان  براي كاستن و يا متوقف كردن فشارهاي فوق بشري 
كردند  و يا نام  ، به اجبار به مسايلي اشاره ميتر ف مسايل مهمدر مسير كش

تري داشتند. البته  آوردند كه به نظرشان اهميت كم افرادي را بر زبان مي
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هميشه امكان خطا در تشخيص وجود داشت چه بسا مواردي كه موضوع را 
تري براي كشف اسرار فراهم  تر و براي بازجويان امكان تازه خراب
  ند.  ساخت مي

هاي زيادي  ، پروندهچناني هاي آن به يقين در ميان اسناد بازجويي -7
اطالعي و بي  هايي از گول خوردگي و بي وجود دارند كه متهمان داستان

شاهنشاه "دريغ  و زحمات بي "شاه و مردم"خبري از دستاوردهاي انقالب 
كارگران  رفت و آباداني كشور و رضايت خاطر دهقانان و در پيش  "آريامهر

و يا از  است گشته "اعليحضرت"كه حتا موجب سفيد شدن موي سر 
ند.  موارد نه چندان اندكي از ا به هم بافته مراحم و بخشش ملوكانه و...

وجود   "ذات اقدس مولوكانه "نوشتن نامه و يا  تقاضاي عفو و بخشش از
هاي  سازي دارند كه متهم به ناچار و براي خالصي از تهديدها و صحنه

هاي طاقت فرسا و غيره  بدان تن  و يا از سرگيري شكنجه آور وحشت
ها از پذيرش  تر اين متهمان در دادگاه است.  با اين همه، بيش سپرده 

كردند و در موارد  به لحاظ حقوقي از خود دفاع مي يا اتهامات خودداري و
    كشيدند.  متعددي  صالحيت دادگاه و رژيم شاه را به زير سوآل  مي

چنين  مساله سپردن تعهد هنگام آزادي  نيز  در اين اسناد هم  -8
ها وضعيت طوري بود كه هر گونه سرسختي  و  وجود دارد. در آن سال

شد كه  امتناع از امضاي برگه تعهد، خود نوعي تعصب مبارزاتي محسوب مي
اي خواني نداشت. دادن تعهد  به ويژه بر ها هم با محتواي انكارها در پرونده

مهمي بود. هيچ مبارزي    كساني كه قصد ادامه فعاليت داشتند، مساله
حاضر نبود در اين گذرگاه، ساواك را دست كم  به خود حساس كند. در 
اين موارد نيز به هيچ وجه از رعايت  حقوق شهروندي خبري نبود. اين 

اي اي بودند كه به جز برخي استثناء  افراد با امض ها چاپي و كليشه برگه
شدند كه پس از آزادي ديگر گرد هيچ فعاليتي نگردند و در  خود متعهد مي

و  "عوامل مخالف يا خرابكار"صورت مشاهده  موارد مشكوك و يا تماس 
غيره  موضوع را بالفاصله به مسووالن گزارش نمايند. در واقع اين تعهد 

صد هيچ اهميتي نداشت و امضاي آن نيز هيچ گاه مانعي براي كسي كه ق
  باشد.  كرد. اما به هر حال بايد جزو اسناد ساواك  ادامه داشت ايجاد نمي

هاي  همه آناني كه بار اول و يا حتا بار دوم دستگير و به زندان -9
شدند ولي چندي پس از آزادي، دوباره به فعاليت  كوتاه مدت محكوم مي

هريك به اند،   آورده هاي چريكي در مي دادند و يا سر از تيم ادامه مي
ها را با موفقيت به كار بستند.  چنين  فراخور موقعيت خود اين شيوه

 القاعده بايد در آرشيو ساواك موجود باشد.  هايي علي پرونده
روي ديگر بغرنجي چنين اسنادي، مسايل مربوط به مقاومت و  -10

هاي  هاي نظامي،  دفاع حقوقي، رد صالحيت دادگاه ايستادگي در دادگاه
هايي كه بر  نظامي و دفاع از افكار و عقايد سياسي، افشاي شكنجه فرمايشي

آنان روا شده، و در موارد بسياري تبديل دادگاه به امكاني براي افشاگري 
عليه ديكتاتوري رژيم  و سلطه آمريكا بر كشور و غيره است.  در كتاب 

ها به صورت پراكنده و البته گزينشي مانند دادگاه نظامي  چريك
است اما از ديگر  هاي سياهكل اشارات منقطع و پراكنده شده چريك

  ها  خبري نيست.  ها در دادگاه ايستادگي
هاي نظامي متهمان به طور كلي برخوردهاي  روشن است كه در دادگاه

آمدن تاكتيكي و يا واقعي از روي  اند. از سرود خواني تا كوتاه مختلفي داشته
  هاي سخت خارج از تحمل!.  ازاتپشيماني و يا به اميد رهايي از مج

و مخلوطي از موارد  درست و  آميز با توجه به محتواي ابهام   -11
نادرست در اسناد، بايد به اسناد و مداركي كه اصوالً به دست ساواك 

 و امكانات اسناد هاي تيمي، خانه رد است نيز اشاره كرد.  نيفتاده
 "؛ و صفر صفر؛  دو هاي مبا نا به ترتيب اهميت شده چريكي  بندي طبقه
شدند. به هنگام شروع درگيري، وظيفه مقدم  داري مي ، نگاه "دو "و  "يك

ها را  شده يكي از اعضاي چريك اين بود كه بالدرنگ آن و از پيش تعيين
اجراي اين وظيفه به دليل معطلي در سوختن مدارك و يا  آتش بزند.

رگ حتمي همراه بود. اسناد پاچگي معموالً با م ور شدن آتش يا دست شعله
  بندي شده شامل موارد زير بود:  و امكانات طبقه

اي بود كه با لو  مربوط به كليه امكانات و قرارهاي زنده  -  "دوصفر "
    گرفت. در خطر قرار مي و يا امكانات مهم  ها بالفاصله جان افراد آن رفتن 

مالي و  هاي مربوط به امكانات بالقوه و منابع كمك  - "صفر "
ها بتدريج مورد شناسايي و ضربات ساواك  تداركاتي  بود كه با لو رفتن آن

  گرفت.  قرار مي
ها و  ها، نامه ها، يادداشت نامه مجموعه مسايل مربوط به آيين  - "يك "

هاي مواد منفجره و  هاي دروني و نيز فرمول ها و تحليل مقاالت وكتاب
ند نارنجك و اسلحه و پول را دربر وسايل نظامي موجود در خانه تيمي مان

  بردند.   گرفت كه در صورت امكان بايد با خود مي مي
مربوط به كليه امكانات درون خانه تيمي مانند تايپ، چاپ و  -  "دو "

صحافي، استنسيل  و فيلم و نظاير آن ها بود. كل مدارك و امكانات 
شتند. اين هاي تيمي چريكي وجود دا بندي شده عموماً در خانه طبقه

افتاد و در واقع طي  بايست به دست ساواك مي وجه نمي مدارك به هيچ
هاي تيمي با ساواك و كميته مشترك  هاي مسلحانه خانه تمام درگيري
شده  بندي سر گداشتن تجارب اوليه)، اسناد و منابع  طبقه (بعد از پشت

مي  جز گاه سالم به دست ساواك نيفتاد. در واقع اسناد مه ها هيچ چريك
سوخته به چنگ ساواك  مشتي اشياء  و وسايل سوخته و حداكثر نيم

  است.  نيفتاده
ها براي  با توجه به شرايط مبارزه و آمادگي و واكنش سريع چريك

نابودي امكانات و مدارك و اسناد درون سازماني، ساواك عمالً آگاهي 
عدودي ها به دست نياورد. در موارد م چنداني از مدارك دروني چريك

هاي خاص خود دست به سند و مدرك سازي زد كه  ساواك براي برنامه
ها تكذيب شد.بنا براين بخشي از اسناد و مدارك  بالفاصله توسط چريك

  ها اصوالً  وارد آرشيو ساواك نشدند.  دروني چريك
هاي پيچيده محتواي نادرست با حقايق  گوني به اعتقاد من تنوع و گونه

هاي انفرادي و در شرايط سكوت و  و شده در سلولهاي بازگ و واقعيت
شده و تهديدها  و نمايشات دلهره آور  هاي مثله تنهايي طوالني مدت با بدن

كه به جز  است  و هراس دايمي از شكنجه  و مرگ، آن چنان تنيده شده
كاران تشكيالتي آنان، امكان تفكيك سره از ناسره ميسر  كسان نزديك و هم

  نيست.
توان در مقابل  آثار و تأثيرات شكنجه و اين كه تا چه حد ميدر مورد 

ها تا چه زماني و تا چه حد و  آن مقاومت كرد و در پراتيك واقعي مقاومت
توان  هاي ساواك مي حدودي صورت گرفته يقيناً در البالي اسناد بازجويي

چيزهاي زيادي يافت. با بازگشايي درهاي بايگاني اسناد شكنجه ساواك و 
گردد. بحث در مورد حد مقاومت  العه و بررسي آن اين مسايل روشن ميمط

ديگري است كه بايد جداگانه به آن   در زير شكنجه و مسايل آن مقوله
پرداخت.  اما به نظر من هيچ ابر مردي وجود ندارد كه بتواند در برابر انواع 

هاي جسمي و رواني سيستماتيك با كمك پزشكان و امكانات  شكنجه
، براي مدت طوالني گان شونده رويي براي جلوگيري از مرگ  شكنجهدا

مقاومت كند. انسان از پوست و گوشت و خون و روان ساخته شده و تحمل 
هاي بسيار حساب شده ناشي از شناخت نقاط بسيار  آن در برابر شكنجه

  حساس درد و رنج جسمي و رواني، نامحدود نيست. 
  

  
  ! وندهسازي و يا حذف پر پرونده

در برخورد با جايگاه و موقعيت اسناد امنيتي رژيم شاه  بايد  به موارد 
هاي تهيه و تنظيم اسناد اشاره كرد. تهيه اسناد  مهمي مانند كيفيت و شيوه

ها امري جاري و جزء الزامات كار  و بايگاني  در همه ادارات و در همه دولت
اي ديكتاتوري، اين امور ه اداري و از جمله موسسات امنيتي است. درنظام

ها و سوء استفاده  ها و تملق خواري و رقابت به درجات آلوده به فساد و رشوه
هاي شغلي نيز هست. نهادهاي امنيتي نيز هيچگاه مبرا از  از موقعيت

و جعل و كاغذ بازي و يا حذف پرونده و پاك كردن هر گونه   سازي پرونده
كاري در  ها حذف و يا دست ن حكومتاثر و سندي  نبوده و نيستند.  در اي

اي و  از ترفندهاي پايه ها عليه مخالفان و منتقدان، سازي اسناد و حتا پرونده
شده جعل  شناخته هاي است. يكي از نمونه هميشگي حيات و مديريت كشور

يا حذف پرونده، مربوط به  ترور ظالمانه بيژن جزني و هشت تن ديگر 
گر معروف ساواك در دادگاهي كه  ي شكنجهاست. به جز اعترافات  تهران
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اي كه به شرح حقيقي و واقعي اين  پس از انقالب تشكيل شد، هيچ پرونده
كشتار بپردازد در آرشيوهاي رژيم پيشين وجود ندارد. در كتاب 

نيز تنها به اظهارات تهراني در بازجويي و دادگاه استناد   "ها... چريك"
اطالعاتي و امنيتي به دليل كنترلي كه است. به هر حال در ادارات  شده

ديكتاتورها براي امنيت و بقاي خود بر اين نهادها دارند پرونده سازي ناشي 
تر و در واقع پنهاني تر است.  ساواك شاه نيز در  خواري كم از فساد و رشوه

است.  عليه مخالفان رژيم و در سركوب مبارزان كم نداشته "سازي پرونده"
براي دريافت پاداش گر  هاي بازجويان شكنجه امنيتي و تيمتر مقامات  بيش

نمايي و حتا  هايي با بزرگ و رتبه و غيره با خود شيريني و تملق، پرونده
خالف واقع در كشف و خنثا كردن فالن  گروه برانداز و بهمان گروه 

هايي در  اند. طبيعي است كه چنين پرونده خرابكار و غيره تنظيم كرده
  يو كم نيستند.مجموعه آرش

ميان نهادهاي امنيتي و انتظامي رژيم مانند  هاي اختالفات و رقابت
شهرباني و ساواك و ركن دو ارتش و ژاندارمري در سبكي و يا سنگيني 

ها گاه به طور مستقيم مؤثر بودند.  پرونده ها و يا حدت و ضعف شكنجه
رانجام به شهرباني و ساواك پيرامون حوزه  اقتدار هر كدام  س  رقابت

انجاميد. يك نمونه بارز پرونده سازي ناشي از "كميته مشترك "تشكيل 
حزب ملل "هاي شهرباني و ساواك مربوط به پرونده  اختالفات و رقابت

در نيمه نخست  دهه چهل است. يكي از اعضاي اين گروه در  "اسالمي 
افتد.  اتفاقي به چنگ مأموران مبارزه با مواد مخدر مي  شهر ري به گونه

مامورين بي خبر از همه جا، به جاي مواد مخدر به اسناد و  مداركي دست 
گان گروه  براي اين كه  ه يابند. چند تن از رهبران و تشكيل دهند مي

هاي اطراف تهران متواري مي  اي به كوه بازداشت نشوند بدون هيچ برنامه
كي دو روز شوند. آنان يك اسلحه كمري نيز با خود داشتند و بعد از ي

شوند. در اين رابطه شهرباني در رقابت با  گرسنگي و تشنگي بازداشت مي
كند.  ها منعكس مي ساواك، ماجرا را با تبليغات پر سرو صدا در روزنامه

دهد كه هيچ تناسبي با  سنگيني نيز براي اين گروه تشكيل مي پرونده
بجنوردي به است. در نتيجه كاظم  نداشته "حزب "محتوا و اقدامات اين 

عنوان رهبر گروه حبس ابد و عباس مظاهري و ابوالقاسم سرحدي زاده از 
شوند.  تر محكوم مي هاي پايين رهبران گروه به پانزده سال و بقيه به حبس

در اين پرونده رقابت ميان شهرباني و ساواك نقش زيادي داشت. شهرباني 
چنين بر بار اين  براي اين كه توان خود را به رقيب خود نشان دهد اين

  داشت. ها در زندان نگاه اي را به ناحق سال پرونده افزود و عده
يادان  ها مربوط به پرونده  زنده سازي اما يكي از مشهورترين اين پرونده

خسرو گلسرخي و كرامت دانشيان است. آقاي عباس سماكار يكي از 
شروح به اين شاهدان زنده اين پرونده  در خاطرات زندان خود،  به طور م

موضوع  پرداخته و به طور مشخص جزييات و شرايط و مراحل تكوين 
ارتش را عيان ساخته است. سماكار نظامي   پرونده سازي ساواك  تا دادگاه

دهد كه مقامات و مسووالن ساواك با يك نقشه دقيق و بزرگ  نشان مي
اي بسيار  ههمراه با تهديد و نيرنگ و شكنجه، پروند  سازي  نمايي و پاپوش

اي از روشنفكران و هنرمندان سرهم كردند  سنگين و خالف واقع براي عده
تا با تشكيل دادگاه علني و نشان دادن عجز و ترس متهمان به اصطالح 

آيند  برداري تبليغاتي به سود كارآيي خود و خوش مسلح،  از يك سو بهره
ناپذير  نده و آشتيستيز  شاه و نظام حاكم كرده باشند و از سوي ديگر چهره

رزمندگان چريك را مخدوش سازند. اما در واقع و در نهايت با ايستادگي 
گيري قاطع خسرو  حقوقي و سياسي و شخصيتي برخي از متهمان و موضع

نقش بر آب گرديد.   هاي اين ماجرا گلسرخي و كرامت دانشيان، همه هدف
ي سنگين ابد و ها در اين ميان تعدادي از متهمان اين پرونده به حبس

تعدادي با محكوميت سبك روبرو شدند. ساواك شاه براي سرپوش گذاشتن 
  بر اين رسوايي، آن دو عزيز را اعدام كرد.

آن چنان از اسناد سخن  گان شويم كه  نويسنده حال با كتابي روبرو مي
توانند روح و جان همه  چناني حتا مي گويند كه تو گويي اسناد آن مي

وندها را توضيح دهند. محمود نادري  در مقدمه كتاب  به رويدادها و  ر
ها  هاي مثبت و منفي و شرايط اقرار گيري و حتا شكنجه در بازجويي جنبه

كند اما  در تحرير مجموعه كتاب خود عامل  هرچند به اختصار اشاره مي
گيرد. ايشان چنان به اين  هاي جسمي و رواني را عمالً ناديده مي شكنجه

(اسنادي كه با درك و بينش و لزوماً محدوديت سياسي همان » اسناد«

جانبه و آزاد بلكه به صورت گزينشي از آن  نگهبانان آرشيوها به طور نه همه
دهد كه تو گويي تنها مأخذ و يا تنها منبع   ) حقانيت ميندكن استفاده مي

ر گر تاريخ مبارزات فداييان خلق تا انقالب بهمن است!  نويسنده د توضيح
هاي منتشر شده در خارج  ها و برخي از نوشته موارد متعددي با مصاحبه

هاي اينترنتي، صرفاً از موضع اسناد و آرشيو امنيتي  كشور و يا در سايت
ارزش نشان دادن  كند. براي نفي و بي ش برخورد ميا شده گزينش
و قضاوتش   يكسره خط بطالن بر هر نظر مخالف ميل ،هاي ديگران نوشته
  كشد!.  اره جنبش چريكي، ميدرب

به هر حال از آرشيو اسناد امنيتي رژيم پيشين بايد براي تكميل 
هاي مبارز  استفاده كرد نه اين كه آن را مبناي شناخت و  اطالعات گروه

ها و اقدامات خالف  تاريخ آنان قرار داد.  ولي براي كشف اعمال و سياست
توان آن  ن كشور در رژيم شاه ميقانون و موازين و تجاوز به حقوق شهروندا

را مبنا و پايه قرار داد.  ادعاي تاريخ نويسي از چنين اسنادي كه 
اي از راست و دروغ، حذف و جعل و خودكامگي و اعمال ضد  مجموعه

گيرد، چيزي جز  سازي و غيره را دربرمي انساني و غير قانوني، پرونده
هاي قدرت  اه  با  اهرمبه كمك اسناد رژيم ساقط شده ش  "سازي تاريخ"

  دولتي جمهوري اسالمي، عليه مخالفان آن رژيم نيست!

                                                            
  تاريخ نويسي! توسط پژوهشگران امنيتي!

...اما "گويد:  مي 18ها در صفحه  گفتاركتاب چريك پيش  نويسنده
و در صفحه  "اين كتاب است... كه موضوع پژوهش "هاي فدايي چريك"

هاي فدايي خلق نيز كه موضوع اين كتاب  چه چريك تاريخ"ويد:  گ مي  22
نگارنده براي تدوين اين "گويد:  و در پايين همين صفحه مي "است ...

ها،  ها، كيفرخواست كتاب، اسناد بسياري را كه مشتمل بر بازجويي
طالعاتي است، مالحظه ها و مكاتبات اداري مراكز نظامي و ا گزارش
دانم كه از مديريت محترم مؤسسه  است و همين جا، برخود فرض مي كرده

جانب فراهم  هاي سياسي كه اين فرصت را براي اين مطالعات و پژوهش
خوب روشن است نويسنده عمالً   "گزاري كنم. ساختند؛ صميمانه سپاس

به هيچ وجه است. اما وي  در جلد يك پژوهشگر سياسي وارد ميدان شده
واجد صفات و مشخصات اوليه يك پژوهشگر متعارف  نيست. نويسنده يا 
نويسندگان در بهترين حالت پژوهشگران امنيتي هستند كه بنا بر سفارش 

هاي ساواك و تدوين كتاب  و پروژه  معيني به كار مطالعه اسناد بازجويي
اند.   تهاند. آنان بدون جهت گيري خاص به دنبال حقيقت نگش دست زده

چرا كه در تالش براي كشف به اصطالح حقيقت، مباني اوليه كار پژوهش 
ترين اصول كار تحقيق برخورداري از  اي گذارند. از پايه را رسماً زير پا مي

جويي  جويي است. با داشتن چنين روحيه و انگيزه حقيقت روح حقيقت
اي به  حرفهگذارد. هر پژوهشگر  است كه پژوهشگر قدم در راه تحقيق مي
شده و  ها و مقاالت نوشته ها و كتاب مانند عقاب تيزبيني، به دنبال همه متن

اش گفته يا  به ويژه همه منابعي كه ديگران در باره موضوع مورد پژوهش
آوري و مطالعه و بررسي و نقادي همه آنان، چه  گردد. با جمع اند مي نوشته

هاي اوليه خود را  استنباطها و  اش فرض در آغاز و چه در جريان پژوهش
برسد. با اين شيوه است كه كار پرزحمت  كند تا به نتيجه  وارسي مي

پژوهشي دنبال و با رعايت مسايل حقوقي و صحت و نادرستي منابع موجود 
سد. در اين جا بايد از پژوهشگران امنيتي ما اين  ر و غيره به پايان مي

هاي  اريخچه فداييان از كنشپرسش ساده را مطرح كرد كه براي تدوين  ت
ها، مقاالت،  اوليه تا انقالب بهمن، بدنبال كدام منابع نوشتاري اعم از روزنامه

ها و هر منبع  منتشر شده از بازماندگان آن سال هاي ها، مصاحبه كتاب
رسد كه  اند؟. به نظر مي اطالعاتي غير از اسناد ساواك شاه، گشته

ها،  ها نظير اطالعيه بيروني سازمان چريك گان كتاب حتا انتشارات ه نويسند
هاي پيش  هاي منتشر شده طي سال ها و بسياري از نوشته ها، يادنامه بيانيه

آيد  ها بر مي اند. گرچه از متن كتاب  چريك از انقالب را نيز ناديده گرفته
هاي فدايي را در  آن، همه منابع  نوشتاري مربوط به چريك گان كه نويسنده
اشتند، اما همان طور كه شخصي بنام محمود نادري در پيشگفتار اختيار د

ها و  كند، تنها و تنها بر اساس اسناد بازجويي كتاب  به روشني بيان مي
هاي اوليه تا انقالب  ها و .... تاريخچه فداييان خلق را از كنش كيفرخواست
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نوز . آنان با اين مبناي عجيب و غريب! به منابع هاند بهمن تحرير كرده
ها دسترسي  كنند كه هيچ كس تا كنون به آن سري! استناد مي

توان  ناميد؟  آيا مي  "پژوهش"توان چنين كاري را  . آيا مياست نداشته
اي را پژوهشگر خواند؟ مسلماً خير!  يا نويسندگاني با چنين كارپايه  نويسنده

رهنگ اي با ادبيات نوشتاري متفاوت از ف شده گرچه  كتاب به طور حساب
تواند خواننده آگاه را چنان مجذوب خود  امنيتي حاكم  تحرير شده، اما نمي

كند كه  حتا از محتوا و روش و به ويژه مباني مورد اتكاء آن غافل نمايد.  
گاني را بايد  به  داشت، چنين نويسنده طرح دعاوي وجود مي  اگر امكان

دگاه صالحه معرفي كرد اتهام اقدام مجرمانه از درجه شديد و سنگين، به دا
تا روشن شود تكيه و استناد به شكنجه با هر شكل و محتوايي جرم است. 

هاي جسمي و رواني  هيچ كس حق ندارد به اعترافاتي  كه ناشي از  شكنجه
است استناد نمايد چه رسد به اينكه مبناي كار پژوهشي خود قرار دهد!  از 

شكنجه با هر شكل و شرايطي  المللي انجام هاي  بين نظر حقوق و ميثاق
هاي ديكتاتور در جهان نيز رسماً اين  شود. همه دولت جرم محسوب مي

هاي جسمي و يا رواني  ها شكنجه اند. هرچند در زندان ها را پذيرفته ميثاق
ها دور از چشم ناظران و منتقدان و در  گيرد. اما همه آن صورت مي

گيرد.   د، پنهاني صورت ميهاي متعد ها و در پستوهاي زندان نهانگاه
كنند خود را مبرا از شكنجه  مقامات نيز با انكار و تكذيب مداوم سعي مي

معرفي كنند. روشن است كه موضوع مورد بحث ما  مربوط به دوره 
هاي ديرينه  جمهوري اسالمي و ماجراي هميشگي شكنجه و اعتراف گيري

، ميان دگرانديشاني در اين نظام هم نيست.  در مورد شكنجه توسط ساواك
مانند ما با جمهوري اسالمي اختالف جدي وجود ندارد. يعني احتياج به 
كوششي مضاعف نيست كه ثابت كنيم كه در رژيم شاه شكنجه وجود 
داشته و پژوهشگر امنيتي ما بگويد نه!  دروغ است! اتهام است! و ....  در 

ررسي نحوه اين جا بحث بر سر اصل شكنجه نيست، حتا بحث بر سر ب
شكنجه و شدت و يا ضعف آن و يا تشخيص ميزان جرايم و خالف حقوق 

چه كه موضوع را بكلي عجيب و  هم نيست. آن "كنندگان شكنجه"بشري 
كند استفاده از اسناد شكنجه براي مقاصد سياسي و يا پژوهشي  غريب مي

  است. "شدگان عليه شكنجه"و غيره 
   

  شدگان جرم است. تكيه به اسناد شكنجه عليه شكنجه

اتكاء به اسناد شكنجه توهين به ملت ايران است. توهين به انقالب 
ملت ايران عليه ظلم و جور رژيم محمدرضاشاهي است. انقالب ملت ايران 

هاي نظامي و  ها و دادگاه و كيفرخواست ها خانه بساط  ساواك و شكنجه 
ات جنبش انقالبي همه متعلقات ظالمانه آن را متالشي كرد. از اولين ثمر

ا و ه مردم، حتا پيش از اين كه رژيم شاه سقوط كند، توقف كارخانه شكنجه
سپس انحالل ساواك و آزادي همه زندانيان سياسي و از جمله اعضا و 

هاي فدايي خلق ايران و استقبال شورانگيز مردم از  هواداران سازمان چريك
ملت ايران بود كه   كليه زندانيان سياسي بود.  آري تنها با انقالب

مقام "، "بازجو"ها كه نامشان  منحل شد و همه آن رجاله "ساواك"
، " كيفرخواست نويس"، "ه نظامي دادگاه"،  "ركن دوم "، "امنيتي

هاي گوش به فرمان و خيل عظيم مأموران امنيتي و...  فرار را " دادستان"
  طيل گرديد. برقرار ترجيح دادند و دستگاه ظلم و شكنجه براي مدتي تع

دستي  كتاب با هم گان كار مجرمانه و نه فقط  ضد اخالقي نويسنده
چنان سنگين و قبيح است كه  "هاي سياسي مؤسسه مطالعات و پژوهش"

كلمات قادر به توضيح آن نيستند. ساواك شاه منحل گرديد. اما فقط  چند 
تار شدند. تن از همان بازجويان توليد كننده اسناد به چنگ انقالبيون  گرف

با توجه با آن فضاي خشم و عصبيت عمومي، بقيه شانس آوردند كه به 
موقع گريختند. حسيني جالد اوين هنگام دستگيري خودكشي كرد و پس 

هاي اسناد ساز،  از پنجاه و چند روز مرد. در آن شرايط اگر همه آن رجاله
كذا و  شدند تقريباً مرگشان حتمي بود. حال مؤسسه مطالعات گرفتار مي

سيرتان،  پخت اين ديو نويسنده مجهولي به نام محمود نادري، صرفاً از دست
  زنند!! تاريخچه و هويت  فداييان پيش از انقالب را رقم مي

دراين جا من به چند منبع منتشر شده كه مستقيم و غير مستقيم به 
 كنم تا شوند  اشاره مي هاي فدايي خلق مربوط مي روندهاي مبارزاتي چريك

معلوم شود كه نويسنده و مؤسسه مطالعات چه تعمدي در كار مجرمانه 
ها  اند. معرفي اين منابع به معناي قبول و يا رد همه مطالب آن خود داشته

نيست. اما يك پژوهشگر با پرنسيب لزوماً بايد همه را مورد بازبيني 
حتا ضد و موشكافانه قرار دهد تا بتواند از ميان انبوهي از مطالب متفاوت و 

  نقيض راه خود را براي دستيابي به حقيقت بگشايد.
مجموعه مقاالت   "جنگي در باره زندگي و آثار بيژن جزني"كتاب   -ا

در پاريس  1378نسخه در بهار سال  1500توسط انتشارات خاوران در 
چاپ و منتشر شد.  اين كتاب حاوي بيست و شش مقاله و مطلب  متنوع  

سط بيست و شش تن از فعاالن با گرايشات فكري مختلف و يادواره  كه تو
ها است. اين كتاب به هر  اي  از مبارزات چريك در باره بيژن جزني و پاره

حال يكي از منابع مهم  براي شناخت  سير مبارزات بيژن جزني  و تا 
ها... جز در  شود. اما نويسنده كتاب چريك ها محسوب مي حدودي چريك

زينشي به نوشته خانم ميهن جزني كه در يك مجله چاپ اي اشارات گ پاره
  كند.  اي نمي شده بود به هيچ يك از مقاالت اين كتاب اشاره

نوشته آقاي  "ناكامي چپ درايران -شورشيان آرمانخواه "كتاب  -2
در تهران منتشر شد. اما  نويسنده كتاب  1380مازيار بهروز در سال 

ها را  كوشد چريك موقعي كه مي  643ها... فقط يك جا در صفحه  چريك
كتاب آقاي بهروز  127وابسته مالي بيگانه معرفي نمايد عبارتي از صفحه  

كند  كند كه خود آقاي بهروز از آقاي ماسالي موضوعي را نقل مي نقل مي
كه ناقص و نامعلوم است. به هرحال نويسنده حتا  كتاب آقاي بهروز را كه  

لق (هرچند با اطالعات كم و نواقص بسيار) هاي فدايي خ به مسايل چريك
  گيرد. كند ناديده مي برخورد مي

ها در نشريه  چند مصاحبه كوتاه  با برخي از بازماندگان آن سال -3
)،  درج شده كه مربوط به  برخورد با برخي مطالب كتاب 79آرش (شماره  

  شورشيان آرمانخواه است. 
زندان نوشته عباس خاظرات  "من يك شورشي هستم"كتاب   - 4 

در تهران منتشر شد. در اين كتاب  سماكار با  1381سماكار در سال 
گان را با  هايي كه خود از سر گذرانده خواننده تشريح و توصيف شكنجه

كند. در اين  ي واقعي  شكنجه و درد طاقت فرساي شالق آشنا مي"معنا"
ل آن با اين كتاب وصيت نامه كوتاه خسرو گلسرخي درج شده كه  سطر او

من يك فدايي خلق ايران هستم و شناسنامه من جز "شود:  عبارت آغاز مي
چنين كتابي كه در همان تهران چاپ  "عشق به مردم چيز ديگري نيست.

  و منتشر شده به كتاب پژوهشگران امنيتي راه نيافته است.
 "سير تحول جنبش چپ ايران و عوامل بحران مداوم آن "كتاب  -5

در خارج كشور منتشر شد. در صفحه   2001ماسالي  در سال نوشته حسن
ارديبهشت  30روزنامه اطالعات مورخ   اين كتاب تنها كليشه  242و  241

  است. ) چاپ شده1355( 2535و دو خرداد سال 
، نخستين زندان سياسي زنان به كوشش ويدا  "داد داد و بي"كتاب  - 6

ر شد. جلد اول آن در سال حاجبي  در دو جلد در خارج از كشور منتش
در تهران منتشر شد. متأسفانه هر دو جلد آن اكنون نزد من نيست  1383

تر آن ها را قيد كنم.  و نتوانستم نگاهي به آن ها بيندازم تا مشخصات دقيق
داد حاوي خاطرات زندان بيش از سي تن از زنان زنداني  كتاب داد و بي

هاي  اقعي تاريخ مبارزات چريكسياسي زمان شاه است كه هر پژوهشگر و
فدايي خلق جداً به مطالعه آن ها نياز دارد. با وجود اين كه يك جلد آن در 

امنيتي ما حتا  -نگاران  اطالعاتي است اما تاريخ ايران چاپ و منتشر شده
  اند. نامي از آن نبرده

  

  
هاي  ها و ابراز ندامت زندان – "شدگان اعترافات شكنجه"كتاب  -7
نوشته يرواند آبراهاميان و ترجمه رضا شريفيا  در  -در ايران نوين علني
در سويد چاپ و منتشرگرديد. اين كتاب گرچه احتياج به  2003سال 

اي در مورد اعترافات  تصحيح و تدقيق دارد اما يكي از منابع تحقيقي پايه
ايران در "و مسايل بازجويي است. از همين نويسنده كتاب   زير شكنجه

تر منتشر شده مطالبي مربوط به مبارزات  كه پيش "ن دو انقالبميا
تاريخ بيست  "است. در ضمن كتابي به نام هاي فدايي خلق درج شده چريك

ها  نوشته سرهنگ غالمرضا نجاتي سال  "57و پنج ساله تا انقالب بهمن 
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بود كه چندين صفحه به مبارزات چريك ها اختصاص  پيش منتشر شده
هاي پيش مطالعه كردم كه متأسفانه در  كتاب اخير را سالدارد. (من دو 

  اختيار ندارم).   
شكل گيري جنبش چريكي  – "هاي آرزو سفر با بال"كتاب  -8

نوشته نقي   -فداييان خلق؛ انقالب بهمن و سازمان فداييان خلق اكثريت
ها،  در سويد منتشر شد. نويسنده كتاب چريك 2004حميديان در سپتامبر

شارات خارج كشور بي خبر نيست. هر جا كه براي اثبات نظر خود از انت
ها را نادرست و بدور از  كند و اغلب آن الزم ببيند به آن ها اشاره مي

هاي  كند. كتاب من در ايران چاپ نشد اما نسخه حقيقت معرفي مي
شك نهادهاي امنيتي نيز به آن دسترسي  متعددي در كشور ديده شد و بي

تر كپي بخش نخست آن در  ندين نسخه از اين كتاب و بيشاند. چ داشته
  است ايران دست به دست گشته

اي به  ها... در سراسر كتاب قطور خود هيچ اشاره نويسنده  كتاب چريك 
ي كه از امكان انحصاري دسترسي به منابع ا  كند. از نويسنده اين كتاب نمي

بر خور دار است هاي سياسي جمهوري اسالمي  مؤسسه مطالعات و پژوهش
هاي فدايي خلق  و مدعي است كه موضوع كتابش پژوهش در باره چريك

تر مسايل آن مربوط به  است آيا پذيرفتني است كه از وجود  كتابي كه بيش
مسايل پشت صحنه و مناسبات و روابط دروني مبارزان آن دوره است به 

مطالب كتاب كلي بي اطالع  باشد؟! به ويژه آن كه بخش قابل توجهي از 
هاي  گزاران چريك ياد عباس مفتاحي يكي از بينان من، به نقل از زنده

گيري  فدايي خلق است. اين مطالب يكي از منابع بسيار مهم در زمينه شكل
ها) و مناسبات دروني يكي از دو گروه تشكيل دهنده   (همان نخستين كنش

ت، كتاب من  ها است. طبيعي است كه به دليل عدم تمركز اطالعا چريك
ام. اما متأسفانه  نه كامل است و نه من هيچ ادعاي تاريخ نويسي كرده

را خط كشيدند تا  ها... دور اين مطالب نويسنده يا نويسندگان كتاب چريك
پروژه خاصي را بدون دغدغه عليه هرچه كه جنبه ارزش و اعتبار انساني و 

سي صدها هزار از هاي سيا ها دارد حتا از ضمير خاطره مبارزاتي چريك
  مبارزان و عالقمندان آن دوران پاك كنند.

هاي فدايي  از انتشارات سازمان چريك "حماسه مقاومت"كتاب   -9
خلق ايران است كه  پيش از انقالب منتشر شد و در سال هاي اخير نيز 

 "بذرهاي ماندگار "توسط خود اشرف دهقاني تدقيق و منتشر شد و كتاب 
منتشر شد كه به مسايل فرار از   2005كه در آوريل  نوشته اشرف دهقاني

سرود "پردازد.  و نيز كتاب  زندان و جريان پيوستن به سازمان  و غيره مي
در خارج از كشور   2005خاطرات مادر سنجري در زانويه   "پايداري

منتشر شد كه روايتي است از زبان  مادر دو چريك جان باخته فدايي 
  جري!. خشاريار و كيومرث سن

ها را من در اختيار دارم و احياناً منابع ديگري هم وجود دارد  اين كتاب
  اطالع هستم.  ها بي كه از آن
هاي مختلف فدايي مطالب متعددي  هاي اينترنتي شاخه در سايت -10

گري  هاي فدايي  وجود دارد كه هر پژوهش پيرامون تاريخچه چريك
  د  .جويي بايد آنان را مطالعه نماي حقيقيت
بهمن، نيز  19به مجموعه انتشارات خارج كشور و از جمله نشريه  -11

  بايد مراجعه كرد.
  

  تاريخ نويسي؛ عرصه ديگري از مبارزه!

به گمان من روح كلي و هدف و مقصود اصلي تحرير كتابي با پشتوانه 
هاي مبارزان اسير، از سر  اسناد گزينشي گزارشات دواير امنيتي و بازجويي

تاريخي يكي از رقباي سياسي روحانيون حاكم در يك دهه پيش  بازكردن
  از انقالب است. 
گان كتاب كوشيدند در پروژه تاريخ سازي جمهوري اسالمي،  نويسنده

اي پيش از انقالب را از هر نوع رقيبي پاك كنند و ه فضاي سياسي سال
اهللا خميني را به عنوان يگانه جريان  روحانيون سنتي به رهبري آيت

هميشه فعال و مبارز آشتي ناپذير با رژيم شاه معرفي كنند. آنان پس از 
انقالب و كسب قدرت دولتي تمام رقباي سياسي خود مانند مجاهدين 
خلق، جبهه ملي و نهضت ملي، حزب توده و كليه نيروهاي چپ را سركوب 

گيري از همه  كرده و از صحنه فعاليت سياسي بيرون راندند. آنان با بهره
كانات دولتي بر پروسه مبارزاتي پيش از انقالب رقباي سياسي خود نيز ام

خط بطالن كشيدند. براي هريك از آنان پرونده سازي كردند. به تخريب 
شخصيتي و مبارزاتي (آن هم به طور يك جانبه و با سوء استفاده از 

هاي  آرشيوهاي امنيتي رژيم سابق)، دست زدند. حال نوبت  به چريك
شان به طور جدي خالي است.  ق رسيد. اما در اين زمينه دستفدايي خل
زد خاص و عام است. در دهه پاياني رژيم شاه،  ها زبان هاي چريك جانفشاني
هاي فدايي خلق پس از حمله به پاسگاه ژاندارمري  سياهكل،  چريك
ناپذير با رژيم ديكتاتوري شاه  در  اي سرسختانه و جسورانه و آشتي مبارزه

در زدو خوردهاي مسلحانه  ها فتند. ايستادگي و مقاومت چريكپيش گر
و در  "كميته مشترك ضد خرابكاري"هاي اوين و  گاه خياباني و در شكنجه

هاي نظامي، آن چنان انعكاسي در جامعه داشت كه حتا به گوش  دادگاه
تأثير جنبش چريكي چنان گسترده بود كه حتا در « شاه هم رسيد. 

اه با وزير دربارش بازتاب يافت. گزارش شده كه او گفتگوهاي خصوصي ش
عزم و اراده آن ها در نبرد اصالً "گفته است:  1354دي 23در يك مورد در 

دهند. مردها  ها تا آخرين نفس به جنگ ادامه مي باوركردني نيست. حتا زن
قرص سيانور در دهانشان دارند و براي اين كه دستگير نشوند خود كشي 

خواست خودش را رهبري مدرن و  ه ، حتا زماني كه ميشا "كنند. مي
آورد.  آزادانديش نشان دهد، مشهور بود كه زنان را پايين تر در نظر مي

هاي زن نمونه ديگري از تأثير اين جنبش  شگفتي او نسبت به رفتار چريك
(از كتاب شورشيان آرمانخواه » ترين مقام رژيم شاهنشاهي بود. بر عالي

. سخنان 1380چاپ شمشاد تهران  105-104بهروز صفحه نوشته مازيار 
هاي  شاه از كتاب خاطرات علم وزير دربار شاه است. من اين كتاب را سال

  پيش خواندم اما متأسفانه در اختيار ندارم. ) 
اما وجود آنان را  ها از منابع باال بي خبر نيست. نويسنده كتاب چريك

هاي رژيم پيشين را  ف به اسناد بازجوييگيرد تا اتكاء صر آگاهانه ناديده مي
... ناگزيري  "گويد:  پيشگفتار خود مي 22جلوه دهد. وي در صفحه   به حق

هاي فدايي  است كه بازماندگان چريك از بابت تكيه بر اسناد از آن رو بوده
هاي دهه  اي در جريان فعاليت بنا به هر علتي، از جمله، ايفاي نقش حاشيه

اند. اگر چند  اند و يا بيان كرده ر خاطرات خود را نوشتهپنجاه گروه، كمت
كتاب در اين باره انتشار يافته؛ عموماً در برگيرنده حوادث پس از انقالب 
اسالمي است كه البته آن نيز براي تدوين تاريخچه اين دوران، بسيار 

    "ناكافي است.
كه هايي مورد نظر شما بوده  گويي هم حدي دارد.  چه كتاب دروغ

ناكافي هستند؟ آيا هيچ ضرورتي در نام بردن يكي دوتا از آن 
احساس نكرديد تا دست كم خوانندگان عادي  "بسيار ناكافي"هاي كتاب
تان را متقاعد كنيد كه  دست يازيدن  به منطق و متد مخرب و  كتاب

است؟ نه!  بوده "ناگزيري"واقعاً از روي  ها خانه مجرمانه اسناد شكنجه
ها نيست. موضوع در تخريب هويت مبارزاتي  همين سادگيموضوع به 

هاي فدايي خلق است. موضوع بر سر تاريخچه مبارزاتي يك دهه  چريك
هاي فكري  پيش از سقوط رژيم شاه است. موضوع مربوط به كشمكش

هاست. در اين جا نيز كشمكش ايدئولوژي نظام  سياسي ميان ايدئولوژي
سي پيشين ادامه دارد، آن هم نه پيرامون حاكم با يكي از دگرانديشان سيا
هاي جاري و آينده بلكه پيرامون مبارزات  مسايل زمان حاضر و نه  فعاليت

يكي دو دهه پيش از انقالب!. در يك كالم موضوع مربوط به كشمكش بر 
سر تاريخ مبارزات ملت ايران در چند دهه پيش از انقالب است. ببينيد 

ار كتاب با چه لحن و مضموني شروع اولين جمالت آغازين پيشگفت
اي كه  هاي مسلحانه اگر بتوان چند عمليات نظامي و يا درگيري"شود:  مي

هاي  بين مأمورين ساواك و كميته مشترك ضد خرابكاري با اعضاء سازمان
روي داد را   1349 -1357هاي  مسلح و مخفي را كه در خالل سال

  "جنبش مسلحانه ناميد، بايد..."
در اين جا  نه مدافع مشي مسلحانه چريكي هستم و نه در  خوب! من

ها برخيزم!  مبارزه  اين نوشته قصد دارم به دفاع از آن حتا در آن سال
مسلحانه در يك دهه پاياني رژيم شاه به موفقيت دست نيافت. آن شرايط و 

است. اما  شود چرا كه آن دوره  به تاريخ پيوسته ها ديگر تكرار نمي آن تالش
تواند مستمسكي براي نفي  ها  مي يا ناكامي آن راه و روش مبارزاتي چريكآ

هاي شريف و شجاعي باشد كه به  هاي معنوي و احساسي انسان همه ارزش
قصد بهروزي و رهايي زحمتكشان كشورمان با  دست خالي به جنگ ديو 

هاي نفتي رفتند؟  نفي هويت و موجوديت نسلي شوريده  سرمست از پول
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مان قدم در راه مرگ  عشق بهروزي و رهايي زحمتكشان ميهنكه به 
وجداني محض  انصافي و بي گذاشته بودند، اگر نه ظالمانه بلكه دست كم بي

  است. 

  
  جنبش مسلحانه؛ بي ريشه بود؟!

آوري به مبارزات قهر آميز چريكي را تحت تأثير جاذبه  كتاب روي
د.  كتاب علل و عوامل شورش كن جهاني و رفتاري كامالً تقليدي معرفي مي

روشنفكران انقالبي چه با گرايشات فكري ماركسيستي و چه مذهبي عليه 
گيرد. در آن  استقرار رژيم خودكامه محمدرضاشاه را به كلي ناديده مي

شاهانه،  هاي ها و نوآوري رفت ها رژيم شاه عليرغم ظواهر درخشان پيش سال
رفت. همين تناقضات  خود  فرو مي چال تناقضات ذاتي سال به سال به سياه

هايش به  بودند كه كل رژيم شاهنشاهي را با همه آن هيبت و زرق و برق
ها و استراتژي سياسي  مبارزاتي  ها هم با تحليل ورطه سقوط كشاند. چريك

خاص خود، عليه رژيم شاه مبارزه كردند و در بعد  كلي و عمومي آن در 
نقش مؤثري ايفا كردند. با اين حال تعميق و عيان كردن آن تناقضات 

نويسنده كتاب مزبور، هيچ گونه علل داخلي و انگيزه و انرژي دروني براي 
  شورش جوانان و دست زدن به مبارزات مسلحانه قايل نيست.

  به بيان ديگر نويسنده كتاب مدعي است كه انگيزه شروع مبارزه
د مبارزات ملت ايران در مسلحانه به كلي وارداتي است. چرا؟ شايد ادعا كنن

آميز و غير مسلحانه بوده و  چند دهه پيش از آن تاريخ، همواره مسالمت
است.   اي از مبارزات قهرآميز با ديكتاتوري حاكم وجود نداشته هيچ پيشينه

فكري و نظري و  هاي شايد از نظر نويسنده  همه گونه شرايط براي تالش
آميز در كشور  ارزات مسالمتسياسي و عملي مانند تشكيل احزاب و مب

گرانه جدا از توده  بردن به سالح فقط از وسوسه شورش وجود داشت و دست
ها نيز هيچ شناختي  است. چريك ي مردمي ناشي شده و بدون هيچ پشتوانه

گر مانند  هاي بزرگ سلطه پيوند با دولت از اختناق و شرايط ديكتاتوري هم
شناخت اوضاع كشور، جامعه و سطح آمريكا نداشتند. و هيچ تالشي براي 

رشد نيروهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي صورت ندادند. 
ببينيم نويسنده  براي اين كه جنبش مسلحانه چريكي را به مانند  قارچ 

كند در همان صفحه نخست  بدون هيچ ريشه و انگيزه و اصالتي معرفي 
چرايي پيدايش اين جنبش را  بايد "دهد:   پيشگفتار خود چگونه ادامه مي

در متن مبارزات مردم در برخي از كشورها، عليه اشغالگران و يا حاكمان 
با همين حكم كلي است كه   "مستبد و ديكتاتور خود جستجو كرد.

خواننده بايد نتيجه بگيرد  دليل  پيدايش جنبش مسلحانه در ايران در 
ه است و نه در متن ؟  نهفت"برخي از كشورها"متن مبارزات مردم در 

مبارزات  پر فرار و نشيب ملت ايران عليه ديكتاتوري! اما پژوهشگر محترم 
گي را اين چنين بيان  ريشه پيشگفتار خود اثرات اين بي 22ما در صفحه 

آنچه براي نگارنده به هنگام تدوين اثر اهميت داشت، بازيابي  "كند:  مي
ايه انداخته بود و راهي را هاي سياسي جامعه س رخدادي است كه بر كنش

چطور شد؟ با   "داد... براي سرنگوني رژيمي ديكتاتوري و وابسته نشان مي
كنيد چرا  زا بودن جنبش چريكي اعتراف مي اين گفته، شما صريحاً به درون

راهي براي سرنگوني رژيمي "كه جنبش چريكي بنا به گفته خودتان 
بايد از بيرون از كشور و جامعه  داد پس چرا نشان مي "ديكتاتوري و وابسته

كنند كه علت پيدايي  ايران نشأت گرفته باشد؟  از يك طرف فتوا صادر مي
اين جنبش را بايد در متن مبارزات كشورهاي ديگر جست ولي از طرف 

هاي سياسي جامعه  برند كه بر كنش ديگر از آن به عنوان رخدادي نام مي
ديكتاتوري حاكم بر كشورمان (صرف و راهي براي سرنگوني   سايه انداخته

نظر از درستي يا نادرستي آن)  نشان داد.  آخر چگونه است كه جنبشي 
ريشه و  تقليدي با چند زدو خورد مسلحانه با مأمورين ساواك آن هم با   بي

هاي سياسي جامعه  تواند  بر كنش مطالعه چند رمان انقالبي وارداتي، مي
انداختن بدون هيچ علت  يه بيندازد؟  اين سايهتأثير بگذارد و حتا بر آن سا

و انگيزه ناشي از متن مبارزات ملت ايران عليه حكومت شاه! بكلي بي معنا 
بخش ملت ويتنام  ماند كه انقالب الجزاير يا جنگ آزادي است. مثل اين مي

هاي متعدد در  گيري ها و گروگان يا حتا مثالً هواپيما ربايي فلسطيني
هاي سياسي جامعه ما سايه  توانستند بر كنش همه ميكشورهاي ديگر 

پذيريد  بيندازند!؟.  شما بدون اين كه متوجه باشيد با اين نظرتان رسماً مي
هاي اوليه و ثانويه  كه جنبش مسلحانه دريك دهه پاياني رژيم شاه بر كنش

روحانيت سنتي مبارز و غير مبارز و ديگران سايه انداخته بود! اگر اين است  
اي در ميان مبارزات مردم ايران نداشته باشد؟  پس چرا بايد هيچ ريشه

يابد حتماً داراي  يعني هر جرياني كه به كسب قدرت سياسي دست نمي
ريشه و انگيزه در درون كشور نيست. با چنين داليلي ديگر چه ايرادي 

هاي موجود درگذشته و حال وارد ساخت؟ شايد  توان به همه ديكتاتوري مي
ييد كه چون چند سال بعد! در ايران انقالب اسالمي شد، از اين رو همه بگو

گويي  نوع مبارزات پيشين بي ريشه و انگيزه بودند؟!   آيا با اين ضد و نقيض
  نويسي كرد! شود تاريخ مي

  
  

  بود؟؟ "رفتار كامالً تقليدي "آيا جنبش مسلحانه؛  

بار ديگر به ادامه تر توضيحات باال لطفاٌ  حال براي روشن شدن بيش
يعني انتخاب مشي مسلحانه به  "همان صفحه نخست پيشگفتار بنگريد: 

عنوان يگانه و يا مؤثرترين راه براي فايق آمدن بر ديكتاتوري شاه پيش از 
بود  رفتاري كامالً تقليديآن كه انتخابي آگاهانه و از سر ناگزيري باشد، 

( تأكيد با حروف "ه داشت.را پنهان نگا اين تقليدهاي آن،  كه جاذبه
تر از من است). خوب روشن است كه پژوهشگر ما معتقد است كه  درشت

نبود. شايد اين نظر را كسان   "تقليد"جنبش چريكي در اساس چيزي جز 
تر توضيح  دانم كمي بيش باشند. در اين جا بي مناسبت نمي ديگري داشته 

  دهم:
  كانون جنبش اعتراضي كجا بود؟

اين مساله بايد نگاهي گذرا به شرايط يكي دو دهه پاياني  براي توضيح
رژيم شاه بيندازيم و ببينيم اوضاع  و شرايط  مبارزات سياسي و اجتماعي 

ها  ها  روندها  و تحوالتي در سطح ملي و مشابه آن چگونه بود.  درآن سال
اي از كشورهاي جهان جريان داشت. ميان بسياري از كشورهاي  در پاره
اي التين و برخي از كشورهاي  خاورميانه مانند تركيه و ايران، از نظر آمريك

هاي جدي  هاي سياسي، مشابهت اقتصادي و اجتماعي و انديشه -سياسي
. از يك طرف بين اين جوامع در گذار از شرايط اقتصادي وجود داشت

اجتماعي و فرهنگي ماقبل صنعتي (با درجات و سطوح مختلف) با 
هاي بسيار وجود داشت و از  تركيب قدرت حاكم، شباهتدر  ها جابجايي

نظامي يا فردي هاي  هاي ديكتاتوري طرف ديگر در همه موارد با حكومت
روبرو بودند كه به درجات مختلف،  سلطه  و دخالت خارجي   غيرمذهبي

(به ويژه آمريكا) را در امور سياسي، اقتصادي و نظامي و امنيتي و غيره  
اي كم  هاي توده كردند. در اين كشورها بتدريج جنبش كشورشان لمس  مي

شد. ديكتاتورها به طرق مختلف اين  و بيش مستمر اعتراضي  محدود مي
  بودند.  ها را سركوب كرده و از نفس انداخته جنبش

هاي  در كشورمان مبارزات خود به خودي كارگران و ديگر اليه
دي و اجتماعي  اصالحات ها در شرايط متناقض رونق اقتصا اجتماعي  توده

شاه از يك سوي و تحكيم ديكتاتوري سيستماتيك فردي شاه و 
كننده اعتراضات از سوي ديگر، دچار افت  گيري هاي خشن پيش سركوب

محسوسي گرديد. اما در مقابل، با گسترش شهرها و با افزايش سريع 
 هاي مختلف در كشور و رشد كمي و كيفي جامعه ها و دانشگاه دانشكده

هاي روشنفكري  هاي اعتراضي فزاينده در محيط فرهنگي  و هنري، جنبش
جويي،  خواست آزادي و  هاي دانش يافت. درمحيط  جويي  شدت  و دانش

تر و  شد بلكه همواره جدي صداي اعتراض به ديكتاتوري نه تنها قطع نمي
هاي بسياري از كشورها،  شد. طي چندين سال دانشگاه ترهم مي راديكال

ي خودي و سلطه ها ز و كانون مستمر اعتراض به نظم  ديكتاتوريمرك
روشنفكري  -هاي فعال سياسي خارجي آمريكايي  و منبع تغذيه سازمان

هاي اجتماعي  هاي فكري مدافع اليه بودند. در كشورمان، جريان شده
به شدت سركوب  42سنتي، كه درپي قيام پانزده خرداد  –مذهبي 

در پي سركوب بردند.  نشيني و انفعال به سر مي ببودند در وضعيت عق شده
ترين ابزار تبليغ  اهللا خميني از استفاده از مهم اي، روحانيون پيرو آيت توده
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بودند. ديگر منبري جز براي  سياسي يعني منابر  منع شده -مذهبي
خواني و دعا و ثنا به ذات ملوكانه براي روحانيون معترض باقي نماند.   روضه

فعال و خارج شدن از متن اصلي مبارزه عليه شاه، آنان را از وضعيت ان
داشت. همين  ترو در نتيجه متالشي شدن كامل مصون نگاه هجوم بيش

عملي و حفظ نيرو، نقطه قوت آنان در مراحل بعدي مبارزه و كسب  بي
برخي از روحانيون سنتي متوجه  كانون   ها قدرت سياسي شد. در آن سال

اهللا مطهري و  اضي دانشجويي شدند. افرادي مانند آيتفعال و زنده اعتر
ها و منبرهاي خود به سوي دانشگاه روي آوردند و  خانه برخي ديگر، از طلبه

گاهي به ابراز نظر  هاي مجاز دانش گاه در حسينيه ارشاد و در تريبون گاه
  پرداختند. مي

  خواهي ملت ايران عليه ديكتاتوري شاه!   صداي آزادي

كر سياسي طي دوران جنگ سرد و در مقياس جهاني از نظر ف
ها و  لنينيستي بر بخش وسيعي از جنبش  -هاي ماركسيستي انديشه

بخش سيطره داشت. تقريباً هيچ جنبش راديكال اجتماعي  انقالبات رهايي
نبود كه تفكرات و گرايشات ماركسيستي در آن اگر نه مسلط  بلكه نقشي 

مبارزان و ادامه دهندگان پيگير اين جدي نداشته باشد.  رهبران و 
ماركسيستي قرار  هاي ها، به اشكال مختلف تحت تأثير انديشه جنبش

كردند. در كشورمان نيز همين وضعيت به  داشتند و حتا از آن  تغذيه مي
هاي سياسي جنبش  وجود آمده بود.  نظريات ماركسيستي بر كنش

لين بار بخش جوان و نو بود. براي او اعتراضي روشنفكري سايه انداخته
جوي مبارزان مذهبي، به مطالعه برخي از آثار و ادبيات ماركسيستي روي 

اي از آنان در اواسط دهه چهل، با تشكيل سازمان مخفي  آوردند. عده
مجاهدين خلق ايران، راه نويني متفاوت از مبارزات جريانات مذهبي 

  يش گرفتند. پيشين، براي مبارزه با استبداد و ديكتاتوري در پ
گذشت، كانون  با توجه به اوضاع  و شرايط جديدي كه در كشور ما مي

هاي روشنفكري و  اي و طبقاتي، به محيط هاي توده و ثقل جنبش
هاي سياسي آنان نيز بتدريج  جويي منتقل شد. به همين دليل  كنش دانش

هاي سياسي جديد با  هاي سياسي جامعه سايه انداخت. جنبش بر كل كنش
سابقه مبارزاتي و اراده و  هاي بي ركيب اجتماعي كم و بيش فعال  و شيوهت

يافتند. در حقيقت  عزم آرماني در مبارزه با ديكتاتوري شاه، تبارز مي
اي، به مثابه بخشي از  جنبش اعتراضي روشنفكري در غياب اعتراضات توده

بداد و  خواهي و خشم كل ملت ايران عليه است مردم ايران، به صداي آزادي
  ديكتاتوري فردي شاه تبديل شد.

     

  

  
  

  ماركسيسم انقالبي!  
به مانند بسياري ديگر از كشورهاي  هاي ايران  نسل جديد ماركسيست

مشابه در آمريكاي التين، حاوي گرايشات انتقادي راديكال نسبت به سلف 
دهندگان و فعاالن روشنفكري  نسل خويش هم بود. رهبران و سازمان

هاي جدي و  يستي، تقريباً پيوندي با جنبش طبقه كارگر و يا اليهماركس
و تفكر رهايي طبقات   محسوسي از توده زحمتكشان نداشتند. آنان انديشه

ستمديده را بدون اين كه بتوانند پيوند مؤثري با جنبش هرچند محدود 
آنان داشته باشند، مستقل از خود آنان در ميان روشنفكران و دانش جويان 

هاي مخفي راديكال،   دادند. در شكل گيري محافل و گروه سترش ميگ
اي  مبارزات اقتصادي خود انگيخته كارگران و به طور كلي مبارزات توده

هايي ديگر به آن معنا  اعتراضي عمالً جايي نداشت. چرا كه چنين جنبش
وجود نداشت. آن ميزان پراكنده اعتراضات و يا اعتصابات محدود كارگري 

عموماً منقطع و كوتاه و مشخصاً اكونوميستي بودند و به همين خاطر  نيز
خواهانه   بر انرژي و حساسيت  فكري و عملي  راديكاليسم  انقالبي آزادي

هاي مبارز  نيز پي در  ضد ديكتاتوري تأثير كاهنده  داشتند. محافل و گروه
ي شدند. اين وضعيت جدا از عامل بيرون پي توسط ساواك متالشي مي

دار غفلت و سستي  مبارزاتي و انحرافات  گري، به تأثيرات ريشه سركوب
شد.  قضاوت مبارزان  نظري  رهبران نسل پيشين نسبت داده مي

ماركسيست انقالبي نسبت به رهبران حزب توده اين بود كه آنان  در 
، توده آماده و  32و هشت مرداد سال   هاي تاريخي كودتاي بيست موقعيت

عنصري شخصيتي و با   عملي وسست يافته حزبي را با بي ازمانتشكيالت س
لنينيستي،  - اصيل ماركسيستي هاي طلبانه از انديشه دركي غلط و فرصت

در دامن دشمن رها كرده و خود به خارج از كشور گريختند. از آن پس 
  هرگز نتوانستند كاري جدي در مبارزات داخل كشور انجام دهند.

  
  هاي مستقالنه! و روش ماركسيسم انقالبي

ها و رفتارهاي  هاي اقتصادي و اجتماعي، شيوه با توجه به  مشابهت
شدند.  سياسي و مبارزاتي نيروهاي انقالبي خواه نا خواه به هم شبيه مي

پذيرفتند. تجربه  گذاشتند و متقابالً تأثير مي آنان بر هم تأثير مي
ري از كشورها را متوجه آميز انقالب كوبا مبارزان جوان در بسيا موفقيت

اي پيشين  هاي متفاوت از مبارزات توده امكانات نوين مبارزاتي و شيوه
هاي  هاي روشنفكري كه ديكتاتوري ساخت. مبارزان برخاسته از محيط

هاي تازه  ها و شيوه تابيدند، در جستجوي راه نظامي و فردي و غيره را برنمي
هاي  راه "وشش براي يافتن دند. كز و غير سنتي مبارزه، به تالش دست

براي درهم شكستن ديكتاتوري و كسب قدرت سياسي، بتدريج در  "بر ميان
ها قرار گرفت و اين هم مستلزم رهايي از سنگيني بار نظري  سرلوحه تالش

ماركسيسم رسمي بود كه با دو گرايش بلوك اتحاد شوروي از يك سو و 
ند. نظريات اين دو شد حزب كمونيست چين از سوي ديگر شناخته مي

گرايش، مبتني بر دو شرايط متفاوت بود. گرايش بلوك شوروي، بر جنبش 
هاي زحمتكش جامعه متكي بود كه حزب  خود انگيخته كارگران و توده

گشت  پيشرو كارگري با برقراري پيوندهاي نزديك با اين مبارزات قادر مي
و انقالب و كسب  مبارزات پراكنده كارگران و زحمتكشان را به سوي قيام

قدرت سياسي  و ايجاد حاكميت سوسياليستي رهنمون سازد. چنين 
شرايطي در كشورمان وجود نداشت. گرايش حزب كمونيست چين مبتني 
بر تجربه صرف انقالب چين و براي كشورهاي نيمه مستعمره و نيمه 

شد كه در كشورمان با اصالحات ارضي و ساير تغييرات  فئودال تجويز مي
صادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي محلي از اعراب نداشت. اما تجربه اقت

كوبا مدل متفاوتي از هر دو نسخه و هر دو شرايط بود. شرايط سياسي و 
اجتماعي كوباي پيش از انقالب با شرايط كشورمان كم و بيش مشابهت 

 يافته گروه كوچكي جا، انقالب با حركت مسلحانه و سازمان داشت. اما در آن
ها آغاز گشت. اين كشور نه نيمه مستعمره بود و  از انقالبيون  در كوهستان

اي چشمگيري برخوردار بود. به اين ترتيب  نه از جنبش كارگري و توده
پيشروان انقالبي (نه حزب كارگري) شيوه ابتكاري جديدي را بكار گرفتند 

حزب  و موفق شدند قدرت سياسي در كوبا را به دست آورند و پس از آن
كمونيست را تشكيل داده كشور را به سوي سوسياليسم رهبري نمايند. 
تجربه انقالب كوبا در فروريزي تعصبات تئوريكي سهم بسزايي داشت. از آن 

ها و امكانات ويژه در هر كشوري  مستقل براي يافتن راه هاي پس كوشش
  لنينيست فزوني گرفت.  –بتدريج در ميان انقالبيون ماركسيست 

   
  ؟ يا ابتكارات نوين!"رفتارهاي كامالً تقليدي"

هاي  تر و تكيه بر توانايي هاي انقالبي با اعتماد به نفس بيش ماركسيست
خود به تالش دست زدند. در اواسط دهه چهل شمسي گروه انقالبي  بيژن 

هاي مستقالنه را براي شروع مبارزات مسلحانه در  جزني اولين گام
در همان مراحل اوليه تدارك، بازداشت و متالشي ها برداشت. اما  كوهستان

  ها متوقف نشد.   شد. ولي تالش
 اي هاي تازه در برخي از كشورهاي آمريكاي التين، ابتكارات و نوآوري

پديدار شدند. جنبش چريك شهري در آن كشورها ظاهر گرديد. در اين 
كهنه  كوبا ديگر "سيرامايستراي"موقعيت حتا تجربه موفقيت آميز مردان 

و قتل وي در  "چه گوارا"شده بود. با شكست  گروه چريكي جنگل 
بوليوي، روند مبارزان چريك شهري به سرعت رو به گسترش نهاد و 
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تر كشورهاي آمريكاي التين را فرا گرفت. برخي عمليات موفقيت آميز  بيش
 هاي مبارزه، براي تأمين هزينه ها تبليغي مانند سفير ربايي، حمله به بانك

هاي هدفمند تبليغي و غيره نظر جهانيان به ويژه نيروهاي چپ  گذاري بمب
زمان جنبش مقاومت مسلحانه  انقالبي را به خود جلب كرد.  تقريباًً هم

هاي فلسطيني و كشورهاي عرب توسط  فلسطين در برابر اشغال سرزمين
اسراييل، وارد عمليات پر سروصداي هواپيما ربايي گرديد. مجموعه اين 
عمليات بر روحيه و عزم انقالبيون پيگير ضد رژيم شاه و سلطه آمريكا، 

گذاشتند. هر عمل و  اي،  تأثير مستقيمي باقي مي پوشي بدون هيچ پرده
اقدام  و هر سياست مبارزاتي كه در يكي از كشورها موفقيتي داشت، خواه 

ت. اين انگيخ اي را بر مي ناخواه  حساسيت انقالبيون با هر فكر و انديشه
برداشتن و تقليد نام دارد و نه در واقعيت چنين  تأثيرات متقابل نه كپي

  است.  بوده
هر شكل از مبارزه در تحليل نهايي تابع  شرايط ويژه سياسي و 

كننده دروني هر كشوري  فرهنگي اقتصادي و اجتماعي يعني عوامل تعيين
اي در جهان  ستردهها انعكاس گ بوده و هست. مثالً  هواپيماربايي فلسطيني

داشت و در آمريكاي التين روزي نبود كه هواپيمايي ربوده و به كوبا برده 
نشود، با اين حال در كشورمان هواپيما ربايي سياسي به جز سه مورد 

، اصوالً  به عنوان  يك تاكتيك مبارزاتي در پيش 49جداگانه در سال 
ها  بسيار زياد  ه فلسطينيهاي مبارزات مسلحان نشد.  با اين كه جاذبه گرفته

بود، اصوالً  مبارزه مسلحانه شهري در كشورمان هيچ شباهتي با آنان 
دانم، هيچ  گروگان گيري  نداشت.  در كشورمان، تا آن جا كه من مي
گيري سياسي حتا در برخي  سياسي هم انجام نگرفت. در حالي كه گروگان
ن هم درسطح بسيار بااليي  از كشورهاي اروپايي مانند آلمان و ايتاليا ، آ

  صورت گرفت. 
كشور كره جنوبي را در نظر بگيريم. اين كشور درآن  زمان وضعيتي 
نسبتاً مشابه كشور ما داشت. اما هيچ گاه در اين كشور مبارزات چريك 

 "پرقدرتي"اي دانشجويي  توده  شهري شكل نگرفت. آنان از جنبش
جويي پيش رفت. رها كردن آن و  اي دانش برخوردار بودند كه تا قيام توده

روي آوري به عمليات مسلحانه جدا از اين جنبش،  بدون برو برگرد 
ماجراجويي صرف بود. چرا كه جنبش دانشجويي در اين كشور با حمايت 

توانست ديكتاتوري حاكم را به عقب بنشاند.  در  ها در مجموع مي توده
يك شهري شكل هاي چر از ايران گروه  تركيه يكي دو سال پيش

بودند و زودتر هم سركوب  شدند. علت نه فقط ناشي از ضربات  گرفته
تر ناشي از  ها در اين كشور مربوط بود بلكه بيش سخت بر رهبري چريك

تحوالت سياسي در حاكميت تركيه بود كه  حاكمان نظامي جاي خود را 
ه ديگر رو دادند از اين رو جنبش چريكي در تركي مداران ميانه به سياست

  ادامه نيافت. 
  

   
  

  آغاز و ادامه مبارزات مسلحانه در ايران!

در كشورمان با كمي تأخير( نسبت به تركيه و آمريكاي التين)، جنبش 
چريكي با حمله به پاسگاه ژاندارمري سياهكل آغاز گشت. عمليات مسلحانه 
 در جنگل در واقع آغازگر مبارزات چريك شهري بود كه بالفاصله شروع

شد. سياهكل تكرار نشد. اما جنبش مسلحانه چريك شهري، تا انقالب 
بهمن با فراز و فرودهايش ادامه يافت. مبارزات مسلحانه شهري در ايران  

ترين مبارزات از كار در آمد  كه دامنه انعكاس  ترين وسرسخت يكي از قوي
بارزان و تاثيرات آن از وراي مرزهاي كشور بيرون رفت و توجه بسياري از م

در كشورهاي ديگر را جلب كرد.  در پاكستان مبارزات چريك شهري هرگز  
شكل نگرفت. مسايل اين كشور همسايه ما و هندوستان و به طور كلي 

  كشورهاي آسيايي و آفريقايي از جهات مختلف متفاوت بود.
در ايران طبقات اجتماعي مانند كارگران و توده دهقانان، حامي و 

م و فعال جنبش چريكي نبودند. اين طيف از نيروهاي پشتيبان مستقي
دردي با آن برخورد  اجتماعي با تعجب و ناباوري توأم با سمپاتي و هم

  هاي  تئوريكي و ايدئولوژيكي كه اعتقادات و آرمان كردند. در حالي مي
ها در حوزه مسايل طبقاتي جنبش كارگري قرار داشت. اين جنبش  چريك

نظري ديدگاه رهايي طبقه كارگر و شعار نهايي حاكميت با اين كه به لحاظ 
كرد. اما در پراتيك سياسي خود به طور جدي از  اين طبقه را دنبال مي

هاي اقشار  حمايت و تغذيه انساني و مالي  و معنوي و سياسي مستقيم اليه
گان، معلمان و روشنفكران  كرده ميانه اجتماع به ويژه دانشجويان و تحصيل

هاي پاييني  بخش خدمات   ادبيات و هنر و فرهنگ كشور و اليهو اصحاب 
بر خوردار بود.  در واقع جنبش چريكي از جنبش خود انگيخته كارگري بر 
نخاست بلكه از ميان اقشار ميانه جديد سربلند كرده و مورد حمايت 

هاي فدايي خلق با عمل سياسي  قرارگرفت. به بيان ديگر نام سازمان چريك
اي بود كه توانست تأثيرات  ي آن منطبق بود. با چنين پشتوانهو اجتماع

اي كه  جامعه باقي بگذارد. به گونه "عمومي "مستقيمي بر روان و روحيه 
هاي شديد ناشي از ضربات بسيار  عليرغم ناتواني تشكيالتي و محدوديت

بود، توانست در ميان   كه تا آستانه نابودي پيش رفته  55سنگين سال 
هاي  سنتي حاكم بر انقالب، پايگاه -از تفكرات  سياسي مذهبي دريايي

اجتماعي و حاميان گسترده مردمي بيابد و به اولين اپوزيسيون انقالبي 
عليه واپسگرايي رهبران انقالب تبديل شود. آري به پشتوانه همان اقشار 
اجتماعي داخل كشور بود كه جنبش چريكي توانست متولد شده و پا 

ن اقشاري كه جمهوري اسالمي كمر به نابودي آن بست و بگيرد. هما
ها را تعطيل،  توانست به ميران زيادي اين توده كثير را سركوب، دانشگاه

كردگان  جويان را از تحصيل محروم، شاغالن را از كار اخراج و تحصيل دانش
گان  را خانه نشين و در نهايت  خيل عظيمي از متخصصان  و تحصيل كرده

  آواره كشورهاي ديگر نمايد. كشور را 
در يكي دو سال پيش از شروع انقالب، جنبش چريكي در پي دريافت 
ضرباتي سهمگين چنان ناتوان شده بود كه قادر نبود بر روندهاي انقالبي 

تري باقي بگذارد. بدين سان بود كه ميدان در آن زمان از رقيب  تأثير قوي
سنتي، با داشتن حداقل  سياسيٍ -اصلي خالي ماند و منفعالن مذهبي
هاي مذهبي سنتي جامعه، توانستند در  پايگاه فكري و عملي در ميان اليه

يك موقعيت استثنايي به متن مبارزات مردم برگردند. آنان در پيوند و 
هاي اجتماعي خود، ماهرانه توانستند از محصوالت  ياري همان اليه

م، يعني غير سياسي هميشگي استبداد و ديكتاتوري در ميان توده مرد
 شان هاي سهل و آشناي ديرينه بودن آنان و الجرم  توسل جستن به آگاهي

  اي هاي عاميانه در آن زمان نبود به  گونه كه چيزي جز همان آگاهي
  انحصاري رهبري جنبش و انقالب را به دست گيرند. 

كنم كه دست جمهوري اسالمي در مورد  در اين جا بار ديگر تكرار مي
توانند روند چند ساله مبارزات چريكي را با  ها خالي است. آنان نمي كچري

نشيني و ضعف و  طلبي، خانه عملي، تسليم يي مانند: بيها سازي ترفند پرونده
اصيل مردمي  و اعتقادي و بد تراز   سستي سياسي ناشي از نداشتن انديشه

اواك شاه، از هاي ددمنشانه س همه با اعترافات و اقرارهاي ناشي از شكنجه
صحنه سياسي دهه پاياني رژيم شاه حذف كنند. از اين رو  چاره كار را در 
اتحاد و همكاري امنيتي ارثيه جنايت و شكنجه و دنائت ساواك شاه  و 

اند. آنان   يافته هاي آشكار و نهان  وزارت اطالعات جمهوري اسالمي و تحريف
رات امنيتي و انتظامي رژيم با اين ادعا كه اسناد بازجويي و گزارشات ادا

كنند، به جنگ تاريخ يك دهه پيش از  اي را عيان مي شاه حقايق ويژه
تر  هاي فدايي خلق رفتند. آنان هر چقدر كه به اسناد بيش انقالب چريك

اتكاء و استناد كنند به همان نسبت بايد به نقش جادويي شالق و شكنجه 
  ترتكيه كنند.  در كشف حقيقت!  بيش

فدايي خلق وجود  هاي ظر از هر قضاوتي كه در باره  چريكصرف ن
هاي فدايي خلق اعم از  دارد،  در اين جا بايد بگويم كه به طور كلي چريك

بودند كه خود  نه مشكل   اي باخته گان پاك زن و مرد، جزو نسلي از شوريده
نان داشتند و نه غم  جاه و مقامي و نه به دنبال به دست آوردن سهم 

هاي عميق  تري در آن دنيا!! آنان عموماً به حكم اعتقاد و آرمان بيش
دوستانه خود براي رهايي و خوشبختي زحمتكشان  دوستانه و ميهن نوع

بهاترين  بودند حتا گران ايران و ايجاد يك جامعه آزاد و مرفه حاضر شده
  زندگي يعني جان خود، را فدا كنند. هاي ارزش
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  مساله  ادبيات انقالبي!

گويد : بي  پيشگفتار خود مي 19ها در صفحه  نويسنده كتاب چريك
توان در كنار همه عواملي كه مبارزه مسلحانه را بر افروخت از  ترديد نمي

ادبيات انقالبي در آن روزگاران چشم پوشيد. به شهادت گزارش 
موجود و اسناد اطالعاتي، مطالعات اكثريت قريب به اتفاق  هاي بازجويي
مادر ماكسيم گوركي، « هايي چون هايي كه بازجويي شدند از كتاب چريك

گرديم گل  برمي«، اثر نيكالي استروسكي،  »چگونه فوالد آبديده شد«
اثر اتل » خرمگس«اثر ژان الفيت و » رزفرانس« و » چينيم نسترن مي

رفت. بر بستر چنين تصوراتي بود كه نوعي از مبارزه  تر نميليليان وينيچ فرا
  »مسلحانه در ايران رخ نمود و زبانه كشيد و سپس آرام گرفت.

كند  اند كه خواننده را متقاعد مي كلمات و جمالت طوري آرايش يافته
هاي فدايي خلق  ظهور چريك  ديدهجانبه نگري به پ كه نويسنده با همه

كند كه از تعصب و  چنين نيست! او تظاهر ميكند. اما  برخورد مي
ها، مبراست.   سياسي خاصي جز كشف حقيقت مبارزات چريك گيري موضع

چرا كه در قسمت انتهايي همين عبارات، منظور اصلي نويسنده ظاهر 
در "گويد  شود تا ذهن خواننده را با آن پر كند. دقت كنيد! ابتدا مي مي

از "توان] [نمي "حانه را بر افروخت ...كنار همه عواملي كه مبارزه مسل
نتيجه و حكمي كه در اين  "ادبيات انقالبي آن روزگاران چشم پوشيد

گيري  عبارت وجود دارد اين است كه عالوه بر عوامل تعيين كننده در شكل
كه نقشي كمكي و  "ادبيات انقالبي"مبارزه مسلحانه در ايران بايد مثالً به 

وجه كرد. اما نويسنده اين نظر صحيح را براي كننده داشت نيز ت تشويق
است. وي آن كاري را كه در كتاب  غالب كردن قضاوت غلط خود نوشته

كوشد  . وي ميكند گفتارش تئوريزه مي پرحجم خود انجام داده در پيش
هاي فدايي خلق را از هر گونه دانش و معلوماتي تهي نشان دهد تا  چريك

شان باقي نماند!. به همين  سياسي نيز براي هرگونه ارزش و اعتبار فكري و
  گيرد.   منظور جمالت بعدي وي آشكارا با جمالت پيشين در تناقض قرار مي

شهادت "نويسنده ضمن بر شمردن نام چند كتاب رمان، آن هم به 
مبارزان، (من  "اكثريت قريب به اتفاق" "اي موجوده  گزارش بازجويي

اي اسناد انحرافي و دور از واقع است) ه تر توضيح دادم كه اين بخش پيش
بر بستر چنين تصوراتي بود كه نوعي از مبارزه "رد: كه گي نتيجه مي

مطابق  "مسلحانه در ايران رخ نمود و زبانه كشيد و سپس آرام گرفت.
عبارت اخير، خواننده بايد نتيجه بگيرد كه فقط تصورات رومانتيك و 

نيروي محركه جوانان پرشور آن  انگيزه و  "كامالً تقليدي"رفتارهاي 
دادند و بس!. بدين ترتيب هيچ گونه انرژي و نيروي  ها را تشكيل مي سال

اي حتا از سوي توده روشنفكران و هنرمندان و شاعران و  محركه
هايي از اقشار ميانه جامعه  نويسندگان و دانشگاهيان و دانشجويان و اليه

دات تقليدي ساير كشورها بودند. ها فقط مصرف كننده تولي نداشتند. چريك
شناختند. و به زعم  نه شناختي داشتند و نه انديشه و تفكري را مي

اي با رژيم شاه  نويسنده كتاب، اگر بتوان گفت كه آنان اصالً مبارزه
  باشند! كرده

  
  مبارزه بدون  تئوري؟!

حال ببينيم كه معناي ادعاي نويسنده چيست؟ صرف نظر از هر تعبير 
ي به نظر من معناي وسيع و گسترده چنين ادعايي اين است كه و تفسير

  انداختند و نيز انبوهي كه طي چند سال همه كساني كه اين مبارزه را راه
ي مطالعاتي و شناختي  كدام هيچ پايه و مايه آن را ادامه دادند هيچ

هاي فوق در عين حال بدان معناست كه  نداشتند. نام بردن از كتاب
ن و انبوهي از كادرهاي تربيت شده پيش از شروع، اصالً هيچ گزارا پايه

اي از تاريخ كشور نداشتند و هر چه كه خواندند همين  شناخت و مطالعه
اش مربوط به كشورها و  چند رمان انقالبي و مشابه آن ها كه همه

كس  گويند!! پس هيچ هاي ديگر بود چرا؟ چون اسناد چنين مي انقالب
لوژي و يا مطالعات گسترده حتا در آثار و ادبيات بيني و ايدئو جهان

ماركسيستي  نداشت. آنان اصالً تاريخ مشروطيت ايران را مطالعه نكردند؛ از 
مرداد آمريكا  28خبر بودند؛ از كودتاي  مبارزات ملي شدن صنعت نفت  بي

اطالع بودند؛ هيچ كس هم از تغييرات و  و انگليس و دربار به كلي بي
ي كه با انقالب سفيد موسوم با انقالب شاه و ملت انجام گرفت هاي دگرگوني
ديد و كاري به اين مسايل  دانست. هيچ كس تغييرات را نمي هيچ نمي

نداشت. هيچ كس حتا وجود ديكتاتوري و حكومت خودكامه شاه را 
كرد. شايد اصالً ديكتاتوري و خفقان محمد رضا شاهي وجود  احساس نمي

آميز به  ها و شرايط فعاليت سياسي مسالمت اً همه راهخارجي نداشت و اتفاق
سوادي چند تن جوان شورشي و احتماالً  قدر الزم فراهم بود. اما بي

مطالعه با بستر سازي ناشي از خواندن  طلب، بي اطالع و بي ماجراجو، زياده
، نوعي از مبارزه را به راه انداختند و ادامه دادند "انقالبي هاي رمان "همان 

  سپس خاموش شدند!    و
مبارزه «اين ادعاها كذب  محض است. هر كس همين امروز كتاب 

مسعود احمدزاده را بخواند بدون » مسلحانه هم استراتژي و هم تاكتيك
يابد. نويسنده چنان  هيچ گونه تفسيري ادعاي دروغين نويسنده را درمي

شده  هاي پر هاي ساواك شاه است كه برگ خانه شكنجه "گزارش"غرق 
براي فريب و گمراه االمكان  و حتيالعموم  كه علي(گان  هتوسط شكنجه شد

شد) را حجت و شاهد قضاوت خود  نوشته ميگر  كردن بازجويان شكنجه
گيريد بعد  كند. شما كتاب مشهور احمدزاده را ناديده مي معرفي مي

ها شدند.  گوييد كه چند رمان فالن و فالن باعث شروع مبارزه چريك مي
هاي  شما در جاهاي ديگر البته با مقاصد خود به اين كتاب و ديگر تالش

كنيد اما در همين  فكري و سياسي پيش و پس از مبارزه مسلحانه اشاره مي
گر مواضع و اهداف شماست،  اي خود كه توضيح پيشگفتار چند صفحه
  زنيد. زيراب همه چيز را مي

مسعود احمدزاده و  كنم كه كتاب به خوانندگان گرامي يادآوري مي
كتاب رد تئوري بقا امير پرويز پويان كارپايه فكري و پشتوانه نظري آغازين 

هاي صمد  مبارزه مسلحانه در آن سال ها بودند! نويسنده حتا  به كتاب
منتشر شده  46كه در سال  "ماهي سياه كوچولو"بهرنگي مخصوصاً  كتاب 

يد و تأثير مستقيمي در هاي بعد نيز چندين بار تجديد چاپ گرد و سال
برانگيختن بسياري از جوانان و دانش آموزان كشور داشت به هيچ وجه 

گذرد و ايرانيان  ها چند دهه مي كند. درست است كه از آن سال اشاره نمي
ها  هم به ضعف يا نداشتن حافظه تاريخي مشهورند اما نه آن قدر كه حتا ده

هايي كه از نزديك با  ن چه آنو صدها هزار نفر از بازماندگان آن دورا
اند و چه آن انبوه  گزاران و مبارزان اوليه آشنايي و همكاري داشته بنيان

كثيري از روشنفكران، هنرمندان، شاعران، نويسندگان، دانشگاهيان و... كه 
ها بسته بودند (حتا به شمول  با شور و عالقه دل اميد به مبارزات چريك

  ج وجدان انساني و سياسي خود شيفتهبرخي از روحانيون كه در كن
توانند خاطرات  بودند)؛ چگونه مي  ها چريك ايستادگي و از خودگذشتگي

ها را به كلي فراموش كرده باشند. اگر  شكل گرفته خود در آن سال
  مطالعات و مباحثات  در باره مسايل مختلف سياسي و اجتماعي و تحليل

 -احمدزاده -نات) در گروه پويانشرايط جامعه (متناسب با توان و امكا
بندي  شد، چگونه كتاب  احمدزاده كه حاوي جمع مفتاحي انجام  نمي

هاي درون گروهي بود  ها و تحليل فشرده همان مطالعات و بررسي
هنماي شروع مبارزه مسلحانه گردد؟  موضوع  توانست تدوين شود و را مي

ضوع مربوط به ها نيست مو ها و تحليل درستي يا نادرستي آن بحث
هاي فكري مجموعه گروه است كه در واقعيت تاريخي حيات گروه  تالش

  شود. انجام گرفته و اينك يكسره قلم قرمز بر آن كشيده مي
ها  همه بازماندگان آن نسل كه نسيمي از نظريات ماركسيستي به آن

ن هاي انقالبي در آ ها و رمان خورده بود  بياد خواهند آورد كه مطالعه كتاب
ها بود. هر  سمپاتيزان "شخصيتي"سال ها عموماً جزو اولين مراحل رشد 

هاي  توانست  به كتاب كس كه آمادگي پذيرش حداقل خطر را داشت، مي
اوليه  هاي مقدماتي آموزشي دست يابد. مراحل بعدي آموزشي مطالعه كتاب

بود. و   "اصول علم اقتصاد"، "اصول مقدماتي فلسفه"ماركسيستي مانند 
چه "، "مانيفست حزب كمونيست ماركس و انگلس"سپس مطالعه كتاب 

و ديگر  "دموكراسي در انقالب روسيه -دو تاكتيك سوسيال"و  "بايد كرد؟
هاي لنين و آثار ماركس و انگلس و ساير آثار ماركسيستي مورد  كتاب

ها و حتا همان  گرفت. حتماً يادمان نرفته كه اين كتاب مطالعه قرار مي
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و  -"بازار آزاد كتاب"نه خريد از  –ا نيز عموماً از طريق روابط ه رمان
شد!  بحث  به دست مي  حصول حداقل اعتماد و اطمينان مخفيانه دست

بحثي روشنفكرانه  باز و عمومي نبود  "اول حزب و سپس مبارزه"مشهور 
كه هر كس بتواند در آن وارد شود. اين بحث خاص مبارزاتي ماركسيستي 

كساني بود كه ديگر مراحل اوليه را پشت سر گذاشته و در مربوط به 
ايدئولوژيكي ماركسيستي لنينيستي (و اگر نه تشكيالتي)  -فعاليت سياسي

  قرار داشتند. 
آيا كتاب تاريخ سي ساله بيژن جزني كه با منابع بسيار محدود درون 

با هاي متعدد او مانند نبرد  ها و نوشته زندان نوشته شده و ساير كتاب
شود، مسايل جنبش ضد  اي مي ديكتاتوري، چگونه مبارزه مسلحانه توده

اجتماعي استراتژي جنبش - خش خلق، مباني اقتصاديب استعماري و آزادي
مسلحانه، و غيره كه مسايل و مباحثات تئوريك و سياسي و اقتصادي و 
اجتماعي  در باره  مبارزات مسلحانه را در بردارد، ناشي از همان بستر 

هاي متعددي از  ذاست؟ حتا نويسنده كه پيشگفتار خود را با نقل پارهك
هاي مختلف  ها و نظريات سياسي و تئوريكي  بيژن جزني در عرصه نوشته

آراسته است چه پاسخي به اين حكم سياسي تبليغات منفي خود دارد؟. از 
نوعي از "ها  گويد كه بر بستر آن  تصورات برگرفته از رمان يك طرف مي

و از طرف ديگر اين همه به نقل  "بارزه مسلحانه در ايران رخ نمود و... م
  شود! هاي بيژن جزني متوسل مي قول از كتاب

  

  
  

  نويسنده يا نويسندگان؟  كتاب!

آيد كه اين كتاب حاصل كار جمعي و  از محتواي كتاب چنين بر مي
قيد نويس  گروهي است. اما نام يك نفر به عنوان نويسنده و مقدمه

توان از نويسنده  كتاب ياد كرد و از هم  است. از اين رو هم مي شده
و هم به  »گان نويسنده"تر به  نويسندگان به طور كلي؟  من به اجبار بيش

ام. به هر حال شخصي به نام محمود نادري خود را  اشاره كرده  "نويسنده"
و عالقه و  نويسنده كتاب معرفي مي كند. اما  در هيچ جا از شغل، سابقه

انگيزه و رابطه و يا هر دليل ديگر براي نوشتن چنين كتاب پرحجم و پر 
زحمتي كه مستلزم صرف هزينه بسيار و وقت فراوان براي مطالعه و زيرو 

 اي رو كردن هزاران برگ سند و  مدارك اطالعاتي و امنيتي است اشاره
ه يا پژوهشگر كند. شايد گفته شود كه نام و نشان  و موقعيت نويسند نمي

مهم نيست بلكه در هر تحقيقي مهم اين است كه ببينيم كه بر چه مبنايي 
اي و مدارك معتبر واقعي و  هاي حرفه كار و پرنسيب  هاي استوار است، شيوه

حقيقي و حقوقي چيست. با اين همه نقش و پيوند و جايگاه پژوهشگر 
دار است. به ويژه ترديد از اهميت و اعتبار جدي در امر پژوهش برخور بي

ها...  مربوط به ايران  بايد تأكيد كنم كه موضوع مورد پژوهش كتاب چريك
باستان يا قرون وسطا و يا انقالب مشروطيت نيست. موضوع شامل 

شان در فاصله  هاي كساني (مرده يا زنده) هست كه متوسط سن فعاليت
يد از نقش و توان و نبا شصت سالگي قرار دارد.  از اين رو نمي –پنجاه 

موقعيت نويسنده يا پژوهشگر غافل بود. نويسنده و پژوهشگر كتاب 
ها، در اين مورد به عمد خطاي متديك بزرگي مرتكب شده است.  چريك

اين قابل قبول نيست كه نويسندگان كتاب امكان مراجعه يا دسترسي حتا 
باشند!!.   شتهمجازي به يكي چند نفر از هزاران بازمانده از آن دوره را نيز ندا

نويسنده از موقعيتي برخوردار است كه مي تواند مورد عنايت و لطف  و 
جمهوري اسالمي قرار   "هاي سياسي مؤسسه مطالعات و پژوهش"اعتماد 

گيرد و حاصل كارش نيز توسط همين مؤسسه منتشر شود. در اين جا 
شي اي سفار  شود: آيا نويسنده مجري  پروژه سوآالت متعددي مطرح مي

چه  بوده يا به ابتكار و انگيزه مستقل خود دست به اين كار زده است؟ 
هايي از اسرار مگوي آرشيو  كساني كار اديت اين كتاب پر حجم را كه گوشه

؟. اگر در كتاب، از اند جمهوري اسالمي را منعكس ساخته بر عهده داشته
ت و سه نفر نظامي شاه  كه  بيس هاي اسناد (آن هم ناقص) يكي  از دادگاه

گزاراني  چون مسعود احمدزاده و عباس و اسد  از جمله  رهبران و پايه

شد  محاكمه كرد استفاده مي 1350مفتاحي و ديگران را در زمستان سال 
اي كه دادگاه دربسته نظامي را به انحالل كشاند و  سابقه و سرود خواني بي

ژنگ، اسداله يا از دفاعيات مسعود احمدزاده، عباس مفتاحي، بهمن آ
ترين اسناد و مدارك همان  مفتاحي و ديگران كه بدون شك جزو مهم

شد، چنين كتابي  اصوالً  توسط اين  آرشيوها هستند در كتاب درج مي
شد؟  به نظر من نه! چرا؟ براي اين كه بيان حتا  مؤسسه چاپ و منتشر مي

اب است. ها، مغاير با اهداف كت هاي مثبت ولي اصولي چريك يكي از جنبه
توان آن را حمل بر ضعف،  هايي كه با هيچ سفسطه و توجيهي نمي جنبه
  طلبي نسبت داد.  ايماني و عافيت بي

هاي سياسي  يكي از نهادهاي وابسته يا  مؤسسه مطالعات و پژوهش
مرتبط و يا هر چيز ديگر نهادهاي اطالعاتي جمهوري اسالمي است. اگر 

رسي دارد و اين  رژيم سابق دست مستقل؟! است چرا به اسناد امنيتي
است؟ اگر نا مستقل است خوب بايد تابع  امكان و اعتماد را از كجا آورده

شده باشد. اين نهاد  بر روي گنج سياسي نشسته  هاي تعيين مواضع و برنامه
و تنها پس از مطمئن شدن از اين كه هرگونه استفاده از اسناد از 

اي اذن دخول  فت به محقق يا نويسندهچهارچوب  خودي ها فراتر نخواهد ر
دهد!  با توجه به مجموعه عوامل و شرايط مربوط به اسناد و سوء  مي

توان پذيرفت كه مسووالن اجازه بدهند كه  جانبه تا كنوني، نمي استفاده يك
حاصل كارشان چيزي بيش تر از مواضع جمهوري اسالمي نسبت به رقباي 

  شد.پاياني رژيم گذشته با سياسي دهه
  

  نويسي؟  در تاريخ  "شكنجه و جنايت"تبرئه  

كه آن هم در انحصار دولت (ها  به اسناد بازجويي گان نويسنده تكايا
 قضاوتي سياسي است. يا ، خود نوعي برخورد )جمهوري اسالمي قرار دارد

هاي مختلف اثبات كنند  نويسنده و مؤسسه مطالعات، بدون اين كه از جنبه
هاي فدايي  عكاس حقيقت هستند، بررسي تاريخ چريككه چنين اسنادي ان

امنيتي جمهوري  -خلق را مستقيماً به سياست شناخته شده سياسي
زنند. ادعاي اين كه اسناد بازجويي حقيقت هستند به  اسالمي پيوند مي

تر و  نوعي نعل وارونه كارنامه شكنجه و جناياتي است كه به مراتب وحشيانه
م جمهوري اسالمي انجام گرفته و جان ده ها هزار تر در همين نظا گسترده

هاي امنيتي  نفر از جوانان را گرفته است. اگر اسناد بازجويي و پرونده
هاي سياسي در نظام پيشين است پس  انعكاس حقايق كاركرد سازمان

نتيجه مستقيم چنين ادعايي اين است كه همه كارهاي خالف شرف و 
هاي  هاي وحشتناكي كه در زندان كنجهحيثيت انساني و همه جنايات و ش

جمهوري اسالمي به ويژه در همان ده دوازده سال اول ايجاد آن انجام 
ها و ساير گزارشات و  گرفته هيچ و پوچ است چرا كه  اسناد بازجويي

گاه هاي  هاي ادارات امنيتي و انتظامي و كميته و زندان و بازداشت ارزيابي
قت هستند. در اين اسناد يقيناً چيزي كه اوين و گوهردشت و... عين حقي

گر و قصاباني به نام حكام شرع  را بگيرد يافت  مچ مجرمين شكنجه
و در نهايت كشتار   قانوني شود.  بدين سان آن همه ظلم و ستم و بي نمي

مطابق اسناد مزبور وجود خارجي ندارند  67سيستماتيك زندانيان در سال 
يراتي بوده مطابق شرع انور عليه باغي و ياغي و اگر به هرحال فشارها و تعز

است.  االرض و محارب با خدا و رسول خدا و ائمه اطهار و... بوده  و مفسد في
رفع و رجوع كردن  هاي كاري كه  كتاب مذكور انجام داده به نظر من زمينه

  كند.  را فراهم مي است هر آن چه كه در جمهوري اسالمي انجام گرفته
  

  
  

ورزان و حتا  انه صدها و يا شايد هزاران  نفر از فعاالن  و تالشخوشبخت
كتاب است  گان از جمله نقش آفرينان روندي كه موضوع تحقيق نويسنده

اند؛ آنان از بيان وقايع و حقايقي كه خود به طور مستقيم ديده و  هنوز زنده
تمركز چه كه  كم دارند پراكندگي، عدم آن  اند نا توان نيستند.  گذرانده

اطالعات از جمله همين اسناد و مداركي است كه شش قفله در 
است.   هاي امنيتي جمهوري اسالمي سر به مهر نگاه داشته شده بايگاني
اي از نقش آفرينان جنبش چريكي كه در آن زمان به درجات كمتر و  عده
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اند در قيد حياتند. آنان  در  تر يا مستقيم و غير مستقيم سهم داشته بيش
سياري موارد خود يا شاهد ماجراها و يا دست كم با يكي دو واسطه با ب

هاي  گزاران در ارتباط بودند . اطالعات و آگاهي بسياري از رهبران و بنيان
هاي امنيتي و انتظامي و  هاي دستگاه ها و گزارشات و ارزيابي اسناد بازجويي

و اطالعات اين  ها هاي دربسته نظامي براي تكميل و تدقيق دانسته دادگاه
بازماندگان بسيار مفيد هستند.  من خود چندين سال پيش با چنين 

ام تنها توانستم متن  مشكلي مواجه بودم. در نوشتن خاطرات سياسي
ياد اسداله مفتاحي را به دست آورم و آن را عيناً در كتابم  دفاعيه زنده 

كردم كه  ميچاپ كنم. اما هيچ سند ديگري نداشتم. بازخواني رسمي هم ن
هاي فدايي خلق باشم  مجبور به  مراجعه به انتشارات بيروني سازمان چريك
اي از همان انتشارات  گرچه در آن زمان از دسترسي به بخش قابل توجه

ختانه مدتي  است كه اين ب ها محروم بودم (خوش بيروني به دليل پراكندگي
-www.iranبا آدرس ايران   آرشيو اسناد اپوزيسيون  مهم با ايجاد سايت

archive.com   در حال مرتفع شدن است).  اما يك نسخه از اسناد
هاي آنان  هاي ارتش شاهنشاهي، هرگز حتا به خانواده ها و دادگاه بازجويي

ها بكلي بي  دانم تالش تعدادي از خانواده داده نشد. تا جايي كه من مي
آن را از  است چرا؟  اين سوآلي است كه بايد پاسخ جواب مانده

گراني مانند آقاي محمود نادري و از مؤسساتي مانند مؤسسه  پژوهش
  هاي سياسي جمهوري اسالمي گرفت. مطالعات و پژوهش

در اين جا من فقط  براي نشان دادن سياست گزينشي نويسنده كتاب 
هاي فدايي خلق و سوء استفاده انحصاري از آرشيو در بسته اسناد  چريك
ادن اين حقيقت كه از د و ارتش و به ويژه براي نشان هاي ساواك بازجويي

هاي خاص اسناد و گزارشات ساواك كه محصول  نظر اين كتاب تنها بخش
هاي ددمنشانه است قابل اعتماد هستند،  از خوانندگان  مستقيم شكنجه

در كتاب اصالً و ابداً به آن  به يكي از موارد مهمي  كهخواهم   محترم مي
  نقل از كتابم، در زير مطالعه فرمايند.             اشاره نشده به 

  2008دسامبر  15

  

  
  

   »دادگاه نظامي ارتش«

چنان در اتاق عمومي اوين بودم. روي هم سه تا چهار ماه گذشت.  من هم
از اخبار جسته و گريخته و پنهاني شنيديم كه مسعود و عباس و بسياري 

در اتاق بزرگي در طبقه دوم  ديگر را كه گويا حدود بيست تا سي نفر بودند
هاي  ها و سوال و جواب اند. در اين اتاق بحث هاي ما) جمع كرده (باالي اتاق

ها، اشتباهات و دستĤوردهاي تا آن زمان مبارزه  مختلفي در مورد هدف
مسلحانه صورت گرفت. رحيم كريميان و افرادي مانند حسن جعفري، حسن 

اي  فريبرز سنجري، مهدي سامع و عدهگلشاهي، اصغر ايزدي، جواد اسكوئي، 
ماندند. اطالع از محتواي اصلي گفتگوهاي  ديگر در اين اتاق بودند كه زنده 

گيري مبارزه مسلحانه و  تري در باره پا تواند به شناخت دقيق مطروحه مي
  هاي اوليه آن ياري برساند! ها و گام اهداف و برنامه

واستند. با چشمان بسته به يكي ) مرا خ50يك روز (احتماالً ديماه سال 
هاي بيرون از چهار ديواري زندان بردند. روي ميز اداري سرهنگي با  از اتاق

نشسته بود. كاغذي به دستم داد و شروع به بازجوئي كرد. قبالً  لباس نظامي
ها به دادرسي ارتش محول  هاي ساواك، پرونده شنيده بودم كه بعد از بازجوئي

 همان ها را از نظر حقوقي بر اساس به نوبه خود پروندهها نيز  شود. آن مي
تا به دادگاه احاله كنند. من نيز همان مسايلي  كردند تكميل مي  ها بازجويي

رسيد.  دوباره تكرار كردم. سرهنگ آدم بدي به نظر نمي را كه قبالً گفته بودم
نبود ها نيز خبري  دهني ساواكي گيري يا بد به كارش توجه داشت و از سخت

كرد. بعد از مدتي مأموري  شان كارمي توان گفت كه بر پايه موازين قانوني مي
سرش كشيده شده بود به اتاق آورد.  آمد و با خود يك زنداني را كه بلوزي به

اين زنداني عباس  ديدم بلوز را از سرش برداشت. با كمال ناباوري و تعجب،
كردم ديگر او را  بود چون گمان مي مفتاحي بود! ديدن او برايم واقعاً غيرمترقبه

نشست. مأمور  نخواهم ديد. اما اكنون در دو متري من داشت روي صندلي مي
گفت سرت را بينداز پائين! اما سرهنگ او را مرخص كرد. ديدم برخالف 

وجود نياورد. ما هم از فرصت  بند) براي ديدن ما به معمول مانعي (چشم
حوال پرسي ذوق زده كرديم. من وانمود مان يك ا استفاده كرده با نگاه

كرد. در  هايي مي  مشغول نوشتن هستم. سرهنگ نيزاز عباس سوال كردم مي
و به طور  مدريا زد كردم ديگر عباس را نخواهم ديد. دل به اين لحظه گمان مي

خواهم او را  سرهنگ گفتم: جناب سرهنگ مي ناگهاني و خيلي جدي به 
خودش  اشت حالت اعتراض و مخالفت بهببوسم! سرهنگ يكه خورد. د

اش  سرعت بلندشدم. عباس را كه از صندلي او فرصت ندادم. به گرفت كه به مي
برخاسته بود در آغوش گرفتم. سرهنگ مات و مبهوت به اين صحنه كوتاه 

كرد. برخالف انتظارم واكنشي نشان نداد. من سر جايم نشستم و ظاهراً به  نگاه
قدر اين عمل من  گفتم هرچه ر آن لحظه پيش خود مينوشتن ادامه دادم. د

هزينه داشته باشد، خواهم پرداخت. اين كار با محتواي پرونده من اصالً 
خوانائي نداشت. اما لحظاتي هستند كه هرگز تكرار شدني نيستند. با احمد 
فرهودي به چنين لحظاتي نرسيده بودم. اما اكنون من با تمام عالقه و 

عباس داشتم به خصوص براي يكبار هم شده، در مقابل اين  صميميتي كه به
اين نازنين رفيق دوست داشتني، اين انسان به تمامي  خواستم به  سرهنگ، مي

    شيفته شجاع و شرافمند نشان دهم كه چقدر با ارزش است.!! 
چند روز بعد مرا از اتاق عمومي به يك سلول كه اصغر ايزدي، جواد 

ري در آن بودند منتقل كردند. فهميدم مرا نيز به همراه اسكوئي و فريبرز سنج
كنند. من با هم سلولي هايم از پيش   ها، در يك دادگاه جمعي محاكمه مي  آن

ها از پرونده من كم و بيش باخبر بودند. چند روز  هيچ آشنائي نداشتم اما آن
لم و نه كه گفتند فردا براي دادگاه آماده باشيم. نه ازكاغذ و ق نگذشته بود

مانند پرونده خواني، خبري  ازكتاب قانون و ملزومات ضروري براي محاكمه 
ها را نديده بوديم. صبح همه را  نبود. همه وكيل تسخيري داشتيم كه اصالً آن

بوس به دادستاني ارتش بردند. دادگاه در يك سالن بزرگ  در دو سه ميني
عنوان تماشاچي در  ها با لباس شخصي به اي از ساواكي تشكيل شد. عده

نفر بود. كساني كه  23هاي پشت ما نشسته بودند. تعداد ما در مجموع  صندلي
هاي جلويي نشسته بودند عبارت بودند از: مسعود احمد  ترتيب در صندلي به 

زاده، مجيد احمد زاده، عباس مفتاحي، اسدمفتاحي، حميد توكلي، سعيد 
از مهدي سوالوني، بهمن آژنگ، هاي بعدي عبارت بودند  آرين. نفرات رديف

عالم رضا گلوي، كريم حاجيان سه پله و نيز اصغر ايزدي، فريبرز سنجري، 
جواد اسكوئي، حميد ارض پيما، علي مظهر سرمدي، حسن گلشاهي، بهرام 

ها همه اتهام براندازي رژيم،  اين قبادي، رحيم صبوري، محمدعلي پرتوي. 
ا داشتند. چهار نفر ديگر به اسامي تشكيل دسته اشرار يا عضويت در آن ر

رحيم كريميان، من، احمد تقديمي و بهمن راد مريخي فقط اتهام عضويت در 
يك گروه با مرام و مسلك اشتراكي داشتيم. ما چهار نفر را براي جور كردن 

  تركيب متهمين در اين دادگاه گنجانده بودند.
رديف جلو (عباس و  قبل از ورود هيأت رئيسه به دادگاه، از طريق افراد

مسعود) به صورت پچ پچ و درگوشي به ما خبر دادند كه هيچ كس مقررات و 
احترامات دادگاه را رعايت نخواهد كرد! صبح ساعت حدود ده دادگاه تشكيل 

 كس  هيچ اما » شوند!! هيئت دادرسان وارد مي«شد. منشي دادگاه اعالم كرد: 
اصطالح تماشاچي  هاي به و ساواكيها  از جاي خود تكان نخورد. تنها منشي

جايگاه خود رفتند.  ترتيب به حالت خبردار ايستادند. رئيس دادگاه و بقيه به به
رئيس دادگاه با منظره عجيبي روبرو شده بود. كامالً هاج و واج بود و با نگاه 

توانست هضم كند. سرانجام شروع به  مبهوتش اين سكوت و تحقير را نمي
هايي كه خبردار ايستاده بودند مؤدبانه    زمان چيزي گفت، آن نشستن كرد و هم

احترامي نشسته بودند. از نظر ما  هاي خود با حالت بي نشستند. رفقا در صندلي
دادگاه فرمايشي هيچ رسميتي نداشت. درجواب سوال رئيس دادگاه و معرفي 
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نفس داديم. بعد از مدتي ت نام و نشاني خود همه در حالت نشسته پاسخ مي
گر معروف و رئيس زندان اوين كه سرپرستي و  دادند. حسيني شكنجه

خواهش و تمنا  مسئوليت انتقال ما از زندان به دادگاه را بر عهده داشت، به
خواست كه به بقيه بگويد مقررات و  كرد و از او مي افتاد. به عباس مراجعه مي

تا شروع رسمي جلسه احترامات را رعايت كنند. بعد از تنفس به سالن رفتيم. 
از دوستان رديف جلو به همان طريق خبررسيد كه ما چهار نفر خط خود را 
جدا كنيم. در نتيجه هر يك از ما در ميان جمعيت نشسته، با خجالت و به 

حال برخاستيم. علت اين تغيير نظر اين بود كه ما چهار نفر با  صورت بي
ا به ده سال زندان محكوم ه گيرترين محاكمه اتهامي كه داشتيم در سخت

كرديم مسلماً پرونده اتهامي ما  شديم. اما اگر در حركت بقيه شركت مي مي
گرفت. چه بسا كه اتهام ما همانند بقيه تبديل به براندازي و  تحت تأثير قرار مي

محكوميت داشت.  سال تا اعدام 15شد كه بين  مي» دسته اشرار«عضويت در 
متوجه اين تندروي شده بودند. ما نيز اصالَ حرفي  رسيد كه دوستان به نظر مي

داد كه  نمي را گي به ما اين جسارت و شهامت عقالني زديم. فضاي شوريد نمي
  . ها خود به موقع تصحيح كردند با سايرين در ميان بگذاريم. آناين تندروي را 

نتيجه پايان يافت. حسيني به شدت عصباني بود. اما  روز اولِ دادگاه بي
هاي حاضر در سالن، علت اين  ها و ساواكي آمد. نظامي نمي اري از دستش برك

كردند. بهانه رسمي ما اين بود كه ما با  و اعتراضات را درك نمي برخوردها نوع 
ايم و بايد قبل از تشكيل دادگاه با هم صحبت كنيم و  يكديگر هم پرونده

ست، بايد در يك دادگاه مان را بخوانيم و چون اتهام ما سياسي ا هاي پرونده
علني و با حضور هيأت منصفه محاكمه شويم و... از اين روي صالحيت دادگاه 

ديگر  گفتند كليه دوستان بايد با يك شناختند به حسيني مي رسميت نمي را به
  ديدار جمعي داشته باشند.

باالخره حسيني رضايت داد. قرار شد كه همه در يك سلول جمع شوند و 
ل نظر كنند. حسيني به اميد تغيير تصميم ما به اين خواست عباس با هم تباد

و مسعود و ديگران رضايت داد. سر شب ما را به يكي از سلول ها بردند. درب 
سلول باز بود و تقريباً همگي بصورتي فشرده جا گرفتيم. ما چهار نفر دم در 

  نشسته بوديم.
ري كه من متوجه گيرند به طو اي مي دوستان تصميم سريع و مخفيانه

گرديم. صبح روز بعد طبق  هاي خود بر مي نشدم. بعد از ساعتي همه به سلول
برند. اين بار منشي و هيئت رئيسه جانب  برنامه ما را به دادستاني ارتش مي

شوند خود  احتياط را گرفتند و از گفتن عبارت رسمي هيئت دادرسان وارد مي
ان بلند نشدند. كار به تهديد كشيد. اما از جايش حال رفقا داري كردند. با اين

رئيس دادگاه گفت اشكالي ندارد و كارش را شروع كرد. از مسعود كه متهم 
رديف اول بود و در صندلي اول نشسته بود خواست خودش را معرفي كند 

داد. گفتند بايد برخيزي! برنخاست.  طور نشسته جواب مي مسعود همان
كرد و در همان حال به  مقاومت مياش را گرفت. مسعود  حسيني يقه

كرد. پيراهنش را باال زد و تمام  اي كه شده بود اشاره مي هاي وحشيانه شكنجه
شكمش را كه جاي سوختگي زخمي به اندازه يك بشقاب نهارخوري داشت 
نشان داد. حسيني خسته شد او را رها كرد. مسعود بر صندلي افتاد. اما 

فت و با آن هيكل تنومندش  اش را گر يقه او مجال نداد دوباره حسيني به
مسعود را كه وزني كم و قدي كوتاه داشت از صندلي باال كشيد و به طور 
آويزان او را از سالن دادگاه بيرون برد. درب بزرگ سالن در دو متري صندلي 

شود كه  مسعود بود. مجيد كه كنار مسعود نشسته بود از الي در متوجه مي
زنند!  زنند، فرياد زد: مسعود را دارند مي را به شدت كتك ميچند نفر دارند او 

باره همهمه و آشفتگي و اعتراض از سوي همه برخاست. همه فرياد  يك
زدند: مسعود بايد به داخل سالن بيايد. بعد از چند لحظه مسعود را كه به  مي

كرد به سالن برگرداندند. مسعود رو كرد به عباس و گفت مرا  شدت سرفه مي
به شدت  ،جوش آمد. بلند شد و با كلماتي كه بيادم نماند زدند! عباس به

اعتراض كرد و شعار داد. در ميان همهمه و سرو صداهاي بسيار، با يك اشاره 
ظريف عباس به ناگهان همگي (به جز ما چهار نفر) از جا برخاستند و شروع به 

  خواندن سرود كردند: 
  

    ان به پاي!اي خلق اير به پا به پا به پاي«
    پگاه! پگاه!... شب بي باز اين من و اين شب تيره بي«

    مزرعه سبز فلك درو كرد داس ما... درو كرد داس ما!
  خورشيد فروزان انقالب سر بر زد از پشت كوه!

شام تيره آمد به ستوه از خورشيد پر شكوه! از خورشيد پر شكوه!
    

    من چريك فدائي خلقم، جان من فداي خلقم!
    هايم!  پيكار خلق ايران پرچم دار تودهدر 
    اي كنام شيران وقت رزم تو شد ايران

    رزم است و هم نوايم خلق قهرمان ايران هم
    اي كنام شيران وقت رزم تو شد! ايران

  (اين شعر كامل نيست) 
اين سرودي بود كه من اولين بار در اتاق عمومي اوين از عباس هوشمند 

تباط رشعر اين سرود از سعيد قهرماني است كه در ا شنيده و حفظ كرده بودم.
اثر » شهرزاد«با بهمن آژنگ از شاخه مشهد بود. اين شعر با آهنگ سمفوني 

شد. بعد از اين كه يكي دو خط سرود  ريميسكي كورساكوف خوانده مي
خوانده شد، رئيس دادگاه تازه فهميد داستان از چه قراراست. با عجله دفتر و 

جمع كرده و با اخم به اتفاق بقيه از درب بزرگ سالن بيرون  دستك خود را
  جمعي يكسره به هم خورد.  رفت. دادگاه با خواندن سرود دسته

رفقا با احساس رضايت كامل آرام و ساكت نشستند. فضا به شدت متشنج 
  رفت. بعد از چندي حسيني كه  بود. هر لحظه انتظار هجوم و ضرب و شتم مي

  
  

  
  

ير خورده عصباني بود گفت راه بيفتيد!  ما را به اوين بردند و مثل خرس ت
هاي انفرادي قديم و جديد منتقل كردند. از  سر به سلول هركدام از ما را يك

هاي گسترده را نداشتند از  هاي قديمي گنجايش دستگيري ها قبل سلول ماه
هاي كوچك جديدي در  اين روي از همان تابستان شروع به ساختن سلول

داد. بعد از مدتي  قسمت باالئي ساختمان قديمي كردند. محيط بوي خون مي
هاي مختلف سرزده بود به سلول من  كه حسيني با فحش و عربده به سلول

رسيد. كف كرده بود و تركه بسيار بلند و زمختي در دست داشت. وقتي مرا 
دنبال ها نبودي! كمي مكث كرد گويا  ديد، كنجكاوانه گفت آها تو جزو اين

افراد خاصي بود. سپس در را بست و رفت. بعد شنيدم آن شب مجيد را به 
شدت كتك زده بودند. مجيد در جريان حركت شورشي و سرود خواني بيش 

گفتند كه حسيني با مجيد خيلي بد  از بقيه اعتراض كرده بود. به هرحال مي
سات تر سن نداشت، با شور و احسا است. مجيد كه بيست و دو سال بيش

  اي در ماجراي مشاجره و كتك خوردن مسعود اعتراض كرده بود.  العاده فوق
هرحال شب را با حالت خواب و بيداري گذراندم. صبح زود آمدند.  به

بوس كردند. تنها من و عباس بوديم. گمان  بلوزي برسرم كشيدند و سوار ميني
دادستاني ارتش  را به بوس به راه افتاد. ما كردم بقيه را خواهند آورد. ولي ميني
برپاكردند. چند تن اوباش ساواكي  اي بردند. براي ما دو نفر دادگاه جداگانه

كراوات زده طبق معمول در پشت سر ما با فاصله نشسته بودند. دادگاه در 
ها به اين نتيجه  تري تشكيل شده بود. عباس به من گفت آن سالن كوچك

ا محاكمه كنند ولي ما به هدفمان رسيدند كه ما را جدا كرده دو تا دو ت
توان حداقل  هم زديم. و افزود حاال مي رسيديم و بساط دادگاه در بسته را به

مان، در دفاع از خود  عباس دردادگاه دو نفره كرد. احترامات دادگاه را رعايت
ابتدا توضيحاتي در رد صالحيت دادگاه ارائه داد. سپس شرح كوتاهي در باره 

ي با ماركسيسم در دوره دوم دبيرستان داده و به مسايل آشنائي مقدمات
مختلف جامعه و كشور پرداخت. او در باره اصالحات ارضي و مراحل آن كه به 

هاي تازه در جامعه و  وجود آمدن تضاد گرفت و به داران صورت نفع سرمايه
هاي مختصري كه قبالً در جامعه وجود داشت صحبت كرد.  سلب كامل آزادي

ها بين كارگران و  چنين در باره تقسيم درصد كوچكي از سود كارخانه او هم
هاي اجتماعي و اقتصادي و غيره سخن گفت. وي سرانجام  اي از ناهنجاري پاره

به دالئل دست بردن به سالح براي تبليغ سياسي در ميان مردم پرداخت. 
د اندك بيست نداشتيم چرا كه با تعدا را گفت ما با اين كار قصد براندازي رژيم

توان رژيم را سرنگون ساخت! اوگفت چنين ادعائي  سي نفري چگونه مي

http://dialogt.de/



   اسالمي گرانِ شگنجه روايت ق، به هاي فدايي خل خِ چريكتاري

١٤٢  102 ي آرش شماره

اي لباس پدرش را به تن كند! استفاده ما از سالح به  است كه بچه مانند آن به
ها به روي مبارزان و منتقدان بسته  منظور دفاع از خود است. چون همه راه

  سياسي نداشته ايم. اي جز دست بردن به سالح و تبليغ  است ما چاره
كرد از حساسيت استفاده از سالح توسط گروه  البته عباس كوشش مي

داشت كه او  اي وجود هاي حساب شده هايش بازنگري بكاهد. در دل صحبت
ها برسد. پس از  كوشيد به نحوي منعكس كند تا شايد به گوش چريك مي

سيد. من نيز چند سوال و جواب ميان رئيس دادگاه و عباس، نوبت به من ر
هايم توضيحاتي داده و اتهام عضويت در گروه  مطابق پرونده و مطالب بازجوئي

  با مرام و رويه اشتراكي را رد كردم.
در اين دادگاه عباس محكوم به اعدام شد. مرا نيز به پنج سال حبس 

اي چند تا عكس از ما گرفتند. بعداً  محكوم كردند. ظاهراً از طرف روزنامه
در روزنامه عكس و خبر تشكيل دادگاه ما و دفاعيه عباس را به  شنيديم كه

شكل پراكنده و سرو دم بريده و درهم برهم درج كردند. دفاعيه مرا كه جنبه 
خاصي نداشت تقريباً به طور كامل چاپ كردند!.  ما را به اوين برگرداندند. از 

كي از اين زمان حدود دوهفته تا تشكيل دادگاه دوم، من و عباس در ي
  هاي انفرادي قديم اوين با هم بوديم.  سلول

جا كه به يادم مانده  هايي كه در اين مدت با هم داشتيم تا آن  صحبت
هاي مختلف اين نوشته آوردم. من از نقطه نظرات سياسي  است در بخش
هاي او در مورد مبارزه مسلحانه و آينده گروه جويا شدم. او در  عباس، ارزيابي
كرد كه رفقا (منظور رفقاي  ارها صحبت كرد و مصرانه تأكيد مياين زمينه ب

سرعت و  دارند. با اشاره به  چريك در بيرون از زندان) بايد كمي دست نگاه
شتاب نا خواسته در شروع مبارزه مسلحانه و به ويژه با اشاره به تلفات سنگين 

ند و از گفت رفقا بايد كمي دست نگاه دار هاي وسيع، اغلب مي و دستگيري
كنند تا بتوانند بر اوضاع مسلط شده از تلفات تازه  عمليات جديد اجتناب
گفت رفقا مخصوصاً حميد اشرف بايد به حفظ خود  جلوگيري كنند. مي

بينديشند. او به كارآئي حميد اشرف براي حفظ تشكيالت خيلي اميدوار بود. 
ها  ن برسد و آنهايم در دادگاه، به طريقي به گوش دوستا گفت اگر صحبت مي

شان بگيرد،  نيز با جديت الزم به مسئله تعمق كنند و به قول خودش آنتن
اش در فكر حفظ ياران و  براي بقاي تشكيالت اهميت حياتي دارد! همه

گذراند. او طي چند ماه  نهضتي بود كه از نظر او دوران طفوليتش را مي
سعود، بهمن آژنگ، بازداشت و امكان گفتگوهاي گسترده با كساني مانند م

فكري و تشكيالتي طوالني  - عليرضا نابدل، و ديگر دوستان كه فعاليت سياسي
داشتند، با كسب تجربه مستقيم از نحوه كار و توان و امكانات ساواك، ديد و 

  كرد. افكار خود را تدقيق مي
ها براي  ها و از دست رفتن بسياري كه سال مشاهده آن همه دستگيري

ارتقاء توان فكري و سياسي شان وقت صرف شده بود،  رشد و تربيت و
مانند عباس و  كرد. طبعاً براي رهبراني هركسي را وادار به فكر و تعمق مي

مسعود كه از پايه گزاران اصلي اين جنبش جديد و تجربه نشده بودند، اين امر 
از اهميت اساسي برخودار بود. با توجه به تلفات شديد كمي و كيفي، عباس 

كرد. او معتقد بود كه بقاي تشكيالت  رراً بر حفظ رفقا و تشكيالت تأكيد ميمك
  ترين وظيفه است.  مهم

طور كه در دادگاه گفته بود، براي كاستن از بار تصورات  عباس همان
صورت موجي مهار  چه كه به افراطي در باره مبارزه مسلحانه پيشرو انقالبي (آن

بر همه ما حاكم شد)، وظيفه انقالب كردن  نشدني به راه افتاد و تا چند سال
اي  ماند كه بچه گفت كه چنين تصوري مثل اين مي قائل نبود. او مي

هاي پدرش را به پا كند و يا لباس بزرگ ساالن را به تن كند! مقصود او  كفش
از اين مثال چيزي جز توضيح اين نكته نبود كه كار پيشرو در حد توان و 

شدن با كليت رژيم  اق و سكوت بود نه درگيرظرفيتش شكستن جو اختن
اين برداشت طبعاً با آن چه كه مسعود احمد  هاي وسيع خلق! البته جاي توده به

جا پيشرو انقالبي با شروع  زاده در كتابش نوشته بود، يكسان نبود. در آن
شد. البته اين كتاب  مبارزه مسلحانه عمالً در نقش آغازگر انقالب ظاهر مي

مع بندي رهبري گروه از مجموعه مباحث درون گروه قبل از شروع محصول ج
مبارزه مسلحانه يعني قبل از هرگونه تجربه و آزمون مشخص و به مثابه يك 

سال كه از آغاز مبارزه مسلحانه  استراتژيك بود. حاال بعد از يك -  طرح نظري
پذيري هاي اين مبارزه به نحو اجتناب نا گذشت، كل استراتژي و تاكتيكمي 
هاي مسئوالنه كشيده  بازبيني و بازنگري موشكافانه و استنتاج بايست به  مي
شد. تجربه يك ساله، البته با هزينه بسيار سنگين، به قدركافي مواد و  مي

توانست باشد. اما چنين  را فراهم كرده بود. غير از اين نمي مصالح آن
ندان و عدم انتقال هايي در محيطي به شدت شوريده و عاطفي درون ز تالش

هاي فشرده به سازمان، چندان جذب نشد و يا  ها و استنتاج به موقع اين بحث
هاي تيمي با جنگ و گريزهاي دائمي و تلفات مكرر نيز فرصت  در خانه

اين پراتيك و تجربيات بود كه  چنداني براي شنيدن وجود نداشت. با توجه به
هاي متمايزي  مندي تي و توانبيژن جزني كه از تجربيات و دانش ماركسيس

نسبت به ديگران برخوردار بود، از همان آغاز مبارزه مسلحانه به كار بازبيني و 
اي  نقد و بررسي مشغول شد و تا حدود زيادي موفق شد اصالحات گسترده

البته در همان چهارچوب استراتژي و مشي مبارزه مسلحانه انجام 
  هاي آرزو] ازكتاب سفر با بال»[دهد.

* 

  

  
 

  ها اي چريك رهبر افسانه

  

  علي ستاري

  

هاي فدايي خلق از  چريك"انجام كتابِ  جو سر و پس از مدتي جست
يابم!  آقاي محمود نادري را ميي  نوشته "57نخستين كنش ها تا بهمن 

هاي  نمي توانم خودم را متمركز كنم و كتاب را از ابتدا بخوانم. به دنبالِ نام
زنم و از هر  ناپذير ورق مي هم، كتاب را با ولعي سيريهاي م داد آشنا و رخ

خوانم. بار ديگر جانم سرشار از عطرِ خاطرات  قسمت مطلبي را مي
اند كه تو گويي همين ديروز رخ  قدر تازه مانده شود كه آن مي اي قديمي
  اند! داده

* * *  
 ، زندان موقت شهرباني،48راني، دوم اسفند ماه  اعتصابات اتوبوس -

  )1ي رابطه با ناصر مدني( گيري شكل
آيد، با  پارك وليعهد، ناصر مي ي ، دمِ درِ شمالي49خرداد  ي روزِ آفتابي -

كند لبخند نزند و جدي به نظر آيد!   اي مهربان كه انگار تالش مي چهره
مائو را با تأكيد بر اهميت رعايت ضوابط امنيتي در اختيارم  "كتابِ سرخ"

  گذارد. مي
گذارانِ خارجي،  ) در افشايِ اهداف سفرِ هيأت سرمايه2خش اعالميه(پ -

  ،49در اصفهان مرداد 
-  مجنوني كه بيژن جزني در  ، زندانِ قزل49آذر  16اعتصابات قلعه با بيد

 ي حياط آن، كنارِ حوض كاشته بود.، مستحكم شدنِ رابطه با رفقاي جبهه
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  دموكراتيك خلق.
از كار ي  چگونگيِ ي ها در باره اي چريك فحهص 5ي  اولين اعالميه -

گرِ رژيم، آموزشِ روشي براي تبليغ  انداختنِ ماشينِ نيروهاي سركوب
مبارزه مسلحانه هم استراتژي هم ".، خواندنِ 49اهدافشان و...اسفند 

  جعفري.، با رضا پور "بقا ي مسلحانه و رد تئوري تاكتيك و مبارزه
زده...  نهضت جنگل، شورش، چند نگاه شتابنگاهي به روابط شوروي و  -

هاي  پيمايي از آثارِ مصطفي شعاعيان، آماده شدن براي اعزام به كوه، كوه
) تورج اشتري و حسن 3جعفري و نادر عطايي،( سنگين با رضا پور

با  "شهري ي پاره اي از تجربيات جنگ چريكي") خواندنِ 4سعادتي.،(
ترورِ شعبان  ي نِ مجاهدينِ خلق در بارهسازما ي اعالميه"تورج.، پخشِ 

بوليوي با  ي در غربِ تهران با نادر.، خواندنِ خاطرات جنگ چريكي "مخ بي
  حسن و...

***  
هاي دار از شدت كاربرد فرسوده شدند و زمينِ  پس از آنكه طناب

هاي فشنگ پوشيده شد، نوبت آن رسيده است  هاي تيرباران از پوكه ميدان
ها  نند حيثيت و اعتبارِ انقالبيون را كه حاصلِ رنج و پيكارِ آنكه تالش ك

براي نيل به آزادي، استقالل و تأمينِ عدالت اجتماعي براي كارگران و 
  ميهنمان است، خدشه دار كنند! كشانِ هم زحمت
هاي  اپوزيسيون، اعدام ي هاي سياسي هاي زنجيرِ سركوبِ سازمان حلقه

ها با  ها و نيروهاي پيشروِ آن رواني عليه توده ي شصت با جنگ شمارِ دهه بي
ها به شركت در  مجبور ساختنِ رهبران و كادرهاي آن سازمان

  شوند! با انتشارِ چنين آثاري بسته مي "هاي تلويزيوني مصاحبه"
و آقاي محمود نادري،  "هاي سياسي مطالعات و پژوهش ي مؤسسه"

هاي  وانِ ميهنمان زمينهشان اين نيست كه براي آموزشِ نسلِ ج مسئله
ي  سياسي صد ساله  هاي سياسي جنبش - اجتماعي و اقتصادي - تاريخي

شان اين نيست كه رژيم وابسته به   ي اخير را بررسي كنند.، دلمشغولي
خواست  سركوبش مي ي ي امكانات جهنمي امپرياليسم شاهنشاهي با همه

هاي ملي ما را  ارت ثروتشرايط امن و آرامي ايجاد كند تا اربابانش امرِ غ
جزم شدنِ عزمِ  ي ها مهم نيست كه بسترِ روانشناختي ادامه دهند.، براي آن

ترينِ روشنفكرانِ ميهنمان به دست بردنِ به  ترين و آگاه بازترين، عاشق پاك
شان اين است  كه  سالح براي درهم شكستنِ ماشين دولتي چه بود.، مسئله

كه شد ناشي از  "حاصلي مبارزات بي"به نسلِ جوانمان نشان دهند 
برداري از مبارزات انقالبيونِ كوبا، ديگر كشورهاي آمريكاي التين و  كپي
هايي از آثار  پذيري از انقالبِ چين بود! نويسنده با آوردنِ نقلِ قول تأثير

ذهني را براي نشان دادنِ تناقضِ  ي  خواهد زمينه بيژن و مسعود، مي
تأثيرات  ي ها با هم فراهم كند ! در زمينه ت آنها و استنتاجا برداشت

كتاب نظرات رفقا  ي  روستاييِ ايران نويسنده ي اصالحات ارضي بر جامعه
  كند: بيژن و مسعود را چنين خالصه مي

وي (جزني) بر خالف احمد زاده اعتقاد داشت كه اصالحات ارضي از "
  "شدت تضاد هاي طبقاتي كاسته است

هاي  اصالحات ارضي را موجبِ گسترش و تعميقِ تضاد زاده احمد"اما 
انقالب را فراهم  ي آن او شرايط عيني ي دانست كه در نتيجه طبقاتي مي

  )5.("ديد مي
به راستي كدام يك از اين دو نظر "پرسد:  در اين رابطه از سويي مي 

  "منطبق بر اصولِ ماركسيستي است؟
گيري سياسي و  ها يا نتيجه آن گو اينكه ماركسيستي بودن يا نبودنِ نظر

هاي ناشي از آن براي آقاي نادري اساسأ فاقد اهميت است، اما بار  مشي خط
زمان دو تحليلِ  توان از يك پديده هم چگونه مي"كند:  ديگر سئوال مي

  "دو ماركسيستي ارائه كرد؟ متضاد و هر
ن دو آقاي نادري مايل است بدين ترتيب خواننده متقاعد شود كه يا اي

! ظاهرأ براي د يا تناقض در ذات ماركسيسم استنظر ماركسيستي نيستن
 ي ها بايد از نظر و مشي ماركسيست "تناقضاتي"اجتناب از بروزِ چنين 

درست از   مرجعي تبعيت نمايند و پراتيك به عنوانِ مالك شناخت مشي
  !كنند نادرست را انكار

تر از  اركسيسم را بهتر و كاملم"ي ايران كه  رهبري آن زمانِ حزبِ توده
ماركسيست ") و به ويژه آقاي كيانوري 6("ديگران آموخته بودند

هاي فدايي  ي ايدئولوژيكشان با سازمانِ چريك ) به خاطرِ مبارزه7("كار كهنه

كارانِ انتشارِ كتاب به دريافت  اندر خلق ايران از آقاي نادري و ديگر دست
  اند! مدالِ طال مفتخر شده

هايي از نقد رهبران حزبِ توده از مشي  اي نادري با انعكاسِ بخشآق
هاي مفصلي از لنين در اين ارتباط كه از  چريكي و با آوردنِ نقل قول

خود را از جريانات  "انتخابِ اصلحِ"ي تئوريك دنيا نقل شده اند  مجله
  نمايند! ماركسيستي در ايران، خطاب به خوانندگانِ كتاب اعالم مي

هايي  كامل پيرامونِ ابعاد و شدت شكنجه ي نادري عليرغمِ آگاهي آقاي
انقالبيونِ معتقد به مشي مسلحانه بر آنان  ي كه ساواك پس از دستگيري

ي آنان، به نحوي  ارزش كردنِ پيكارِ قهرمانانه كرد، با هدف بي اعمال مي
رده است كه مبارزينِ دربند را كناِر هم گذا ي هايي از اوراقِ بازجويي گزيده

دارش، به خوانندگانِ كتاب القاء كند كه دستگير شدگان،  با تأكيدات جهت
ها با  ي امن و قرار ي خانه عمومأ، اطالعات بسيار مهمِ خود  در باره

رزمانشان را بدونِ تحملِ شكنجه، در اختيارِ بازجويان قرار دادند ! به  هم
آهنگران، كه  بهمنِ روحياستثناء شهداي فدايي خلق، بهروزِ دهقاني و 

ها هشت و شش روز پس از  دهد كه آن نويسنده به نحوي گذرا توضيح مي
اند، در هيچ  هاي وارده به شهادت رسيده دستگيري بر اثرِ شدت شكنجه

برد شكنجه و شدت آن براي گرفتنِ اعتراف از انقالبيونِ  موردي به كار
كتاب،  ي نادري در مقدمهكند ! بالعكس آقاي  دستگير شده اشاره نمي

 انقالبيون در جريان بازجويي را كشف از سوي بازجو  "حقيقت"اعترافات
كند! هم از اين روست كه استفاده از آن را براي تدوينِ كتاب  تلقي مي

  نمايد ؟!  امري صحيح ارزيابي مي
هاي  داند كه چريك دستگير شده، عليرغمِ شكنجه نسلِ جوانِ ما نمي

كرد تا  ساعت مقاومت مي 6سوزِ جالدانش بايد فقط  طاقت وحشيانه و
شان را داشته باشند. پس از آن براي  تيمي ي خانه ي رفقايش فرصت تخليه

ي تيمي را بگويد! مهم ضربه نخوردنِ  همه قابلِ فهم بود كه او آدرس خانه
  رفقا و در حد ممكن، حفظ امكانات تشكيالت بود!

ها و اسناد منتشر شده در اين  تواند از ال باليِ سطر نسلِ جوانِ ما اما، مي
ترينِ  ترين و آگاه قدم ترين، ثابت شور كتاب از كار عظيمي باخبر شود كه پر

ِ مبارزاتيِ  كاري گذاري و تضمينِ ادامه ِ ما براي پايه روشنفكرانِ ميهن
قابلِ ستايش است، "انجام دادند!  "هاي فدايي خلق ايران سازمانِ چريك"

بايست نيروي زيادي را صرف حفظ و گسترشِ  كه سازمان مي در حالي
كه سازمان در جنگي لحظه به لحظه با  در حالي "تشكيالت خود نمايد.

سازمانِ امنيت شاهانه درگير بود اما، جهت اصلي سياست كادرهاي 
تقديسِ "دوري گزيدن از  - برخالف استنتاجِ آقاي نادري–فرماندهي آن 

نزديكي به كارگران و زحمتكشان و كارِ سازماندهي ميانِ آنان و  "سالح
بود! اين گرايشِ اساسي خود را در مناسبات درون تشكيالتي، در قالبِ 

مركزي   شوراي  هاي گيري ترِ كادرها در تصميم شركت دادنِ گسترده
اش عليه  )  آقاي نادري اما، در راستايِ جنگ رواني8داد!( سازمان نشان مي

پاشي به چشمانِ نسلِ  و براي خاك "هاي فدايي خلقِ ايران زمانِ چريكسا"
سازمان را  ي ايران، اين دوره از حيات مبارزاتي ي ي آگاهي جوانِ جوينده

ي كتاب  تناقضِ نظرِ منفيِ نويسنده كند! توصيف مي "چريكيسم"ي  غلبه
ناشي از  "يسمچريك"ي  در باره سير تكاملي سازمان با واقعيت و كاربرد واژه

فراموش كرده است كه  -براي انجام وظيفه–آن است كه آقاي نادري 
هاي  ي چريك، قبل و بعد از انقالبِ بهمن، اسمِ شبِِ فتحِ قلب واژه
اي  ترينِ روشنفكران در ايران بود. او اقبالِ توده ترين و آگاه ترين، شجاع جو نو

ط ميهنمان را به ها در تركمن صحرا، كردستان و ديگر نقا از چريك
  فراموشي سپرده است!

بحث من نه به معناي باورم به درستي جنگ چريكي شهري و نه در 
گرايانه با شخصيت حميد اشرف، بلكه اعتراض به  خدمت برخوردي مطلق
ي  كتاب، حميد اشرف يكي از چهره هاي برجسته ي آن است كه نويسنده

ها را بر صندلي اتهام  تي خلقجنبش مقاومت جهاني عليه غارت امپرياليس
 "جوانه"و  "دانه"او را متهم به كشتنِ ي سندي  بدونِ ارائهنشاند و  مي
كند كه حميد اشرف  ي كتاب با آوردنِ سندي ادعا مي كند! نويسنده مي

  موافقِ دادنِ اطالعات نظامي به اتحاد شوروي بوده است!
هيات نمايندگي اتحاد  آقاي ماسالي كه شخصأ در مذاكرات انجام شده با

شوروي در بيروت، رم، و صوفيه شركت داشته است واكنش حميد اشرف را 
در قبالِ درخواست اعضاي هيات شوروي در ارتباط با دادنِ اطالعات نظامي 
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  از ارتشِ ايران چنين نقل كرده است:
  ) 9("به آن ها بگوييد كه ما جاسوس نيستيم"

مؤسسه مطالعات و "به اجراي قرارداد با  آقاي نادري به خاطرِ تعهدش 
براي تنظيم مطالب و نوشتنِ اين كتاب فراموش  "هاي سياسي پژوهش

كارِ نويسندگي پايبندي و تعهد به دفاع از  ي كند كه شرط اساسي مي
  حقيقت است!

گو اينكه نه انكارِ آقاي نادري چيزي از شكوه شخصيت حميد اشرف 
افزايد، اما او خود، حميد اشرف را   بر آن ميكاهد و نه تأيئدش چيزي  مي

  كند: ها توصيف مي چريك "اي رهبرِ افسانه"
كاري  باكي، قدرت سازماندهي، انظباط تشكيالتي و پنهان خونسردي، بي "

به همراه يك دهه زندگي مخفي در شرايطي كه بخش زيادي از بارِ 
ها  چريك "اي افسانه رهبر"كشيد او را به  تنه بر دوش مي تشكيالتي را يك
  )10("تبديل كرده بود

  

  گيرِ او  پشنگ و تيغ عالم شوكت پورِ "

   "ها شد داستانِ انجمن در همه شهنامه

  حافظ                                               

به راستي  "سرِ شهدا آب مي خورد ي تاريخ از كاسه"گفت آن يار: 
 ها، "روزبه"ها و " حميد اشرف"ها، "جوانه"ها و "دانه" شأنِ حضورِ بي
ها و "غلياُ عمو"ها، "مرضيه"ها و "مهرنوش" ها،"مصطفي"ها و "بيژن"
نِ خشمِ فروخورده و ها كه ترجما"همايون"ها و "مازيار"ها، " ستارخان"

بارِ موجود بودند، تاريخ حكايتي  ها براي تغييرِ وضعِ ستم ي توده اراده
ها و رنج  عام ها و قتل كشي ان، توصيف لشگرآور از تولد و مرگ شاه مالل
ها مرواريدهايي بودند  شد! آن ها مي توده ي حقوقي و تاراجِ هستي ي بي نامه

ي جان و كلسيمِ استخوانِ رنجبران كه در روياي سبزشان  ي شيره پرورده
ي جهان را  بارورشان چهره خواستند آبادان، براي آناني كه با كارِِ دنيايي مي

كنند، جهاني كه در آن نشاني از جنگ، فقر و فرو  ي انسان مي هزيبند
  تا بردگانِ كار نباشد! ،كاستنِ مقامِ آدمي

گل "كه  -چيزان و پابرهنگان گلسرخِ بي-آري، چه خوش خواند خسرو 
  : "داد و مژده داد

  روزي كه خلق بداند
  هر قطره خون تو                     

  شود ! محراب مي                                       
  

  ديديم كه شد ! و...خواهد شد !
***  

  
1

  ."گروه آرمان خلق"ترين عضو شهيد  جوان - 
2

 "ستاره سرخ"نويس بدون امضاء از انتشارات رفقاي  اين اعالميه دست - 
   بود!
3

به  52خرداد  10گاه  رفيق نادر عضو جبهه دموكراتيك خلق در شام - 
  د!گلوله بسته و شهيد ش

4
  هاي فدايي خلق ايران از اعضاي شهيد سازمان چريك - 

5 - 
  هاي فداي..... كتاب چريك 327نقل از صفحه 

6
  كتاب 722به نقل از صفحه  - 

7
  همان كتاب 724به نقل از صفحه  - 

8
  كتاب 785به نقل از  
9

ي  ي نتايج سمينارِ ويسبادن در باره جزوه  52-53به نقل از صفحه  – 
   1985ايران در اكتبر  بحرانِ جنبشِ چپِ

10
  هاي فدايي خلق ... كتاب چريك 668به نقل از صفحه  -

  

*  

  

  

  تحريف و واورنه سازي رويدادها 

  

  

  قربانعلي عبدالرحيم پور (مجيد)

  

جريان فدائي به لحاظ فلسفه انديشه سياسي ، يك نيروي مدرن سكوالر 
رفت كه  ساختار هاي سوسياليستي بود . اما آشكارا بايد پذي چپ با آرمان

 -هاي ما آغشته به افكار ديني ها و روش ذهن، زبان و افكار چپ ما، سياست

  سنتي جامعه ايران و راديكاليسم افراطي سياسي  بود.

  

قسمت  تحت  12در ...» هاي فدائي خلق  چريك«نگاهي  به كتاب  
روش تاريخ «، » زبان كتاب«، » هدف وهسته اصلي كتاب«هاي  عنوان

نقش حقوق بشر و قانون «، ...» هاي جديد  نهضت پژوهش«، » تابنگاري ك
زاد براي شالق و شكنجه ساخته  جان و جسم آدمي«، » اساسي دركتاب

فدائيان براي بدست «، » نمونه هائي از روش كار نويسنده«، » نشده است
آوردن آزادي هاي اوليه و تامين زندگي انساني  براي همه ايرانيان  هسته 

و » رخداد«جمع بندي  نويسنده از «، » رتيزاني  درست كردندهاي پا
از «، » نگاه اجمالي به سير حركت سازمان«، » سيماي فدائيان در كتاب

سنتي خشونت زا ، نمي توان به نقد خشونت   -منظر نگرش ...ديني
دركتاب .  نوشته وتنظيم شده است»  تراژدي حميد و اسد« و»  نشست

، نكات مهم و بسياري وجود دارد كه ...» از  هاي فدائي خلق چريك«
پرداختن به همه آنها در يك مقاله مناسب نيست. مطلبي كه ارائه مي شود 
، خود به اندازه كافي  طوالني است. شايد بتوانم در فرصتي ديگر، بازهم در 

  اين زمينه مطلبي تهيه و منتشر كنم .
    

                                                               هدف وهسته اصلي كتاب                  - 1

» هاي سياسي موسسه مطالعات و پژوهش«اي بنام  موسسه 1387بهار سال 
ها تا بهمن  هاي فدائي خلق از نخستين كنش چريك«، كتابي تحت عنوان 

  منتشر كرد. » شخصي بنام محمود نادريبقلم  جلد اول /  1357
هائي از اين دست منتشر  اين موسسه ساليان درازي است كه سلسله كتاب

از طرف دولت جمهوري اسالمي  "ها تاريخ سازي"كند.  البته اين نوع  مي

http://dialogt.de/



   اسالمي گرانِ شگنجه روايت ق، به هاي فدايي خل خِ چريكتاري

١٤٥  102 ي آرش شماره

فقط منحصر به انتشار كتاب نبوده ، بلكه در تلويزيون و نشريات و ديگر 
اي ادامه داشته  در ابعاد بسيار گسترده امكانات و وسائل ارتباط جمعي

  است.
دولتيِ »  هاي پژوهش«هيچ نيروي سياسي مخالف، مصون از اين قبيل 

جمهوري اسالمي نيست. و مساله فقط پژوهش در تاريخ جريانات سياسي 
و بازخواني  »  پژوهش«مخالف نيست، اينان تمامي تاريخ ايران را مورد 

ها است كه  با  ندگان جمهوري اسالمي، سالدهند. از جمله  پژوه قرار مي
كنند انقالب مشروطيت و نهضت ملي شدن نفت را،  اصرار تمام، كوشش مي

  از منظر فكر و فرهنگ و ايدئولوژي واليت فقيهانه خود بازنويسي كنند . 
 –در نهضت هاي اخير «در اوايل انقالب، در قانون اساسي نوشتند:  

نهضت ضد استعماري ملي شدن نهضت ضد استبدادي مشروطه و 
خط فكري اسالمي و رهبري روحانيت مبارز، سهم اصلي و  -نفت  

  » اساسي را برعهده داشت

  پژوهشگران جمهوري اسالمي البته واقف هستند كه:
اصلي دوران   نظريه پردازان، روشنفكران، سياستمداران و رهبران اوال:

ميرزا يوسف خان انقالب مشروطيت  نظير آخوندزاده، ملكم خان، 
مستشارالدوله، طالبوف، ميرزا آقا خان، تقي زاده، ميرزاجهانگيرخان وعالمه 

  قزويني ... روحاني نبودند.
هاي آن بخش از روحانيون نظير محالتي و  اقدامات و حمايت : ثانيا 

سيدكاظم آخوند خراساني كه از انقالب مشروطيت و از قانون اساسي و 
واليت فقيه مورد نظر آيت اهللا خميني و مجلس مشروطه با حكومت 

  .پيروان او تفاوت داشت
ها تا  ها و خراساني تفاوت ميان پايه گذاران واليت مطلقه فقيه با محالتي 

اي و ديگر طرفداران واليت فقيه مطلقه  آنجا است كه جناب آقاي خامنه
حتي همين امروز نيز افكار آن بخش از اصالح طلبان طرفدار جمهوري 

ها هستند،  ها و خراساني المي را كه ادامه دهندگان امروزي محالتياس
  برنمي تابند.

هدف و مضمون انقالب مشروطيت، سكوالر كردن عقل،  ثالثا : 
مدرنيزاسيون نهادهاي سياسي و اجتماعي جامعه بشيوه دمكراتيك بود نه 

  جايگزيني استبداد مذهبي  بجاي استبداد سنتي پادشاهي.
ت ملي شدن نفت عمدتاٌ توسط نيروهاي مدرن جامعه به نهض رابعا : 

  رهبري دكتر مصدق انجام گرفت نه توسط روحانيون سنتي  واپس گرا.
ماكس وبر را مطالعه » اقتصاد و جامعه«مدتي پيش  ترجمه كتابي بنام  

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني «مي كردم. اين كتاب توسط 
 7/12/63است. تاسيس اين سازمان (سمت) در منتشر شده » ها دانشگاه
  ، تصويب شده بود. » شوراي عالي انقالب فرهنگي«توسط 

نوشته است : » سخن سمت«كتاب مطلبي تحت عنوان  در صفحه چهارم 
يكي از اهداف مهم انقالب فرهنگي ، ايجاد دگرگوني اساسي «

م ها بوده است و اين امر، مستلز دردروس علوم انساني دانشگاه
بازنگري منابع درسي موجود وتدوين مبنايي علمي معتبر و مستند 

هاي اسالمي در مباني و مسائل اين علوم  با در نظر گرفتن ديدگاه
   .» است

هم كه  »1368حزب توده ازشكل گيري تا فروپاشي «در مقدمه كتاب 
منتشر شده است » هاي سياسي موسسه مطالعات و پژوهش«توسط 
معاصر ايران را كه انقالب مشروطيت سرآغاز آن  تاريخ« :اند نوشته

توان به عنوان عرصه تكاپو و تعارض سه  شود ، مي شمرده مي
جريان اصالت گرا  فرهنگي مورد كاوش قرار داد : –جريان سياسي 

و مردمي، كه بطور عمده درنهضت روحانيت تبلور يافت و انقالب 
ظ كيان شكوهمند اسالمي ايران ثمره سترگ تالش آن درحف

فرهنگي و سياسي و اقتصادي  مرز و بوم بود، جريان غربگرايانه 
وابسته به » نخبگان«راست و ميانه، كه به دست  روشنفكران و

دستگاه حكومتي و با حمايت استكبار غرب (نخست استعمار 
بريتانيا و سپس امپرياليسم آمريكا)درشئونات سياسي و فرهنگي 

ره جريان غربگرايانه چپ، كه در ايران نقش موثر يافت، و باالخ
دوران مشروطه خاستگاه آن در ميان روشنفكران ايراني مقيم 

  2ص ... »  قفقاز و متاثر از سوسيال دمكراسي روسيه بود

نه تنها آثار و » جريان اصالت گرا و مردمي ... نهضت روحانيت«طرفداران 
شود مسجد امام كنند (مثالٌ مسجد وكيل مي  ابنيهء قديمي را بنام خود مي

خميني يا مدرسه سپه ساالر مي شود مدرسه شهيد مطهري و دهها نمونه 
كنند.  ديگر) بلكه  حتي تاريخ زندگي افراد را بنفع خود دوباره نويسي مي

مثالٌ زندگي زنده ياد شهريار را فيلم كرده و با تحريفي حقيقتاٌ غير قابل 
ي موجود در عرصه تصور، دستگاه روحانيت شيعه را تنها جريان جد
ها معرفي و شهريار را از  مبارزات ضد سلطنتي و ضد استبدادي زمان پهلوي

  زنند. پيروان و مبلغان اين دستگاه و عاشق و ذوب شده درآن، جا مي
وظيفه اين نهادها، اساساٌ باز نگاري تاريخ احزاب و جنبش هاي سياسي  

و حقانيت مطلق  دوره معاصر در ايران، براي اثبات برتريت بي رقيب
  . ايدئولوژيك و تاريخي جريانات وابسته به اسالم فقاهتي است

جريان «هسته و مضون اصلي همه اين وارونه سازي ها، تقابل و مبارزه 
با جريانات روشنفكري و » اصالت گراي مردمي ... نهضت روحانيت ... 

سياسي  تجدد گرا و سكوالر چپ و راست و ميانه، به منظور خراش 
  نداختن بر  سيماي  آنها است.ا

هاي فدائي خلق ايران بمثابه  يكي  درباره تاريخ سازمان چريك "پژوهش"
اي از همين پروژه بزرگ  واژگون سازي   از نيروهاي  چپ ايران نيز حلقه

  حقايق تاريخي  و تخريب بيرحمانه سيماي  واقعي فدائيان است.   
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خاطرم آمد كه » هاي فدائي خلق...  چريك«در پروسه مطالعه كتاب 
اهللا خميني در آستانه حمله به كردستان و دفتر سياسي فدائيان در  آيت

به مردم گفتند كه فدائيان   تهران و شهرهاي ديگر، از طريق راديو
  .ها را آتش مي زنند خرمن

كنيم، با  آيت اهللا خميني با علم بر اينكه ما چنين نكرده بوديم و نمي 
قوف به اينكه  فكر و فرهنگ و سياست و اخالق  فدائيان خلق ايران آتش و

هاي مردم نبود بلكه حمايت از آنها و شكفتن بيشتر  زدن به خرمن
زمين از آن «گفتند  هايشان بود و با وقوف كامل به اينكه فدائيان مي خرمن

ند ، حقايق را وارونه جلوه داد تا بتوا»كسي است كه روي آن كار مي كند
  نزد مردم سيماي مارا مخدوش و دفتر سياسي سازمان را ببندد. 

البته تخريب سيماي فدائيان خلق ايران سابقه طوالني تر از جمهوري  
اسالمي دارد. قبل از آيت اهللا خميني، محمد رضا شاه  پهلوي  مسئوليت 

  اين كار را برعهده داشت .  
ع اذعان دارد كه ، محمد به اين موضو...» چريكهاي فدائي خلق «كتاب  

رضا شاه خطاب به اويسي، فرماندهي ژاندارمري كل كشور درباره فدائيان 
دراسرع وقت بايد قلع و قمع يا دستگيرشوند و «خلق ايران مي گويد : 

هدف اين عناصر مخرب به زارعين تفهيم شود كه منظورشان ضمناٌ 
  كتاب فوق. 22ص  »خارج نمودن اراضي ازدست آنها بوده ... است 

و نويسنده كتاب،  » هاي سياسي موسسه مطالعات و پژوهش«اين بار 
تحريف و تخريب را گرچه بسطحي نوين ارتقا داده و تكامل بخشده اند، اما 
وفاداري بي خدشه خود را به همان زبان و روش محمد رضا شاه به اثبات 

 رسانده اند.
ئي است كه او طالب آن زبان هركسي نشان دهنده دنياي دروني او و دنيا 

است. زبان نويسنده كتاب زبان روشنگري، زبان ديالوگ و آزادي و 
دمكراسي نيست بلكه برگرفته از زبان رسمي جمهوري اسالمي و در جهت 

  تخريب و وارونه سازي سيماي مخالفين است.  
هاي فدائي خلق ايران و  نگاهي بر صفاتي كه نويسنده به سازمان چريك

خواستند  كساني كه مي«ئي  نسبت مي دهد مويد اين ادعاست:  هزاران فدا
با تكيه بر افراد معدود و به نحو غافلگيرانه رژيم ديكتاتوري شاه را سرنگون 

 ،»تروريسم«، » گانگستريسم در رداي چريكيسم«،  13ص » كنند
هاي بيگانه در دوران رهبري حميد  ها به دولت وابستگي مالي چريك«

حميد اشرف دانه و «، 647ص »  كسب و كار مرگ«  ،642ص »  اشرف
و... اينها تنها  665ص  ، » جوانه را با شليك گلوله بر سرشان كشت

هائي از زبان حاكم بركتاب است . زبان كتاب ، نه زبان كشف حقايق  نمونه
  بلكه زباني  سرشار از كينه و بيرحمي است. 
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و روش تحليلي، » روش  تحقيق تاريخ«ريخ  در اين كتاب ، روش نگارش تا

نويسنده، كاري به كار  .طبق اصول و ضوابط معاصر تاريخ نگاري نيست
ندارد، اين » رخداد« بررسي و تحليل شرايط  داخلي و خارجي  وزمان 

، نقلي و » روائي«اي است از روش تاريخ نگاري سنتي  روش ملقمه
  ريب  ديگري .  ، همراه با تخ» تركيبي«
هاي فدائي خلق  از ابتدا تا انتهاي كتاب كوشش شده است، سازمان چريك 

اي دلخواه با استناد به اين يا آن نقل قول اين يا آن فدائي  ايران را بگونه
شكنجه شده زنده  و كشته شده، دركليشه هاي از پيش طراحي شده  

  قالب گيري كند. 
بزرگ و آشكار هستند كه  نويسندگان اما واقعيات و رخدادها آنچنان  

  عجيب و غريب كرده اند. هاي مكرر و در گفتار و كردار دچار تناقضكتاب را 
تا حد   1357سو سازمان  را از بدو پيدايش تا سال  بعنوان مثال  از يك

دهند از سوي ديگر برايش  يك گروه  كوچك،  منزوي و بي تاثير جلوه مي
  سند .اي مي نوي صفحه 1000كتاب 

از يكسو فعاليت هفت ساله جريان فدائي و ديگر جريانات  مدافع مبارزه  
كاهند و از سوي ديگر  فرو مي» چند عمليات نظامي«مسلحانه را تا حد 

  » .و...اي سياسي جامعه سايه انداخته بوده رخدادي كه بركنش«گويند:  مي
 1357تا  1355دهند كه از سال  از يك سو دركتاب طوري جلوه مي 

سازمان توانائي هيچ كاري را نداشت و زير نفوذ ساواك بود از سوي ديگر 
ها و عمليات نظامي  فقط  به بخشي از اعالميه 830تا 826در صفحات 

  كنند .  سازمان اشاره مي
من هنگامي كه كتاب را مطالعه مي كردم، دنبال اين بودم دريابم كه اوالٌ  

كتاب  مبتني برچيست؟ از  روش پژوهش نگارنده و يا نگارندگان
هاي سياسي جامعه سايه  رخدادي كه بركنش«نظرنگارنده كتاب، منطق 

انداخته بود و راهي را براي سرنگوني رژيم ديكتاتوري و وابسته نشان مي 
  چيست ؟» داد

از نظر او كدام علل و عوامل اجتماعي، فرهنگي، تمدني، سياسي و كدام  
است؟ نويسنده از منظر كدام انديشه ،  ها موجب اين رخداد شده انگيزه

تئوري و روش بررسي  به پژوهش تاريخ فدائيان بمثابه جزئي از تاريخ 
  معاصر ايران پرداخته است؟

ايرادات و اشكاالت  اساسي، ارزشي،  فكري، تحليلي، سياسي، مبارزاتي،  
له سا 7اشكال و روش كار فدائيان خلق ايران در آغاز كار و در پروسه  كار 

  از نظر نويسندگان كتاب كدام اند ؟
 تاريخي اين رويداد و ايرادات و ريشه هاي فكري، فرهنگي، اجتماعي و 

الخره  دنبال اين بودم  بدانم كه جمع بندي ااشكاالت آن كجا هستند؟ وب
  چيست  ؟  »  رخداد«نظري  آنها  درباره اين 

تي  برايش پيش مي واالئالبد هر فرد بي طرف در جريان مطالعه كتاب  س 
آيد كه  اگر جريان فدائي، يك گروه كوچك منزوي  و كارش  فقط چند 

چه  جامعه نداشت، عمليات نظامي بود و فعاليتشان چندان تاثيري  هم در
لزومي داشت شخص پادشاه مملكت ، امام امت و رهبرانقالب، راجع به آنها 

و تخريب سيماي  اينقدرحساس باشند و شخصا وارد كارزار وارونه سازي
ورقه هاي بازجوئي فدائيان زنداني  و  آنان بشوند؟! مطالعه هزاران صفحه از

) درباره يك گروه  كوچك منزوي جلد اولاي ( صفحه 1000نوشتن كتاب 
هاي  براي چيست؟  اين رخداد چگونه رخ دادي بود كه توانسته بود كنش

اي سياسي چگونه سياسي جامعه را تحت سايه خود قرار دهد؟ اين كنش ه
هائي بودند كه تحت سايه فعاليت چند چريك  قرار گرفته بودند؟ اين  كنش
ها، به چه دليلي توانستند  هزاران نفر از دانشگاهيان، روشنفكران،  چريك

معلمان و كارگران آگاه را جلب سازمان خود كنند ؟ اگر جريان فدائي  يك 
شنفكر و دانشگاهي و معلم جريان منزوي بود، چگونه توانست  هزاران رو

مرد سكوالر و آزاديخواه و عدالت  محصل زن و كارمند و دانشجو و ارگر وكو
جو  را جذب كند و بالفاصله بعداز انقالب، بزرگترين سازمان سياسي چپ 

  ايران را در سراسر ايران تشكيل دهد ؟ 
كتاب را هرچه بيشتر خواندم و بيشتر دقت كردم ، متوجه شدم كه 

...» رخداد «ختن به اين قبيل مسائل  در بازخواني جريان فدائي و پردا
نظر  توسط  آقاي نادري  و دوستانش، جائي ندارد، جنبه هائي از تحليل و

 عقالنيت  و در كتاب هست ولي تحليل تاريخي و جمع بندي مبتني بر

كتاب «روش انتقادي در آن نيست.  بخاطر همين به اين نتيجه رسيدم كه 
» روائي«، وقايع نگاري رخدادها  است  بشيوه »هاي فدائي خلق ...  چريك

همراه با شايد و بايدها و ادعاها و اتهامات » ابن خلدوني«ماقبل »  نقلي«و
هاي فدائي خلق ايران  ناراست  به افراد و سازمان چريك عجيب وغريب و
ها و  وتخريب  نه سازي و كوچك كردن سازمان و فدائيودرجهت  وار

  ماي آنها .سي
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    بشيوه مدرن  و مستقل از دولت  ديني  
هاي پژوهشي و وقايع نگاري  ها و روش خوشبختانه در كنار اين قبيل زبان

، نهضت  پژوهشي ديگري با زبان، روش و كيفيت » ابن خلدوني « ماقبل 
جامعه  ديگري مبتني برعقالنيت انتقادي و انديشه سياسي معاصر در

جريان دارد. اين نهضت  مستقل از دولت، در جهت رفع موانع زباني، 
سنتي از ساختار زبان، ذهن و فرهنگ  –فكري، فرهنگي وسياسي ديني 

سكوالر مبتني بر   -اي مدني  جامعه،  بمنظور ارتقا  جامعه ايران  به جامعه
در   اي آزادي و دمكراسي و عدالت اجتماعي با شدت و سرعت بي سابقه

  جامعه ما درجريا ن است.  
ما نه تنها از اين فرايند عمومي و نيز روند نقد افكار و اعمال خود خرسند 
هستيم و از آن استقبال مي كنيم بلكه خود جزئي از اين رونديم  و خود را 

دانيم و با تمام نيرو در آن جهت كوشش  جزو اين نهضت و روند سازنده مي
  مي كنيم. 

هاي درازي است كه در اين جهت قرار دارند و  ايران سال فدائيان خلق 
اصل انتقاد و ديالوگ و گفت و شنود را به روش برخورد در بيرون و درون 

  خود بدل كرده اند. 
اما، اين نهضت واين فرآيند پژوهشي وپيش برندگان آن،  نه تنها از طرف  

لكه مورد شوند ب نمي پذيرفتهگران سنتي و پيرو واليت فقيه  پژوهش
هائي كه در  حمالت تند و سركوب  آنها قرار مي گيرند. چرا ؟ چون پژوهش

راستاي سكوالريزاسيون دمكراتيك جامعه و در مسير فرايند عيني و رشد 
هاي فكري و ايدئولوژيك واليت   يابنده در جامعه قرار دارند مستقيما پايه

  مطلقه فقيه را زير سوال  مي برند. 
، از اين »موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي«ما و » پژوهنده تاريخ«

ديني  -اي كه ميان فكر و فرهنگ سنتي  فرهنگي همه جانبه - نبرد فكري
دمكرات در بطن جامعه  و زندگي روزمره مردم  -با فكر و فرهنگ سكوالر

جريان دارد مطلع است. اما در مقابل آن است. و آشكارا در جبهه واليت 
  ارد .مطلقه فقيه قرارد

علمي اوال، عقل مستقل و انتقادي است،  -الزمه بنيادين پژوهش تاريخي 
نه عقل متكي بر كتاب وسنت و وحي و نقال و وابسته به قدرت سياسي، و  

آقاي » پژوهش«گر است. ثانيا وجود اخالق و شهامت مدني در نزد پژوهش
  نادري تبارز مكرر فقدان اين پيش شرط هاست.

  

  اساسي و حقوق بشر دركتاب     نقض قانون   - 5

بازرسي نامه «، »  تفتيش عقايد«افراد و »  حقوق«و » حيثيت«تعرض به 
هتك حرمت و «، »، هرگونه تجسس»فاش كردن مكالمات تلفني«، »ها

نه تنها از منظر منشور جهاني »   حيثيت بازداشت شدگان و زندانيان
وطيت و حتي  در قانون حقوق بشر بلكه از نگاه قانون اساسي انقالب مشر

  اساسي جمهوري اسالمي نيز غيرقانوني است.
قانون اساسي جمهوري اسالمي، تعرض به  25و  23و  22طبق اصول   
فاش كردن مكالمات «، »بازرسي نامه ها«افراد ، » حقوق«و » حيثيت«

  » .هرگونه تجسس ممنوع است«و » تلفني
هرگونه شكنجه « ي قانون اساسي خود جمهوري اسالم  38طبق اصل  

براي گرفتن اقرار ويا كسب اطالع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، 
اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و قرارو سوگندي فاقد ارزش و 

  . 39ص » . اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود 
ي كه به حكم هتك حرمت و حيثيت كس« قانون اساسي   39طبق اصل  

قانون دستگير ، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هرصورت كه باشد 
  39ص » . ممنوع و موجب مجازات است

نويسنده كتاب ، اساس پژوهش خود را بر نقض اصول قانون اساسي 
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ظاهرا طبق و منشور جهاني حقوق بشر آغاز و به پايان برده است. 
اين قوانين قابل تعقيب و مجازات قانون اساسي جمهوري اسالمي ناقضين 

  هستند. ولي تعقيب و مجازات براي  غير خودي هاست. 
  

  
  

جان وجسم آدمي زاد براي شالق و شكنجه ساخته نشده  -  6
  . است

دراين كتاب تالش شده «گفتار نوشته است كه:  نويسنده كتاب در پيش 
زجوئي ها مبتني است تا از ميان مجموعه اسناد پراكنده اي كه عموما بر با

  » . هاي فدائي تصوير گردد است؛ نقشي از سيماي چريك
الزم نيست آدم زنداني شده و شخصا تحت شكنجه قرار گرفته باشد تا 

هاي زندانيان زير شكنجه است،  دريابد سيمائي كه عموما مبتني بر بازجوئي
  نمي تواند سيماي واقعي و راستين باشد.

شود و جسم و  وارد جسم تو (زنداني) ميها پي درپي  كه شالق هنگامي
جانت را عذاب مي دهد و بدرد مي آورد ، بارها آرزوي مرگ مي كني تا از 

  شكنجه رها شوي.
براي شكفتن آزاد زندگي تالش مي كني، در  توكه عاشق زندگي هستي و

غير انساني، براي اينكه دهان  زير شالق و شكنجه هاي وحشتناك و
را بزندان و زير شالق  نياوري ، بارها آرزوي مرگ  بازنكني و فرد ديگري

  بخود را مي كني.
  آنجا 

  كه عشق 
  غزل نه ، حماسه است            
  هرچيز را

  صورت حال 
  باژگونه خواهد بود              

  زندان
  باغ آزاده مردم است      

  و
  شكنجه و تازيانه و زنجير  

  نه وهني به ساحت آدمي 
  معيار آدمي است .       كه             

  شاملو
هر ضربه شالق بر پيكر تو  بعنوان يك انسان، براي گرفتن  اعتراف و اقرار ، 
ضربه بر جان وجسم تو ، ضربه به روان و حيثيت و كرامت و حقوق انساني 

  و فردي تو است. ضربه به روان و جان و پيكر جامعه است. 
و شكنجه و شالق سياسي جان سالهاي درازي است كه درميهن ما، زندان 

ها را خونين و زخمي و نابود كرده و مانع  تحقق آزادي  و  وجسم انسان
  شكفتن جان و جسم ايرانيان شده است. 

قبل از انقالب مشروطيت چنين بوده، زمان رضا شاه چنين بوده، زمان 
محمد رضا شاه و خميني و خامنه اي نيز چنين بوده است.  اين يك 

  است.مصيبت ملي 
هاي  براي نجات ملت و جامعه از اين بيماري و مصيبت بايد موسسه 

مطالعاتي و پژوهشي وسيعي مستقل از دولت تشكيل شود.  نظريه پردازان، 
روشنفكران، هنرمندان، سازمانهاي سياسي اگر مخالف اين اعمال وحشيانه 

زا و خواهان قطع ريشه آن هستند الزم  است در تمامي  خشن و خشونت
  زمينه هاي فكري وفرهنگي و سياسي به مبازه  برخيزند.  

اما جناب نادري و موسسه مربوطه، نه براي رهائي جامعه از اين بيماري و 
هاي بازجوئي  شكنجه شدگان بمنظور  مصيبت ملي كه براي بررسي ورقه

  هاي مربوطه، تشكيل شده است .  خرد كردن  آنها و سازمان
اش، به خواننده كتاب اينگونه القا ميكنند كه  جناب نادري و همكاران 

روز مقاومت  آدرس  7مسعود احمدزاده نيز خائن است چرا ؟ چون بعد از 
كرد به پليس داده است. او  اي راكه چنگيز قبادي در آن زندگي مي خانه
داند كه  مسعود نه تنها خيانت نكرده بلكه با مقاومت خود رفقاي خود  مي

طبق نوشته خود كتاب ، مسعوداحمدزاده درتاريخ  را نجات داده بود.
هفت روز بعد از دستگيري و شكنجه  شماره تلفن منزل قبادي  10/5/50

درجاي ديگر وبي  8/7/50را فاش كرده بود ولي چنگيز قبادي درتاريخ 
  ارتباط با اين منزل درگير و كشته شد. 

مركب از گوشت و ها،  الزم است تاكيد شود كه فدائيان، مانند همه انسان
استخوان، خون و پوست، سلسله اعصاب و سيستم مغزي حساس، حواس 

ها، افكار و  پنجگانه و ساختار ذهني و رواني انساني با يك سلسله ارزش
باشند. فدائيان نيز نظير هر انسان و شهروند ديگري نه  اهداف انساني مي

اي شكنجه شدن و بر»! بارگاه الهي«درطبيعت و نه در جامعه و نه حتي در 
  اند.  اقرار نكردن ساخته نشده بوده و نشده

رفقا مسعود وحميد اشرف و نيز بسياري از ما در اوايل كار، شناخت درستي 
از شكنجه و ميزان و نوع  مقاومت افراد متفاوت در برابر آن نداشتند و در 
باره برخي از رفقاي خود كه زير شكنجه حرف زده بودند و موجب 

كرديم  و از لفظ خيانت  برخي ديگر شده بودند، اشتباه مي دستگيري
  كرديم .  استفاده مي
 24هاي ذهني بعدها اصالح شد. ميزان مقاومت را از دو روز به  اين برداشت

  ساعت فروكاستيم. 6ساعت وبعد به  12ساعت، بعد به 
مخفي شدم، روز اول، مسئولم،  1353من هنگامي كه ، سوم اسفند سال 

خواست مقررات و ضوابط سازماني را با من  اد رفيق مهدي فوقاني ميزنده ي
درصورتي كه يكي از اعضاي تيم، از خانه «درميان بگذارد. او از جمله گفت: 

كنيم . ميمانيم تا او  ساعت خانه را تخليه نمي 24برود و برنگردد ما 
 نقل به» ساعات مقاومت كند. 24برگردد. اگر رفيقي دستگير شد بايد 

هاي  مضمون . يادش بخير رفيق گل رخ مهدوي عضو ديگر تيم ما ، حرف
  مهدي را تاييدكرد.

من چون روز اول مخفي شدنم بود ابتدا پيش خود گفتم اگر من اعتراض 
كنم شايد تصور غلطي در ذهن رفقا بوجود بيايد. ولي از سوي ديگر مساله 

نتوانستم سكوت  آنقدر مهم بود و با سرنوشت ديگران  سروكار داشت كه
كنم. من تا آن زمان دوبار دستگير شده بودم و چندين بارمزه شالق را 

سال كار محفلي و گروهي و علني و  8چشيده بودم و تجارب حداقل  
  مخفي و زندان و زندانيان را حمل مي كردم. 

بود. امروزها  1350ساعت مقاومت، مال سال  24گفتم رفيق مهدي،  
تازه روي اين هم اما و اگر است. مهدي مجددا  ساعت است. 6سخن از 

سخن را شروع كرد و اين بار بر دستور بودن موضوع، تاكيد كرد. من گفتم 
ساعت برنگشتم  6رفقا عليرغم دستور سازماني، من اگر رفتم بيرون و تا 

سريعا خانه را تخليه كنيد. و برعكس آن هم صادق است. اگر يكي از شماها 
  ه خانه برنگرديد من سريعاٌ خانه را تخليه مي كنم. ساعت ب 6بعد از 

اين اولين تخلف من از دستور رفيق مسئولم بود. اما مهدي انسان بسيار  
ساعته باشد اما اين  6مهربان و فهميده و منطقي بود، گفت باشد قرارمان 

موضوع را بايد با رفقا درميان بگذارم. يك هفته بعد خسرو (علي اكبر 
و مركزيت سازمان مسئول شاخه ما آمد به رشت به خانه جعفري)  عض

تيمي ما. مهدي موضوع را با علي اكبر درميان گذاشت و علي اكبر تاييد 
  ساعته است. 6كرد كه 

هاي شاه و جمهوري اسالمي زير فشار و  هزاران انسان زنداني در زندان  
ه آنها هائي زدند كه حرف دلشان نبود و اعتقادي ب شالق و شكنجه حرف

ها بعداز آزادي از زندان ها مجددا به مبارزه عليه   نداشتند. اكثر همين آدم
جهالت و جور و استبداد و شكنجه در راه  آزادي و عدالت در اشكال 

  گوناگون ادامه دادند.  
و جناب نويسنده ، اطالعاتشان » موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي«
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ي انحصاري به  ورقه هاي بازجوئي در اين زمينه بدليل امتياز دسترس
  چندين برابر ماست . 

اين افراد، مبارزات و مقاومت آنها در برابر ديكتاتوري و زندان و شكنجه،  
هاي انساني و  معنوي و ملي  جزو تاريخ و فرهنگ مقاومت و جزو سرمايه

هاي معنوي و  مردم ايران است و تخريب چهره هاي آنها تخريب  ثروت
  ايران است.مادي مردم 

ها بر مبناي  تاريخ جمهوري اسالمي سرشار از اينگونه سيما سازي
هاي غيرقانوني و غير اخالقي و غير انساني است.  صدها نفر از  بازجوئي

زندانيان را تحت فشار وشكنجه به شبكه تلويزيوني كشاندند تا از خود و 
  سازمان خود سيمائي ارائه دهند كه واقعيت نداشت و ندارد.

اهللا شريعتمداري  سيما سازان جمهوري اسالمي (تواب سازي)، از آيت 
چهره ديگري ساختند. احسان طبري، آن پير مرد فرهيخته و زندگي 

كرده و به حوزه نيستي » مسلمانش«دوست را، در زندان بازخواني و 
اش كردند تا در تلويزيون، سيماي  به اصطالح  واقعي خود  پرستان هدايت

  ش بگذارد. !!را به نماي
ها بود كه خطاب به مردم  مرحوم بازرگان، با مشاهده چنين سيماسازي  

هاي ديگري گفتم از  اعالم كرد كه اگر من از تلويزيون سر درآوردم  و حرف
  كنم.  االن تكذيبشان مي

تخريب سيماي مهندس سحابي  و افشار و فرج سركوهي را همه مي دانند. 
  ها نمونه ديگر . وده

  
  
  نمونه هائي از روش كار نويسنده .  - 7

كند به خواننده كتاب  نويسنده  در جهت تخريب حميداشرف، كوشش مي
گويد:  اندازد. مي القاء كند كه او مسئوليت شكست را به گردن ديگران مي

وي (حميد اشرف) ترجيح داده است كه مسئوليت شكست  البته شايد«
برعهده كساني بگذارد كه در زمان طرح از سرگيري مجدد فعاليت دركوه را 

. در باره 368ص ». در ميان نبودند» جمع بندي سه ساله«نگارش جزوه 
اشرف دهقاني  اما « ...كند كه:  كند و القاء مي اشرف دهقاني حكم صادر مي

... براي تبرئه خود از يك تخلف تشكيالتي چنين ادعائي را مطرح مي 
اصرار بيش از حد  شايد«سد كه  نوي . در باره حيدر مي345ص »  كند

براي پوشاندن هويت واقعي خود ناشي از همين سابقه دروغيني » حيدر«
  .   776.ص » باشد  كه براي خود جعل كرده است

رسد آقاي نادري متخصص بازجويي در احواالت خصوصي و نيات  بنظر مي 
اء و دروني در پس كله افراد و درهم و برهم كردن راست و ناراست و الق

خوراندن شايد و بايدها و اتهامات خود در البالي آنها به خواننده كتاب  نيز 
  است. 

جالب است. از نظر او » استدالل نويسنده در باره حيدر (محمد دبيري فرد 
ها از جمله بازجوئي هاي پرويز نويدي،  درهيچ يك از بازجوئي«... چون 

، نامي از 1352فرد در سال  كامبيز پوررضائي و... حتي برادرش علي دبيري
، پس ادعاي حيدر مبني بر داشتن ارتباط 766ص » شود حيدر برده نمي

  با سازمان دروغ است و سابقه حيدر نيز دروغين است.  
برخالف ادعا و اتهام بي بنياد نويسنده كتاب، محمد دبيري فرد (حيدر)  با 

زام كرده بود. حيدر سازمان ارتباط داشته است. سازمان حيدر را به خارج اع
همراه دوتن از رفقا بنام يوسف و حسن، از خارج به  1357وسط تابستان 

ايران برگشتند و با هم ديدارها و جلسات متعدد و مفيدي داشتيم. آنها بعد 
  از برگشت امكانات بسياري را براي ما ارسال كردند.  

يز پور رضائي  اينكه علي دبيري فرد (برادر حيدر)  و پرويز نويدي و كامب
هاي خود اسمي از حيدر به ميان نياوردند بايد از آنها قدرداني  در بازجوئي

  كرد.
درباره حسن فرجودي (رحيم) الزم است بگويم، كه او از حدود اواخر   -

در آن شرايط حساس كه اكثر ارتباطات قطع شده بود  و  1355مرداد سال 
كجا هستند، در مركز ارتباطات و  ما نمي دانستيم چند نفر زنده مانده اند و

گشود و ارتباطاتش را رو  رأس سازمان قرار گرفت. او اگر لب به سخن مي
گويم، چند تيم و تعدادي از اعضا و هواداران  كرد، با اطمينان مي مي

  سازمان دستگير و كشته مي شدند. 
روز تمام لب به سخن نگشود. حتي نامش را نيز نگفت. موقعيت  3او 

اش را نگفت. رفقا از طريق يكي از  هواداران سازمان كه پزشك بود  نيسازما
و  حسن فرجودي  را در بيمارستان مشهد در همان روزهاي اول ديده بود 
و به سازمان اطالع داده بود  در جريان مسائل قرار داشتند. حسن 
فرجودي، با سخن نگفتن خود زيرفشار شكنجه و شالق و داغ و درفش و 

ه ادامه زندگي تك تك ما و فعاليت كل سازمان خدمات شاياني جنون، ب
  كرد. 

حسن  درباره كيومرث سنجري نيز ادعاي نويسنده خالف واقع است. 
  در مشهد دستگير شد. 16/10/55فرجودي در مورخه 

كيومرث سنجري (علي)  بي ارتباط با حسن فرجودي دستگير و كشته اما 
به يك ماه بعد از حسن فرجودي، در  يعني نزديك 55/  9/11شد. او روز 

رابطه با استفاده از تلفن راه دور مركز مخابرات مشهد مورد سوء ظن 
مامورين قرار گرفته، و در جريان دستگيري با خوردن سيانور كشته شد. با 

و بعد از آن، برقراري رابطه تلفني از  1355توجه به تجربه ضربات سال 
داران سازمان  و برعكس، غيرمجاز گشته  هاي تيمي  و امكانات طرف خانه

  بود.  
عجيب است، نويسنده نه تنها زندگان بلكه حتي كشته شدگان فدائي را  

دهد تا بالخره يك ايراد از پيش معين شده و  نيزمورد تجسس قرار مي
  دلخواه خود را پيدا كند.

ن ها و آزار داد در استفاده از بازجوئي» كتاب چريكهاي فدائي خلق...«
  مجدد بازجوئي شدگان زنده و مرده، در تاريخ ايران واقعاٌ بي سابقه است . 

خبرنگار  معاديخواه دبيركل بنياد تاريخ انقالب اسالمي ايران در گفتگو با«
 اي در تاريخ آن بوده و تاريخ مانند مهر با اشاره به اينكه هويت هر جامعه

كه تاريخ نداشته باشد اي  شناسنامه يك جامعه است، اظهار داشت: جامعه
كه شناسنامه ندارد. بنابراين جامعه اي كه تاريخ ندارد مانند  مانند اين است

وي با اشاره به اينكه چندين رشته . آلزايمر شده است فردي است كه دچار
روش پديده آمده است تصريح كرد :  تخصصي در ارتباط با تاريخ نگاري

ما  فعالٌ شگاهي است كههاي دان شناسي تاريخ نيز يكي از تخصص
  . »  .چنين رشته اي در دانشگاه نداريم

» روش شناسي تاريخ«اي بنام  ي ايران، رشتهه ها متاسفم كه در دانشگا
دانشگاه تحت حكومت واليت فقيه به چنان وضعي  اينشود.   تدريس نمي

 كه، تاريخ نگاران مدرن معاصر واقعا موجود در جامعه ايران است  آمدهگرفتار 
داشته » روش شناسي تاريخ«نمي توانند يك كرسي براي تدريس رشته 

باشند. دولت جمهوري اسالمي راه بر  روش تاريخ نگاري معاصر  بسته است 
هاي مشابه را  و ديگر موسسه» موسسه مطالعات وپژوهش هاي سياسي«و 

  جايگزين آنها كرده است.  

  انه متهم مي كند. يسنده كتاب حميد اشرف را به كشتن دانه وجونو -

با استناد به كدام سند و سخن كدام فرد باقي مانده از  ازكجا و آقاي نادري
هاي مامورين  ها و نارنجك جوانه  زير ضرب گلوله آن درگيري كه دانه و

ساواك كشته شدند و حميد اشرف فرار كرد،  او را به كشتن بچه ها متهم 
ي ساختگي ساواك را، كه او به كند عين ادعاها او حتي جرات نمي مي كند؟

و بر پايه آنها اتهام  خود بر عليه حميد اشرف را  -متن آنها دسترسي داشته 
براي  معتبركردن نسبي ادعاي خود، در معرض ديد و به  -صادر كرده 

قضاوت خوانندگان بگذارد؟ دليل اين امر را قطعا بايد در واهمه آقاي نادري و 
اسطه ماهيت جعلي اين اسناد ساواك  ساخته در رؤساي او از فاش شدن بالو

عليه  خود بر در اجراي اين توطئه ساواك نزد خوانندگان كتاب دانست.
اش تصميم  شكست خورد؛ و حال آقاي نادري و همفكران ،سازمان حميد و

كوشند به عنوان وارثانِ  به آزمايش بخت خود گرفته و باخلوص تمام مي
  هاي ساواك، برآمد كنند.  ستينِ روشوفادار و تكامل دهندگان را

هاي فدائي خلق ايران را، سازمان  آقاي نادري ويارانش ، سازمان چريك  -
كنند! چرا ؟ تحليلي در ميان نيست.  آنها  و موسسه  گانگسترها اعالم مي

مربوطه دوست دارند سازمان را اين چنين معرفي كنند. او به نقل از عباس 

http://dialogt.de/



   اسالمي گرانِ شگنجه روايت ق، به هاي فدايي خل خِ چريكتاري

١٤٩  102 ي آرش شماره

حسن نوروزي (بابي) بمنظور «مي نويسد:  535جمشيدي رودباري در ص 
پيروزي تاكتيكي، دست به خشونت گانگستري زده و به رئيس بانك (شعبه) 

  ».شليك كرد
دهد رفقاي ما تاچه حد با گانگستريسم مخالف  خود اين اظهار نظر نشان مي

بوده و از آن فاصله داشتند و تا كجا خود را موظف به نقد عمليات خود 
بابي و من آنقدر داغ يكديگر را بوسيديم كه من «نويسد  عباس مي ديدند. مي

اما با » . اش بياد دارم هنوز لذت آن بوسه را با تمام شور و صميميت رفيقانه
خواهد چشم بر خطاي رفيق  وجود اينهمه عالقه و مهرباني و زيبائي، او نمي

حانه دوست داشتني خود، به بندد. طبيعي است سازماني كه اقدام مسل
افتد. برخالف نويسنده  كند، خطاهايش نيز در همان چارچوب اتفاق مي مي

، نمودار بارز احساس  ، نقد عباس خواهد همه چيز را واژگونه نشان دهد كه مي
مسوليت رفقاي ما نسبت به مردم و فاصله آنها از گانگستريسم مورد ادعاي 

كشتن انسان هستم، آقاي نادري و همكاران است. من امروز مخالف هرگونه 
چه انقالبي و چه غير انقالبي، چه دولتي و چه غير دولتي، چه بنام مذهب يا 

گرايانه يك دوره  بينانه و عيني دمكراسي، ولي ما مجبوريم براي بررسي واقع
مشخص، شرايط تاريخي، اجتماعي، سياسي و جهاني آن دوره را در نظر 

د اعتبار خواهد بود.  آقاي نادري بگيريم. بجز اين روش هرادعاي تحقيقي فاق
اش، بيهوده تالش مي كنند كه اشتباهات انفرادي بعضي رفقاي ما  و همكاران

خلق ايران را  هاي فدايي را مورد سوء استفاده قرار داده و رفتار سازمان چريك
  با مقوله گانگستريسم توضيح دهد.  

زجوئي خود، در براستي اگر اين واژه را رفيق عباس جمشيدي در ورقه با
انتقاد از آن عمل رفيق خود بكار نگرفته بود، نويسندگان كتاب، چه 

  كردند و چه واژه و صفتي را نصيب ما مي كردند؟ مي
عباس جمشيدي رودباري، اين مبارز انسان دوست، شريف و شجاع كه  

هاي رفيقش را بياد دارد؛ از  حتي در زندان، زير شكنجه، لذت بوسه
د مي كند كه چرا چنان كردي كه نبايد مي كردي؟! ولي اش انتقا رفيق

چنان  مشغول وارونه سازي سيماي  هاي آهني، هم نويسنده  چونان آدم
اوست. تفاوت از كجا تاكجا. آرزو مي كنم هيچ ملتي، دچار آفت و انگل 

  هائي نشود.  گراني و چنين پژوهش چنين پژوهش
اتحاد  -.. دوست بزرگتر «.كتاب  مي نويسد :   612نويسنده در ص  -

» اطالعاتي درباره ارتش ضد خلقي ايران«ها  از چريك –جماهير شوروي 
كند كه  دهقاني و حرمتي پور،  درخواست مي كنند . حسن ماسالي نقل مي

در تماس با رابط حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي با اين درخواست 
حميد اشرف منتقل  شوند. اشرف دهقاني اين درخواست را به روبرو مي

فعال چند «گويد به آنان اطالع دهند:  كند. او نيز به اشرف دهقاني مي مي
  . 643ص » . نفر افسر وظيفه را در اختيار داريم و ... مشغوليم . ... 
را با » اين درخواست«امااين هم خالف واقع است.  اشرف دهقاني وقتيكه 

» . مگر ما جاسوسيم«د: گوي حميد اشرف درميان گذاشت، حميد اشرف مي
هاي جبهه  سازمان«اين موضع حميد اشرف را برخي از رهبران و مسئولين 

دانند. ازجمله مهدي  خارج كشور و كنفدراسيون دانشجوئي نيز مي -ملي 
خان بابا تهراني كه آن زمان خود جزو مدافعان جنبش چريكي بود و نقش 

كنفدراسيون داشت. مهمي در پيش برد اين خط  سياسي  در اروپا و 
ميداند كه حميد اشرف وقتي كه  با درخواست  حزب كمونيست  اتحاد 

خوشبختانه ». مگر ماجاسوس هستيم«جماهير شوروي مواجه شد، گفت : 
  همه اين ها زنده اند و زنده باشند.

از اواخر سالهاي  - الزم ميدانم  يادآوري كنم ساليان درازي است كه من  -
هاي گوناگون و متفاوت، از  ارزه مسلحانه به قرائتمب -تا كنون  1357

قرائت رفيق  اميرپرويز پويان تا قرائت رفيق بيژن جزني و حتي قرائت 
حزب توده ايران را براي آن زمان و آن شرايط و براي اين زمان و شرايط 

  كنوني جامعه، درست و مناسب نمي دانم . 
ام نبايد موجب  ظر افكار كنونياما نگاه امروزي من و نگاه به گذشته از من 

تحريف و وارونه سازي گذشته  وتاريخ  باشد. تحريف و واورنه سازي 
  غير اخالقي است .  رويدادهاي گذشته، رفتاري غير قابل دفاع، ضد علمي  و

يك  چوب  خشك و بي ريشه درخاك  را نبايد ابتدا جايگزين درخت  
و واجد بيماري از درون و  جوان پرشاخ وبرگ و شكوفه، اما كج  و معوج

  برون كرد و سپس آنرا به جاي اين  بازخواني كرد. 

اين نگرش و روش، بفكر باغچه نيست، بفكر تداوم حيات درخت نيست، 
بفكر رويش و شكفتن بيشتر و بهتر آن نيست، بفكر تبديل آن به چوب 
خشك براي سوزاندن و خاكستر كردن آن است. روش نويسنده كتاب براي 

زخواني تاريخ فدائيان، روش  پايان بخشي به حيات ما و سوزاندن و با
  خاكستركردن همگي ماست.  

شرط الزم  براي ورود به تحليل و بازخواني جريان فدائي و آن رخداد يا  
رويدادها و واقعيات  اوالهر جريان  سياسي و رخداد ديگري،  اين است كه: 

و مجموعه شرايط فكري و  و سير حركت جريانات در عرصه نظر و عمل
فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و تاريخي كه آن رويدادها بر بستر آنها 

اند، آنگونه كه بودند معرفي و بيان و  شكل گرفته و بوقوع پيوسته
: اخالق شهروندي و جامعه مدني و انصاف در تاريخ ثانياتصويرشوند، 

  نگاري رعايت شود. 
  
  

  
   

  
سازي هاي نويسنده  اين است كه  مبارزه مسلحانه  يكي ديگر از وارونه -
  ) .  13بود ( ص » چند عمليات نظامي ... و كامال تقليدي«
چند عمليات « برخالف ادعا ي نويسنده كتاب،  مبارزه مسلحانه   

نبوده بلكه مبارزه اي فراگير درسطح كل كشور » نظامي محدود ... 
آشنا با ماركسيسم نبود. كاركساني   اي معدود مثال نا . اين امر كار عدهبود

مادر ماكسيم «نبود كه بنا به ادعاي واهي نويسنده چند كتاب نظير 
و چند شعر خوانده بودند. ايده مبارزه مسلحانه در ايران در انحصار » گوركي

هيچ گروه ماركسيستي و غير ماركسيستي نبود. مبارزه مسلحانه و دفاع از 
  ارزه در برابر ديكتاتوري شاه، بود كه:آن بعنوان يك روش و فرم مب

عباس مفتاحي و  -مختص گروه بيژن جزني و گروه امير پرويز پويان  اوال:  
مسعوداحمدزاده نبود بلكه در ميان اكثر محافل و گروهاي  ماركسيستي 
كوچك و بزرگ مستقل از حزب توده  در اكثر شهرهاي ايران، ازنيمه دوم 

د. بعنوان مثال مي شود به گروه معروف به به اين سو مطرح بو 40دهه 
هاي برجسته و مشهوري نظير  متشكل از شخصيت»  گروه فلسطين«

با » آرمان خلق«پاكنژاد، ناصر كاخساز ، محمد رضا شالگوني ... و گروه  
شركت افرادي نظير همايون كتيرائي و... اشاره كرد.  اين ايده حتي در 

  ساكا نيز وجود داشت. هاي ماركسيستي نظير  درون گروه 
هاي داخل كشور مطرح نبود  اين گرايش تنها در ميان ماركسيست ثانيا: 

بلكه در خارج كشور در ميان بخشي مهمي از محافل و گروهاي 
ماركسيستي و بخش مهمي از رهبران و اعضاي  كنفدراسيون دانشجوئي 

  نيزطرح شده بود ومدافعين جدي داشت.
ها ، توسط ديگر نيروها با گرايشات  از ماركسيستاين ايده، جدا  : ثالثا 

ها ...  ها و  بهزاد نبوي مذهبي نظير حنيف نژادها وسعيد محسن ها رضائي
  گيري مي شد. بشدت پي

 - سازمانهاي  جبهه ملي«درميان بخشي از نيروهاي سكوالر نظير : رابعا 
هاي  هم مطرح بوده و پيگيري مي شدو از طرف شخصيت» خارج كشور

اسي نظير مهندس سحابي و زنده ياد مهندس بازرگان حمايت سي
گرديد. عزت اهللا سحابي در (ناگفته هاي انقالب) درمورد اعتقاد مهندس  مي

شد كه غير از  آن موقع فكر مي«گويد:  مي» مبارزه مسلحانه«بازرگان به  
(پيدائي تا فرجام ا/ »  اين، روشي نيست و نظر مهندس بازرگان همين بود...

.  حنيف نژاد به محمد مهدي جعفري تعريف كرده كه  355چاپ دوم ص 
از زندان آزاد شدم با مهندس بازرگان بطور  1342وقتي من در سال «

خصوصي خداحافظي كردم ... مهندس بازرگان بمن گفت: اين بار كه آمدي 
بزندان دست خالي نيا. اين حرف را درحالي زد كه دستش را مثل هفت تير 

.  در آن زمان حتي رفسنجاني و  354ص ». به من اشاره مي كردكرده و 
  اي نيز از مبارزه مسلحانه مجاهدين دفاع مي كردند. خامنه
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هائي از وجود و گسترش ايده مبارزه مسلحانه در ميان نيروهاي  اينها نمونه 
روشنفكري و سياسي سكوالر و غير سكوالر نسل دهه چهل و حتي 

مسئله فقط وجود يك ايده انتزاعي در نزد يك  هاي ماقبل ما است. نسل
در اشكال  49 - 1345عده معدود نبود. اين ايده از حدود  سالهاي 

گوناگون توسط محافل و گروه هاي گوناگون با گرايشات  فكري و سياسي  
متفاوت، حتي متضاد، جنبه راهبردي، كاربردي و سازماني و عملياتي  پيدا 

لحانه توسط رفقاي ما از  سياهكل  شروع نمي كرده بود. اگر مبارزه مس
شد، از جاي ديگر و توسط نيروي ديگري شروع مي شد. در عين حال، ايده 
مبارزه مسلحانه و عمليات مسلحانه ابعاد جهاني داشت و من براي جلو 

 گيري از اطاله كالم به اين جنبه نمي پردازم. 
 

  
  
ي اوليه و تامين زندگي فدائيان براي بدست آوردن آزادي ها  -  8  

  انساني  براي همه ايرانيان  هسته هاي پارتيزاني  درست كردند .  

برخالف ادعاها واتهامات بي بنياد نويسنده، فدائيان بعنوان يك شهروند و   
خواستند با تكيه بر  بعنوان جريان فكري وسياسي چپ  مستقل ايران، نمي

ديكتاتوري را سرنگون كنند، گانگستر افراد معدود و به نحو غافلگيرانه رژيم 
و تروريست نبودند، سالح را تقديس نكرده و مرگ را هم ستايش 

ها و اهداف  كردند، وابسته هم نبوده و برعكس، جريان مستقلي با انگيزه نمي
  اجتماعي ترقي خواهانه  بودند . -سياسي

هاي  يكي از برجسته ترين پايه گذاران و رهبران چريك  عباس مفتاحي 
؟  چريك چيستفدائيان خلق ايران در برابر سؤال رئيس دادگاه، اينكه 

  :گويد مي
  » ...  چريك يك مبارز سياسي است كه سالح برداشته است«  -
مرگ ونابودي امر دلپذيري نيست كه مبارزان از روي ميل و به «  -

كتاب سفر با  112ص ... » .  طور اختياري به استقبال آن بروند. ما
  هاي آرزو . نوشته نقي حميديان. بال

  عباس در دفاعيه خود دربيدادگاه  شاه مي گويد :
  
مادرمقام پيشرو توده ها شروع به تحقيق جامعه و انتخاب راه « ...  -

مبارزه نموديم .  ديديم دركشورما هيچ گونه امكانات دمكراتيك 
 براي اينكه حرفهايمان را به توده بزنيم وجود ندارد. مطبوعات

درزيرسانسور شديدي قرار دارد . كارخانه ها بصورت پادگان نظامي 
درآمده و امكان تشكيل سنديكاها و گروه هاي صنفي و حرفه اي 
آزاد وجود ندارد و هرجنبشي كه صورت پذيرد به شدت سركوب 

  مي شود... تشكيل اجتماعات غيرممكن بوده است 

م. اول بمنظور دفاع ما عمدتا اسلحه را بدو منظور بخدمت گرفته اي 
  .از خود بشكل مسلحانه، دوم جهت تبليغ مسلحانه

ما آنقدر كم خرد نبوده ايم كه فكر كنيم با تعدادي اندك بتوانيم  -
   اساس حكومت را واژگون سازيم.

  . ... انقالب كار توده هاست -
اين توده ها هستند كه باالخره حكومت دلخواه خود را بروي كار  -

  مي آورند .
   ما تنها  مي خواستيم آژيتاتور مبارزه توده باشيم. -
خشونت روز افزون ضدانقالبي ، خشونت انقالبي شديد تري به  -

دنبال داشته داست ...اعدامها خوشه هاي خشم توده هارا هرچه 
بيشتر بارور خواهد كرد . دستگاه هرگز نخواهد توانست نفرت 

/ سفر با بالهاي  117ص » .   روزافزون توده هارا از دلهايشان بزدايد.
  آرزو/ 

توگوئي عباس مفتاحي ازرهبران فدائيان ، اين سخنان را درپاسخ به 
  نويسنده كتاب  ادا كرده است .

  

برجسته فدائيان   يكي ديگر از پايه گذاران ورهبران صفائي فراهاني
  :دردادگاه نظامي مي گويد

د هسته هاي پارتيزاني ما چرا به كوه رفتيم ؟ چرا به فكر ايجا« ...  :
بوديم ؟ ... براي بدست آوردن آزادي هاي اوليه ، براي بدست 
آوردن شرايط دمكراتيك كه در آن شرايط، تمامي ملت از آزادي 
هاي اوليه كه آزادي بيان، انتقاد و مطبوعات ازابتدايي ترين آن 
است برخوردار شوند ... بايد صريحا بگويم كه من هيچوقت داراي 

 تروريستي نبوده ام و از اين نوع فكر نيز تنفر داشته ام ودارم افكار
  224/  223.ص ... » 

  
اصوال هيچگونه تروري ... مي گويد :  محمد علي محدث قندچي
پذيرد ...  ها نيست وايدئولوژي ما آنرا نمي مورد قبول ما ماركسيست

ن گونه قتل و تعرض به جان و مال و ناموس ديگران مورد نظر اي هيچ
گروه نبود، برعكس آرزوي يك زندگي بهتر با استفاده از كليه 
مواهب و امكانات اجتماعي براي فرد فرد هم ميهنان انگيزه آنان 

  هاي فدائي خلق .... كتاب  چريك 226ص ... » بود 

  
اينكه من با يك گروه : «  گويد دردادگاه نظامي مي محمد هادي فاضلي

ييد من است . گروه داراي انگيزه همكاري كرده ام مورد قبول و تا
سياسي و اجتماعي بوده است وبه منظور تماس با مردم كوهپايه و 
دهقانان ، به منظور كار كردن دربين آنها ، اشنا شدن با مسائل 
زندگي آنها ، كار سياسي دربين آنها ، آشنا نمودن آنها به حقوق 

، ... منظور واقعيشان ، باال بردن آگاهي سياسي و اجتماعي آنها 
نهائي اين تالش ها اين بود كه آگاهي توده هاي وسيع به آنها امكان 
دهد به دفاع از حقوق واقعي و ملي خود پرداخته ؛ ميهني آزاد 

  . كتاب چريكهاي فدائي خلق  232ص »  سازيم
كساني كه عالقه مند به مكتب : « ... جليل انفرادي مي گويد

رور را راه رسيدن به هدف خود ماركسيسم و يا پيرو آن باشند ت
ندانسته و آن را شديدا محكوم مي كنند ؛ چه ترور عملي است 

 228ص »  آنارشيستي كه ماركسيسم با آن به مبارزه  برمي خيزد
  همان كتاب . 

ما ، در پژوهش و بازخواني خود از آن رخداد و تاريخ  "پژوهنده تاريخ"
سخت و خشن شاه،  دهد به نقش ديكتاتوري فدائيان، ترجيح مي

هاي اوليه نظير آزادي بيان و قلم  هاي وحشيانه رژيم،  فقدان آزادي سركوب
ترين عوامل  عمده و انتقاد و مطبوعات، و فقدان شرايط دمكراتيك  بعنوان

مهم در سوق دادن  نسل ما به سمت مبارزه مسلحانه نپردازد. چرا ؟ چون 
واليت فقيهانه حاكم بر   ورود به اين عرصه، استبداد و خشونت سياسي

سنتي واليت فقيه را زير ضرب  - همه شئونات جامعه و  پايه هاي ديني
   برد. مي

نقد و »  موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي«چون مساله نويسنده و 
رفع فكر و فرهنگ ديني سنتي از ساختار فكري و فرهنگي جامعه و نقد 

و فرهنگ سكوالر مبتني بر  ساختار سياسي واليت فقيهانه، از موضع فكر
آزادي و دمكراسي و عدالت اجتماعي  نيست، بلكه تخريب تاريخ و سيماي 

جريان اصالت گرا ي مردمي ... نهضت «نيروهاي سكوالر و  تقويت 
  است. ...» روحانيت 

  
  و سيماي فدائيان در كتاب » رخداد« جمع بندي  نويسنده از  - 9   

كتاب مورد بحث را كه احياناٌ از نظر  من جمالت پراكنده در البالي 
نويسندگان آن جنبه تحليلي و نظري دارند، يكجا جمع آوري كردم تا 

  شايد بتوانم جمعبندي نويسنده را دريابم. 
هاي  فدائي خلق ايران ، چنين  اش درباره سازمان چريك نويسنده و تيم  

با تكيه بر افراد كساني كه مي خواستند «اند كه :  اظهار نظر و داوري كرده
 13ص» معدود و به نحو غافلگيرانه رژيم ديكتاتوري را سرنگون سازند

«... ،  647ص »  كسب و كار مرگ«، »گانگستريسم  در رداي چريكيسم«
هاي فدائي كشتن را يگانه راه جلب هواداري و همدردي كارگران  چريك

انقالب بود و ها آنچه اصالت داشت  ازنظر چريك«... ، 556ص » دانستند مي
آنچه  هيچ اصالت نداشت انسان بود. البته اگر نيك بنگريم، انقالب نيز 

» هاي متصلبانه بود اصالت نداشت، بلكه آنچه اصالت داشت، اوهام و انديشه
« بود نه » سالح«ها اهميت داشت  گويا آنچه كه براي چريك«،  822ص
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   اسالمي گرانِ شگنجه روايت ق، به هاي فدايي خل خِ چريكتاري
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ضعف بنيادين سالح تقدس گرديد و اين همان «...،  830ص ». انقالب
  .  830ص ...» هاي بود  چريك

باتوجه به همه آنچه كه فوقا اشاره شد و بسياري از اين قبيل كه دركتاب 
وجود دارد،  مي توان  نظرات  نويسندگان كتاب را چنين جمع بندي كرد:  

انقالب «  -2» انسان اصالت نداشت: «1هاي فدائيان خلق  از نظر چريك
  - 4» . ام و انديشه هاي متصلبانه اصالت داشتاوه« -3»  اصالت نداشت

  ها بود.  ضعف بنيادين چريك» تقديس سالح«  -5» سالح تقدس داشت«
بعد از اينكه كتاب را تمام كردم و يادداشتهايم را مروري دوباره كردم،  
پيش خود گفتم پس مطالعه اين همه اوراق بازجوئي، صرف اين همه وقت 

همه كندو كاو غيرقابل باور و عجيب در ورقه هاي و انرژي و سرمايه و اين 
هاي افراد مرده و زنده فدائي، اينهمه غوطه خوردن وحشت انگيز و  بازجوئي

اي كه  ترين احواالت شخصي افراد مرده و زنده دردآور و غمبار در دروني
عليرغم ميل دروني خود، زير شكنجه و زندان و تحت بدترين فشارهاي 

اند ، براي   آور آنها را  برروي كاغذ آورده زاي و ترس  روحي ورواني مرگ
  چي بود ؟ 

ها تقديس سالح  ضعف بنيادين چريك«براي اين بود كه آخر سر بگويند 
  ؟ »  بود
  

  
 
  
نگرش فلسفي ومباني انديشه سياسي  فدائيان ،  برآمده از   - 1/9

  زندگي و،  براي زندگي آزادانه و عادالنه و بهتربود !

هاي فدائي به آن نگرش فلسفي و انديشه سياسي غربي   چريك 
(ماركسيسم) ، تعلق خاطر داشتند كه انسان  را، جامعه انساني را و هر 
آنچه كه به رابطه ميان انسان و جامعه و طبيعت مربوط بود و هست  را، 

 شناسد .  پديدهاي مدام  تغييريابنده و دگرگون شونده  مي
نديشه سياسي  فدائيان، نه تنها سالح  و انقالب از منظر نگرش فلسفي و ا 

بلكه هيچ چيز مقدس و غيرقابل تغيير وجود نداشت و ندارد؛ سالح و 
انقالب، پديده هاي زميني و انساني و اجتماعي و در نتيجه گذرا بوده و 

ها از  اي در خدمت  رهائي انسان هستند و هردو در نزد فدائيان، وسيله
ستثمارگرانه و ساختن زندگي آزاد و عادالنه و صلح مناسبات ظالمانه و ا

  ها بودند و هستند . آميز انسان
هاي  ، انسان شناسي و جامعه شناسي  چريك خاستگاه هستي شناسي

،  سنتيِ نيستي پرست، آخرت جو -فدائي خلق ايران، فكر و فرهنگ ديني 
ار فلسفه و گرا و موهوم پرست،  نبود؛ بلكه: زندگي آفرين بود و طرفد تقدس

مبانيِ سياسيِ زندگي محور و  انسان محور بود در راستاي زندگي آزاد و 
  عادالنه، شاد و بهتر، براي همه انسانها.  

ها و روشها،  فدائيان خلق ايران، انديشه و روش  از ميان مجموعه انديشه
انتقادگر ماركس را بعنوان مباني و روش كار تحليلي خود قرار داده بودند. 

اينكه شناخت و فهم ما از نظريات  ماركس كم دامنه بود ولي ما  انديشه  با
  و روش  او را برگزيده بوديم. 

فدائيان با بهره گيري از اين انديشه و روش انتقادي خالق بود كه مدام در 
حال بررسي و تحليل و تعمق و بازبيني و بازخواني و بازانديشي اندر 

ديشه هاي سياسي  خود بوده و پيوسته در پراتيك سياسي و تشكيالتي و ان
صدد تغيير و بازسازي خود و پراتيك و انديشه و روش سياسي خود در 
بطن زندگي جوشان بودند. در پرتو اين انديشه و روش  بود كه،  نه تنها 

  سالح  بلكه هيچ چيز، براي ما مقدس نبود. نيست. حتي، انقالب .
  
ه سياسي ، يك نيروي مدرن جريان فدائي به لحاظ فلسفه انديش 

هاي سوسياليستي بود . اما آشكارا بايد  سكوالر چپ با آرمان
ها و  پذيرفت كه  ساختار ذهن، زبان و افكار چپ ما، سياست

سنتي جامعه ايران و  -هاي ما آغشته به افكار ديني روش
  راديكاليسم افراطي سياسي  بود.

ها،  ار، سياستما خطاهاي كوچك و بزرگ نظري و عملي در افك 
ها، اشكال مبارزاتي و تشكيالتي داشتيم، از يكسو نيروي  روش

مدرن بوديم با فكر و فرهنگ چپ اروپائي  و از سوي ديگر حامل 
ديني  -افكار و فرهنگ ديني سنتي. اما تقدس گرا و نيروي  سنتي

  جامعه نبوديم .  

فكري، جريان فدائيان بعنوان يك جريان چپ، عليرغم همه ايرادات  
كرد  سياسي و تشكيالتي، جزو آن نيروهاي مدرن جامعه بود كه تالش مي

ديني تاريخاٌ شكل گرفته و واقعا موجود در  –از فكر وفرهنگ سنتي 
  جامعه،  فاصله بگيرد و از آن جدا شود..

اگر چه اين مقاله جاي پرداختن به اين موضوع مهم نيست ولي جا دارد  
ب خطاها و ايرادات (نظير كشتن رفقا اسد و بطور مختصر بگويم كه، اغل

عبداهللا پنجه شاهي )، ريشه در همان فكر و فرهنگ سنتي و عقب مانده 
كوشيد ما را در سمت  درجامعه و ميان جريان فدائي (ما) داشت كه مي

خود خواسته روانه كند.  فدائيان باكي از اين ندارند كه وجود و حضور افكار 
و سياست مدرن خود را آشكارا به نقد بكشند. سنتي در فكر و فرهنگ 

شناخت و نقد و انتقاد از فكر و فرهنگ و برنامه و سياست خود و جامعه 
خود، از اركان مباني انديشه فلسفي و سياسي  چپ ايران از جمله فدائيان 

 خلق ايران است.
سنتي متعلق  -به نظر ميرسد وجود نيرومند عناصر فكري و فرهنگ ديني  

اي در جامعه در حال  وران كشاورزي سنتي و زندگي عشيرتي قبيلهبه د
گذار ما،  سرمنشا مطلق گرائي، محدوديت ذهني، خشونت و عقب ماندگي 
و مانع اصلي عميق شدن و غناي عقل سكوالر و انتقادي، آزادي،  ديالوگ، 

  دمكراسي و عدالت اجتماعي بوده است. 
اي  ديم.  ما تربيت شدگان  جامعهما فرزندان زمان در حال گذار خود بو 

عمدتا سنتي بوديم.  نسل ما، نسل جوان چپ ايران  نتوانست  خود و 
جامعه را از زير بار سنگين فكر و فرهنگ ديني سنتي تاريخاٌ شكل گرفته 

  آلهاي انساني زمانه، رهبري كند. به سمت ايده
ك و وجود ديكتاتوري و سركوب خشن، فقدان شرايط آزاد و دمكراتي 

هاي سياسي قبلي با نسل ما از عوامل تعيين كننده در  گسست ميان نسل
به بند كشيدن پويايي افكار ما بود. مساله اين نبود كه  فقط نسل ما چنين 

هاي پيشين تجدد طلب   بود، نه. متاسفانه  ساختار فكري و فرهنگي نسل
  سنتي بود . –ني چپ و ميانه و راست جامعه ما نيز ، آغشته به  فكر وفرهنگ دي

گي مباحث  نظري و سياسي درميان  اين عوامل ، امكان ديالوگ  و شكفته 
نسل ما  را ازما سلب مي كرد. نيروي مذهب و سنت از يكسو و ديكتاتوري 
خشن شاه از سوي ديگر، موانع مهمي در برابر باروري ذهن ما وگشايش 

  هاي فكري نوين بود. افق
و راست، از جمله پايه گذاران سازمان ما، به  نيروهاي سكوالر چپ و ميانه

وزن و نقش كليدي دين و سنت در سياست و اقتصاد جامعه و نيروي آن 
  در بازدارندگي رشد فكري و فرهنگ سكوالر و آزاديخواهانه پي نبردند. 

كرديم اگر قدرت سياسي به شيوه انقالبي و راديكال عوض شود،  گمان مي
از ساختارهاي اساسي متشكله جامعه ما رخت  سنتي -فكر و فرهنگ ديني 

بندد. پيشينيان ما و ما،  متوجه نبوديم كه اقتصاد و ساختار اقتصادي  بر مي
ساله، زير و رو و دگرگون كرد ولي  50يك جامعه و يك ملت را مي توان 

  شود دگرگون كرد. سال نيز نمي 200فرهنگ يك جامعه و يك ملت را در 
ميالدي كه همزمان  70و  60جوان جهان در دهه  نيروهاي چپ راديكال 

هاي  هاي حدوداٌ مشابه را در تعقيب آرمان ها و اسلوب با ما كوشيدند ايده
خود پي بگيرند، بخش مهمي از  اشكاالت و ايرادات ما را نداشتند.  
اشكاالت ما بيشتر بومي بوده و بومي است و ريشه در فكر و فرهنگ  

تا در فكر و فرهنگ مدرن چپ جهان. نقد تاريخ سنتي بومي دارد  - ديني
فدائيان خلق ايران بدون شناخت و نقد تاريخ و شرايط و مناسبات واقعا 
موجود در آنزمان درجامعه ايران، و بدون نشاندادن رابطه اين تاريخچه با 

تواند نقد خالق و  تاريخ معاصر ايران، وتاثير متقابل آنها بر يكديگر، نمي
  د. انتقادي باش

موقعيت نيروهاي مدرن و از جمله چپ ايران، از زمان انقالب مشروطيت به 
هاي  درحال گذار جامعه ما از جامعه سنتي به  سو، مطابق مشخصه اين
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جامعه مدرن، وضعيتي در حال گذار بوده و همه آنها بدون استثنا از 
  بردند.  تناقضات دروني محصول اين دوره، رنج مي

خواهند بطور فعال و پويا در  روهاي چپ ايران اگر ميفدائيان و ديگر ني
فرآيند تحوالت سكوالر دمكراتيك جاري در بطن جامعه كنوني ايران نقش 

گر داشته باشند، بايد اين تناقضات را درون احزاب و  موثر و هدايت
  هاي خود و در مناسبات فيمابين، برطرف كنند.  سازمان

انديشه انتقادي ماركسيستي خود، از  دائيان با توجه به نگرش فلسفي وف
بدو ورود مبارزه مسلحانه به عرصه پراتيك  سياسي  و اجتماعي،  نقد و 

  انتقاد از مشي مبارزه مسلحانه را شروع كردند. 
نظر صفائي فراهاني بعد از واقعه سياهكل، دفاعيه عباس مفتاحي، سخنان 

ث وسيع و گسترده عباس در زندان با نقي حميديان، نظريات جزني، مباح
جزوه  جمع بندي سه ساله  حميد «انتقادي در زندانها ميان فدائيان، 

، انتقال بحث هاي زندان به سازمان توسط زندانيان،  نامه حميد » اشرف
هاي  هاي  درون زندان در سال ، بحث1355اشرف به تشكيالت در خرداد 

هري پور، نقي ميان فدائيان، جزوات  ارسالي جمشيد طا  1356تا  1355
حميديان و مصطفي مدني و نوشته فرخ نگهدار به سازمان، جزوه هاي 

بازهم «و »  وظايف اساسي ما«و  1356در آذر ماه سال » پيام دانشجو«
كه صريح تر از قبل  راستاي تغيير  1357درسال » درباره وظايف اساس ما
از مبارزه  دهند همه نمونه هائي از فرايند انتقادي و تحول را نشان مي

ها و  ها و سياست مسلحانه درسمت تعديل و اصالح  وتغيير و تحول  نگرش
هاي اوليه با مضمون اهميت دادن  به نقش كليدي تئوري  در  روش

سياست،  تاكيد برنقش انديشيدن و داشتن مغزهاي انديشمند در جنبش، 
كارگران و  تاكيد بر كارسياسي و صنفي،  تاكيد بر ارتباطات سازمان يافته با

  زحمت كشان، و... است . 
اي هم به سه جزوه آخري ندارد  آقاي نادري در كتاب خود حتي اشاره

چراكه با ادعاهاي بي پايه او  مبني بر اين كه سازمان بعداز كشته شدن 
حميد اشرف  توانائي خود را از دست داده بود و در چنبره ساواك  گرفتار 

  بود در تعارض است.
   

  ستگاه اجتماعي فدائيان  خا –9/ 2

آنچه براي نگارنده به هنگام «نويسد:  گفتار كتاب مي آقاي نادري در پيش
هاي سياسي  رخدادي است كه بركنش تدوين اثر اهميت داشت، بازيابي

جامعه سايه انداخته بود و راهي را براي سرنگوني رژيمي ديكتاتوري و 
ر اين چارچوب متمركز وابسته نشان مي داد. بنابراين تمامي تالش د

   22ص » . گرديد
خوب اگر واقعا بازخواني اين رخداد براي پژوهنده اهميت داشت، جمع 

هاي سياسي جامعه سايه  بازخواني رخدادي كه بركنش« بندي او از 
چيست ؟ همان اتهامات ناروا و خشني است كه فوقاٌ »  انداخته بود و...
  برشمرده شد؟ 

سنده كتاب نه به نقد آن كه به تخريبش نشسته كه نوي» رخداد...«اين  
است، رخدادي بود كه از درون  هزاران دانشگاهي و معلم و روشنفكر و 

جو، زبانه  هنرمند و دانشجو و كارگرِ انسان دوست و آزاديخواه و عدالت
 7هاي سياسي جامعه تاثير گذاشت و در مدت  كمتر از  كشيد و بركنش

گين و كمر شكن  به يك جريان سراسري سال عليرغم تحمل ضربات سن
  با صدهاهزار هوادار در همه جاي ايران و خارج ايران فراروئيد.  

از ميان جريانات سياسي سكوالر وترقي خواه آن زمان 1357اوايل سال  
مانند نيروهاي وابسته به جبهه ملي داخل وخارج ، حزب توده ايران و ديگر 

فدائي خلق ايران  به بزرگترين جريان   هاي جريانات مشابه، سازمان چريك
سياسي  كشور ايران بدل شده بود. اما عليرغم آن نويسنده كتاب كوشش 

اي كه در چنگ  مي كند سازمان را به نيروي منزوي و از نفس افتاده
  سازمان امنيت بود فروبكاهد.  

خاستگاه فدائيان خلق ايران، دانشگاهيان، دانشجويان، روشنفكران،  
هاي فدائي خلق ايران  ان، كارگران باتجربه و آگاه  بود . سازمان چريكمعلم

توسط همين نيروها تشكيل شده بود و مورد حمايت و پشتيباني معنوي و 
  مادي و انساني همين نيروها  قرار مي گرفت و تداوم مي يافت. 

برخالف ادعا ها واتهامات آقاي نادري، روشنفكران، دانشگاهيان، معلمان، 
نشجويان، كارگران، زنان و مرداني كه هم موسسان اصلي جنبش فدائي، دا

كسب «نبودند، » گانگستر«هم پشتيبان و هم ادامه دهندگان آن بودند، 
جو و  هاي آگاه و و آزادي خواه و عدالت نبود بلكه انسان»  وكارشان مرگ

 هاي مبارزي بودند كه بر عليه فكر و فرهنگ نيستي محور، و عليه سياست
اي  استبداديِ مرگ آفرين، ستم كاران، استثمارگران و در راه ساختن جامعه
  مبتني بر آزادي، برابري، همبستگي اجتماعي و صلح، مبارزه مي كردند .

اش، نزد ما اصالت  آقاي نادري درست مي گويند انقالب باتمام اهميت 
زاد، نداشت. بلكه طريقي بود براي رسيدن به امور اصيلي نظير زندگي آ

عادالنه، صلح آميز، همبسته و شاد. اگر انقالب، نتواند و در ايران نتوانست 
زندگي آزاد و عادالنه و پيشرفته و صلح آميز را براي مرم و جامعه  تامين 

  كند، دست از انقالب نيز مي شوئيم.   
اما متاسفانه آقاي نادري  دوست ندارد افكار و تاريخ ما آنگونه معرفي شوند  

مي سازد و  »  تقديس كننده سالح«بودند بلكه از فدائيان خلق ايران كه 
سازد كه گويا   اي مي ازحميد اشرف، رهبر اين تغيير وتحوالت، چهره

  ». وابسته به كشورهاي خارجي«و » چريكيسم بود«اش  دلبستگي
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ه هاي پارتيزاني به سمت سازمان يافتگي گذر از پراكندگي و هست  -1/10
   و حزبيت .

هائي  نقشي از سيماي چريك« اولين نمونه برخورد نويسنده كتاب  در ارائه 
» سازمان«شود.  واژه ها و مفاهيم  در نام كتاب  مشاهده مي»  فدائي خلق 

حذف » هاي فدائي خلق ايران سازمان چريك«را از اول و آخر » ايران«و 
وجود » هاي فدائي خلق ايران سازمان چريك«. گويا چيزي بنام اند كرده

هاي فدائي  نداشته است . چرا چنين كرده اند؟ شايد گفته شود كه چريك
خلق  درآغاز كار با همين نام خود را معرفي كردند. اين درست است ولي 
فقط بخشي از واقعيت و حقيقت است. البته درمتن كتاب در برخي جاها 

سازمان چريكهاي فدائي خلق «ان را برآن افزوده اند. ولي  نام واژه سازم
  حذف شده است.   » ايران

»  چريكهاي فدائي خلق«اين واقعيت دارد كه  واژه سازمان  در ابتدا در نام  
اضافه شد. فقدان واژه و مفهوم سازمان در  1352نبود. بعدها در سال 

ا نبود كه نسل جوان چپ هاي فدائي خلق  به اين معن ابتداي نام چريك
در صدها محفل و گروه متشكل شده بودند و بعداٌ  1340ايران كه در دهه 

هاي فدائي خلق ايران متشكل شدند،  بطور عمده  درسازمان چريك
چپ ايران،  40اعتقادي بر حزب و حزبيت  نداشتند. نسل ما، نسل دهه 
شكيل شود و يا حزب و حزبيت را قبول داشت. اما اينكه اول بايد حزب ت

مبارزه را آغاز و در پروسه حزب را ساخت، دومي را انتخاب كردند و منتظر 
  تشكيل خودبخودي حزب نماندند. 

نيازمند حضور فعال و گسترده  احزاب سياسي   40جامعه ايران در دهه 
هاي سكوالر نظير جبهه ملي و حزب توده  بود. اما از يكسو احزاب و جريان

التي و سياسي فعال نداشتند و شاه  به آنها ميدان ايران حضور تشكي
داد و از سوي ديگر سرشار از روشنفكران و نسل جوان جستجوگر و  نمي

فعالي بود كه مخالف ديكتاتوري، ظلم، استثمار، استعمار،  طالب  آزادي، 
تشكيالتي در اين راه   -خواهان عدالت و استقالل و خواهان فعاليت سياسي 

  بودند. 
مرداد و  شكست دولت مصدق و جبهه  28ن شرايط، بعد از كودتاي در آ

ملي و حزب توده ايران، وجود ديكتاتوري خشن و سركوبگر،  فقدان حضور 
، اين 40سياسي و تشكيالتي  جبهه ملي و حزب توده در جامعه در دهه 

فكركه حزب را در پروسه مبارزه مي توان ساخت فكر خالقي بود. نسل دهه 
چپ ايران، منتظر معجزه از طرف  جبهه ملي و  40له نسل دهه از جم 40

هاي  حزب توده و يا منتظر تشكيل خودبخودي و دترمينيستي تشكل
  صنفي و سياسي نماندند. 

: ... ما براي بدست علي اكبر فراهاني در دادگاه نظامي شاه مي گويد 

هاي اوليه ، براي بدست آوردن شرايط دمكراتيك كه  آورن آزادي
هاي اوليه كه آزادي بيان، انتقاد  درآن شرايط، تمامي ملت از آزادي
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و مطبوعات از بتدائي ترين آن است، به فكر ايجاد هسته هاي 
  ». پارتيزاني بوديم

، در شرايط  بغرنج و سختي قرار داشت.  از يك 1340نسل ما نسل دهه 
كل و تحزب كرد، آزادي بيان و انتقاد و  تش سو ديكتاتوري شاه  بيداد مي

شد  در جامعه وجود نداشت، هر حركت اعتراضي  توسط رژيم  سركوب مي
  -جبهه ملي و حزب توده ايران  –از سوي ديگر  بزرگان شكست خورده ما 

  توانستند نسل ما را جذب كنند. نمي

سو در تب جنگ سرد مي سوخت، از سوي ديگر از آسيا تا  جهان، از يك 
ا، از ويتنام تا ايرلند، از فلسطين تا بوليوي سرشار از آفريقا، از اروپا تا آمريك

هاي اعتراضي، راديكال آزاديخواهانه، عدالت جويانه و ضد  جنبش
  امپرياليستي بود .

صدها محفل و گروه ماركسيستي و غير ماركسيستي بدون ارتباط  40دهه  
تشكيالتي با هم و بدون ارتباط با حزب توده و جبهه ملي  تشكيل شده 

  ود. ب
اي، ازجمله اين  در دوران شكل گيري سازمان، هنوز ايده هاي پراكنده  

ايده كه  چريك خود حزب است  در ميان بخشي از شكل دهندگان و 
آغازگران مبارزه مسلحانه وجود داشت. هنوز روشن نبود كه مبارزه 
مسلحانه در چه اشكال سازماني پيش خواهد رفت، بصورت پراكنده توسط 

اي  هاي كوچك يا در شكل سازمان يافته ؟ تصور خام و ناپخته گروه افراد و
هنگام وحدت گروه رفقا پويان و مسعود  1350از تشكيل سازمان، در سال 

و عباس مفتاحي و...  با رفقا حميد اشرف و صفائي و صفاري و... بوجود 
شد.  آمده بود كه مانع كاربرد مفهوم سازمان در تعريف تشكيالت وقت مي

  مورد استفاده قرار گرفت. 1352اژه و مفهوم سازمان براي اولين بار سال و
تصميم گرفت، جريان پراكنده چپ  1352رهبري وقت سازمان در سال  

ماركسيستي مدافع مبارزه مسلحانه را در يك سازمان متشكل كند. و اين 
اي ترين شكل خود بار  گامي در جهت سازمان يافتگي بوده و در نطفه

كرد. يكي از اختالفات  مصطفي شعاعيان با  را با خود حمل مي حزبيت
  رفقاي سازمان در آن دوره همين موضوع بود. 

عليرغم فراز و  1357واقعيت اين است كه فرايند حركت سازمان از آغاز تا  
هايش، در سمت  پايان دادن به پراكندگي و  حركت به سمت  نشيب

پائين بطور فشرده به اين موضوع سازمان يافتگي و حزبيت بود. من در 
  خواهم پرداخت .

را كه فرايندي در حال » رخداد «  اما نويسنده كتاب  واقعيت و حقيقت  
تابد و  شدن و تغيير و تحول در سمت سازمان يافتگي و حزبيت بود، بر نمي

ها و ادعاهاي بي پشتوانه، تصميم از  كند با دستكاري در فاكت كوشش مي
هاي فدائي  مبني بر تخريب تاريخ و سيماي سازمان چريك قبل گرفته شده

  گرانه بدهد . خلق ايران را قالبِ پژوهش
  

تثبيت و فراگير شدن  جريان فدائي  و سمت گيري جديد  – 2/10
  سازمان  

به يك سازمان  1357و 1356كند سازمان را در سال  نويسنده كوشش مي 
فوذ و كنترل سازمان امنيت بود، اي كه سراپا زير ن منزوي و از نفس افتاده

فروبكاهد . اما برخالف ادعاي او، واقعيت اين است كه  سازمان در سال 
، بتدريج در مقايسه با ديگر نيروهاي سياسي 1357و اواسط سال  1356

سكوالر و آزادي خواه جامعه، به بزرگترين جريان سياسي  كشور بدل شده 
سياسي بزرگ و پر نفوذ در و در يك قدمي تبديل شدن به  يك حزب 

  كشور قرار داشت . 
رهبري اين پروسه ، بي پيشينه فكري و سياسي و تشكيالتي نبود.  

سازمان، متشكل از حميد اشرف، حميد مومني، بهروز ارمغاني، 
بهمن روحي آهنگران، رضا يثربي، نسترن آل اقا، محمد حسين حق 

درجهت فاصله  ،  بتدريج گامهاي مهمي1353نواز از اواخر سال 
گرفتن از عمل گرائي و اقدامات مسلحانه ، و تاكيد و توجه به نقش 
تتوري در سياست و پراتيك  و توجه به  فعاليت هاي سياسي 

   وصنفي برداشت.
محك خوردن نظريات اوليه مبارزه مسلحانه در پراتيك  سياسي و  

در  اجتماعي،  تجربه چندين ساله سازمان، جذب شدن  نيروي و سيعي
سراسر ايران به جريان فدائي، توجه بسياري از روشنفكران برجسته كشور 

به سازمان، حمايت بخش مهمي از نيروهاي كنفدراسيون دانشجوئي خارج 
با » خارج كشور -سازمانهاي جبهه ملي «كشور از سازمان، همكاري 
گير فدائيان در جامعه و ميان مردم بخاطر  سازمان، نفوذ معنوي چشم

ها، صداقت و جسارتي كه رفقاي ما در برابر ديكتاتوري و زور  اريفداك
هاي گسترده مابين  هاي رژيم شاه از خود نشان داده بودند، بحث گوئي

فدائيان در زندان، آزادي تعداد قابل توجهي از كادرهاي سياسي  باتجربه از 
و  زندان و پيوستن به سازمان،  نفوذ فكري و سياسي رفيق جزني در زندان

درون سازمان،  از جمله عواملي بودند كه رهبري سازمان با توجه به آنها 
  ، گام بلندي در جهات ياد شده بردارد.   53توانست، ازاواخر سال 

گانگستريسم در رداي «برخالف نويسنده كه حميد اشرف و سازمان را به 
و... متهم مي كند، رفيق حميد » تقليد«و » تقديس سالح«و » چريكيسم

اي از مسائل  به پاره 20/3/1355اشرف در نامه خود به تشكيالت درتاريخ 
كند كه سمت  فرايند تغيير و تحول سازمان در آن محدوده  اشاره مي

  زماني را نشان مي دهد.
  

  
  
  گردد. سال قبل بر مي 2البته اصل نامه طبق نوشته خود حميد به  
بازسازي امكانات ما نه تنها درصدد  «...گويد:  حميد اشرف مي 

سازمان بلكه درصدد پايه سازي نويني براي سازمان هستيم... ما 
انتظار نداريم كه سازمان پس از يك دوره تجديد سازمان و امكانات 
به وضعيت قبل از ضربات برگردد. ما قصد داريم با نوسازي 

تر و  تر، آگاه تشكيالتي براساس معيارهاي تازه، سازماني همگون
داشته باشيم... ما بايد به وظايف خود به عنوان پيشگام  نيرومندتر

ها پيش از پيش آشنا شويم و خودمان را از لحاظ سياسي و  توده
چنين  تشكيالتي براي به عهده گرفتن وظايفمان تدارك كنيم. هم

 -در اين دوره ضروري است كه در رشد آگاهي عمومي ماركسيستي

چنين درجهت تحليل  ملنينيستي درسطح سازمان تالش كنيم. ه
  . 659ص» مسائل تئوريك انقالب ايران كار كنيم

بازنگري درساختار تشكيالتي و خط «آقاي نادري ، در مطلبي تحت عنوان 
كتاب ، به سمت تغيير وتحول در ساختار و  608مشي سياسي ، در ص 

  اشاره كرده است . 1353مشي سياسي در سال 
ديگر رهبران و كادرهاي سازمان ضربه اين روند بعداز كشته شدن حميد و  

  ديد و لي متوقف نشد .
هاي فدائي خلق ايران بعد از گذر از طوفان ضربات  سازمان چريك

كه تمامي رهبران و بسياري از  1355تا اسفند 1355ارديبهشت و تير 
كادرهاي با تجربه و اعضاي خود را ازدست داد، كارهاي پايه گذاري شده 

  ت و در كيفيت نويني ادامه داد.را با سرع 1354در 
بعداز كشته شدن صبا بيژن زاده و حسين چوخاجي و عباس هوشمند و 

نهاد هادي،  گيري حسن فرجودي، به پيش كيومرث سنجري (علي)  و دست
مركزيت جديدي متشكل از احمد غالميان 1356در تاريخ حدود خرداد 

عبدالرحيم پور  (هادي)، محمد رضا غبرائي (منصور)  و من، قربانعلي
سازماندهي با مضمون فعاليت  1356(مجيد) تشكيل داديم. از تابستان 

سياسي و تشكيالتي را بي آنكه مبارزه مسلحانه را كنار بگذاريم با جديت و 
به بعد؛ مبارزه 1354اي شروع كرديم. از مقطع  اوايل سال  سرعت بي سابقه

در  1352تا  1350 مسلحانه، ديگر مفهوم و معنا و نقشي كه در سال
  سازمان  پيدا كرده بود ، نداشت. 

  

جريان فدائي، نه تنها ايزوله نشده بود بلكه  در مقايسه با  -3/10
ديگر نيروهاي سياسي سكوالر و آزدايخواه كشور، به بزرگترين 

  جريان سياسي  فراروئيده بود . 

شدن برخالف ادعاي نويسندگان كتاب، سال ايزوله  1356 -  1357سال   
هاي فدائي خلق ايران نبود بلكه درست برعكس،  سال  سازمان چريك
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  گسترش ارتباطات و ارتقاع سازمان درجهت يادشده بود.
واقعيت اين است كه جريان فدائي، هيچ وقت  منحصر به، آن تعداد  

محدود متشكل شده در تشكيالت  مخفي سازمان نبود. قبال اشارتي به اين 
دائي از دل صدها محفل وگروه كوچك وبزرگ موضوع شد كه جريان ف

، ده ها 1355ماركسيستي موجود در سراسر ايران برآمد. تا  ضربات سال  
گروه و محفل و هزاران نفر از هواداران سازمان بدون ارتباط تشكيالتي با 
سازمان، در اقصي نقاط كشور در محيط كار و زندگي و تحصيل حضور 

  با سازمان بودند.    فعال داشته  و درصدد ارتباط
يكي از ويژگي هاي جريان فدائي اين بود  كه، ضمن اينكه سازمان مخفي 
داشت، جنبشي  بود. طرفداران اين جنبش بي ارتباط تشكيالتي با سازمان 

كردند. افراد  مخفي، خود در محيط كار و زندگي و تحصيل فعاليت مي
ماندند.  گروهي كه  نمي مستقل و خود بنياد بودند و منتظر دستور سازماني

من به داليلي به نام گروه قزوين (يا يثربي با مسئوليت كاظم) از آنها ياد 
  كنم تنها يك نمونه ازاين روند بود.  مي

از طريق  بهروز ارمغاني با سازمان  تماس داشته  1353كاظم از پائيز سال 
هاي  تيم و بعد از مدتي مخفي شده بود. به دليل ضربات وارده به يكي از

او و رفقاي پيرامونش با سازمان قطع شده بود. او به  54سازمان در سال 
 54همراه تعداد قابل توجهي از رفقاي قابل و توانمند كه آنها هم از سال 

در ارتباط ديگري قطع رابطه شده بود، بعد از وصل بيكديگر تحت 
داٌ به مجد 56مسئوليت كاظم خود را تجديد سازمان كرده و در اواسط 

سازمان وصل گرديدند . افراد مخفي اين گروه  در مدت دو سالي كه 
اي سازمان داده  ارتباطشان با سازمان قطع شده بود هركدام شبكه گسترده

ها  سياسي وتبليغاتي موثري را  دردانشگاه -هاي صنفي و فعاليت
. ها، و محالت و بعضي كارخانجات درتهران، قزوين، زنجان، و.. ودبيرستان

براستي اين گروه به تنهائي يك سازمان بود.  بعد از  تدارك ديده بودند.
برقراري مجدد ارتباط اين رفقا با سازمان، امكانات ما در عرصه كار سياسي 
و صنفي در كارخانجات و محالت كار و دانشگاها بطور چشم گيري وسعت 

  يافت. انرژي جديدي بر تنمان دميده شد. 
سم همداني، يداهللا سلسبيلي و علي ميرابيون، همگي رحيم خدادادي،  قا 

توسط   1353از كادرهاي مخفي اين گروه بودند. رحيم خدادادي درسال 
بهزاد كريمي به بهروز ارمغاني و سازمان معرفي شده بود، و در يك در 

سلسبيلي  عضو ديگر گروه نيز  كشته شد. رفيق يداهللا 55گيري در سال 
داز وصل مجدد گروه به سازمان) در يك درگيري (مدتي بع10/1/1357در 

علي ميرابيون نيز در  خياباني با مامورين شهرباني در قزوين كشته شد.
اصفهان در يك درگيري با مامورين از پاي درآمد. او  قبل از اينكه مخفي 
شود به تنهايي بانكي را در زنجان مصادره و پول آنرا در اختيارسازمان 

  گذاشته بود.
اط زنده ياد مجتبي مطلع سرابي كه دانشجوي رشته پزشكي دانشگاه ارتب

با سازمان قطع شده بود در همان 1354اصفهان و ارتباطش از سال 
وصل شد. براستي مجتبي نيز همانند افراد گروه قزوين  1356تابستان 

(كاظم، كريم، رحيم،  يداهللا و اصغر و قاسم)، به تنهائي يك شبكه ارتباطي 
اي كه او درست كرده بود، در ارتباط با  از طريق مجتبي و شبكهبود. ما 

دانشجويان دانشگاه اصفهان و كارگران اصفهان و بويژه ذوب آهن و برخي 
از كارگران صنعت نفت در اهواز و آبادان و برخي از افراد در شهرهايي 

  نظيرخرم آباد بوديم.
ست يادآوري كنم كه او تمام مدت  علني بود و كار مخفي مي كرد. الزم ا 

، بعداز اجراي قرار در  1356زنده ياد مجتبي مطلع سرابي ، اواخر سال 
اصفهان  با يكي از اعضاي سازمان و جدا شدن از او ، درحاليكه اعالميه 
هاي آرم دار سازمان  و چند كتاب به همراه داشت، توسط مامورين ساواك 

د بي آنكه عالمت سالمتي دستگير مي شود. رفيق رابط و مخفي، سه روز بع
را كنترل كند، سرقرار مجتبي ميرود ولي او سرقرار نمي آيد.  بعداز از 
تحقيق توسط رفيق طهماسب وزيري (عباس) روشن مي شود كه مجتبي 
دستگير شده است. او بعداز تحمل شكنجه هاي فراوان و توجيه كار خود  

د و به فعاليت خود وگول زدن مامورين ساواك، حدود سه ماه بعد آزاد ش
به شكل ديگر ادامه داد. تعداد قابل توجهي از ما، زنده ماندمان را مديون 
مجتبي هستيم. رژيم شاه نتوانست، او را از ما بگيرد. اما جمهوري اسالمي 

  او را كشت. يادش بخير.  

زنده ياد صمد اسالمي دانشجوي دانشگاه علم و صنعت، فعال علني  
ا زنده ياد رحيم اسداللهي قرار داشت. اين رفقا بعداز سازمان در ارتباط ب

انقالب هر دو عضو مركزيت سازمان بودند و هردو بدست جمهوري اسالمي 
اعدام شدند.  دامنه فعاليت صمد اسالمي همراه با محمود نيز بسيار 
گسترده بود. ما از طريق صمد اسالمي با تعداد قابل توجهي از كارگران 

يز نظير ماشين سازي ، تراكتور سازي و سيمان سازي و..... كارخانه هاي تبر
دانشجويان تهران و تبريز ارتباط داشتيم. كار و فعاليت  صمداسالمي  جدا 

  از كار و فعاليت  گروه قزوين بود. 
با توجه به شناختي كه از مجتبي مطلع سرابي و صمد اسالمي داشتم ، و 

يز نظر به ارتباطات وسيعي كه اينها با با توجه به استعداد كم نظير آنها، و ن
، ما از آنها خواستيم  1356دانشجويان و نيز كارگران داشتند ، پائيز سال 

اي در اصفهان كرايه كنند و يك ماه آنجا باشند. آنها يكديگر را نمي  خانه
شناختند. حدود يك ماه  طهماسب وزيري با اين رفقا در باره چگونگي 

و كارگران و سازماندهي آنها و فعاليت صنفي و  ارتباط با دانشجويان
سياسي كار كرد . من نظر به اهميت موضوع، چندين و چند بار با اين رفقا 

هاي ارتباطي واقعا كم نظيري  جلسه مفصل و طوالني داشتم. اين رفقا حلقه
  بودند كه ما دنبالش بوديم.  

بايجان بويژه در دامنه فعاليت سياسي و صنفي  هواداران سازمان  در آذر
تبريز آنچنان گسترده بود كه  تعدادي از رفقاي قزوين و مهدي ميرمويدي 
(بهمن) كه از زندان آزاد شده و به سازمان پيوسته بود را در اواخر سال 

  براي سروسامان دادن كارها به تبريز اعزام كرديم.  1356
هاي يكي  فعاليت ها فقط بخشي از ارتباطات و البته  اين ارتباطات و فعاليت

است.  من  1357تا  اواخر سال  1356هاي سازمان از مرداد سال  از شاخه
هاي رفقا رحيم اسدالهي ، هاشم ، غالم حسين  هنوز از روابط و فعاليت

بيگي (عابد. حسين)،  مليحه سطوت (مريم) ، حسين سليمي (غالم)  ، ادنا 
(حسين) ، نادر،  مرضيه  ثابت (پري) ، گلي آبكناري  ليلي)، علي ميرابيون

  تهيدست شفيع (شمسي)، و  جعفر پنجه شاهي (خشايار) سخن نگفته ام.  
اين رفقا بجز  غالم حسين بيگي و علي ميرابيون كه  در تهران و در 
اصفهان كشته شدند، همه تا انقالب زنده بودند و پليس نتوانسته بود ردي 

  از آنها بدست بياورد. 
، طهماسب وزيري  1357كه حدود پائيز سال الزم است اشاره كنم 

(عباس) ، اكبر دوستدار (بهرام) ، مرضيه تهيدست شفيع (شمسي) و جعفر 
پنجه شاهي  ( خشايار) را كه مقيم اصفهان بودند، جهت سروسامان دادن 
به كارها و سازماندهي هواداران سازمان در دانشگاها و كارخانه ها به اهواز 

  اعزام كرديم. 
تحت مسئوليت بهروز سليماني در سنندج در ارتباط مستقيم با  گروه 

ترين گروه كردي در سنندج در  سازمان قرار داشته و به عنوان متشكل
هاي قبل از انقالب، تقريباٌ در تمامي حوادث كوچك و بزرگي كه در  ماه

پيوست نقش داشت. هنوز  آنجا بر عليه حكومت شاه به وقوع مي
  ازآن دوره براي گواهي درميان ما هستند. خوشبختانه شاهداني 

 11ها ي سازمان حد اقل از  فقط يكي ازتيم 57تا بهمن  1355ازاواسط 
هاي روزمره خود در شهرهاي مختلف  حادثه خطرناك درجريان فعاليت

جان سالم به در بردند. سه مورد از اين حوادث بعنوان در گيري مسلحانه با 
و ساواك در قزوين و بستان آباد و تبريز در  مامورين شهرباني، ژاندارمري

اند. در موارد ديگر رفقا بدون استفاده از  خاطره سازمان  به ثبت رسيده
سالح توانسته بودند مامورين را ناكام و جانِ سالم بدر برند. خوشبختانه 

  شاهدان اين وقايع نيز هنوز زنده و با ما هستند.
ان را پايان يافته اعالم ميكند (بعداز درفاصله اي كه آقاي نادري كار سازم

فقره  10هاي سازمان با موفقيت  تا انقالب) فقط يكي از تيم 55ضربات 
عمليات موفق بدون درگيري در تهران، تبريز، قزوين وزنجان به انجام 

ها بود، كه در آخرين مورد آن يك  مورد مصادره بانك 5ميرساندكه شامل 
آيد كه تا آنزمان بيشترين مقدار  ه دست ميميليون و دويست هزار تومان ب

مورد ديگر  5پولي بود كه سازمان از يك مصادره بانك حاصل كرده بود. 
اين اقدامات به اصطالح آن زمان خصلت تبليغي مسلحانه داشتند. آقاي 
نادري در وقايع نگاري خود صرفا بيك مورد از اقدامات اشاره و ترجيح 

ود مبني برتمام شدن كارسازمان بعد از سال دهد براي اثبات ادعاي خ مي
  در مورد بقيه سكوت كند. 55
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    1357و  1356سازمان در سال   -  4/10

  در چنگ  نفوذي هاي ساواك نبود  

ودر طول سالهاي  1355ضربات سال  اين واقعيت  ندارد كه از بعداز    
، سازمان امنيت ، از طريق نفوذ ، برسازمان مسلط بود. اين  1357و  1356

پليس بر چريك « 1357تا  1356نيز واقعيت ندارد كه در طول سالهاي 
اغلب اقدامات فوق كه فقط بخش كوچكي از فعاليتهاي » .  تفوق يافت 

انجام گرفت.   1356ن سال سياسي و تشكيالتي بخش ما بود  در همي
كيانوش توكلي (مسرور)  كه  بعد از آزادي از زندان با سازمان  ارتباط 
داشت ولي زندگي علني داشت، يكي از مراكز مهم  و كليدي ارتباط تلفني 

تا  1356من و حسن غالمي (هادي) و رضا غبرائي (منصور) از تابستان 
اش از اين مركز كليدي  ستگاهانقالب بود.  سازمان امنيت با همه دم و د

خبر نداشت و نتوانست هيچ گونه ردي از آن بدست بياورد.  ساواك باز هم  
  در نابودي سازمان شكست خورده بود.    

برخالف  ادعاي بي اساس  نويسنده كه كوشش مي كند، سازمان  را در  
ساواك ،  از كار افتاده، ناتوان، بي تجربه  و تحت  نفوذ 57و  56هاي  سال

، فشرده  تجارب 1355جلوه دهد،  فدائيان باقي مانده بعد از ضربات سال 
  چندين ساله را داشتند.

،  شاخه هاي رضا غبرائي و 56عالوه براين اقدامات فوق، در اواسط سال 
احمد غالميان  توانستند با تعدادي از كادرهاي باتجربه وتوانا كه از زندان 

يرمويدي (بهمن) ،  علي اكبر شانديزي آزادشده بودند  نظير مهدي م
(جواد) ،مهدي فتاپور(خسرو)، اكبر دوستدار (بهرام)  ، فرخ نگهدار (صادق) 

، علي توسلي (حسن) ، هيبت معيني (همايون)، پرويز نويدي و . . .    
ارتباط بگيرند، آنها را درجريان مسائل و مشكالت سازمان قرار بدهند و آنها 

يت  در تشكيالت مخفي  فرا بخوانند.  اين كار با را براي شروع فعال
  استقبال آنها مواجه شد . 

ارتباط با اين رفقا، شبكه ارتباطي و امكانات سازمان و كيفيت كار سازمان  
را وسعت و كيفيت جديدي بخشيد.  مهدي ميرمويدي، علي اكبر 

الت به  تشكي 1356شانديزي، اكبر دوستدار و مهدي فتاپور اواخر پائيز 
مخفي پيوستند. مهدي فتاپور  به تنهائي شبكه هاي دانشجوئي متعددي را 

كرد بلكه در صدد ايجاد  ها را ادراه مي سازمان مي داد. او نه تنها اين شبكه
ي،  علي توسلي يك سازمان علني نيز بود.  فرخ نگهدار (صادق)، صبا انصار

  . الت پيوستندبه تشكي 1357(حسن)، هيبت معيني(همايون)  حدود مهر 
در ضمن  با بخش ديگر كادرهاي سازمان نظير جمشيد طاهري پور، نقي 
حميديان، مصطفي مدني، بهزاد كريمي، حسن پوررضاي خليق (بهروز 
خليق) و اصغر سلطان آبادي (كيومرث) و امير ممبيني و... كه هنوز در 

  زندان بودند بنحوي تماس  داشتيم.
رخي از آنان از جمله نوشته هاي  مشترك نوشته هاي تحقيقي و نظري  ب 

نقي حميديان و مصطفي مدني ، نوشته فرخ نگهدار و نوشته جمشيد 
  طاهري پور در درون سازمان مورد مطالعه و بحث اعضاي سازمان بود. 

با رفقا اشرف دهقاني و  1355درعين حال سازمان  از حدود آبان سال   -
فقا كمك فراوان وموثري به حرمتي پور تماس تنگاتنگ داشت. اين ر

  سازمان كردند.  
رفقا محمد دبيري فرد (حيدر) ، يوسف و حسن   1357حدود مرداد سال  -

كه در خارج كشور فعاليت سازماني داشتند به ايران آمدند . بعداز ديدار و 
تبادل نظر مفصل با رفقا بويژه  با حيدر، اين رفقا جهت  پيشبرد كارها با 

تر و  برگشتند.  بعد از  برگشت، ارتباط ما با رفقا  فشرده موفقيت به خارج
  بيشتر شد.  اين رفقا امكانات وسيعي در اختيار سازمان قرار دادند. 

رضا غبرائي، جهت ديدار با رفيق اشرف دهقاني و  1357فروردين سال   -
هاي داخل و  حرمتي پور و حيدر و ديگر رفقا  و هماهنگي  بيشتر فعاليت

  ور به اروپا اعزام شد كه با موفقيت بازگشت. خارج كش

با موفقيت به  57تا اواخر  56سازمان عمليات متعدد و مهمي از سال  -
  انجام رساند. 

و اين درحالي بود كه ساواك حتي در آن شرايط بحراني،  بشدت دنبال  
ضربه زدن به سازمان بود. يكي از تيم هاي  شاخه محمدرضا غبرائي 

در شهر كرج  ضربه خورد و رفقا سليمان 3/3/1357تاريخ (منصور)  در 
پيوسته و رفعت معماران كشته شدند. رفيق يداهللا سلسلبيلي در فروردين 

  دريك درگيري كشته شد.  1357
ترين شرايط نيز كاري بكار آخوندها  سازمان امنيت شاه حتي در بحراني 

. بايد به آقاي نادري ها و ضربه زدن به ما بود  نداشت، دربدر بدنبال چريك
هاي ساواك كجا بودند كه نتوانستند  اين همه  گفت كه، اين نفوذي

ارتباطات  و اقدامات  در داخل و خارج كشو را كشف كنند. البته آقاي 
اطالعاتي ندارد. چرا ؟ چون  1357و  1356نادري از مسائل مربوط به سال 

كزيت و درون تشكيالت كه سازمان امنيت رژيم شاه  اطالعاتي از درون مر
تا  بهمن سال  1356مخفي سازمان نداشت. سازمان امنيت شاه  از سال 

نه تنها نتوانسته بود بر رهبري سازمان و تشكيالت سازمان نفوذ   1357
كند بلكه به هيچ عنوان به هيچ يك از اين اقدامات برشمرده كه فقط 

من سالها قبل  بخشي از اقدامات سازمان بود دسترسي نداشت.  البته
را در يك مصاحبه  1355و 1354بخشي  از مسايل مربوط به سال هاي  

  توضيح داده ام. »  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران « با نشريه 
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   1357تا  1354از  

ه لحاظ برخالف نظر نويسنده كتاب، سازمان ب 1357واوايل  1356سال   
داشتن كادرهاي سياسي با تجربه و به لحاظ امكانات مالي، انتشاراتي و 
سازماندهي پخش اعالميه هاي سياسي، ارتباط با هواداران به لحاظ كار 

ها  و نيز داشتن سالح، در يكي از بهترين  سياسي و تبليغي دركارخانه
ما در قرار داشت.  1350و   1349موقعيت هاي خود بعد از ضربات  سال

در بسياري از كارخانه هاي بزرگ   1357بويژه سال   1356نيمه دوم  سال 
و كوچك شهرهائي نظير تهران، تبريز، اصفهان، زنجان، قزوين، مشهد، 

    آبادان و اهواز از طريق طرفداران  سازمان،  ارتباط  و حضور سياسي فعال داشتيم.

ساختار و تعداد  ما در صدد تغيير 1357و بهار 1356در اواخر سال 
مركزيت سازمان بوديم. قرار بود يك شوراي سياسي و يك شوراي 
تشكيالتي تشكيل دهيم  و يكي از رفقاي شوراي سياسي، درعين حال 
عضو شوراي تشكيالتي و رابط اين دو شورا باشد. تركيب اين دو شورا، 
د شوراي مركزي سازمان را تشكيل مي داد.. درطرح مذكور، عالوه بر احم

غالميان و محمد رضا غبرائي و من (مجيد عبدالرحيم پور) ، رفقا علي اكبر 
شانديزي (جواد) ، مهدي فتاپور (خسرو)، اكبر دوستدار (بهرام)، مهدي 
ميرمويدي (بهمن)، فرخ نگهدار (صادق)، اصغر جيلو (كريم)، اكبر عسكرپور 

قبل از اجراي  (كاظم) ، رحيم اسدالهي (علي چريك) و... مد نظر ما بودند .
اين طرح و رسميت يافتن آن، اكثر رفقاي ياد شده  به اشكال گوناگون در 

  مباحث و سياست گذاري و تصميمات  شركت داشتند.
كادرها و اعضاي سازمان با چنين ديدي به شهرهاي بزرگ صنعتي و 

شدند.  اگرچه در اين مطلب نمي توان به اين مسائل  كارگرنشين اعزام مي
ها  و اين  لي الزم است تاكيد كنم كه نطفه هاي اوليه  اين ايدهپرداخت و

  شكل گرفت.  1354اقدامات نيز در زمان حميد اشرف درسال 
رفت كه خود را در زمينه ساختار سازماني   مي 1354سازمان از اوايل سال 

و خط مشي سياسي بازسازي كند. فقط اشاره وار بگويم كه يكي از نتايج 
، تهيه و انتشار يك نشريه خبري  1354ابستان  سال مباحث جلسات ت

هاي  بود . قرار بود تيم» نبرد خلق كارگران و زحمتكشان«سياسي  بنام 
كارگري با وظيفه  فعاليت و سازمانگري در عرصه كار صنفي و سياسي در 

مسئول  1354ها  تشكيل شود. بعنوان نمونه ، من در پائيز  سال  كارخانه
و آموزشي با اين مضمون شدم. يكي از اعضاي تيم ما، دو تيم كارگري 

كارگر متخصص در كارخانه توشيبا بود. گلرخ مهدوي عضو ديگر تيم ما در 
كرد. رفيق كارگر متخصص، آذربايجاني بود و  يك موسسه توليدي كار مي

در ضربات شاخه ما كه تحت مسئوليت رفيق بهروز ارمغاني بود در 
  شد. متاسفانه من نام او را نتوانستم پيدا كنم. كشته 1355ارديبهشت سال 

متاسفانه بدليل دستگيري بهمن روحي آهنگران و تداوم  ضربات، سازمان   
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١٥٦  102 ي آرش شماره

نتوانست بيش از يك شماره از آن نشريه را منتشر و ديگر كارها در اين 
زمينه را ادامه دهد. به احتمال قوي، نسخه اي از اين نشريه در ميان اسناد 

  نيت موجود است.  سازمان ام
مطرح بود،  1354از جمله مسائل مهمي كه در زمان حميد اشرف در سال  

تغيير ساختار رهبري و مكانيزم تصميم گيري بود. بحث اين بود كه 
ساختار سازمان را بگونه اي بايد تغيير دهيم كه  كادرها و اعضاي سازمان 

رهبري مشاركت  ها و تصميم هاي بتوانند در مباحث و شكل دادن سياست
اين ايده ها را  با كيفييت  1357و  1356داشته باشند. ما درسال هاي 

  جديدتري ادامه داديم . 
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  نمي توان به نقد خشونت نشست   

روشن است كه  سازمان ما و تك تك فدائيان مرده و زنده، از رهبران تا 
ي سازمان، بايد از نظر فكري و سياسي و تشكيالتي و پراتيكي  و اعضا

  روابط بيروني دروني،  بازخواني و نقد شويم .
آقاي نادري  و موسسه مربوطه كه فدائيان را بخاطر كاربست شيوها و   

اشكال خشونت آميز در بيرون و درون خود،  مورد حمالت تند و تخريبي  
ونت و شكنجه در دوران شاه و مباني فكري و دهند چرا مباني خش قرار مي

زاي جمهوري اسالمي را كه حتي قانون اساسي خود را  فرهنگي  خشونت
  ، مورد پژوهش قرار نمي دهند؟   آشكارا نقض مي كند

آيا كسي يا كساني كه اوراق بازجوئي كشته شدگان زير شكنجه و شالق و 
نحو خشن و بي سابقه و حتي  ارواح كشته شدگان زير شالق و شكنجه را ب

دهند،   بي هيچ احساس انساندوستانه  مورد بازجوئي  مجدد قرار مي
ها و اشكال مبارزاتي آلوده به خطاهاي بزرگ و  توانند نقاد افكار و روش مي

هاي فدائيان خلق ايران باشند ؟  كوچك  دوران  پيدايش  سازمان چريك
  جواب من منفي است . 
توان خشونت را به نقد  زا، نمي روش سنتي خشونت در جامعه ما با زبان و

كشيد. براي به نقد كشيدن خشونت، بايد از جغرافياي زبان خشونت آميز 
اي انتقادي،  فراتر رفت. بايد از بيرون و از  منظر مباني عقالني و  انديشه

آزاديخواه، دمكرات و عدالت جو و از  منظر مبارزات مسالمت آميز و اخالق 
هاي فكري و فرهنگي و تاريخي و اقتصادي و اجتماعي  ينهجديد، زم

  خشونت در جامعه ايران را مورد نقادي قرار داد.  
كنند كه در مسير مقاومت و مبارزه عليه  فدائيان كتمان نكرده اند و نمي

تحجر و ظلمت و بي عدالتي و استبداد  در راه آزادي و پيشرفت و عدالت 
همگان، خطاهاي بزرگ وكوچك، كارهاي  اجتماعي  و زندگي بهتر براي

خوب و بد از جمله كاربست مبارزه مسلحانه، فراوان داشتند اما، گام بگام 
هرجا كه متوجه شدند فكرشان، برنامه و سياستشان  روششان، اشكال 
مبارزاتي شان و اعمالشان دچار انحراف و ايراد كوچك و يا بزرگ، اساسي يا 

زادي و عدالت و پيشرفت و زندگي بهتر براي فرعي شده است  و از مسير آ
شود، با صداقت و دقت و با تالش شبانه  مردم ايران، خارج شده و يا مي

اشان بود به برطرف  روزي، همانقدركه در وسع و توانائي عقل و انديشه
  كردن آن كمر همت بسته اند.  

ظره براستي آيا پژوهندگان جمهوري اسالمي حاضرند، در يك سلسله منا 
دمكراتيك و امن و با  -تلويزيوني با شركت فدائيان، در يك شرايط آزاد 

نظارت مردم و نهادهاي حقوق بشري، در باره تاريخ  و سيماي فدائيان و 
سيما و تاريخ واليت فقيه  به گفتگو بنشينند؟  اگر جواب منفي است چرا ؟ 

ان را مورد مگر نه اين است كه آنان تاريخ فدائيان را و سيماي فدائي
اند؟ بفرمايند اين گوي و اين ميدان. بيايند، چشم در  پژوهش قرار داده

چشم در برابر ديدگان شهروندان جامعه ايران، هم تاريخ  و سيماي ما را با 
مردم ايران درميان بگذاريم، هم تاريخ و سيماي جمهوري اسالمي و واليت 

ان كردن از مردم نداشتند و فقيه و زمامدران آنرا.  فدائيان چيزي براي پنه
  ندارند .

ما از مردم انتظار فراموش كردن خطاهاي خود را نداريم. چرا كه اگر فراموش  
  كنند، ممكن است، آن خطاها دوباره تكرار شود و اين بار درشكل ديگر .

و ما نمي خواهيم خطاهايمان تكرار شود. چرا ؟ چون مردم خود و ميهن   
مي خواهيم  با درس گرفتن ازخطاهاي خود و با خود را دوست داريم و 

فاصله گرفتن از آنها  به مردم و جامعه و ميهن خود بيشتر و بهتر از قبل 
  خدمت كنيم. 

»  موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي«آيا زمامداران جمهوري اسالمي و 
؟ حاضر هستند، اسناد مربوط به كشته شدگان دوه دهه اول انقالب و  

اي و تصميم  هاي زنجيره و پرونده قتل 1367ته جمعي سالكشتار دس
گيرندگان و مجريان اصلي آنها را با مردم ايران در ميان بگذارند و در 

  گران مستقل و آزاد و آزاديخواه قرار بدهند؟  اختيار پژوهش
ها جزو اسناد  ها را مورد پژوهش قرار نمي دهند؟ مگر اين راستي چرا اين
  ند؟  تاريخ ايران نيست

*****  
نكته هاي فراوان در كتاب وجود دارد كه مي توان درباره آنها سخن  بسيار  

گفت و نوشت ولي يك نوشته براي پرداختن به  اين همه نكات مهم، تنگ 
است و مناسب نيست. شايد بتوانم در مقاله ديگر و فرصت ديگر، به اين 

  نكات مهم  بپردازم . 
  ديگري را كه بسيار مهم است، بنويسم.  اما در خاتمه مي خواهم نكته 
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درباره اسد و عبداهللا چه مي توان گفت. با چه روئي، چه انديشه اي،  
چگونه مي توان از اين تراژدي سخن گفت و چگونه مي توان  قلم راند؟ 
ق اين تراژدي را حتي با قرائت هاي رفيق پويان  و رفيق احمد زاده و  رفي

  جزني از مبارزه مسلحانه  نمي توان توضيح و توجيه كرد. 
  زبان در كامم نمي چرخد و قلمم از تازش و نفس مي افتد.  
  ها بر هم مي نهم .  زبان دركام ، قلم در قلمدان ، عرق در پيشاني ، پلك 
عالمت سالمتي را بر ديوار يكي از خيابانهاي نزديك ميدان فوزيه تهران  

بعداز ظهر،  4،  سر قرار حميد اشرف  مي روم. قرار، ساعت  نقش مي كنم 
  خيابان خوش، سمت راست بطرف جنوب . 

اسنفند،  گلرخ را در وانت باري مي  24وسط راه قرار، نزديك چهار راه  
بينم با لباس شاد، همراه راننده. هنوز باور نمي كنم كه گلرخ است.  فكر 

كشته نشده است؟ آيا او هنوز زنده مي كردم،  گلرخ ديگر نيست. آيا او 
است؟ آيا او در چنگ پليس نيست؟ مگر نه اينكه شاخه ما ضربه خورده 
است و اكثر افراد شاخه ما كشته شده اند؟ و ما مانده ايم، بي ارتباط  با 
سازمان. سريع در چشم بهم زدني، دوربرش را ورانداز و  چك مي كنم، 

ست. وسط خيابان مي پرم، جلو شايد چنگ پليس باشد، ولي خبري ني
وانت بار را مي گيرم. خودش است. گلرخ است. زنده است. زنده باشد. ديگر 
مهم نيست كه چه اتفاقي خواهد افتاد، هرچه باداباد. گلرخ با رخ هميشه 
خندانش پائين مي پرد، در آغوشم مي گيرد وسط خيابان، پيش چشم 

نش، آرام و بي صدا باريدن مردم، و قطرات اشك، از چشمان هميشه نگرا
گويد. او  آغاز مي كند و مي گويد مهدي رفت. مهدي فوقاني شوهرش را مي

اولين مسئول من بود.  محمد رفت، بهروز ارمغاني را مي گفت، بهروز، رفيق 
من ، دوست من ، مسئول گروه من، معلم زندگي من،  رابط سازماني من، 

ي من بود.  اسماعيل رفت ، مسئول شاخه سازماني من و رهبر سازمان
اسماعيل عابديني را مي گفت. هم تيم من وگل رخ  بود.  اصغر رفت، رفيق 
آذر بايجاني را مي گفت كه در تيم ما بود. چه  زيبا و با شكوه است آن 

اي ديگر بخود مي آئيم و سوار ماشين  لحظه.  راننده نهيب مي زند.  لحظه
ي افتد. او يثربي بود.  بعداٌ فهميدم.  مي شويم. راننده وانت بار،  راه م

درحاليكه ، پلكهايم  درهم و غرق در قطرات اشك است، زانوي غم در بغل 
مي گيرم، به گلرخ، به يثربي مي گويم، اين پيام را به حميد برسانيد. كدام 

، سخن مي گويم. به او بگوئيد، » عبداهللا« و » اسد«پيام را ؟ با اشاره، از 
  د:  تهمتن،  چرا؟ چون شد اين كار زشت ؟ مردم مي گوين

ها و قرار و مدار پياده مي شوم. و خانه  بعد از چرخش فراوان در خيابان
حسين، گيله مرد بزرگ الهيجاني ميروم.  خانه او پناهگاه من بود در 
آنروزهاي سخت و دربدري. زنده است . زنده باشد.  عسگر حسيني ابردهي 

  بود. يادش گرامي باد. ، او را بمن معرفي كرده 
خبر را،  گلرخ، زودا زود، با چشم گريان و رخ  پژمرده، به حميد مي رساند 

.  
تهمتن، برمي خيزد،  تن از يال و كوپال برمي كند، سر به پائين مي  

نشيند،  خاك بر سر مي ريزد، خروشان وناالن، به  اندازد،  بر زمين مي
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  فردوسي پناه مي برد و مي گويد كه : 
  

  چرا آمد اين  پيش كامد   مرا          بكشتم جواني  به پيران سرا 
  بريدن دو دستم سزاوار هست       جز اين خاك تيره مبادم نشست 
  چه گويم چو آگه شود  مادرش      چه گونه فرستم كسي را برش 

  چه گويم  چرا كشتمش بي گناه ،    چرا روز كردم بر او بر سياه 
  نفرين  كند         همه نام من پير بي دين كند  براين تخمه سام 

  
، يوسف حسن نوروزي ، خشايار سنجري -دار تهمتن همراه سرداران  سر ب 

 به سوي - (هادي) و سيامك اسديان (اسكندر)  زركار، احمد غالميان
ايران مي روند، در برابرشان  زانو مي زنند  مادران داغديده و مردم رنج ديده

  مي كنند.  و طلب بخشايش
اند و  هنوز به انسان، به آزادي  ن خلق ايران، آنان كه زنده ماندهفدائيا و

كنند  در برابر مادران و پدران و  انديشند و پيكار مي ن وعدالت ميانسا
ايرانيان و جهانيان، دربرابر انسان كه، زندگي وادامه حيات، جزو 

آورند كه   ظيم فرو ميترين حقوقشان است، زانو مي زنند و سر تع ابتدائي
  . ما را فراموش نكنيد خطاي ما را، اما به بخشيد

*  
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  براي فرزندان

  من اشك تمساح نريزيد! 

  هاي قهرمان ايران در مورد كتاب اخير دشمن) (نامه سرگشاده به خلق

  اطمه سعيدي (مادر شايگان)ف

  

  هاي قهرمان ايران! خلق

چنان و مثل هميشه  در اين دوران پيري و كهولت، در شرايطي كه قلبم هم
براي آزادي و سعادت مردم ستمديده ايران و براي همه كارگران و 

تپد، كتابي به دستم رسيد كه  ام مي كشان كه خود جزئي از آنها بوده زحمت
ها و جنايات  وري اسالمي در ادامه و تكميل سركوبگريهاي جمه اطالعاتي

اند. اين كتاب تحت عنوان  ساواك، بر عليه مردم ايران منتشر كرده
از طرف به  "1357ها تا بهمن  چريكهاي فدائي خلق، از نخستين كنش"

اي  كه در حقيقت شعبه "هاي سياسي موسسه مطالعات و پژوهش"اصطالح 
اسالمي است تحت نام مستعار مزدوري به از ساواك ضد خلقي جمهوري 

 چاپ و منتشر شده است. "نادري"نام 
ها و افتراهائي كه درسطر سطر آن بر  با خواندن اين كتاب و ديدن تهمت

هاي فدائي خلق و تك تك رفقاي فدائي كه من آنها را هميشه  عليه چريك
گرساواك براي ام، ساز شده، قلبم به درد آمد. ا فرزندان انقالبي خود خوانده

ها و حفظ  ها بر عليه رژيم شاه و امپرياليست جلوگيري از رشد مبارزات توده
هاي قرون وسطائي  نظم ضد خلقي موجود در جامعه به اعمال انواع شكنجه

هاي غير قابل توصيف به مبارزين توسل جست،  و تحميل رنج و عذاب
رح مطالب سراپا دستگاه امنيتي رژيم جمهوري اسالمي در اين كتاب با ط

دروغ و قلب حقايق در مورد يك دوره از تاريخ درخشان مردم ايران كه 
هاي امنيتي و  تماماً در خدمت تبرئه ساواك و قدرقدرت نشان دادن دستگاه

در مقابل پوچ و بيهوده جلوه دادن مبارزه نوشته شده، سعي كرده است بر 
. واقعيت اين است هاي ما خنجر زده و شكنجه ديگري را تحميل كند دل

كه در اين كتاب روح و روان همه نيروهاي مبارزي كه از رژيم پست و 
هاي قلمي گرفته  جنايتكار جمهوري اسالمي متنفرند، به زير شالق سركوب

شده است. از نظر من تحميل چنين شكنجه و عذابي، خود يكي از 
 هاي كتاب اخير را تشكيل مي دهد. هدف

نصيب من شد كه بتوانم به همراه فرزندان  ، اين افتخار50در دهه 
هاي فدائي خلق قرار گرفته و در درون اين  خردسالم در ارتباط با چريك

سازمان برعليه رژيم ديكتاتور و وابسته به امپرياليسم شاه مبارزه نمايم. با 
توجه به اين كه يكي از موضوعات دروغ پردازي و افترا زني هاي كتاب 

ندان خردسالم و رفقائي هستند كه در اين ارتباط قرار اخير، خود من، فرز
داشتند، بر خود واجب مي بينم عليرغم همه رنجي كه يادآوري جنايات 
ساواك به خصوص در اين سن كهولت بر من تحميل مي كند، حقايقي را 

 با شما خلقهاي مبارز و قهرمان ايران در ميان بگذارم.
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ده است كه گويا كتاب مورد بحث، اول از همه اين را بگويم كه ادعا ش
هاي فدائي خلق را به تحرير در آورده است. اما، آنچه بر  تاريخ چريك

هاي ساواك  اي از بازجوئي مدعاي اين تاريخ نگاري آمده، عمدتاً مجموعه
هاي قرون وسطائي اخذ  ترين شكنجه باشد كه در زير بدترين و كثيف مي

توانند بازگو كننده  ه هرگز نميهائي ك شده اند. درست چنين بازجوئي
حقايق باشند، براي اثبات ايده هاي به غايت غير واقعي كتاب در مورد 

اند.  هاي فدائي خلق مورد استفاده قرار گرفته نظرات و اعمال سازمان چريك
خواهم توجه شما را به اين موضوع جلب كنم كه نفس كاري  در اينجا مي

اند، نه تنها غير انساني و غير  داده كه تهيه كنندگان اين كتاب انجام
اخالقي است بلكه بطور برجسته مصداق بارز تبليغ و تشويق شكنجه و 
جنايت عليه بشريت مي باشد. اين كار، جرم و جنايتي است كه بايد در 
دادگاه هاي مردمي مورد بررسي قرار گرفته و مرتكبين و اشاعه دهندگان 

 مجازات قرار گيرند. آن تحت همين عنوان مورد محاكمه و
، هر آنچه 50كتاب براي به اصطالح باز سازي رويدادهاي سياسي در دهه 

كه در بازجوئي هاي زير شكنجه ساواك عنوان شده را عين حقيقت به 
حساب آورده است. اما، حقيقت ابداً چنين نيست. بايد دانست كه در 

وشه اي از بسياري از موارد ساواك نمي توانست و نتوانست حتي به گ
واقعيت و رويدادي كه اتفاق افتاده بود، از طريق شكنجه مبارزين دست 
يابد، چه رسد به اين كه به كشف كل حقيقت نايل آيد. جهت اثبات اين 
سخن ناچاراً شما را به نمونه اي كه در اين كتاب در مورد خود من ادعا 

دي نحوه فاطمه سعي "نوشته اند:  478شده، رجوع مي دهم. در صفحه  
دستگير شدن خود را بارها در بازجوئي هاي مختلف بي كم و كاست تكرار 

بلي، شكنجه گران ساواك ناچار بودند همه آنچه كه من در مورد  "مي كند.
به آنها مي گويم را بپذيرند و تصور كنند كه  "نحوه دستگير شدن خود"

ه بود كه من براي من حقيقت را به آنها گفته ام. اما آيا واقعيت به همانگون
مي كردم؟ آيا آنچه من با به جان خريدن شكنجه هاي  "تكرار"آنها 

وحشيانه ساواك، به قول همين مأمور مزد بگير جمهوري اسالمي يعني 
بي كم و  "نويسنده كتاب دشمن، بارها و بارها در بازجوئي هاي مختلف 

بوده است؟  براي شكنجه گرانم گفته و تكرار كرده ام، عين حقيقت "كاست
و آيا ساواك با همه شكنجه هاي جسمي و توسل به تهديد و ارعاب و ايجاد 
فضاي شديداً  خوفناك و شكنجه هاي رواني قادر شد به قول اينها به 

من پي ببرد؟ نه! نتوانست. تهيه كنندگان كتاب كه  "ماجراي دستگيري"
ند آن دستگاه سنگ دفاع از ساواك جنايتكار را به سينه زده و سعي كرده ا

امنيتي را قادر به اخذ هر اطالعاتي از مبارزين جلوه دهند و گوئي هر آنچه 
مبارزين در زير شكنجه و بازجوئي به ساواك گفته اند، عين حقيقت بوده، 

هيچ انگيزه فاطمه سعيدي  "در ادامه مطلب خود بيشرمانه ادعا كرده اند: 
دستگيري خود نداشته براي خالف گوئي و وارونه نمودن ماجراي  اي

 "هيچ انگيزه اي"، تأكيد از من است). ننگ بر شما باد! 479(صفحه "است
براي خالف گوئي و  "در مقابل دژخيمان ساواك، آن دشمنان جاني مردم 

نداشته ام!؟ شما مزدوران كه  "وارونه نمودن ماجراي دستگيري خود
كاب به هر جنايتي زندگي حقيرتان صرفاً در كسب پول و مقام به قيمت ارت

عليه مردم خالصه مي شود، اساساً قادر نيستيد انگيزه انقالبيون براي 
در مقابل شكنجه گرانشان را درك كنيد. اما توده هاي  "خالف گوئي"

رنجديده  و آگاه ايران مي دانند كه محروم كردن دستگاه هاي امنيتي از 
آنها به نيروهاي  دست يابي به اطالعات واقعي و جلوگيري از ضربه زدن

تا پاي  50مبارز جامعه، يك وظيفه و تعهد انقالبي است كه انقالبيون دهه 
جان به آن وفادار مي ماندند. آيا هرگز مي توانيد درك كنيد كه چه انگيزه 
اي مرا بر آن داشت كه هنگام دستگيري، شيشه سيانورم را زير دندان خرد 

شد كه شكنجه هاي وحشيانه  كرده و آن را بجوم؟ چه انگيزه اي باعث
جنايتكاران ساواك را تحمل كنم و هرگز در مقابل آنها سر تسليم فرود 
نياورم؟ شكنجه هائي كه نه فقط در روزهاي اول دستگيريم بلكه در طول 

 همه دوران زندانم د رمقاطع مختلف به انحاء و اشكال گوناگون بر من اعمال شد!
بير فدائي كه درست به خاطر ندادن در اين كتاب حتي به انقالبيون ك

اطالعات به دشمن، در زير شكنجه جان سپردند؛ و يا مقاومتشان چنان 
تحسين برانگيز بود كه خود جالدان ساواك نيز نمي توانستند از تحسين 

به  "تمامي اطالعات خود"آنان خودداري كنند، اتهام عدم مقاومت و دادن

رد چنين اتهامي قرار گرفته ام. با وقاحت ساواك زده شده. اتفاقاً، من نيز مو
  ها و حاج داود هاست، ادعا شده: و رذالتي كه تنها شايسته همپالگي هاي الجوردي

فاطمه سعيدي در همان نخستين جلسه بازجوئي، تمامي اطالعات خود را "
بايد بگويم كه اين مأموران مزدور جمهوري اسالمي كه  "بر مال ساخت.

شان دست به  تر كردن عمر ننگين رژيم جنايت پيشه نيتنها به خاطر طوال
تر و رسواتر از آنند كه من در اينجا در صدد  قلم برده اند، حقيرتر، بي ارزش

ام كه هم  افشاي دروغ هايشان در مورد خود برآيم. اما، من يك شاهد زنده
ام به دشمن، شكنجه هاي دستگاه "تمامي اطالعات"خود به خاطر ندادن 

اواك را تجربه كرده ام و هم در زندان، مبارزيني را ديده ام كه جهنمي س
هاي طاقت فرسائي را  آنها نيز به دليل ايستادن در مقابل جالدان، شكنجه

بينم كه بر دوش من وظيفه دفاع از حقيقت،  متحمل شده بودند،  پس مي
يران هاي مبارز ا رفع اتهام از فرزندان فدائيم و در ميان گذاشتن آن با خلق

قرار دارد. بنابراين با توجه به اين كه آن انقالبيون امروز در ميان ما 
چرا كه درست به خاطر سرخم نكردن در مقابل دشمن و ندادن  -نيستند

ها يا در زير شكنجه شهيد شدند و يا  به ساواكي "تمامي اطالعات خود"
ه شد، هاي تير بر زمين ريخت خونشان توسط مزدوران رژيم شاه در ميدان

هاي فدائي ِ جان باخته به طور  الزم مي بينم به عنوان مادر آن چريك
اي از شكنجه هائي كه از طرف جنايتكاران ساواك بر من  مختصر به گوشه

اي زنده در رد اتهامات رذيالنه مزدوران وزارت  اعمال شد، بپردازم تا نمونه
به دست  50 اطالعات و امنيت جمهوري اسالمي بر عليه انقالبيون دهه

داده شود؛ تا همين نمونه زنده در حد خود خط بطالن بر تالش هاي 
كوشند دستگاه  اطالعاتي هاي جمهوري اسالمي در اين كتاب بكشد كه مي

در  "هاي امنيتي را قدرقدرت و انقالبيون را انسان هاي ناتواني كه گويا 
مي سازند،  بر مال "همان نخستين جلسه بازجوئي، تمامي اطالعات خود را

  جا بزنند.
اي بود كه وقتي براي گريز از  پيشاپيش بگويم كه نحوه دستگيري من بگونه

اي كه با ساواك همكاري كرده بود، داشتم در مسيري  دست صاحب خانه
مي دويدم، ماشيني كه متعلق به مأموران رژيم بود، از روبرو آمد و جلويم 

ر توي آن ماشين انداختند. در آن را گرفت. در اين هنگام مرا گرفته و به زو
زمان با توجه به فقدان اسلحه الزم در سازمان، من تنها به يك نارنجك 

اي مسلح بودم كه با سوار شدن به ماشين خواستم آن را منفجر كنم  فتيله
تا هم خودم كشته شوم و هم آن مزدور را به درك واصل كنم. اما، ناگهان 

ر ماشين افتاد كه در رديف جلو نشسته چشمم به زن و بچه راننده مزدو
بودند. با ديدن بچه در بغل مادرش سريعاً خود را كنترل كردم. وجود آن 
بچه در آن ماشين دليل روشن و قاطعي بود كه از منفجر كردن نارنجكم 
خودداري كنم. تصميم گرفتم اين كار را پس از پياده شدن از ماشين به 

ژيم انجام دهم. راننده در اولين كالنتري كه هنگام مواجه شدن با مأموران ر
بر سر راهش بود، توقف نمود و من از ماشين پياده شدم. اما با ريختن 
مأموران بر سرم ديگر امكان استفاده از نارنجك از من سلب شد و تنها 
توانستم شيشه سيانورم را در دهانم شكسته و آن را بجوم. با خوردن 

تاده بودم. من تنها پس از گذشت زماني كه مدت سيانور مسلماً به زمين اف
آن برايم نامعلوم است، در بيمارستاني در شهر مشهد(محل دستگيريم) در 

  حالي كه در محاصره ساواكي ها قرار داشتم به هوش آمدم.
شكنجه و بازجوئي در همان بيمارستان و از همان دقايق اول به هوش 

واالتي بود كه در آن شرايط آمدنم شروع شد. مشت و سيلي، چاشني سئ
جسمي وحشتناكم، بر من فرود مي آمد. با توجه به مسموميت ناشي از 
خوردن سيانور( كه بعداً معلوم شد تركيب ناقصي داشته و نتوانسته بود 

تر از آن  درست عمل كرده و موجب مرگ من شود)، وضع جسمي ام وخيم
ان را در همانجا برمن بود كه بتوانند شكنجه هاي معمول قرون وسطائي ش

چرا كه آنها محتاج اطالعات من بودند و دليل بردن به  - اعمال كنند
بيمارستان و كوشش در زنده نگاه داشتن من نيز همين بود. شب را در 
همان بيمارستان گذراندم و فردا صبح مرا به ساواك مركزي مشهد منتقل 

اجه شدم، بستن كردند. اولين شكنجه وحشتناكي كه در آنجا با آن مو
هاي يك پنجره و آويزان كردنم از آنجا بود. اين كار  هايم به ميله دست

همراه با فحش هاي ركيك و تمسخر من صورت گرفت كه البته در تمام 
هايم قرار  مدت شكنجه نيز ادامه يافت. همه وزن وسنگيني بدنم روي دست

وضع ماندم ولي گرفته و شديداً روي آنها فشار مي آمد.  مدتي به همان 
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شكنجه گران چون از اين شكنجه طرفي نبستند، در همان حالتي كه قرار 
داشتم، با شالق به جانم افتادند و پيكر آويزان مرا با غيض و كينه تمام 

گران خواهان آن بودند كه من به گونه اي كه  شالق زدند. شكنجه
تمامي  "د نويسندگان مزد بگير جمهوري اسالمي در اين كتاب نوشته ان

را از رفقا و سازمانم در اختيار آنها قرار دهم. آدرس خانه  "اطالعات خود
هم مطرح بود ولي از آنجا كه موقع دستگيري، رفقا از آن آگاه شدند و 
فرصت كافي هم داشتند كه طبق قرار سازماني پايگاه را تخليه كنند، اين 

مقابل شكنجه،  امر فاقد باراطالعاتي بود. در هرحال مقاومت من در
مزدوران ساواك را بر آن داشت كه شكنجه ديگري را روي من امتحان 
كنند. در آنجا دستگاه شوك الكتريكي وجود داشت. جالدان ساواك در 

دادند و هر يك به طعنه و مسخره  چنان فحش هاي ركيك مي حالي كه هم
لگد به  گفتند تا روحيه ام را حسابي خرد كنند، ابتدا با مشت و چيزي مي

جانم افتادند، لباس هايم را دريده و از تنم در آوردند، حتي شورتم را پائين 
كشيدند. به دستگاه الكتريكي سيم هاي زيادي وصل بود و گيره هائي در 
سر هر يك از آنها تعبيه شده بود. دست و پايم را گرفتند كه نتوانم تكان 

ه نقاط حساس بدنم از الله بخورم و آنگاه سر سيم با گيره هاي رويشان را ب
ها و....وشكمم  گوش گرفته تا روي پلك چشمانم تا زير گلويم، نوك پستان

وصل كردند. در اين حال به دستانم دستبند زده و اززمين  بلندم كردند.  
هاي ضخيم پنجره اتاق آويزان نمودند.  سپس، مرا با دستبند از ميله

شوك الكتريكي)، آتشي در جان ناگهان( در واقع با روشن كردن دستگاه 
خود احساس كردم.  ديدم در ميان آتشي سوزان تند و سريع مي چرخم. 
بعد دستگاه شوك را قطع كردند و خواهان اطالعاتم شدند. دوباره دستگاه 
را روشن كردند. با قطع و وصل دستگاه شوك، سرم به اين طرف و آن 

م مي پيچيد و.... چه طرف تكان مي خورد. صداهائي در گوشم و در مغز
بگويم....واقعاً نمي خواهم در اينجا از همه عذاب ها و شكنجه هايي كه 
ديدم با تفصيل صحبت كنم. فقط اين را بگويم كه شكنجه آويزان كردن، 
شالق زدن با يك طناب كلفت چند اليه و همچنين با شالق سيمي، شوك 

ي در مورد من اجرا شد. الكتريكي و غيره  چندين بار در طي روزهاي متوال
مچ دستم چنان زخم شده بود كه از آن خون مي چكيد. گاهي به خاطر 

هاي  عرقي كه از تحمل شكنجه روي بدنم نشسته بود، وصل كردن گيره
شوك الكتريكي امكان پذير نمي شد و شكنجه ديگري را  اعمال مي 

ر هيچوقت كردند. يكبار شكنجه گر جواني كه نامش را نمي دانم (چون ديگ
او را نديدم) وقتي از گرفتن اعتراف از من نا اميد شد، به همراه فحش هاي 

ما  "ركيكي كه به من مي داد و از آن محل شكنجه بيرون مي رفت، گفت
توانست مرا به حرف  رسيد كه اگر مي . به نظر مي"از اين شانس ها نداريم

جه نيز مرا نشانده در آورد، پاداش دريافت مي كرد. در يكي از مراحل شكن
و گفتند همه حرفهايت را بزن. من هم شروع كردم نام رفقاي پسر انقالبيم 
نادر كه مي دانستم مدتها پيش دستگير شده اند را به آنها گفتن. شكنجه 

هايش را مي  دارد حرف "گر ذوق زده همپالگي هايش را صدا زد و گفت: 
معروف بود و آنموقع . عضدي، شكنجه گري كه به جالدي و سفاكي "زند

اين فالن فالن شده دارد "در مشهد بود، آمد و وقتي آنها را شنيد، گفت: 
. در آن زمان، ساواك تازه متوجه حضور "اطالعات سوخته مي دهد

ها در مشهد شده بود. به همين خاطر براي دستگيري رفقا نيروي  چريك
ن رابطه  در رأس زيادي را در اين شهر پياده كرده بود و عضدي نيز در اي

  اكيپي به تازگي از تهران به مشهد آمده بود. 
آنچه كه در فوق به آنها اشاره شد، فقط چند نمونه از سفاكي هاي مزدوران 

از من  و طبعاً از  "اعتراف"رژيم شاه در ساواك مركزي مشهد براي گرفتن 
را تقديم  "تمامي اطالعات خود"مبارزيني بود كه حاضر نمي شدند 

ظين نظم ضد خلقي حاكم در دوره شاه بر جامعه ايران بكنند. بعداً مرا حاف
از مشهد به تهران منتقل كردند. اما با ترك ساواك مركزي مشهد، 

هاي من پايان نيافت. هنگامي كه به زندان كميته در تهران منتقل  شكنجه
شدم، بدنم به خاطر شكنجه هاي وارد شده، آش و الش بود. در اثر شوك 

كردم و  تريكي و شكنجه هاي ديگر، احساس سنگيني در سرم ميالك
صدائي در مغزم مي پيچيد. گوشم شنوائي سابق را از دست داده بود و به 

  خاطر آويزان شدن، دستهايم زخمي و به حالت فلج در آمده بودند.
در زندان كميته، اولين سئوال يكي از جالدان از من اين بود كه چه كاره 

. او بر آشفته شد "چريك فدائي خلقم"افراشته پاسخش دادم: اي؟ با سري 

اين را مي دانم.  "و با غضبي كه در چشمانش موج مي زد، با طعنه گفت: 
!... اين گفتگو باعث شد كه بعداً در جريان شكنجه "منظورم شغلت است

هائي كه در  هائي كه در آنجا بر من اعمال كردند (از همان نوع شكنجه
هم به آنها اضافه شده بود)، در  "آپولو"گرفت كه  در اينجا مشهد صورت 

يك مورد موقعي كه مرا به زيرزمين برده و شالق مي زدند، گفتند، فالن 
فالن شده اگر جيغ بزني چريك فدائي نيستي! در آن موقع، چنان وضع 

ام چنان وخيم بود كه اصالً نفسي  آش و الشي داشتم و وضع جسمي
نم. ولي اين حرف را كه شنيدم زير شالق سعي مي نداشتم كه جيغ بز

كردم خودم را كنترل كنم كه جيغ و دادي از من بلند نشود. با اينحال با 
  هر شالق، ناله اي مي كردم.

  

  
به مدت يازده ماه، مرا در كميته شهرباني نگاه داشتند و در تمام اين مدت  

را هم بگويم كه منظور از من مرتب با بازجوئي و شكنجه مواجه بودم. اين 
شكنجه و آزار و اذيت من صرفاً كسب اطالعات نبود. براي آنها شكستن و 
خرد كردن روحيه من و به تسليم كشاندنم از اهميت زيادي برخوردار بود. 

كشان و توده هاي ستمديده ميهنم كه  آخر من مادري بودم از ميان زحمت
اري در جامعه بر عليه رژيم شاه و به همراه فرزندانم به مبارزه انقالبي ج

هاي رژيم شاه همواره  چي اربابان امپرياليستش پيوسته بودم. تبليغات
مبارزين مسلح را خرابكار و تروريست كه جدا از  مردم بوده و بر خالف 
منافع آنان عمل مي كنند، به مردم معرفي مي كردند. در حالي كه حضور 

ارزين حتي اگر به عنوان يك نمونه يك خانواده زحمتكش در ميان آن مب
هم در نظر گرفته مي شد، خط بطالن بر آن تبليغات مي كشيد؛ همچنين، 
آنطور كه من بعداً متوجه شدم پيوستن من با خانواده ام به مبارزه، خود 
سرمشقي براي ديگر خانواده هاي ستمديده ايران بود تا به پشتيباني از 

خته و نيروي معنوي ومادي خود را براي مبارزين انقالبي در جامعه پردا
ها و نوكرانشان و رسيدن به آزادي و رفاه و يك زندگي  نابودي امپرياليست

واقعاً انساني  براي همه مردم ايران، قرار دهند. به همين خاطر دشمنان 
كردند  توده ها در حالي كه از من انتقام مي كشيدند، شديداً هم تالش مي

تسليم وادار كنند. براي درك اهميت اين موضوع براي كه مرا به تمكين و 
دشمن، بايد بگويم كه جنبش مسلحانه در ايجاد جو سياسي و مبارزاتي در 
جامعه و كشاندن توده ها به صحنه مبارزه ، نقش بسيار برجسته اي ايفاء 

نمود. ولي در سالي كه من دستگير شدم هنوز توهم مردم نسبت به قدر   مي
ژيم شاه كامالً فرو نريخته بود و آنها در مقياسي وسيع وارد قدرت بودن ر

صحنه مبارزه نشده بودند. بنابراين رژيم شاه هنوز اميدوار بود كه عالوه بر 
هاي هميشگي سركوب و فريب توده ها، بتواند با به سازش  استفاده از روش

نها كشاندن زندانيان سياسي و آوردن آنها به پشت تلويزيون و از طريق آ
كوبيدن انقالبيون مسلح و جان بر كف توده هاي ستمديده، خود را 
همچنان قدرقدرت و شكست ناپذير جلوه داده و جو يأس و نا اميدي را در 
جامعه دامن زند. بهمين خاطر بود كه بازجوها همواره از من مي خواستند 

ي گفتند كه اگر به ما كمك كن گرانه مي كه با آنها كنار بيايم. حيله
توانيم بچه هايت را پيدا كنيم و آنگاه زندگي بسيارخوب و راحتي را  مي

هاي  دادند كه در اين صورت بچه براي تو فراهم خواهيم كرد؛ و وعده مي
مرا به بهترين مدارس خواهند فرستاد. در تمام طول دوران زندانم اين يكي 

از آرزوهاي از خواست هاي مقامات امنيتي از من بود؛ اين، در واقع يكي 
  كه البته هيچوقت به آن دست نيافته و در نيل به آن ناكام ماندند. - آنها بود

هاي فدائي خلق صحبت كردم.  از پيوستن خود و فرزندانم به صفوف چريك
من پس از اين كه پسر و رفيق مبارزم، نادر شايگان طي يك درگيري 

)، به 1352رداد خ 5قهرمانانه با نيروهاي امنيتي دشمن به شهادت رسيد(
هاي فدائي خلق پيوستم.  همراه رفيق مصطفي شعاعيان، به سازمان چريك

امروز با گذشت چهار دهه از آن زمان ممكن است نظرات گوناگوني در اين 

http://dialogt.de/



   اسالمي گرانِ شگنجه روايت ق، به هاي فدايي خل خِ چريكتاري

١٦٠  102 ي آرش شماره

زمينه وجود داشته باشد. كساني ممكن است بگويند وقتي زني صاحب 
اين فكر حتي  فرزنداني است ديگر نبايد در مبارزه شركت كند. اما صاحبان

اگر خود ندانند، اين نظر و فكر عقب مانده  را تبليغ مي كنند كه گويا 
مبارزه فقط كار مردان است و حداكثر دختران جوان مي توانند در آن 
شركت كنند. بنابراين طبق اين نظر يك زن جا افتاده تنها بايد به كار 

و عقب مانده و آشپزي و بزرگ كردن بچه بپردازد. فكر مي كنم نادرستي 
ارتجاعي بودن اين نظر آشكار تر از آن است كه من بخواهم در اينجا در 
مورد آن توضيح دهم. اين فكر و نظر هم ممكن است مطرح باشد كه يك 
مادر بايد بچه هاي خود را در جاي امني گذاشته و بعد به انجام كار 

ن چنين كرد و مبارزاتي مشغول شود. شايد در شرايط ويژه اي واقعاً بتوا
بايد هم كرد. اما واقعيت اين است كه وارد شدن به كار مبارزاتي همانند 

نيست كه بتوان با  "پارتي"رفتن به يك مهماني و يا به قول امروزي ها 
آسودگي خيال بچه را مثالً  به دست پرستارنگهدارنده كودك سپرد و بعد 

تبليغات مسموم كتاب وارد پارتي شد. طرح چنين موضوعاتي بي ارتباط با 
اخير دشمن و نويسنده آن نيست كه اشك تمساح هم براي بچه هاي من 
ريخته است. در ارتباط با اين واقعيت الزم مي بينم براي آگاهي نيروهاي 
مبارز يادآور شوم كه بين شرايط و وضعيتي كه روشنفكران يك جامعه در 

كش و  كارگر و زحمتآن به مبارزه مي پيوندند با شرايطي كه توده هاي 
آورند، تفاوت بزرگي وجود دارد. بايد به خاطر  ستمديده به مبارزه روي مي

آورد كه اگر دانشجويان و روشنفكران با خواندن كتاب و در عين حال با 
ها در زير  آشنائي و باال بردن شناخت خود از شرايط زندگي دهشتناك توده

گذارند،  رده و قدم در آن ميسيستم هاي طبقاتي، به ضرورت مبارزه پي ب
گيرد.  هاي زحمتكش به مبارزه در پروسه ديگري صورت مي گرويدن توده

كشان با رنج و بدبختي و مصيبت هاي گوناگون در زندگي خود  زحمت
شود را  اي كه بر آنها اعمال مي مواجهند. آنها ظلم و ستم شديد و هم جانبه

به همين خاطر تنها كافي با پوست و گوشت خود لمس و درك مي كنند. 
است كه نور آگاهي انقالبي بدرون زندگي آنان راه يابد؛ كافي است كه آنها 
خود را از زير تبليغات رياكارانه  دشمن كه مثالً ظلم و ستم و بدبختي هاي 
موجود را مصلحت خدا و يا با هرتوجيه ديگري جاودانه و تغيير ناپذير جلوه 

حال مبارزه براي تغيير وضع حاكم را ممكن و  مي دهند، برهانند و در عين
عمالً امكان پذير ببينند. در اين صورت آنان، بدون هيچگونه محافظه كاري 
و عافيت جوئي به ميدان مبارزه آمده و نيروي خود را در اختيار جنبش 
قرار خواهند داد. در طول تاريخ، ما همواره شاهد شركت خانواده هاي 

اي بدون شركت  ايم و اساساً هيچ مبارزه مبارزه بودهكش در  كارگر و زحمت
تواند به پيروزي برسد. شايد مطالعه شرايط زندگي من و  توده ها نمي

خانواده ام و مسيري كه تا پيوستن به مبارزه طي كردم، به عنوان يك 
نمونه، مصداقي بر آنچه در باال مطرح كردم، باشد. شرح و توصيف كامل 

در زندان و بيرون از آن در دست تحرير است كه  زندگي و مبارزه من
اميدوارم هر چه زودتر تكميل شده و در اختيار خوانندگان قرار گيرد. البته 

كه در سي امين  "ياد ياران ياد باد"من در طي يك سخنراني در مراسم 
سالگرد جان باختن دو فرزند كوچك من( ارژنگ و ناصر) از طرف 

درشهر هانور آلمان  2006ماه مي 20ر تاريخ هاي فدائي خلق در د چريك
بر پا شده بود، تا حدودي در اين مورد صحبت  كردم. در اينجا نيز مي 

  خواهم خيلي مختصر به آن بپردازم.
بود كه كه زندگي سخت و دشوار من باالخره به جدائي و  1347سال 

ين طالق از شوهر، انجاميد. در اين شرايط من بدون برخورداري از كمتر
 -امكان تأمين معاش و بدون داشتن حتي سرپناهي كه من و فرزندانم را

موقتي هم شده باشد، در خود جاي دهد، به تنها كسي كه مي توانست 
پشت و پناهم باشد، يعني پسرعزيزم، نادر شايگان روي آوردم. نادر مادرش 

ازدواج را در پنج سالگي از دست داده بود و از همان آغاز كه من با پدر او 
كردم، او را به چشم فرزند خود نگريستم. به همين خاطر بين ما رابطه 
عميق مادر و فرزندي بر قرار بود. زندگي با نادر به تدريج  مرا با بسياري از 
مسايل سياسي آشنا نمود. شرايط مبارزاتي جامعه در آستانه آغاز جنبش 

ي خانه با توجه به مسلحانه در سياهكل از يك طرف و جو سياسي و مبارزات
وجود نادر و دوستان انقالبيش كه به خانه ما رفت و آمد مي كردند از طرف 
ديگر، اين امكان را براي من بوجود آورد كه بتوانم آگاهي هاي انقالبيم را 
ارتقا داده و كم كم وارد عرصه مبارزه گردم. در اين پروسه بود كه فعاليت 

ته شد. در شرايط اختناق شديد و هاي انقالبي نادر براي پليس شناخ
ديكتاتوري جنايت بار حاكم در جامعه و در شرايط وجود شكنجه هاي 
قرون وسطائي در زندان هاي رژيم شاه و لزوم مبارزه هر چه جدي تر بر 
عليه رژيم حاكم، با تحت تعقيب قرار گرفتن نادر از طرف ساواك، مجبور 

ه مخفي روي بياوريم. دراين شديم به عنوان يك خانواده به زندگي نيم
تر شدن هر چه بيشتر مبارزه در عرصه جامعه، زندگي ما نيز  مسير، با جدي

هر چه بيشتر با كار مبارزاتي جدي در آميخته شد. تقريباً درعيد سال 
بود كه براي مصون ماندن از دستگيري توسط پليس مجبور شدم 1352

مان رفيق صبا بيژن زاده كه با بچه ها را از مدرسه بيرون آورم كه در اين ز
ما زندگي مي كرد، مسئوليت آموزش آنها را به عهده گرفت. به اين ترتيب، 
من و بچه ها كامالً در مسير يك زندگي مبارزاتي قرار گرفتيم. خانه ما  
حاال ديگر يك خانه تيمي شده بود كه من در آن به همراه رفيق صبا به 

پي و استنسيل مشغول بوديم. همانطور كه كار تايپ، تكثير جزوه با پلي ك
آشكارا ديده مي شود براي ما امر زندگي روزمره و مبارزه الجرم درهم 
تنيده شده بود. آيا زندگي هميشه يك روال دارد؟ من فكر مي كنم كه 
زندگي هيچوقت يك چهره نداشته است و مي خواهم تأكيد كنم كه 

ر اين جهان مملو از ظلم و ستم و زندگي مبارزاتي، خود نوعي از زندگي و د
وحشت براي زحمتكشان، عالي ترين نوع آنست. بچه هاي من از همان آغاز 
زندگيشان با اين نوع زندگي آشنا شده و با آن زيسته و بزرگ مي شدند و 
استعدادهايشان نيز در اين رابطه رشد مي يافت. بگذاريد برايتان واقعه اي 

با يك شناسنامه جعلي، خانه اي اجاره كرده  را تعريف كنم. هنگامي كه ما
بوديم، يك بار رئيس كالنتري براي برطرف كردن شك خود كه مبادا خانه 

اجاره شده باشد، به در خانه آمد. ناصر كه  "خرابكاران"توسط به قول آنان 
در آن زمان هشت سال بيشتر نداشت قبل از من به دم در رفت. رئيس 

را پرسيد و ناصر بدون درنگ و خيلي آرام و  كالنتري از او نام پدرش
خونسرد، نادر را پدر خود معرفي كرد و همان نام مستعاري كه در 
شناسنامه جعلي بود را به جاي نام واقعي نادر به رئيس كالنتري گفت. من 
تصور مي كردم ناصر با مرد همسايه صحبت مي كند و هنگامي كه خود را 

مندي رئيس كالنتري را دست به سر كرده و به دم در رساندم، او با هوش
دنبال كار خود فرستاده بود. براستي، نام اين برخورد جز هشياري سياسي 
كه از شرايط زندگي اي كه ما در آن بسر مي برديم ناشي شده بود، چه 
اسم ديگري داشت؟ خالصه بگويم، من و فرزندان خردسالم قبل از اين كه 

خلق بپيونديم در ارتباط با پسر ارشدم، زنده هاي فدائي  به سازمان چريك
ياد نادر شايگان و گروهي كه با نام او شناخته مي شود، هم، زندگي مخفي 

  و هم ، زندگي در يك خانه تيمي را تجربه كرده و از سر گذرانده بوديم.
به شرايط زندان برگردم و اين حقيقت را با شما در ميان بگذارم كه اگر 

جسمي و روحي آنهم در يك مدت طوالني هرگز قادر  انواع شكنجه هاي
نشدند در ايمان و عزم من به مبارزه در راه آزادي و سعادت توده هاي 
زحمتكش، خللي وارد كنند و از پايداري من در مقابل دشمنان توده ها 
بكاهند، اما يك چيز هميشه موجب دل نگراني شديد من در زندان بود. 

اي شديد و بسيار آزار دهنده اي در وجود  واهمه اعتراف مي كنم كه ترس و
هاي جنايتكار كه  من رخنه كرده بود. ترس و واهمه از اين كه مبادا ساواكي

من به درجه پستي و بي شرفي آنها با همه وجودم واقف بودم به جگر 
گوشه هاي من دست يابند، آنها را دستگير و به زندان آورده و مورد 

ي تصور اين موضوع كه آن كودكان معصوم به شكنجه قرار دهند. حت
چنگال ساواكي هاي كثيف و حيوان صفت بيافتند، مرا ديوانه مي كرد. 
طاقت تحمل چنين چيزي را نداشتم. ساواكي ها آنقدر جالد و بي شرف و 
بي همه چيز بودند كه بعيد نبود براي به سازش كشيدن و همراه كردن 

شم من شكنجه كنند. اين فكر به من با خود، آن كودكان را جلوي چ
خصوص در تمام مدت يازده ماه كه در كميته بودم، شديداً مرا آزار مي داد 

م مي نمود. به همين خاطر بود كه چندين بار در همان سلول ا و منقلب
كميته با تهيه وسايلي دست به خودكشي زدم. با خوردن قرص هاي 

دستهايم. كارم به  مختلف، با خوردن شيشه خورده، با بريدن رگ
بيمارستان هم كشيد ولي باالخره از مرگ نجات يافتم. تصور شهيد شدن 

تر از تصور گرفتار شدن و شكنجه آنها بدست  بچه ها برايم قابل تحمل
دژخيمان ساواك بود. خواننده ممكن است بپرسد كه آيا شكنجه كودك 

قت فرسا توسط ساواكي ها (كه حتي تصورش براي من چنان سنگين و طا
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ها از تبار  مي نمود)، غيرواقعي و ناشي از ذهني گرائي من نبود؟ نه. ساواكي
همان حزب اللهي ها، همان پاسدارها و برادران هم خون همين تهيه 
كنندگان كتاب مورد بحث بودند كه همانطور كه در رژيم جمهور اسالمي 

الم و هاي حكومت ظ آشكارا نشان داده شد و مي شود براي حفظ پايه
نيز ما  60كردند. در دهه  نكبت بارشان به هيچ كودك و پيري رحم نمي

ديديم كه چطور به پاسداران وظيفه داده شد كه به دختران كم سن و سال 
باكره تجاوز كنند تا به اصطالح پس از كشته شدن توسط آنان به بهشت 

شده نروند. ديديم كه حتي كودكان شيرخواره را در بغل مادران شكنجه 
شان به بند كشيدند. ديديم كه الجوردي جالد با نمايش چه قساوتي، 
كودك شيرخواره اي را در بغل گرفته و بر روي جنازه مادر او به رقص شوم 
مرگ پرداخت؛ و خيلي جنايات ديگر كه زبان از بيان آنها قاصر است. در 

در  1353مورد شكنجه كودكان توسط ساواك، من خود در اواخر سال 
ريان شكنجه يك كودك كه اتفاقاً هم سن و سال ارژنگ من بود، توسط ج

جالدان ساواك قرار گرفتم. گفته مي شد كه او در يك شب مذهبي در يك 
مسجد دستگير شده است و ادعاي ساواكي ها اين بود كه آن كودك، يك 
جعبه شيريني پخش مي كرده كه در زير آن اعالميه وجود داشته و 

هاي بي  ن جعبه را يك مجاهد به آن بچه داده است. ساواكيگفتند كه آ مي
اين كودك، نه  "تمامي اطالعات "رحم و حيوان صفت براي دستيابي به 

فقط او را زير مشت و لگد هاي خود گرفته و فضاي رعب و وحشت زياد 
براي وي بوجود آورده بودند بلكه آن كودك  معصوم را از ميله هاي پنجره 

ه بودند. در آن سال كه براي شكستن روحيه من و به تسليم هم آويزان كرد
واداشتنم، دست به تقالهاي جديدي زده و برنامه هائي روي من پياده مي 
كردند، مرا به اتاق هوشنگ فهيمي، يكي از بازجوهاي ساواك در به 

بردند و اين كودك شكنجه شده  "كميته مشترك ضد خرابكاري"اصطالح 
د. مي خواستند من حساب كار خود را بكنم و بدانم كه را به من نشان دادن

اگر ارژنگ و ناصر من را هم دستگير كنند با آنها همان كاري را خواهند 
كرد كه با آن كودك گرفتار در چنگالشان كرده اند. بلي، از من مي 
خواستند كه با آنها راه بيايم تا چنين وضع هولناكي در انتظار بچه هاي 

ا ريا و نيرنگ وعده  هميشگي خود را تكرار مي كردند كه در من نباشد؛ و ب
!! خواهند "به بهترين مدرسه ها"صورت همكاري با آنها، بچه هاي من را 

فرستاد. نمي خواهم حال و هواي خود پس از ديدن آن كودك شكنجه 
شده را در اينجا توصيف كنم، فقط اين را بگويم كه در آن وضعيت، اين ندا 

جود من بر خاست كه اي كاش بچه هاي من شهيد شوند ولي از اعماق و
  به دست اين بي شرفان وحشي و بي همه چيز نيافتند.

مزدوران دشمن يكي از پايگاه هاي 1355ارديبهشت سال  26باالخره در 
سازمان كه ارژنگ و ناصر شايگان به همراه رفقاي ديگر در آن بودند را 

ه مسلسل هاي امريكائي شان قرار شناسائي و سپس آن را زير آتش گلول
دادند. باران گلوله بر سر آن پايگاه  باريدن گرفت. رفقاي مستقر در آنجا به 
دفاع از خود برخاستند ولي با توجه به كثرت نيروهاي مسلح پليس و 
محاصره آن پايگاه در شعاعي وسيع، همه رفقا كه ارژنگ و ناصر هم در 

د اشرف كه توانست از آن مهلكه فرار ميان آنها بودند به جز رفيق حمي
كند، شهيد شدند(الدن آل آقا، فرهاد صديقي پاشاكي، مهوش حاتمي، 
احمد رضا قنبر پور). اي كاش چنين نمي شد؛ و اي كاش نه فقط خون اين 
رفقا بلكه خون هيچ مبارزي بر زمين ريخته نمي شد. ولي اين را هم مي 

انقالبي ايران، خون حميد اشرف  دانم كه اين خون پاك بهترين فرزندان
ها، آل آقا ها، شايگان ها و ديگر انقالبيون جنبش مسلحانه بود كه درخت 
انقالب ايران را آبياري كرد و  باعث شد كه دو سال بعد توده هاي قهرمان 
ايران به طور وسيع و يكپارچه به ميدان مبارزه آمده و به جنبش بپيوندند. 

ن كوچك من به شهادت رسيدند. درد و اندوه بي بلي، در آن سال، فرزندا
كران اين امر در دل من است. ولي با شهيد شدن آنان دژخيمان ساواك 
هم نتوانستند آنها را  زنده  دستگير نموده و  تحت شكنجه هاي وحشيانه 

  خود قرار دهند.
امروز، به اصطالح نويسنده كتاب دشمن (چريكهاي فدائي خلق، از 

) با نام نادري، در حالي كه ساواك را از 1357تا بهمن  نخستين كنش ها
جناياتي كه با حمله به  رفقا و كشتن آنان مرتكب شد، تبرئه مي كند، جان 
باختن ارژنگ و ناصر را به گردن رفيق كبير حميد اشرف انداخته و با 
بيشرمي و وقاحتي كه تنها از خود مزدوران وابسته به وزارت اطالعات 

مي، اين هم كيشان خميني ها، خلخالي ها و الجوردي ها جمهوري اسال
 "ديگراني"به او مي زند.  آنگاه از  "جنايت"ساخته است، اتهام ارتكاب به 

مي خواهد كه به اصطالح  "به نقد گذشته خود پرداخته اند"كه 
هاي  هاي حميد اشرف را نقد كنند. حميد اشرف، اين قهرمان خلق قساوت

اش را صرف جنگيدن با جنايتكاران  مر مبارزاتي طوالنيايران را كه همه ع
كند كه اين  و دشمنان قسم خورده ستمديدگان نمود. نويسنده تأكيد مي

. واقعاً كه(!!) "كسب و كار كسي نگردد"كار بايد صورت گيرد تا مرگ 
درجه بي شرمي و وقاحت را مي بينيد!؟ اين را مأمور رژيم دار و شكنجه 

ي گويد. مأمور رژيمي كه از بدو روي كار آمدنش جمهوري اسالمي م
خونريزي و كشتارهاي بي رحمانه و قساوت آميز و ارتكاب به جناياتي 

اش بوده است و تنها يك قلم از قساوت  دائمي "كسب و كار"هولناك، 
هايش، كشتار هزاران تن از زندانيان سياسي بي دفاع در زندان هاي سراسر 

مي باشد. بنابراين  1367قريباً دو ماه در سال كشور در طي مدت كوتاه ت
به نقد گذشته خود  "كه  "ديگراني"آيا استمداد نويسنده كتاب دشمن از 

تا كنوني جمهوري  "كسب و كار "، جز براي رونق دادن به "اند پرداخته
باشد ؟ و آيا كسي كه از حداقل  اسالمي و تداوم جنايات هولناكترش نمي

دار باشد، حاضر به دادن پاسخ مثبت به اين خواست شرافت انساني برخور
  شود؟ مي

  

  
ام و مي توانم  ا من زندهنه خير، آقاي نادري مزد بگير وزارت اطالعات! ت
دهم خون فرزندان چريك  شهادت دهم هرگز نمي گذارم و اجازه نمي

م و از جمله خون رفقا ارژنگ و ناصر در دست شما دشمنان مردم به ا فدائي
اي براي فريب ستمديدگان و سياه كردن روزگار آنان تبديل شود.  وسيله

ستيد كه براي فرزندان من اشك تمساح نريزيد! شماها همان كساني ه
ها را با دادن كليد بهشت به  هاي خانواده  كودكان معصوم و جگر گوشه

ا فرستادن آنها به ميادين مين دستشان فريفته و جان عزيزشان را ب
 "كسب و كار"سال،  18همين امروز، اعدام نوجوانان زير  گرفتيد؛ و مي

رسمي و قانوني تان را تشكيل مي دهد. اما، خب!! حاال كه با ناشي گري به 
فدار سينه چاك كودكان من جلوه جلد روباهي مكار رفته و خود را طر

ي هم به همپالگي هاي ساواكي تان "انتقاد"دهيد، حداقل دراين كتاب  مي
را از قبل شناسائي  "منزل"به آنها مي گفتيد شما كه آن  مي كرديد و

كرده و مي دانستيد كه دو كودك در آن زندگي مي كنند، چرا به طريقي 
عمل نكرديد كه جان آن دو حفظ شود؟ چرا با وجود آگاهي به حضور 

، به گلوله باران كردن آنجا پرداخته و بي "منزل"كودكان بي دفاع در آن 
ل هايتان را به روي ساكنان آنجا گشوديد و پيكر هر يك محابا آتش مسلس

از آنان را با ده ها گلوله سوراخ سوراخ كرديد و به اين ترتيب با كشتن آن 
ساده اي را به  "انتقاد"آفريديد؟ چرا چنين  "جنايت هولناكي"كودكان، 

  همپالگي هايتان نكرديد؟ طرفداري از ساواك تا به كجا؟
كه آنها را بيشتر براي تمسخر آقاي نادري بيان كردم، اما، از سخنان باال 

هاي مبارز ايران بايد بگويم كه داستان كشته  بگذريم،  براي اطالع خلق
، بهيچوجه جديد "ها خود چريك"شدن فرزندان كوچك من به دست 
اي است. اين داستان را در همان زمان  نبوده و داستان ساواك ساخته كهنه

دت آن رفقاي كوچك، در زندان اوين به من گفتند و بالفاصله پس از شها
در يك موقعيت ديگر مرا تحت فشار قرار دادند كه چنان چيزي را بر عليه 

هاي فدائي خلق، با زبان خودم اعالم كنم. اين موضوع را به طور  چريك
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  مختصر توضيح مي دهم.
ا خبر شرح اين كه من چگونه از شهادت دو فرزند دلبندم در زندان اوين ب

شدم، اين كه بر من چه گذشت و چه عكس العملي نشان دادم، در اينجا 
نمي گنجد. اما اين را بگويم كه در اولين فرصت به دفتر زندان رفتم و با 

شما چه "(رئيس زندان اوين) گفتم:  "سروان روحي"داد و بيداد رو به 
كشتيد؟ وحشتي مي خواهيد توي دل مردم بياندازيد؟ چرا اين بچه ها را 

چه توجيهي براي كشتن اين دو كودك خردسال داريد؟ جواب دنيا را چه 
مي دهيد؟ حتماً طبق معمول همانطور كه هميشه در روزنامه هايتان مي 

و با  "كشته شدند. "در درگيري متقابل"نويسيد خواهيد گفت كه آنها 
 بين مأموران ساواك "درگيري متقابل"بلي، "خشم وتمسخر اضافه كردم: 

 "ساله!! چه كسي چنين چيزي را از شما قبول مي كند؟ 12-13 و دو بچه
سروان كه تا اين مدت آچمز بود و چيزي نداشت بگويد ناگهان از حرفهاي 

بلي خانم، درگيري متقابل بود. يكي از مأمورهاي ما "من بل گرفت و گفت: 
م آيا اين حرف خيلي به من گران آمد. گفت "را يكي از بچه هاي تو كشت.

تواند  ساله داري؟ اصالً بچه اي در چنان سني مي12-13در خانه برادر 
اش را بكشد، تازه آنهم در شرايط وحشتناك  دستش اسلحه بگيرد و ماشه

ها اسلحه داشتيد. اين  گلوله باران خانه! نه خير، اين يك دروغ است. شما
خالصه،  "مأموران جاني ساواك بودند كه بچه هاي مرا به مسلسل بستند.

در آخر من خواستم كه مرا سر جسد بچه هايم ببرند كه  گفت نمي شود و 
  مرا به بند برگرداندند.

فردا و يا پس فرداي آن روز بود كه سروان روحي مأمور فرستاد كه مرا به 
از حرفهائي كه آن روز زدم ناراحتم. من با  "دفترش ببرد. رفتم. او گفت: 
بودند، صحبت كردم. شما نمي دونيد جريان مأموراني كه در آن درگيري 

. حاال "چيه. آن مأموران به من گفتند كه بچه هاي تو را چريكها كشتند.
درگيري "سروان روحي به اين شكل حرف قبلي اش كه گويا آن بچه ها 

كرده اند را پس مي گرفت و اين اتهام جديد را به جاي اتهام قبلي  "متقابل
در آن محاصره نظامي و درگيري سنگين،  "تم: مي نشاند. من در جواب گف

ها بچه ها را كشتند. خود آنها كه شهيد  شما چطوري فهميديد كه چريك
(در آن  "نه، رفقايت بچه هاي تو را كشتند و فرار كردند. "او گفت: "شدند!

زمان آنها مي دانستند كه فراري صورت گرفته ولي فكر مي كردند كه چند 
. حرف سروان ساواكي براي من به هيچوجه قابل قبول نفر فرار كرده اند)

خب، اگر رفقاي من به سوي بچه ها "نبود. اين را با اين جمله به او گفتم: 
سروان كه  "تير اندازي كردند و فرار نمودند، شما از كجا اين را فهميديد.؟

آشكارا معلوم بود كه دروغ مي گويد توجيهاتي سرهم بندي كرد وتحويل 
اين چهارچوب جدل من با او ادامه يافت و در آخر من باز اصرار  داد. در

نمي شود.  "كردم كه جسد بچه ها را به من نشان بدهند. سروان گفت: 
  "آنها را ديگر دفن كرده اند.

به شما مردم عزيز ايران بگويم كه آتشي كه از خيلي قبل در دل من افتاده 
ميته بودم و بازجوها به من بود، اكنون زبانه مي كشيد. هنگامي كه درك

فشار مي آوردند كه با آنها همكاري كنم تا بچه ها را پيدا كنند؛ در همان 
را به من مي دادند ولي  "به بهترين مدارس"زمان كه وعده فرستادن آنها 

با جواب قاطع نه من مواجه مي شدند، منوچهري، يكي از شكنجه گران 
بچه هاتو خودم مي كشم.  "فت: جاني ساواك به من فحش مي داد و مي گ

زخم اين سخن   "جسدهاشونو برات مي آرم و به صورتت تف مي اندازم.
همينطور در دل من بود. حال مي خواستم بروم جسد بچه هايم را ببينم و 

  خودم به صورت همان منوچهري و هر ساواكي مزدور دم دستم، تف بياندازم.
ارژنگ و ناصر را كشتند، در آن  ها، اتهام ساواك مبني بر اين كه  چريك

ها كه به درجه  زمان در همان محدوده اي كه مطرح شد باقي ماند. ساواكي
تنفر مردم از خودشان آگاه بودند، جرأت نكردند چنين اتهامي را در 
روزنامه هايشان اعالم كنند. اما، آرزويشان آن بود كه من با آنها كنار بيايم 

از زبان من در جامعه پخش كنند. اين آرزو را در تا بتوانند  چنين چيزي را 
در شرايطي كه جو يأس و  56دل خود داشتند تا اين كه در سال 

سازشكاري به ميان زندانيان نفوذ نموده و گسترش مي يافت، به اميد آن 
كه در چنان فضائي تيرشان در مورد من هم به هدف خواهد خورد، 

مودند. تا جائي كه به خاطر دارم عيد صراحتاً خواست خود را با من مطرح ن
بود كه در مورد مالقات زندانيان با خانواده هايشان اندكي از  56سال 

سختگيري معمولشان كاسته بودند و زندانيان سياسي راحت تر به مالقات 

مي رفتند. سروان روحي، رئيس زندان اوين از چند تن از هم بندي هاي 
 "آنها هم گفته بودند:  "نمي خواهد؟ سعيدي مالقات "من پرسيده بود: 

سروان روحي  "مالقات حق همه زندانيان سياسي است. چرا نمي خواهد!
همبنديانم   "پس به او بگوئيد بياد دفتر و مالقات بگيرد. "گفته بود: 

مادر! "ها و سفارش رئيس زندان را به من گفتند و اصرار كردند كه:  حرف
كنند، تو هم برو و بگو  يري سابق را نميگ حاال كه در مورد مالقات سخت

. من در تمام طول زندانم از بهمن "كه مي خواهي مالقات داشته باشي
بود، مالقات  1356كه دستگير شده بودم تا آن زمان كه سال  1352سال 

نداشتم. در آن سال بازرساني از طرف صليب سرخ براي بررسي وضع 
ي كردند و ساواكي ها مي خواستند زندانيان سياسي، از زندان ها ديدار م

كه اگر احياناً آنها ما را ديدند، پيش آنها از نبود مالقات شكايت نكنيم. با 
اصرار هم بنديانم به دفتر زندان رفتم. راستش دلم قرص نبود. پيش خود 
مي گفتم نكند به خاطر اين تقاضا آنها بخواهند امتيازي از من بگيرند. 

ر زندان وقتي سروان روحي چشمش به من افتاد حدسم درست بود. در دفت
پرسيد: مالقات مي خواهي؟ گفتم اگر مي خواهيد بدهيد و گرنه هيچ. او 

به تو  "سعي كرد نرم صحبت كند و باالخره حرف اصلي اش را مطرح كرد: 
مالقات مي دهيم ولي به شرط آنكه بيائي و بگوئي كه بچه هايت را رفقايت 

من در جواب در  "كه چريكها بچه هاي منو كشتند.كشته اند. اعالم كني 
مالقات نمي  "حالي كه خشمگين و عصباني بودم به آن افسر گفتم: 

برو فكرهايت را  "سروان از رو نرفت و گفت:  "خواهم. مرا به بند برگردانيد.
  "بكن و هر وقت راضي شدي مرا خبر كن.

) 56(عيد سال  همانطور كه مي دانيم، هنوز مدت كوتاهي از آن زمان
نگذشته بود كه با خيزش يك پارچه مردم ايران، بساط حكومت شاه از 
جامعه ما برچيده شد. ولي متاسفانه انقالب توده هاي ايران مالخور شد و 
امپرياليستها توانستند خميني را به جاي شاه به مردم ما قالب كنند. از آن 

رايط جديدي شاهد آن زمان تا به امروز سه دهه مي گذرد و اكنون در ش
هستيم كه قصه قديمي ساواك كه در آن زمان ساز شد، امروز توسط 
همپالگي هاي آنان، وقيحانه تر و رذيالنه تر از قبل با اضافه كردن شاخ و 
برگ مصنوعي جديدي، تكرار مي شود. اين بار، عبارت ساواكي ها مبني بر 

، از "رفقايت كشتند"را . آنها "چريكها كشتند"اين كه ارژنگ و ناصر را 
طرف نويسنده مزد بگير جمهوري اسالمي به  حميد اشرف بچه ها را 
كشت، تبديل شده است. اين مزدور، اول جان باختن رفقا ارژنگ و ناصر را 
به گردن رفيق كبير حميد اشرف مي اندازد و بعد با به رخ كشيدن چند 

بدون اين كه حتي  -دهصفحه بازجوئي از رفقائي كه اسامي آنها را ذكر كر
به گوشه اي از شكنجه هاي وحشتناكي كه بر آنها اعمال شده بپردازد و 
بگويد كه مثالً براي گرفتن اطالعات از رفيق گرامي بهمن روحي آهنگران 
چگونه بارها او را به دم مرگ رسانده و دوباره زنده اش كردند و باالخره او 

 12-13د كه مگر بچه هاي مي پرس -را در زير شكنجه شهيد ساختند
ساله چه اطالعاتي بيشتر از آن رفقا  داشتند كه حميد اشرف آنها را 

كه  كشت؟  بگذاريد در پاسخ، من از اين مزدور بپرسم كه آن پسر كوچكي
به من نشانش دادند، چقدر  1353همپالگي هاي ساواكي شما در سال 

آنهمه عذابش دادند؟  اطالعات داشت كه آنها او را به زير شكنجه كشيده و
آيا اگر ارژنگ و ناصر هم زنده به دست آنها گرفتار مي آمدند، همان 
شكنجه ها نه، مسلماً شكنجه هائي ده بار بدتر از آنچه به آن كودك 
معصوم دادند را بر آنها اعمال نمي كردند؟ چرا اين واقعيت را به خواننده 

ها پنهان مي كنيد؟ برويد كتابتان نمي گوئيد و اين موضوع را از چشم آن
را به رفيق حميد اشرف نسبت دهيد،  "هولناكي"قبل از اين كه رفتار 

توجيهي براي اعمال جنايتكارانه همپالگي هايتان دست و پا كنيد. با اين 
ترفند ها شما نمي توانيد چهره انقالبيون را خدشه دار سازيد. من، به 

تنگ مي شود و دلم هواي خصوص اين روزها خيلي دلم براي بچه هايم 
آنها را مي كند. با اينحال، هنوز هم تصور دهشتناك افتادن بچه هايم 
بدست شكنجه گران ساواك مرا آزار مي دهد. اين را هم مي دانم كه براي 

تبديل  "طبيعي"اطالعاتي هاي جمهوري اسالمي شكنجه به چنان امري 
ز مردم پنهان نمي شده كه نه فقط وجود آن را در سياه چالهاي خود ا

كه حمله  - كنند بلكه آن را در كوچه ها وخيابانها هم به نمايش مي گذارند
به زنان و خونين كردن سرو صورت آنان در روز روشن، ضرب و شتم 
جوانان و آفتابه انداختن به گردن آنها، نمونه اي از شكنجه هاي خياباني 
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  شان مي باشد.
  خلقهاي مبارز ايران!

دنيائي به سر مي بريم كه مملو از فقر و گرسنگي و فساد و ما امروز در 
جنگ و خونريزي است. اين جهان سرمايه داري است كه هر روز زندگي 
خانواده هاي كارگر و زحمتكش در مقياس ميليوني را در زير چرخ هاي 
استثمار و ظلم و ستم  خود له و لورده مي كند و آنها را به خاك و خون 

نياي وحشتناك و پر رنج و عذاب براي ستمديدگان بايد مي كشد. چنين د
و مي تواند تغيير يافته و دگرگون شود. اما براي اين كار، متأسفانه و با هزار 
درد و افسوس، راهي خونين و پر سنگالخ و صعب و دشوار در پيش است 
كه مطمئناً توده هاي استثمارشده، مصيبت كشيده و رنجديده  كه صداي 

ستخوان هايشان در زير چرح دنده هاي ماشين استثمار و خرد شدن ا
سركوب اين جهان سرمايه داري هر روز شنيده مي شود، با عزمي قاطع آن 
را خواهند پيمود. من قدم در چنين راهي گذاشتم و امروز با همه رنج و 
عذاب هائي كه در اين مسير كشيده و عزيزان و عزيزترين هايم را از دست 

ز با سري افراشته مي گويم راه زندگي و مبارزه اي كه من داده ام، با
پيمودم، راهي درست و در خدمت رشد و اعتالي مبارزات مردم ايران در 
راه رسيدن به آزادي و سعادت بود. اين را هم با افتخار هميشه گفته و مي 
گويم كه فرزندان كوچك من خدمت بزرگي به رشد جنبش نوين 

ودند. اما اين را هم با شما در ميان بگذارم و پنهان كمونيستي در ايران نم
نكنم كه از همان زمان كه در زندان بودم در مورد كودكانم غمي بزرگ و 
فكر آزار دهنده اي با من بود و آن اين كه آنها به خاطر كم سن و سالي 
شان، راهشان را در زندگي، خودشان انتخاب نكردند بلكه در سير رويدادها، 

خود در آن مسير قرار گرفتند. اين فكر مرا بسيار آزار داده ولي خود به 
امروز وقتي به فجايعي كه در ايران براي كودكان رها شده در خيابانها اتفاق 
افتاده و مي افتد، فكر مي كنم، وقتي از قرباني شدن دختران معصوم كم 
سن و سال در بازارهاي عيش و عشرت و در تجارت سكس مطلع مي شوم، 
وقتي جسدهاي خفه شده كودكان يك خانواده كارگري را به نظر مي آورم 
كه پدرشان ناتوان از تأمين يك لقمه نان براي آنان، از فرط استيصال اول 
آن كودكان را كشته و بعد خودش را دار ميزند، و خيلي خيلي فجايع ديگر 

كه آيا كه هر روز در جلوي چشم همه مان اتفاق مي افتد، آنگاه مي پرسم 
شان را خودشان انتخاب كرده بودند و مي  اين كودكان هم راه زندگي

كش با كودكان رنجديده  كنند؟ آيا اساساً براي خانواده هاي كارگر و زحمت
شان هيچوقت امكان انتخابي براي زيستن در يك شرايط حداقل انساني 

هاي من وجود دارد؟ با بياد آوردن همه اينها، مي بينم كه اتفاقاً بچه 
حداقل اين شانس را داشتند كه در طول زندگي كوتاهشان، در محيطي 
سالم كه سرشار از عشق و محبت نسبت به آنان بود، زندگي كردند. آنها  

هاي انقالبي ايران كه  ترين و آگاه ترين كمونيست در آغوش گرم صديق
بزرگ مي هريك براي آنها نقش پدر، مادر، خواهر، برادر و معلم را داشتند، 

شدند. در آغوش علي اكبر جعفري ها، خشايار سنجري ها، صبا بيژن زاده 
ها ،اعظم روحي آهنگران ها و باالخره چه سعادتي! آنها در دامان  پر مهر و 

  محبت مادري چون مادر غروي پناه داشتند.
همه آنچه تا اينجا گفتم واقعياتي بوده و هستند كه هيچ كس و هيچ 

كتاب اخير دشمن نمي تواند آنها را وارونه كرده و به نام كتابي، از جمله 
تاريخ نگاري به خورد مردم بدهد. اميدوارم مردم ايران در بستر مبارزات 
خود با سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي و از بين بردن همه دشمنانشان، 

هاي فدائي خلق و  جامعه اي آزاد و سعادتمندي را بر پا كنند كه چريك
بيون و مبارزين صديق توده ها براي برپائي آن مبارزه كرده، به همه انقال

  خاطر آن رنج كشيده وحتي از ريختن خون خود نيز دريغ نكردند.
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  يك نظر كوتاه

  البرز -پ

  
گاه گمانم  هيچ ،،افتاد اين كتاب وقتي در نمايشكاه كتاب تهران چشمم به

كه بخواهم قلم بر دست گرفته و نقدي برآن بنويسم. نقدي از براين نبود 
بتواند داوري  ،اش زبان يك جوان ايراني كه شايد با توجه به شرايط زندگي

  اي بر آن داشته باشد. عادالنه
كتاب ذهنم را مشغول كرده بود  سطحي با ديدن  اولين نكته هايي كه

  سواالت زير بود:
اسناد گروههاي سياسي و   57بهمن  سال از 30چرا پس از گذشت  -1

اعترافات و ... كه عموماٌ مربوط به ساواك است، بايد تنها در اختيار وزارت 
در  ؟ و چرا نبايداطالعات گروه حاكم، مورخان، محققان و ناشران آنها باشد

  گيرد؟!دسترس عموم قرار 
نشجويان هاي ايران، در ميان دا چرا در اين مقطع زماني كه در دانشگاه -2

و دگرانديشان، گرايش شديد به چپ صورت پذيرفته اين كتاب به چاپ 
 است؟ شدههاي ديگر چنين اسنادي منتشر ن و چرا از گروه ؟!رسيده

هاي سياسي با انتشار اين كتاب گامي نو را در  موسسه مطالعات و پژوهش
تاريخ نويسي برداشته و آن چيزي نيست جز تاريخ نويسي بر پايه اوراق 

. متدي كه تاريخ نويسي بدين صورت شاه هاي ساواك بازجويي و پرونده
(براساس بازجويي هاي زير فشار روحي و شكنجه) با نخستين اصول تاريخ 
نويسي، مغاير است. حال نويسنده پارا فراتر نهاده و در جاهايي براين اساس 
به پردازش و قضاوت نشسته است؛ و اين در حاليست كه هيچ دادگاهي 

  كند. اعترافات زير شكنجه را مستند نكرده و بر آن تكيه نمي
اي و  مصداقي روشن از تاريخنگاري سليقه "چريكهاي فدايي خلق"كتاب

تواند نقاط تيره از يك تشكيالت  گزينشي و نمايش تاريست از آنچه مي
  سياسي باشد.

اد را نابرابري در نقد و نقد يكطرفه، آنهم از سوي گروهي كه اطالعات و اسن
كليد سركوب  60بصورت انحصاري در اختيار دارد. اسنادي كه در دهه 

فداييان بود و اكنون ابزار سوء استفاده  فرهنگي و تاريخي در جهت نيل به 
  اهداف جمهوري اسالمي.

اي كه در نهايت به جمع  اي اسناد و تحليل و قضاوت يكسويه انتخاب سليقه
هران انجاميد. اما چرا؟ چرا و به چه كردن و ناياب شدن كتاب در بازار ت

ها  دليل كتابي كه با سليقه و دستچين اسناد ساواك و تخريب برخي چهره
و القاء خصوصيات  "حميد اشرف"چون جاودان  و جانباختگان فدايي هم

به چاپ رسيده، پس از زمان    به خواننده "گانگستريسم"گري و  نظامي
  گردد.....؟ ي و ناياب ميكوتاهي از طرف خود ناشرين جمع آور

مگر نه اينكه اسناد بايگاني شده در هر كشور، جزئي از ميراث و تاريخ مردم 
آن كشور است؟ چرا تنها بهره برداري از اين اسناد، براي سركوب مخالفان 

  و تخريب فرهنگي دگر انديشان است؟
آن جمع آوري كتاب از بازار تهران آنهم در فاصله كوتاهي از آغاز فروش 

نشان داد كه ناشر و حاميان نشر اين كتاب نه تنها به هدف خود كه همانا 
نابودي كامل چپ و حذف آن از صحنه سياسي و فرهنگي است، نرسيدند 
بلكه تالش هاي پيشين خودرا در جهت حذف فدايي و افكار سوسياليستي 

  بي ثمر ديدند.
ي انتخابي از  اويهاينان، به عينه مشاهده كردند كه تابش اندكي نور از ز

اي هرچند تاريك و مبهم تشكيل دهد كه از آن  تواند سايه مي ،جسم
برد و حقيقتي كه در تاريكي نمايان  توان به حقيقتي نسبي از جسم پي مي

  تواند به يك اصل تبديل گردد. شود در روشنايي مي
 ها و اصول در مجموع انتشار اين كتاب هر چند ناعادالنه و بدور از ارزش

پا به زندگي  57نگاري بود اما، براي نسلي كه پس از بهمن  نخستين تاريخ
مند به آگاهي  و دگر  ها و نواقص، عالقه و با تمام محدوديت -گذاشته است
  اي كوچك باشد براي تعقيب حقيقت. تواند روزنه مي -انديشيست
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  داري پايان مدل امريكائي سرمايه
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  مهرداد باباعلي

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه

مدتها بود كه اقتصاددانان نئوكالسيك بروز مجدد بحراني با ابعـاد بحـران   
و ركـود متعاقـب آن را در دهـة سـي مـيالدي ـ اگـر نگـوئيم          1929مالي 

و ورشكستگي  1929دانستند. سقوط مالي  ر ـ الاقل غيرممكن مي غيرمتصو
انـدازهاي مـردم عـادي انجاميـد،      اي بانكها كـه بـه دود شـدن پـس     زنجيره

، Galbraithدهشتي عمومي را دامن زد (نـگ بـه جـان كينيـت گالبرايـت      
اعتمـادي عمـومي بـه سيسـتم      بي .)Maury ،2004؛ و كالين موري 1954

نقـدينگي و نتيجتـاً فقـدان نقـدينگي انجاميـد كـه       مالي به دفينـه كـردن   
درصـد   16درآمد ركودي بزرگ بود. كسري بودجه دولـت بـه ميـزان     پيش

توليد ناخالص ملي و افزايش نرخ بيكاري به بيش از بيسـت درصـد نيـروي    
تابانـد. نتيجـة مسـتقيم ايـن      كار فعال برخي از جوانب اين ركـود را بـازمي  

در آمريكـا   (Glass-Steagall Act)اسـتيگال  بحران تصويب قانون گـالس ـ  
گـذاري اكيـداً    بود كه به موجـب آن بانكهـاي تجـاري از بانكهـاي سـرمايه     

بايـد   (Commercial Banks)شدند. از اين پس بانكهاي تجاري  تفكيك مي
پرداختند، بي آن كه به امر واگذاري  آوري سپرده خانوارها مي صرفاً به جمع

گذاري در بازارهاي مـالي روي   به شركتها يا سرمايه گذاري اعتبارات سرمايه
ايـن وظيفـه اخيـر را     (Investment Banks)گـذاري   آورند. بانكهاي سرمايه

گذاري منجر بـه آسـيب    شدند تا بحران در امر اعتبارات سرمايه دار مي عهده
هاي صاحبين سپرده بانكي يعني اغلب شهروندان و مردم  رساندن به دارائي

د. اين قانون البته در بسياري از كشورهاي ديگر نظير آلمـان يـا   عادي نگرد
فرانسه بكار گرفته نشـد. در اروپـاي بـاختري عمومـاً نظـام بـانكي عـام يـا         

به قـوت خـود بـاقي مانـد كـه در آن عملكردهـاي        (Universal)انيورسال 
شـوند، و بـدين سـان     گذاري بانكها از يكديگر تفكيك نمي تجاري و سرمايه

 (Portfolio’s diversification)ي بانكي از تنـوع محصـوالت مـالي    حسابها
، كشورهاي 2008برخوردار است. از اينرو نيز بهنگام بروز بحران مالي سال 
، صـاحبين  1929اروپائي براي ممانعت از بروز دهشت عمومي نظير سقوط 

وند هاي بانكي را مطمئن ساختند كه دارائي آنها تا مبلغ پنجاه هزار پ سپرده
  باشد. شان تضمين شده مي از جانب دول متبوعه

ثباتي و ناتواني بازار در تنظيم اقتصادي در سالهاي پايـاني دهـة    بعالوه بي
 New)بيست و آغازين دهة سي چندان چشمگير بـود كـه طـرح نيوديـل     

Deal)         روزولت مبتني بـر مداخلـة فعـال دولـت در اقتصـاد طـي سـالهاي
زمينه را  1929ي برخوردار شد. سقوط مالي از شانس پيروز 1938-1933

چه كه بعدها بعنوان دكترين اقتصادي جـان مينـارد كينـز     براي پذيرش آن
)، اقتصاددان برجسته انگليسي، موسوم شد مهيا كرد. سه دهه رونق 1936(

دل    1945-1973اقتصادي پس از جنگ جهـاني دوم (  مـديون همـين مـ (
نيوديل روزولت و دكترين اقتصادي كينز  انباشت سرمايه است كه با الهام از

(كه پـائينتر بـه تفصـيل     (Fordism)شكل گرفت و به مدل انباشت فوردي 
بيشتري دربارة آن سخن خواهيم گفت) مشهور اسـت. ايـن مـدل از اواخـر     

دچار  1973 شوك بزرگ نفتي در سال  دهة شصت و بويژه از هنگام اولين
اد چندان از اعتبار افتـاد كـه عمـوم    بحران عميقي شد و در پايان دهه هفت
پـــول محـــور -مكتـــب مونتاريســـم اقتصـــاددانان بـــاالخص طرفـــداران

(Monetarism)  به سركردگي ميلتون فريدمن از لزوم يك انقالب نئوليبرال
  سخن گفتند.

بنابراين از پايانة دهة هفتاد ميالدي چنين تصوري رايج گشت كه بحـران  
بـراي گـردش   پري شده تعلـق دارد و  هاي س ديگر به گذشته 1929مالي 

و هرگونـه  جز اتكا به نيـروي بـازار نيـاز نيسـت      اقتصاد به چيزي به
مداخلة دولتي خود موجب اختالل در عملكردهاي طبيعي بازار خواهد شد. 

 Market)هـا، كمبودهـا و يـا حتـي شكسـت بازارهـا        البته بعضـاً نارسـائي  

Failures) طالعات دربارة شرايط بازارهـا و  بداليل گوناگون از جمله فقدان ا
فيمابين طـرفين   (Asymmetrical Information)يا عدم تجانس اطالعاتي 

 (Externalities)معامله، و يا خصلت عمومي و تأثيرات بيرونـي محصـوالت   
شد، اما راه حل اين كمبودهاي بازاري غالباً مداخلة دولتي تلقي  پذيرفته مي

مضّـرات  يج در ميان اقتصاددانان نئـوليبرال  گرديد چرا كه به گمان را نمي
ناشي از مداخلة دولت بيش از زيانهـاي ناشـي از كاربسـت سـاز و     

  ست. كارهاي بازاري

) 1987اكتبــر  19( 1987بحــران مــالي عظــيم دوشــنبه ســياه در ســال 
نخستين موقعيتي طي دو دهة اخير بود كه مجدداً مقايسه بحرانهاي اخيـر  

الوصـف بجـز    سـاخت. مـع   بلحاظ نظري موجـه مـي   را 1929با بحران مالي 
ــاددان     ــدل اقتص ــون ارنســت من ــال همچ ــاددانان راديك ــدودي از اقتص مع
ماركسيست، توافق عمومي اين بود كه عليرغم اهميت آن بحـران، مقايسـه   

شـويم كـه در    مبالغه آميز و خطاست. يـادآور مـي   1929آن با سقوط مالي 
 6/22، (Dow Jones)ا دو جـونز  دوشنبه سياه، شـاخص بـازار مـالي آمريكـ    
كه شاهد افتي به  2008اكتبر  6درصد سقوط كرد كه در قياس با دوشنبه 

شود. معهـذا امـروزه بـا     درصد بود رقمي قابل توجه محسوب مي 9/6ميزان 
ترديدي نيست كـه   1987گذشت زمان و آشكار شدن نتايج و دامنه بحران 

ان مالي اخير بيشتر بـه يـك   و بحر 1929دوشنبه سياه در قياس با سقوط 
  شوخي شباهت دارد.

(و رونـد   هسـتند برخالف چند دهة گذشته، امروز معدود اقتصـادداناني  
هاي اخير چنان شتابي به خود گرفتـه اسـت كـه     ها و ماه حوادث طي هفته

كـه از مقايسـه   ») بودند«شايد به هنگام چاپ و انتشار اين مقاله بايد گفت 
ابا داشته باشند. بعالوه امروزه همگـان از لـزوم    1929بحران اخير با بحران 

گويند و در رأس همة  مداخله دولت در اقتصاد براي نجات بازارها سخن مي
گيــري  آنــان بســياري از محافــل ذينفــوذ، اقتصــاددانان و مراجــع تصــميم 

فدرال رزروآقاي بن برنانك -نئوليبرال و پراگماتيست، از رئيس بانك مركزي
(Ben Bernanke) يـا پـول    آغاز كنيم كه اقتصاددان نئوليبرال (مونتاريست

ايست و صاحب تحقيقات مستقل دربـارة   ) شناخته شدهMonetarist-محور 
). وي كـه پـس از   2005، 1983(نـگ بـه بـن برنانـك،      1929بحران سال 

به اين نتيجه رهنمون شد كه مداخلـة سـريع دولـت     1929مطالعة بحران 
دامنة آن بحران بود، با مالحظه عالئم بحران اخيـر  يگانه راه نجات و تقليل 

در مدت نـه چنـدان طـوالني متوجـه تشـابه ايـن دو        2008در ژوئيه سال 
داري و بانـك مركـزي بـراي     بحران گرديد و از لزوم مداخلـه سـريع خزانـه   

پيشگيري از تعميق بحران و عواقب وخيم آن سخن گفت. جالب اينجاسـت  
 (Jim Banning)ت كنتاكي، آقاي جيم بانينـگ  كه سناتور جمهوريخواه ايال

كه بيشتر نگران نتايج سياسي پذيرش مداخله دولت در اقتصاد بازار است و 
شمارد، در نطق خـود در سـنا در اوايـل     مالحظات ايدئولوژيك را مرجح مي

هنگاميكه ديروز روزنامـه خـود را بـاز    «چنين اظهار داشت:  2008سپتامبر 
ام؛ نـه، چنـين نبـود، ايـن      رانسه از خواب بيدار شدهكردم، تصور كردم در ف

(بـه نقـل از   » آمريكا بود كه اكنون تحت سـيطره سوسـياليزم قـرار داشـت    
). بنـا بـه گـزارش بلـومبرگ، همـين      Ibrahim Warde ،2008ابراهيم وارد 
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 (Henry Paulson)سپتامبر، آقاي هنري پالسون  9سناتور بانينگ در تاريخ 
ي آمريكا را مـتهم سـاخت كـه بـا نجـات دو مؤسسـه       رئيس خزانه داري مل

و فـردي   (Fannie Mae)معظم اعتبارات رهني آمريكا به نامهاي فاني ماي 
كنـد و او   نظير وزير ماليه چين كمونيست عمـل مـي   (Freddie Mac)مك 

سـپتامبر   9نيز همچون بن برنانك بايد از مقام خود استعفا كنـد (بانينـگ،   
اياالت متحده آمريكا، هنري پالسون با ارائه  ي مليخزانه دار). رئيس 2008

طرح نجات هفت صد ميليـارد دالري مؤسسـات مـالي بـه مـدافع دوآتشـة       
مداخله دولت در اقتصاد مبدل شد و به اين اعتبار دعوي اقتصاددان جـوان  

برحق است كـه بـه مقالـة     (Frédéric Lordon)فرانسوي، فردريك لوردون 
روزي كه وال استريت سوسياليست «اخير عنوان  خود پيرامون بحران مالي

  ).2008داده است (فردريك لوردون، » شد
اگرچه بنا بر ليبراليسم پيگير هرگونه مداخلة دولت در اقتصـاد ناموجـه و   
مترادف سوسياليزم است و بدين اعتبار اقتصاددانان اتريشي نظير لودويـگ  

 Friedrich von) و فردريك فون هايك (Ludwig von Mises)فون ميسس 

Hayek)       نيوديل روزولت را گرايش اقتصـاد آمريكـا بـه سـوي سوسـياليزم
)، اما همان طـوري  1976؛ فون هايك، 1944ناميدند (نگ به فون ميسس، 

تأكيد  آنتي دورينگبدرستي در  1987 18]76-78[كه فردريك انگلس 
يزم نيسـت  داري مترادف با سوسيال كند، مداخله دولت در اقتصاد سرمايه مي

داري  ) رفع تناقضات سـرمايه 306(همانجا، ص » راه حل صوري«بلكه تنها 
داريست. مداخلـة دولـت در مواقـع بحـران مبـين       در محدودة نظام سرمايه

داري بـه اجتمـاعي كـردن رونـد توليـد و لـزوم        گرايش ذاتي نظام سـرمايه 
حب مداخلة متمركز، ارادي و با برنامـه در توليـد اسـت كـه بـا شـكل تصـا       

خصوصي ابزار توليد در اين نظام در تعارض قرار دارد. بنابراين اگر بـرخالف  
اصطالحات رايج ليبـرال، مداخلـه دولتـي را نبايـد بـا سوسـياليزم يكسـان        
ــاريخي    ــه بايــد بلحــاظ ت پنداشــت، پــس اهميــت بحــران حاضــر را چگون

  خصلتبندي كرد؟
، سـپس بـانكي و   قبل از هر چيز بايد بگوئيم كه اين بحران مقدمتاً مـالي 

اكنون در حال تحول به يك ركود همـه جانبـه اقتصاديسـت و از اينـرو      هم
مقاله حاضر عمدتاً به مراحل نخستين اين بحران بمثابه يك بحران مـالي و  
بانكي اختصاص دارد و مطالعه مراحل و جوانب ديگـر بحـران را بـه آينـده     

صرفاً بـه خالفكـاري،   گذارد. امروزه كمتر كسي است كه اين بحران را  وامي
روي، اختالس و سوء مديريت مديران مالي و امتيازات ويژة اقتصـادي   زياده

العاده بهنگام ورشكستگي مؤسسـات مـالي    آنان نظير دريافت پاداشهاي فوق
د) تقليـل دهـد. اگرچـه    شـو  خوانـده مـي  » چتربازي طالئي«(كه اصطالحاً 

ل دولتي بر بازارهاي مالي همگان به نحوي از انحاء از كمبود نظارت و كنتر
دل آمريكـائي      سخن مي گويند، اما هنوز دربارة نئوليبراليزم اقتصـادي يـا مـ
شود. بـه گمـان مـا     داري بعنوان منشأ بحران كمتر سخني رانده مي سرمايه

اهميت اين بحران بلحاظ ابعاد تاريخي آن كمتر از فروپاشي ديوار برلين در 
توان با آن چرخش جهاني  هت آن را مينيست و الاقل از سه ج 1989سال 

ـ تاريخي مقايسه كرد: الف) بحران مالي كنوني پايان نئوليبرالسم يـا مـدل   
زند، به همان سـان كـه فروپاشـي ديـوار      داري را نشانه مي آمريكائي سرمايه

زد؛ ب) بحران مالي كنـوني   برلين پايان سوسياليسم نوع شوروي را رقم مي
گشايد و انتقال به سوي جهـاني   جهاني آمريكا را ميانداز خاتمه توفق  چشم

بخشد؛ ج) بحران مالي كنوني تبعات عمدة سياسي  چندقطبي را سرعت مي
نظـم جديـد   «المللي داشته،  در خصوص حضور نظامي آمريكا در سطح بين

  برد. مورد ادعاي آمريكا را زير سؤال مي» جهاني
بطة بحران مالي با مـدل  تمركز مقاله حاضر روي دو محور نخست يعني را

انـداز خاتمـه توفـق جهـاني      داري و چشـم  سرمايه )يا آمريكائي(نئوليبرالي 
آمريكاست. كاوش دربارة محور سوم از حوصلة ايـن نوشـتار خـارج اسـت و     

. بخش نخست مقاله مختصات اصـلي رژيـم   باشد نيازمند بحثي جداگانه مي
ود. شـ  اري را يادآور ميد ايهانباشت نئوليبرالي سرمايه يا مدل آمريكائي سرم

و بحرانهـاي مـالي    (Systemic Risk)بخـش دوم بـه ريسـك سيسـتميك     
بعنوان همزاد اين رژيم انباشت اشـاره دارد و تاريخچـه آن را در دهـة نـود     

كنــد. ايــن بخــش بــه بــروز عالئــم بحــران در مــدل آمريكــائي   مــرور مــي
عتبـارات مسـكن   داري در اوائل قرن بيست و يكم و سپس توسـعه ا  سرمايه

بـه س.د.اس   موسوم »هاي مسموم سهام«بعنوان راه خالصي موقت از آن و 
(Credit Default Swaps)(CDS)       را مطالعـه خواهـد كـرد. بخـش چهـارم

دربارة تمهيدات خروج از بحران باالخص نقش دولـت مكـث خواهـد كـرد.     
و كنـد   بينـي مـي   بخش پاياني، برخي نتايج در حال تكوين بحران را پـيش 

  شود. اهميت ركود جهاني كه در پيش است را يادآور مي
  

بخش نخسـت: مختصـات اصـلي مـدل نئـوليبرالي (آمريكـائي)       
  داري سرمايه

توان بـا   داري را مي سرآغاز نئوليبراليسم يا پيدايش مدل آمريكائي سرمايه
و ريگانيسـم در   1979هاي گسترده مارگارت تاچر از  پروژه خصوصي سازي

). يكـي از  Brenner ،1998تاد مشخص كـرد (نـگ بـه برنـر     اوايل دهة هش
گذاري و تنظيمات يا مقررات و  اركان اساسي ريگانيسم پايان دادن به قاعده

شـهرت   (Deregulation)كنترل دولتي بر اقتصاد است كه به درگالسـيون  
دارد. اين امر به معناي تجديد نظر در مباني نيوديل روزولت و رژيم انباشت 

ود كـه پـس از جنـگ جهـاني دوم بـه مـدت سـه دهـه در همـة          فوردي ب
  داري حاكم بود. اقتصادهاي پيشرفته سرمايه

كه از جانب كمونيسـت برجسـته ايتاليـائي آنتونيـو     » فورديسم«اصطالح 
) ابداع شده اسـت نـاظر بـر نحـوة اداره     280-281، صص 1971گرامشي (

، اقتصاد خرددگاه باشد. از دي صنايع اتومبيل سازي توسط هانري فورد مي
فورديســم همــان نظــام مــديريت بــه اصــطالح علمــي تيلــوري بــه اضــافة  
ماشينيسم است. بدين معنا كه قاعـدة تقسـيم كـار تيلـوري بـين طراحـي       

(Conception)  و اجرا(Execution) و تجزيه و تقسيم روند پيچيدة كار به ،
ر به قوت خود اجزاء ساده و سپردن هر يك از اين اجزاء به كارگران غيرماه

هـاي انتقـالي اتوماتيـك     ماند و عالوه بـر آن از كمربنـدها و تسـمه    باقي مي
تصـوير  » عصـر جديـد  «شود. فـيلم كالسـيك چـارلي چـاپلين      استفاده مي

هاي توليديسـت كـه بـر مـديريتي      درخشاني از اين شيوة جديد ادارة بنگاه
د   هيرارشيك (سلسله مراتبي) و عمودي استوار است. گرامشي، امـ  ا، بـه بعـ

دالر  5«فورديسم توجه داشت. شعار هـانري فـورد دايـر بـر      اقتصاد كالن
دالر  5/2در شرايطي كه حداقل دستمزد كارگر غيرماهر » براي هر روز كار

در روز بود، متضمن افزايش حقوق كـارگران اتومبيـل سـازي بـه دو برابـر      
ق مزدبگيران، انگيـزة  ميزان رايج در بازار كار بود. فورد با دوبرابر كردن حقو

كرد و بدينسان طبقه مزدبگيـر را   آنان را براي افزايش محصوالت تقويت مي
سـاخت. گرامشـي ايـن روش متقاعـد      در تقويت سلطه سرمايه ذينفـع مـي  

دار را  كردن يا راضي كردن طبقه مزدبگير توسط طبقـه كارفرمـا و سـرمايه   
دانست كه بايـد نـه    مياي احراز هژموني (سركردگي)  يكي از دو عنصر پايه

شـد بلكـه    تنها با توانائي اعمال حاكميت يا كنترل ابزارهاي قهريه احراز مي
گرديـد.   بايد از حمايـت و توافـق طبقـه كـارگر برخـوردار مـي       همچنين مي

 Welfareهاي اجتماعي (يا دولـت رفـاه    تضمين شغلي، ايجاد تأمين و بيمه

Stateرشد بارآوري كار موجد افزايش  )، و نيز افزايش دستمزدها متناسب با
اي اكثريت مزد و حقوق بگيران براي محصوالت مصرفي بـادوام   مصرف توده

نظير وسايل الكتريكي خانگي، اتومبيل و نيز مسكن بود. ايجـاد يـك نظـام    
اعتباري بانكي فعال مبتني بر نرخ بهرة واقعي صفر درصـد يـا منفـي (نـرخ     

باشد) نـه   ه اسمي يا پولي و نرخ تورم ميبهره واقعي برابر با تفاضل نرخ بهر
كـرد، بلكـه گسـترش     گذاري از جانب كارفرمايان را تسهيل مي تنها سرمايه
شد. از اينرو فورديسم در سطح اقتصاد كالن با  اي را موجب مي مصرف توده

توليد و مصرف انبوه، و گسترش بازارهاي داخلي (ملي) كشورهاي پيشرفته 
؛ و Robert Boyer ،1986ت (نگ به روبـرت بوايـه   داري مترادف اس سرمايه

). فورديسم مستلزم مداخلـة دولـت در   Mark Rupert ،1995مارك روپرت 
گــري فيمــابين  اقتصــاد و ايفــاي نقــش فعــال از جانــب بانكهــا در ميــانجي

متقاضيان سرمايه (يعني كارفرمايان و خريداران منازل مسكوني، يا وسـايل  
كننـدگان سـرمايه (يعنـي صـاحبين      ل) و عرضـه مصرفي بادوام نظير اتومبي

هاي بانكي و نظام اعتباراتي بانكي) بود. اين رژيم انباشت سـرمايه بـا    سپرده
اي در بازارهـاي داخلـي (ملـي) كشـورهاي پيشـرفته       اتكاء بر مصرف تـوده 

صنعتي و دولت رفاه نتايج درخشاني به همراه آورد كه از اهـم آنهـا بايـد از    
كشور صنعتي و نير رونقـي طـوالني    16درصدي براي  5 نرخ رشد ميانگين

به مدت تقريباً سه دهه با خصـلتي فراگيـر (مشـتمل بـر همـه كشـورهاي       
 Angusصنعتي) نام برد (در مورد آمار مربوطه نـگ بـه آنگـوس مديسـون     

Maddison ،1982       يادآوري اين نكتـه خـالي از فايـده نيسـت كـه اصـل .(
وديل فرانكلين روزولت به تصويب رسـيد كـه   اعتبارات رهني نيز در دورة ني
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ــدئولوژي   ــائي و رواج ايـ هـــدف آن صـــاحب خانـــه كـــردن هـــر آمريكـ
يك مؤسسـه فـدرال    1938بود. بدين اعتبار نيز در سال » گرائي آمريكائي«

بوجود آمد كه بعدها بـه اختصـار   » مجمع ملي رهن واشنگتن«تحت عنوان 
 Federal)» فـدرال مجمـع ملـي رهـن    «يعنـي   (Fanny Mae)فاني مـاي  

National Mortgage Association)  ناميده شد. اين نهاد كه از ابتدا دولتي
در دوران رياسـت جمهـوري لينـدن جانسـون بـه       1968بود تنها در سـال  

بخش خصوصي واگذار شد تا درآمد حاصل از فروش آن به مصـرف جنـگ   
مريكا بـاالخص  ويتنام برسد. از آنجا كه طبق قوانين تجاري اياالت متحده آ

هرگونـه انحصـاري در اقتصـاد     (Sherman Act)قانون مشـهور بـه شـرمن    
توانست به تنهـائي يـا بطـور انحصـاري بـه كـار        ممنوع است، اين نهاد نمي

واگذاري اعتبارات رهني ادامه دهد. از اينرو دو سال پس از خصوصي شـدن  
مسـكن  شـركت وام رهنـي   «، بنگاه دومي به نـام  1970آن، يعني در سال 

تأسيس شد كـه   (Federal Home Loan Mortgage Corporation)» فدرال
در بحران مالي اخير ورد زبان  (Freddie Mac)نام اختصاري آن فردي مك 

وارد  1989همگان شده است. سهام اين شـركت خصوصـي تنهـا در سـال     
بازار بورس شد. خطر سقوط اين دو نهاد معظم اعتبارات رهني در سپتامبر 

يكـي   خزانه داري مليو اعطاي دويست ميليارد دالر بدانان از جانب  2008
از نقاط عطف بحران مالي اخير در آمريكا بود كه مجدداً بـه دولتـي شـدن    
اين شركتها انجاميد. به اين موضوع در بخشهاي بعد باز خواهيم گشـت، در  

 كنـيم تـا توجـه    اينجا صرفاً به يادآوري ايـن پيشـينة تـاريخي بسـنده مـي     
خواننده را به اين نكته جلب نمائيم كه اعتبارات رهني بعنـوان ابـداع دورة   

اي را  نيوديل روزولت در ابتدا دولتـي بـوده، هـدف گسـترش مصـرف تـوده      
  كرد.   تعقيب مي

كارآئي اخص شيوه انباشت فورديستي ارتقاء بارآوري كار و افـزايش سـود   
دها در چهارچوب دولـت  صنعتي بود. بدون اين پاية توليدي، بازتوزيع درآم

رفاه ميسر نبود. سود صنعتي در اين شيوة انباشـت نـه بـه هزينـه كـاهش      
ميزان دستمزدها بلكه با رشد بازارهـا متناسـب بـوده اسـت. بعـالوه سـطح       

يافت  دستمزدها به نوبه خود متناسب با رشد ميزان بارآوري كار افزايش مي
ـ     ه توسـعه فعاليـت   و سبب گسترش بازارهاي مصـرفي شـد و بدينوسـيله ب

  رساند. هاي صنعتي و تجاري ياري مي بنگاه
اين شيوة انباشت از اواخر دهة شصت ميالدي و باالخص از هنگام اولـين  

دچار بحراني عميق شد، بحرانـي كـه در    1973شوك بزرگ نفتي در سال 
يا بحران و ركود توأمان مشهور است. بايـد   Stagflationادبيات اقتصادي به 

داري، ركود توليد عموماً به تنزل  كه در بحرانهاي پيشين سرمايه يادآور شد
شـد. از اينـرو    انجاميد چرا كه براي كاالها خريـداري يافـت نمـي    قيمتها مي

الوصف در ركـود   نفسه ناقض تورم يا افزايش قيمتها بود. مع پديدة ركود في
، ركود همزمان با تورم ظـاهر گشـت. يكـي از داليـل     1974سراسري سال 

عمــده ايــن امــر مداخلــه گســترده دولــت در اقتصــاد و افــزايش هنگفــت  
آور  هاي دولتي بود كه انتشار پول براي جبران كسري بودجـه را الـزام   بدهي
ساخت. تورم ناشي از افـزايش حجـم نقدينـدگي در گـردش (يـا چـاپ        مي

) همچـون ميلتـون   محور  اسكناس)، اقتصاددانان مكتـب مونتاريسـم (پـول   
را به انتقاد شديد از مداخله دولت در اقتصاد  (Milton Friedman)فريدمن 

بايـد از دولـت    و كنترل تورم بعنوان اولويت اصلي بانـك مركـزي (كـه مـي    
يافت) تحريض كرد. بدينسان در دهة هفتاد اين باور رواج يافت  استقالل مي

كه هزينه ناشي از مداخله دولت در اقتصاد دير يا زود بايد از جانـب بخـش   
صي به ميزاني به مراتب بيش از منفعتهاي موقتي ناشي از اين مداخله خصو

پرداخت شود. بازگشت به بازار بعنوان يگانه راه حل عقالئي و كـارآ در امـر   
گيرنـده   تخصيص منابع مجدداً به شعار همـة دولتمـردان و مراكـز تصـميم    

مبدل شد. بدين اعتبار نئوليبراليزم احيـاي همـان اصـل اتكـاي صـرف بـه       
مـورد   1929نيروي تنظيم كننده بازار بود كه پيش از سقوط عظـيم سـال   

  قبول عموم طبقات حاكمه و اقتصاددانان نئوكالسيك بود.
هاي گسترده در دورة تاچريسم و پايان دادن به مقررات و  خصوصي سازي

تنظيمات دولتي در دورة ريگانيسم رجعـت بـه فلسـفة اقتصـادي پـيش از      
انجاميـد كـه از    مدل جديدي از انباشت سرمايه مي بود كه اكنون به 1929

رژيـم انباشـت مابعـد    «، »نئوليبراليسـم «آن با اصـطالحات مختلـف نظيـر    
ــو » داري مــدل آمريكــائي ســرمايه« (Post-Fordism)» فورديســتي (آنتوني

Antonio  و بونانوBonanno ،2000 ،(»نگ بـه  » رژيم انباشت پاتريمونيال)

» رژيم انباشـت متكـي بـه ارزش سـهام    «)، Aglietta ،1998 ،2000آگليتا 
(گيلـپن،  » داري بـازاري  نظام آمريكـائي سـرمايه  «)، و 2000(روبرت بوايه، 

يـا  » نئوليبراليسـم «) نام برده شده است. در ميان ايـن اصـطالحات   2001
باشند و  اي برخوردار مي از مقبوليت گسترده» داري مدل آمريكائي سرمايه«

رفصل بخش نخست و در عنوان مقالـه حاضـر از آنهـا    از اينرو من نيز در س
الوصف بايد اذعان كنم كه اين هر دو اصطالح از يك ضعف  ياري جستم. مع

جدي در امان نيستند و آن اين كه خصلتي بسيار كلي دارنـد و ويژگيهـاي   
دهند. بـه   اصلي يا مختصات اين مدل جديد انباشت را مورد تأكيد قرار نمي

 Régime)»رژيـــم انباشـــت پاتريمونيـــال«ت گمـــان مـــن، اصـــطالحا
d’accumulation patrimonial)   رژيم انباشت متكي به ارزش سهام« يا« 

(Régime d’accumulation actionnarial)  از حيث توضيح ويژگيهاي اصلي
باشند هرچنـد كـه در سـطح گسـترده      اين مدل انباش دقيقتر و گوياتر مي

  رواج نيافته اند.
زبور باالخص در اياالت متحـدة آمريكـا توسـعه يافـت و از     مدل انباشت م

) 1989-2001پايانة دهة هشـتاد مـيالدي بـه مـدت الاقـل دوازده سـال (      
درصد  5/6ضامن رونق اقتصادي در آن كشور بود و به تقليل نرخ بيكاري از 

درصد انجاميد (در مورد آمار مربوط به اين رشـد اقتصـادي    5/4به كمتر از 
). الزم بـه يادآوريسـت   Martin Neil Baily ،2002ن نيل بيلي نگ به مارتي

داري  داري آلماني در دهة هفتاد ميالدي و مدل سرمايه كه اگر مدل سرمايه
داري محســوب  ژاپنــي در دهــة هشــتاد، الگوهــاي موفــق توســعه ســرمايه 

بود كـه بـه    )آمريكائي(شدند، در دهة نود ميالدي، اين مدل نئوليبرالي  مي
، فصـل  2001داري جهاني ارتقاء يافت (نگ بـه گيلـپن،    خش سرمايهب الهام

فروپاشـي ديـوار بـرلين در سـال     »). هاي ملي اقتصاد سياسـي  نظام«هفتم 
ــقوط  1989 ــود «و ســپس س ــاً موج ــياليزم واقع ــاه سوس  1991از » اردوگ

داري را بـراي كشـورهاي رشـد يابنـده      بدينسوي، مدل آمريكـائي سـرمايه  
(Emerging Countries)        و در حال گـذار يـا مابعـد سوسياليسـتي نيـز بـه

المللي پول، بانك جهاني، و  سرمشقي گريزناپذير مبدل ساخت. صندوق بين
تحـول يافـت) نيـز مبنـاي     » سازمان تجـارت جهـاني  «گات (كه متعاقباً به 
دل     ها و جهتگيري گذاري رهنمودها، سياست هاي خود را تعمـيم همـين مـ

ق واشنگتن در آستانة قرن بيست و يكم همين الگو قرار دادند. سرانجام تواف
مقـرر   (Globalization) را براي تعريف اقتصاد بازار در عصر جهـاني شـدن  

داشت. با اين همه نبايد از نظر دور داشت كه رونق اقتصادي ناشـي از ايـن   
مدل انباشت حتي در دورة اوج آن در قياس با مدل انباشـت فورديسـتي از   

دل       جهات گوناگون ضع يفتر بـود. اوالً، ميـانگين رشـد اقتصـادي در ايـن مـ
درصد رشد اقتصـادي پـس از    5درصد بود كه در قياس با  3انباشت حدود 

شود و از اينرو اقتصاددانان غالباً آن را  جنگ جهاني رقم اندكي محسوب مي
انـد.   ناميـده  (Soft Growth, Croissance Molle)» رشد ماليم يـا ضـعيف  «

ف رشد پس از جنگ، اين رشـد اخيـر بطـور همزمـان در همـه      ثانياً، برخال
داري بوقـوع نپيوسـت، بلكـه ابتـدا در آمريكـا و       كشورهاي پيشرفته سرمايه

سپس به اروپا و ژاپن تسرّي يافت. ثالثاً،از حيث طول مدت، ايـن رونـق نـه    
) دوام يافــت. همــين 1989-2001ســه دهــه، بلكــه حــدود دوازده ســال (

ده است كه درجة انسجام و خصلت ساختاري اين رونق ويژگيها سبب آن بو
همواره با ديده ترديد نگريسته شود. اما مختصات عمده اين الگوي انباشـت  

  كدامند؟
هاي دولتي، تقليل فـاحش تنظيمـات و    ) خصوصي سازي گسترده بنگاه1

، و ورود شـركتهاي  (Deregulation)مقررات يا كنتـرل دولتـي بـر اقتصـاد     
باشـد.   در بازار بورس اولين مختصة اين رژيم جديد انباشت ميسابقاً دولتي 

افزايش نقش بورس كه مبتني بر روياروئي مستقيم و بدون واسطه عرضه و 
تقاضاي سرمايه است، به كاهش و تضعيف نقش بانكها انجاميـده، بانكهـا را   

كنـد. بدينسـان تفكيـك     نيز به يكي از بازيگران بازارهاي سرمايه مبدل مي
گــذاري و تجــاري اعتبــار خــود را از دســت داده، تنــوع  هــا بــه ســرمايهبانك

ها و محصوالت مالي در بازارهاي سرمايه موجب ترغيـب   بخشيدن به دارائي
گردد.  بانكهاي تجاري در امر خريد و فروش اوراق بهادار و سهام شركتها مي

ارد بگيـران نيـز از طريـق بانكهـا و     هاي مزد و حقوق به همين منوال، سپرده
-Glass)شود. متناظر با اين تحول، قانون گالس ـ اسـتيگال    بازار بورس مي

Steagall Act)  در  1999در دهة نود زير سؤال رفت و سرانجام در سال  
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وال دوران كلينتون، به موجب تصميم كنگره به كنار نهاده شد (نـگ بـه   
  ).13، ص 2008اكتبر  2، استريت جورنال

ا و تأمينـات  هـ  ، خصوصي شدن صندوق بيمه»لت رفاهدو«) پايان يافتن 2
ــرمايه  ــعه مؤسســات ص ــاعي و توس ــادي  اجتم ــذاري نه  Institutional)گ

Investors)   ــل ــاري متقابـ ــندوقهاي هميـ ــر صـ ، (Mutual Funds)نظيـ
گذاري،  و انواع مؤسسات سرمايه (Pension Funds)صندوقهاي بازنشستگي 

انـداز بازنشسـتگان،    ورود پـس  موجـب  (Hedge Funds)بيمه و داللي مالي 
بگيران به بازارهاي سرمايه مالي شد. اين امر به توسـعه   ها، مزد و حقوق بيوه

يـا  » داري خلقـي  سـرمايه «انجاميـد و تـوهم   » مزدبگير صاحب سهام«قشر 
بگيـران بـه صـاحبين سـرمايه را دامـن زد.       تبديل شدن عموم مزد و حقوق

نيز كه بنا به گفته مـاركس  » كار افظهسوسياليزم بورژوائي يا مح«طرفداران 
هستند » بورژوازي بدون پرولتاريا«، خواهان بيانيه كمونيستو انگلس در 

)، مبلغ ايـن مـدل جديـد    70-71، صص 1998] 1848(ماركس و انگلس [
) كـه در آن  Aglietta ،1998داري شدند (مثالً نگاه كنيد به آگليتـا   سرمايه

شـود   مبدل مي سهامدار مالكتدريج به  به بگير مزد و حقوقپرولتارياي 
  كند. ) زندگي ميPatrimoneو از قبل درآمد حاصل از مالكيت (پاتريمون 

ــال «اصــطالح  ــم انباشــت پاتريموني  Patrimonial Accumulation)رژي

Regime)    بازتاب همين تغيير منبع اصلي درآمد است. ابعاد و اهميـت ايـن
ناخت كه اين واقعيت را در نظر آوريم توان به خوبي بازش توهم را زماني مي

هـاي صـاحب    ، درصد آمريكـائي 2005كه از سالهاي هفتاد ميالدي تا سال 
درصـد جمعيـت افـزايش يافـت. همـان       50درصد به بـيش از   16سهام از 

، وزير اسبق كار كابينـه كلينتـون،    (Robert Reich)طوري كه رابرت رايش
دارد، اين تحـول موجـب    براز مي) ا2007( داري سوپر سرمايهدر اثر خود 

اندازكنندگان ديروز بـه   پس«تغيير در روانشناسي اجتماعي آمريكائيان شد: 
گذاران به نوبه خـود فعـال    گذاران امروز تبديل شدند، و اين سرمايه سرمايه
  »شدند.

حداكثر سود ) برخالف رژيم انباشت فورديستي كه در آن دستيابي به 3
شـد، الگـوي انباشـت جديـد هـدف بـه        يهدف اصلي محسوب مـ  صنعتي

كند. از همـين جاسـت وجـه     را تعقيب مي حداكثر رساندن ارزش سهام
تفـاوت ـ اگـر    ». رژيم انباشت متكي بـه ارزش سـهام  «تسميه آن به عنوان 

نگوئيم تعارض ـ هدف به حداكثر رساندن سود صنعتي با هدف به حـداكثر   
ارزش سهام يـك شـركت    رساندن ارزش سهام در اين نكته نهفته است كه

كند و بـين ايـن دو    هاي آن شركت تبعيت نمي لزوماً از ارزش واقعي دارائي
تواند حاصل آيد. ماركس مدتها پيش در جلد سوم  ارزش شكاف عظيمي مي

كه به همت انگلس و پس از فوت وي انتشار يافت  1959] 1894[ سرمايه
ــوين   ــارة تك ــازي «درب ــرمايه مج ــايز آن از (Fictitious Capital)» س ، تم

و افزايش ارزش سهام به نسبت معكوس كاهش نرخ بهـره  » سرمايه واقعي«
). جـان  466-467، صـص  1959] 1894سخن گفته بود. (نگ به ماركس [

يا اقتصـاد وابسـته بـه    » اقتصاد كازينوئي«) نيز اهميت 1936منيارد كينز (
صـنعتي بـا    بازارهاي بورس را خاطرنشان كرده بود و تضاد منـافع سـرمايه  

سرمايه مالي را مورد تأكيد قرار داده بـود. لكـن در رژيـم انباشـت جديـد،      
داري اعــم از توليــدي يــا خــدماتي بــه اتكــاي  شــركتهاي ســهامي ســرمايه

هاي حسابداري و حساب سازي، داللي و بيمه مالي قـادر بـه حـداكثر     شيوه

» ريسـك مـالي  «رساندن ارزش سـهام و سـود حاصـل از خريـد و فـروش      
 Financialباشند بي آن كه اين ارزشها (باالخص ارزش مشتقات مـالي   مي

Derivatives از مابــازاي ارزشــهاي واقعــي يــا بنيــادين ((Fundamentals) 
  برخوردار باشند.

» شيوة حكومـت بنگـاه  «نحوة اداره شركتها كه در علم اقتصاد و مديريت 
(Corporate Governance)  تابانـد. در   بازميلقب گرفته است، اين تفاوت را

داري دوران فورديستي، حكومت يا ادارة شركتها صرفاً بـر   هاي سرمايه بنگاه
هـاي ذينفـع    نبوده، بلكه ديگر گروه (Stockholders)پايه منافع سهامداران 

نظير مديران شـركتها، كاركنـان، عرضـه     (Stakeholders)در سود صنعتي 
يز در آن نقـش مهمـي ايفـا    كنندگان مواد واسط و بعضاً مصرف كنندگان ن

داري در رژيم انباشت جديد عمدتاً بـر   هاي سرمايه كردند. بالعكس بنگاه مي
شوند. ايـن   پايه منافع سهامداران و به نيابت از آنان توسط مديران اداره مي

تفاوت ترجمان خود را در قراردادهاي كار غير دائم و مـوقتي و نيـز فرعـي    
يابنـد. بنگـاه    رژيـم انباشـت جديـد مـي    شدن مناسبات كارمزدي در بطـن  

اري كه هدف اصلي خود را به حداكثر رساندن سود صنعتي قلمداد د سرمايه
گيران در فعاليت شركت است. ب كند نيازمند ذينفع ساختن مزد و حقوق مي

بدين لحاظ ايجاد ضـمانت شـغلي، قراردادهـاي كـار پايـدار و يـا پرداخـت        
مبتنـي بـر افـزايش     (Efficiency Wage)» دستمزدهاي تشويقي يا كـارا «

دستمزدها به ميزاني باالتر از سطح بازاري آن به منظـور افـزايش بـارآوري    
داري كـه بـر پايـه     اي دارد. برعكس، در بنگاه سرمايه كار در آن جايگاه ويژه

شـود، بـه حـداقل رسـاندن      اصل به حداكثر رساندن ارزش سهام اداره مـي 
در اسـتفاده از نيـروي كـار، توسـل بـه      جـوئي   هزينه كـار از طريـق صـرفه   

قراردادهاي موقت يا پيماني كار و بنابراين عدم ضمانت شغلي ضروريسـت.  
سبب نيست كه خبر اخراجهاي جمعي در شركتهاي حاضر در بازارهـاي   بي

گـردد چـرا كـه     بورس عموماً منجر به افزايش ارزش سهام آن شركتها مـي 
بينـي   يش ارزش سـهام را پـيش  سهامداران بـا كـاهش هزينـة توليـد، افـزا     

  كنند. مي
 يـا ملـي   داخلـي ) رژيم انباشت فورديستي بر گسترش بازار مصرفي 4

داري مبتني بود، حال آن كه رژيم انباشـت جديـد    كشورهاي معظم سرمايه
(گلوباليزاسيون) بازارهاي سرمايه مبتني است. ايـن بـدان    جهاني شدنبر 

هـاي   بازارهاي سرمايه به سـپرده  گذاري بويژه در عرصه معناست كه سرمايه
داخلي يك كشور محدود نشده، متناسب با رونق بازار بورس در ايـن يـا آن   
گوشه جهان (از آمريكا گرفته تا آسياي جنوب شرقي يا روسيه) از كشـوري  

يابد. ادغام وسيع بازارهاي سرمايه در سطح جهاني  به كشور ديگر انتقال مي
مبود سرمايه بويژه محدوديتهاي اعتباري را مشكالت و تنگناهاي ناشي از ك

دهد. در عوض به همان اندازه كه رژيـم جديـد    در محدودة ملي كاهش مي
بخشد، در صورت بروز خطر و اولين عالئـم افـت    ورود سرمايه را سرعت مي

هـا انجاميـده، امكـان خطـر      ارزش اوراق بهادار، بـه خـروج سـريع سـرمايه    
صهاي ارزشي در بازارهاي بـورس جهـاني را   اي و تنزل ناگهاني شاخ زنجيره

(نظير  (Institutional Investors)گذاران نهادي سرمايه«در بر دارد. عملكرد 
و غيـره)  Mutual Funds -    -صندقهاي بيمه بازنشستگي، همياري متقابـل 

اي گوسفندان نيست. بـا بـروز اولـين     شباهت به رفتار گله در اين بازارها بي
يني دربارة احتمال افزايش ارزش اوراق بهادار در ايـن يـا   ب عالئم موج خوش

اي به مناطق مزبـور هجـوم    گذاران به طور فلّه آن گوشة جهان، اين سرمايه
آورند تا سـود ناشـي از معـامالت اوراق بهـادار را بـه حـداكثر برسـانند.         مي

بالعكس با مشاهده نخستين ابرهاي سياه در آسمان معامالت تجاري و بروز 
اي ايـن   ئم خطر، موج بدبيني بازار را فـرا گرفتـه، بـه خـروج ايضـاً فلّـه      عال

  انجامد. گذاران از بازارهاي سرمايه مي سرمايه
) رژيم انباشت فورديستي عمدتاً بر بخشهاي صـنعتي بـاالخص صـنايع    5

اتومبيل سازي و ديگر صنايع مصرفي بادوام نظير وسايل خانگي متكي بود، 
انباشت جديد عمدتاً در بخش خدماتي مدرن يا آن  حال آن كه پايگاه رژيم

اي وابسـته بـه فـاير    ه چه در حسابداري ملي اياالت متحده آمريكا به رشته
(FIRE) ها شـامل بخشـهاي مـالي     باشد. اين رشته موسوم است مربوط مي

(Finance) بيمه ،(Insurance)هاي  ، تجارت خرد و حمل و نقل است. حوزه
افزارهـا، تلفـن    افزارهـا و نـرم   نولوژيك سوم يعني سختوابسته به انقالب تك

دستي، اينترنت و تلكمونيكاسيون نيز از اين رونـق متمتـع شـدند. اگرچـه     
مدتها دربارة سهم واقعي اين بخشهاي جديد تكنولوژيك در پيدايش رونـق  
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اقتصادي اخير آمريكا بحث و مجادلـه وجـود داشـت، انتشـار آمـار و ارقـام       
-1995و  1948-1973هـاي   و مقايسه آن بـا دوره  1995-2000سالهاي 

) ترديـدي دربـارة   2و  1، جدول شـمارة  Baily ،2002(نگ به بيلي  1973
جوئي در كاربست سرمايه به  دهي سرمايه يا صرفه نقش بسزاي افزايش بهره

گـذارد. اگـر رژيـم انباشـت فورديسـتي بـر        مدد تكنولوژي جديد باقي نمي
جوئي در ميزان استفاده از نيـروي كـار    ابراين صرفهافزايش بارآوري كار و بن

اتكاء داشت؛ رژيم انباشت جديـد بـا اتكـاء بـر تكنولـوژي مـدرن خـدماتي        
دهـي سـرمايه را دنبـال     جوئي در سرمايه و بنابراين بـاال بـردن بهـره    صرفه
  كند. مي
، گسترش بازارها به مصرف توده اي در مدل فورديستي انباشت سرمايه)6

افزايش مصـرف تـوده اي از ايـن واقعيـت نشـات ميگرفـت كـه        متكي بود. 
دستمزدها متناسب با رشد بارآوري كار افزايش مييافتنـد. حـال آن كـه در    
دهه هشتاد، توزيع درآمد بين مزد و سود به نحو فاحشي به نفع سود تغيير 
يافت،و ميزان دستمزدهاحتي نسبت به رشد بارآوري كار افزايش نيافت. مع 

ف توده اي باالخص در اياالت متحـده آمريكـا كـاهش نيافـت.     الوصف مصر
قادر شد سطح مصـرف تـوده اي    )امريكائي(چگونه سرمايه داري نئوليبرال 

  را عليرغم تنزل سطح دستمزدها و نبود پس انداز حفظ نمايد؟
پاسخ اين معما را بايد در گسترش بي حد و مرز اعتبارات و وامها جستجو 

ضمانت بازپرداخت بودند. جهـاني شـدن نظـام مـالي      كرد كه فاقد هر گونه
با گردآوري پس اندازهاي ساير نقـاط جهـان در آمريكـا،     ،) گلوباليزاسيون(

تداوم اين مصرف توده اي متكي بر اعتبارات را عليرغم كاهش ميزان مزدها 
 در درآمد ملي ميسر ساخت.         

را » بر ارزش سـهام متكي «الذكر رژيم انباشت جديد يا  شش مختصة فوق
كند. از آنجا كه اين شش مؤلفه بويژه در اياالت متحدة آمريكا به  تعريف مي

اي ارگانيك توسعه يافتند، از مجموعة آنها به عنوان مدل نئوليبرالي يا  شيوه
  نمائيم.  داري ياد مي آمريكائي سرمايه

  
بخش دوم: ريسك سيستميك و بحرانهـاي مـالي همـزاد رژيـم     

  ديدانباشت ج

پاشنة آشيل رژيم انباشت مبتني بر به حداكثر رساندن ارزش اوراق بهادار 
اي اسـت. معنـاي    هـاي مـالي زنجيـره    ريسك سيستميك و نتيجتـاً بحـران  

  چيست؟ (Systemic Risk)» ريسك سيستميك«
يك مثال ساده معناي اخص ايـن نـوع ريسـك را از انـواع ديگـر ريسـك       

يك مجتمع مسكوني دچار يك تصادف كند. اگر همسايه شما در  روشن مي
اتومبيل شود، اين واقعه موجب افزايش ريسك تصـادف اتومبيـل از جانـب    

هـاي   شما نخواهد شد. حال آن كه اگر همسايه شما قادر به پرداخت بدهي
خود نباشد و او نيز نظير شما مالك واحد مسكوني خود باشـد، خطـر عـدم    

اخت شـارژ بيشـتر از جانـب    پرداخت شارژ مسكن از جانب وي، ريسك پرد
دهد. در اين مورد اخير، برخالف مورد تصادف اتومبيـل،   شما را افزايش مي

ريسك خصلتي سيستميك دارد. در يك تعريف علمي، ريسك سيسـتميك  
پاسـخهاي  «گوينـد كـه در آنهـا     به امكان بروز آن وضعيتهاي اقتصادي مـي 

كننـد   مشـاهده مـي   عقالئي عاملين منفرد اقتصاد در واكنش به ريسكي كه
بجاي آن كه به توزيع بهتر ريسك از طريق تنوع بخشيدن بـدان بيانجامـد،   

، Aglietta ،1995(آگليتـا  » ثباتي بيشتر منجر گردد. به عدم اطمينان و بي
  ).72ص 

تنيـدگي بازارهـاي مـالي آن چنـان      در رژيم انباشت جديد، ادغام و درهم
رده است، كه خطر ورشكستگي يـا  ساختار مرتبط و ارگانيكي را به وجود آو

عدم پاسخگوئي به تعهدات مالي از جانب بخشي از بازيگران معاهدات مالي، 
اي ورشكستگي يا عدم توانائي پاسخگوئي به تعهـدات را بـراي    خطر زنجيره

آورد. بدينسان بازارهاي مالي گلوباليزه به شدت در  ساير بازيگران بوجود مي
يسك سيستميك قرار دارنـد. بـه يـك معنـا     ناشي از ر پذيري معرض آسيب

جوانب خارجي «توان به افزايش ضريب اهميت  چنين درجه وابستگي را مي
اقدامات فردي تعبير كـرد. همـان طـوري كـه      (Externalities)» يا عمومي

تواند بر سالمت جسماني اطرافيان من اثـر بگـذارد و    سيگار كشيدن من مي
باشد،  (Negative Externalities)» فيجوانب خارجي يا عمومي من«داراي 

آورد كه  ام اين خطر را ببار مي عدم توانائي من در بازپرداخت ديون شخصي
  ره معامالت بدهكار شخص ثالثي استطلبكار من كه به نوبه خود در زنجي

  

  
  

قادر به اداي دين خود نشود و همينطور الخ. طبعاً هر چقدر ميـزان بـدهي   
روني يا عمومي ناشـي از سـقوط مـالي مـن بزرگتـر      تر، خطر بي من هنگفت

خواهد بود. به همين دليل است كه هر چقـدر ميـزان بـدهي شـما نـازلتر،      
قدرت شما در برابر طلبكارتان كمتر؛ و هرچقدر بدهي شما بزرگتـر، قـدرت   
طلبكارتان بر شما كمتر خواهد بود، چرا كه سقوط شما سقوط طلبكارتـان  

  .را نيز در پي خواهد داشت
اما پرسيدني است كه چرا خطر سيستميك بويژه در رژيم جديد انباشـت  

يابد؟ دو دليل براي اين امر وجـود دارد. دليـل نخسـت افـزايش      افزايش مي
ست كه فوقاً بـدان اشـاره شـد. دومـين      تنيدگي بازارهاي مالي ادغام و درهم

 دليل جايگزيني نقش بانكها توسط بازار بـورس در رژيـم جديـد اسـت. در    
سيستم بانكي، واگذاري اعتبارات بر شناخت مورد به مورد مشتري و سابقة 

باشد. بعبـارت ديگـر، شـناخت بانكـداران دربـارة       همكاري با وي استوار مي
متقاضيان وام به نحوة واكنش آنها دربارة پذيرش يا عدم پذيرش، نرخ بهره 

وام، عملكـرد  شود، بلكه به توانائي بازپرداخت  بانكي پيشنهادي محدود نمي
از موافقـت و   قبلو پيشينة فعاليت آنان نيز عطف توجه دارد. اين اطالعات 

حائز اهميتند، » بد«از مشتريان » خوب«اعطاي وام براي تفكيك مشتريان 
 كنـد.  چرا كه ميزان نرخ بهـره بـانكي بـراي چنـين تفكيكـي كفايـت نمـي       

د از پذيرش نرخهاي كنن كه غالباً به بازپرداخت وام فكر نمي» بد«مشتريان 
كننـد، حـال آن كـه     باالي بـانكي بـه منظـور دريافـت وام خـودداري نمـي      

گيرنـد   كه توانائي خود را براي بازپرداخت وام در نظر مي» خوب«مشتريان 
كننـد. در اينجـا نـرخ بهـره بـانكي       از پذيرش نرخ بهرة باال خـودداري مـي  

يز كيفيـت مشـتريان را   تواند بمثابه متغيري عمل كند كه تفاوت و تما نمي
 Adverse)» گـزينش غيـر اصـلح   «آشكار كند، و از اينرو كاربسـت آن بـه   

Selection) با پذيرش نرخ بـاالي  » بد«انجامد كه به موجب آن مشتري  مي
كنـد (نـگ بـه آكرلـوف      را از بـازار بـدر مـي   » خـوب «بهره بانكي مشـتري  

Akerlof ،1970 ؛ واستيگليتز و وايسStiglitz and Weiss ،1981  بعـالوه .(
از عقد  قبلاهميت دستيابي به اطالعات دربارة متقاضي وام تنها به مرحلة 

از  پـس شود، بلكه نحوة اجراي مطلوب مفاد قرارداد را  قرارداد محدود نمي
گيرد. بـراي نمونـه كارفرمـائي را در نظـر آوريـد كـه        عقد آن نيز در بر مي

دار. ايـن   گذاري مدت سرمايه متقاضي وامي است به منظور تحقق يك پروژة
تواند از لحظه اخذ وام تا اجرا چندين مرحله را از توليد تـا توزيـع    پروژه مي

طي كند و چند سالي به طول انجامد. اعطاي وام در چنين مواردي مستلزم 
كار كارشناسي و از نزديك دربارة چگونگي كيفيت اجرا و مديريت پروژه در 

غير اين صورت معلوم نخواهـد بـود كـه وام     طول مراحل گوناگون است. در
شود. بعالوه اگر بانك به موقع و از نزديـك در   اخذ شده صرف چه كاري مي

جريان نحوة استفاده از وام در مراحل گوناگون قرار نگيرد، عدم سوددهي و 
غيركارائي پروژه مزبور متضمن خطر جدي عدم بازپرداخت وام خواهد بـود.  

گفتيم هـر چقـدر مبلـغ وام اعطـائي بيشـتر، بانـك        همان طوري كه باالتر
گرفتارتر و اسيرتر در دست بدهكار خواهد بود و بدين منظور مجبور خواهد 
بود تا به نحوي با او به توافق برسد و حتي يحتمل بـه او وامهـاي جديـدي    
واگذار كند تا وي را از خطر ورشكستگي نجات داده، با به فرجـام رسـاندن   
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رر و زيان بانك را به حداقل كاهش دهـد. ايـن پديـده را در    پروژه، مقدار ض
گوينــد كــه هــيچ ربطــي بــه  (Moral Hazard)» خطــر اخالقــي«اقتصــاد 

ندارد و تنها ناظر بر امكان در پيش گرفتن رفتاري فرصت طلبانـه  » اخالق«
از جانب يكي از طرفين معامله است كه پس از عقد قرارداد به زيـان طـرف   

بدين واسطه طرف مقابل را ناگزير از پرداخت مبالغي كنـد   ديگر بيانجامد و
كه صرفاً ناشي از در پيش گرفتن رفتار فرصت طلبانه مزبور بوده است. هـر  
دو نوع خطر ياد شده (پيش و پس از عقد قرارداد) در نظام مالي كـه در آن  

كننـدگان و متقاضـيان    گري فيمابين عرضه بانكها نقش اصلي را در ميانجي
گري جاي خود  يه بعهده دارند كمتر است تا در نظامي كه اين ميانجيسرما

كنندگان و متقاضيان سرمايه در بـازار   را به مواجهه مستقيم فيمابين عرضه
را از » خـوب «تـوان براحتـي مشـتري     دهد. در مورد اخير، نه مي بورس مي

د از عقـد قـراردا   پـس توان  از عقد معامله تفكيك كرد، و نه مي قبل» بد«
دربارة نحوه استفاده از سرمايه از جانب متقاضـي سـرمايه تحقيقـي بعمـل     

كنند. مسـئلة اصـلي    نفسه معجزه نمي آورد. الزم به تذكر است كه بانكها في
المثل در رژيم انباشت جديد، بانكها كه ديگر نـه   نحوة عملكرد آنهاست. في

صـلي بـازار   ميانجي عرضه و تقاضاي سرمايه بلكه خـود يكـي از بـازيگران ا   
گـر ديگـر    شند در معرض همان خطراتي هستند كه هـر معاملـه  با سهام مي

ميليارد يورو در ژانويه  9/4بازار بورس. آخرين نمونة جالب آن زياني بالغ بر 
در معامالت مالي از جانب بانـك معظـم فرانسـوي سوسـيته ژنـرال       2008

(Société Générale) نـك آقـاي ژروم   بود كه به حساب يكي از كارمندان با
نوشته شد و پروندة اين افتضاح مالي كه ارتبـاط   (Jérome Kervielكرويل 

مستقيمي با بحران ساب پرايم ندارد همچنـان در دسـتگاه قضـائي فرانسـه     
  گشوده است.

بدين سان ريسك سيستميك خطر ذاتـي رژيـم انباشـت جديـد اسـت و      
انـد. يـادآوري    بحرانهاي مالي در طول دهـة نـود مـيالدي همـزاد آن بـوده     

كرنولوژي تاريخي بروز اين بحرانها مؤيد آن است كه رژيم انباشت جديد در 
وهلة اول خطرات خود را در كشـورهاي رشـد يابنـده و در حـال انتقـال، و      

داري منجمله اياالت متحدة آمريكا در  سپس در كشورهاي پيشرفته سرمايه
ر نقطة عطفي در زيـر  قرن بيست و يكم آشكار كرد. بحران مالي جهاني اخي

سؤال بردن اين الگوي جديد انباشت است كه پيشتر كارنامه منفي خـود را  
  در ساير نقاط جهان آشكار ساخته بود.

بـا تركيـدن حبـاب     1990اگر تاريخچه بحرانهاي مالي اخير را از ژانويـه  
ترديد تنزل ارزش پـزوي مكزيـك و    زي مالي در ژاپن پي گيريم، بيبا سفته

سرفصل جديدي در بحرانهـاي   1994تصادي آن كشور در دسامبر بحران اق
موسـوم  » سامبا«و » تكيال«مالي بعدي آمريكاي التين بود كه به بحرانهاي 

گـذاري انگلسـتان    ترين بانك سرمايه قديمي 1995اند. متعاقباً در سال  شده
شاهد شـروع   1997ورشكست گرديد. ژوئيه سال  (Barings)به نام بارينگز 

اي از بحرانهاي پولي و مالي در كشورهاي آسياي جنوب شرقي بـود   رهزنجي
بـه روسـيه و سـپس     1998كه شوك ناشي از آن در تداوم خـود در سـال   

بحران مالي بـه بازارهـاي آمريكـا     1998آمريكاي التين رسيد. در سپتامبر 
گـذاري آمريكـائي    نيز سرايت كرد و سـبب ورشكسـتگي صـندوق سـرمايه    

گرديـد.   (Long Term Capital Management LTCM)م مشهور ال.ت.س.ا
هــاي وابســته بــه تكنولــوژي جديــد در وال  ، ارزش ســهام2000در مـارس  

استريت سقوط كرد و به تركيدن حباب شركتهاي اينترنتي شـهرت يافـت.   
بحران بدهي در آرژانتين بروز كرد و در فرداي سـقوط دو   2001در ژانويه 

شــركت عظــيم  2001ســپتامبر  12ر آســمان خــراش نيويــورك يعنــي د
  ورشكسته اعالم شد. (Enron)معامالت مالي در حوزه انرژي، انران 

شـاهد سـقوط غـول مخـابراتي جهـان ورلـدكام        2002آوريل تـا ژوئيـه   
(World.com)  بود و بدينسان پايان دورة رونق رژيم انباشت جديد را نشانه

، رئـيس  (Alan Greenspan)زد. تنها از اين به بعد است كه آلـن گرينـزپن   
اسبق بانك مركزي اياالت متحدة آمريكا (فدرال رزرو) به مدت نوزده سـال  

گيرنـده و مـالي ايـاالت متحـده بـه مائسـترو        كه در ميان محافـل تصـميم  
(Maestro)  مشهور بـود (نـگ بـه وودوارد    » رهبر اركستر«ياWoodward ،

ـ 2000 انكي، عرصـة معـامالت   )، تالش كرد با پائين نگاه داشتن نرخ بهرة ب
مسكن را براي معامالت مالي سودآور بگشايد و بدين ترتيب جانشيني براي 
بازار سهام شركتهاي اينترنتي و خدماتي جديـد بيابـد كـه ديگـر در بـازار      
بورس ستارة اقبال خود را از دست داده بودند. بدينسان حباب بازار مسـكن  

گرينزپن شـكل گرفـت،    به ياري سياستهاي 2001-2008كه طي سالهاي 
شوند و اين حبابها  دومين موج پس از تركيدن حباب اينترنتي محسوب مي

باشند كه ازقبل حبابهـاي   جملگي محصول مستقيم رژيم جديد انباشت مي
بخشند. به همين اعتبار نيز اگرچه شكل بـروز   مالي به حيات خود تداوم مي

ــازار اعتبــاراتي مســ  ــا ســقوط ب كن يــا ســاب پــرايم بحــران مــالي اخيــر ب
(Subprime)  هـاي آن را نبايـد بـه     شود، اما ريشه تعريف مي 2007در اوت

حوزة معامالت مسكن محدود كـرد. قابـل ذكـر اسـت كـه پـس از بحـران        
هـاي بانـك نـورترن     ، حكومت بريتانيا سـپرده 2007پرايم در سپتامبر  ساب
بودنـد  را كه در معرض ورشكسـتگي قـرار گرفتـه     (Northren Rock)راك 

ملـي شـدن ايـن بانـك را اعـالم       2008فوريه سـال   17تضمين كرد و در 
هـا   ها نه فقط در دورة تاچر ابتكار خصوصي سازي داشت. بدينسان انگليسي

بدست گرفتند، اين بار نيز ابتكار ابداع روش ملـي كـردن    1979را در سال 
  ند.بانكها را براي نجات از خطر ورشكستگي به آمريكائيان معرفي كرد

  
  بخش سوم:

  هاي مسموم و ديون خارجي پرايم، ماجراي سهام بحران ساب 

را در سياسـتهاي   (Subprime)پرايم  بحران اخير موسوم به ساب  
 Alan)بانك مركزي اياالت متحده (فدرال رزرو) در دوران رياست گرينزپن 

Greenspan)       مبني بر نرخ بهره بـانكي نـازل از يكسـوي و عـدم كنتـرل و
از سـوي ديگـر جسـتجو     (Deregulation)رت دولتي بر معامالت مـالي  نظا
  ).2008؛ فلپس، b 2008و  a2008كنند (نگ به استيگليتز،  مي

نرخ بهره بانكي نازل يا پول آسان شرايط را بـراي خريـد مسـكن مسـاعد     
سازد، اما براي خريد مسكن عالوه بر اين عامل مساعد، متقاضي وام بايد  مي

الزم براي پيش پرداخت اوليه برخوردار باشد و مضـافاً موقعيـت   انداز  از پس
شغلي و ميزان درآمدش بايد بتواند تكافوي بازپرداخـت اقسـاط ماهيانـه را    

هـاي مـالي بـه     بنمايد. حال اگر بانكها رأساً و يا از طريـق داللهـا و واسـطه   
اشخاصي كه فاقد چنين شـرايطي هسـتند وام واگـذار كننـد و در ازاي بـه      

هايشان را بيمـه كننـد، ميـزان     ن گرفتن منازل مسكوني، بازپرداخت وامره
يابد. متناسب با افـزايش تقاضـا،    تقاضاي خريد مسكن به شدت افزايش مي

يابـد و ايـن امـر بـه نوبـه خـود بـر تعـداد          قيمت مستغالت نيز افزايش مي
افزايد چرا كه با توجه بـه نـرخ بهـره پـائين و      متقاضيان وامهاي مسكن مي

العاده آسان اخذ وام از يكسوي، و بـاال رفـتن قيمـت مسـكن از      شرايط فوق
شود. با توجه به فزوني قيمت  مورد مي سوي ديگر، نگراني بازپرداخت وام بي

تصاعدي مسكن نسبت به ارزش وام اخذ شده، محاسـبة اقتصـادي عقالئـي    
كته الوصف در اين محاسبه اقتصادي يك ن كند. مع نيز به جز اين حكم نمي

ماند: هـر آئينـه عـدم بازپرداخـت ديـون از جانـب وامـداران         از نظر دور مي
موردي و تصادفي نبوده بلكه جنبـه عمـومي داشـته باشـد و بعـالوه عـدم       
پرداخت ديون از جانب برخي موجب عدم پرداخت سايرين نيز گردد، يعني 
ريسك ناشي از عدم پرداخت وام خصلتي سيستميك داشـته باشـد، در آن   

ت بسياري از منازل مسـكوني كـه در رهـن بانكهـا و مؤسسـات مـالي       صور
اند در معرض فروش قرار خواهند گرفت. نتيجتاً با عرضه وسيع مسـكن   بوده

و تنزل تقاضاي آن، بهاي مستغالت چندان كاهش خواهد يافت كـه حتـي   
ها را نخواهد كرد. به عبارت ديگر، آن چه براي يـك   تكافوي بازپرداخت وام

در غيــاب ريســك سيســتميك بلحــاظ محاســبه اقتصــادي عقالئــي فــرد و 
اي از افراد و با وجـود ريسـك سيسـتميك     شود، براي مجموعه محسوب مي
ست. اين همان وضعيتي است كه در بحران مـالي اخيـر رخ داد.    غيرعقالئي

اما براي فهم بهتر مكانيزمهاي ايـن بحـران و نحـوة تكـوين آن الزم اسـت      
  ا يك به يك مطالعه كنيم.  عناصر گوناگون آن ر

  ) نرخ بهره بانكي نازل1
همان طوري كه پيشتر خاطرنشان شدم، سياست پائين نگاه داشتن نـرخ  

-2006بهره بانكي در تمام طول دوران رونق معامالت مسـكن يعنـي دورة   
از جانب آلن گرينزپن تعقيب شد. اين سياست الزمة رژيـم انباشـت    2001

اسـت، چـرا كـه افـزايش قيمـت اوراق بهـادار       جديد متكي به ارزش سهام 
باشد. پيش از حباب مسكن، طي سـالهاي   مستلزم پائين بودن نرخ بهره مي

همين نرخ پائين بهره بانكي موجبات رونق سهام شـركتهاي   2000-1995
اينترنتي و خدماتي جديد شد. در آن دوران بسياري از آمريكائيان از بانكها 

ه مصرف معامالت اوراق بهادار در بازارهـاي بـورس   گرفتند تا آن را ب وام مي
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برسانند. پس از تركيدن حباب اينترنتي، حباب مسكن شكل گرفت. اين بار 
  اما شهروندان معمولي آمريكائي به خريد مسكن تشويق شدند.

  ) محصوالت مالي خارج از هرگونه كنترل دولتي2

نجمله آنان كـه  تشويق عموم شهروندان آمريكائي به دريافت وام مسكن م
هـاي مزبـور    از استطاعت مالي بازپرداخت برخوردار نبودند نيازمند بيمه وام

هـاي اعطـائي از    گيـرد؟ بيمـه وام   اي صورت مي است. اين بيمه به چه شيوه
جانب بانكها به اشخاص از طريق مداخلـه طـرف سـومي در معاملـه انجـام      

ن مبالغ ثابت مستمري ، در ازاي آدار را بيمه كرده شود كه ديون ريسك مي
گذاري  كند. به اعتبار همين بيمه، بانكهاي سرمايه از جانب بانك دريافت مي

توانند از دفـاتر حسـابداري خـود     مي (J.P. Morgan)همچون ج.پي.مورگان 
ريسك عدم بازپرداخت را حذف كنند و ذخاير ارزي خود را آزاد كنند. ايـن  

ــ (CDS)نحــوة بيمــه را اختصــاراً س.د.اس   (Credit Default Swaps)ا ي
نامند كه همانا بيمه اعتبارات داراي ريسك باالي عـدم پرداخـت اسـت.     مي

س.د.اس يكي از انواع اوراق بهادار (موسوم به وامهاي مسموم)اسـت كـه از   
شود. ايـن نـوع    محسوب مي (Financial Derivatives)زمرة مشتقات مالي 

كنـد، ارزش آنهـا را بـه     جمع مـي دار را  هاي ريسك محصول مالي، كليه وام
رساند. به يـك تعبيـر آن را    كند و به فروش مي قطعات كوچكتر تقسيم مي

توان به گيروس يا دونركباب تشـبيه كـرد كـه حاصـل مخلـوط كـردن        مي
گوشتهاي مختلف است، با اين تفاوت كـه همـة ايـن گوشـتها خطرنـاك و      

د آن است كه گويا دار باشند. پيشفرض ابداع اين محصول مالي جدي ريسك
توان ديوني را كه در معرض ريسك سيسـتميك قـرار دارنـد بـه همـان       مي

المثـل بيمـه    اي بيمه كرد كه محصوالت فاقد ريسك سيستميك. فـي  شيوه
اتومبيل كه متضمن بيمه حوادث رانندگي است براين فرض منطقي استوار 

ه است كه تصادف شخص بيمه شده سبب افزايش خطر تصادف ديگـر بيمـ  
باشد. روشهاي كالسيك بيمه ناظر بر چنين موارديست كـه در   شدگان نمي

هاي مشكوك، اما، از مقولة ديگـري   آنها ريسك سيستميك وجود ندارد. وام
هستند چرا كه در معرض ريسك سيستميك قرار دارنـد. س.د.اس حاصـل   

هاي مشكوك است و به ايـن   تعميم روشهاي كالسيك بيمه در خصوص وام
دار بـزرگ آمريكـائي از آن بـه     سـرمايه  (Warren Buffett)ن بافت دليل وار

  نام برده است. » سالحهاي مالي كشتار جمعي«عنوان 
گـردد. اولـين    باز مي 1994پيدايش س.د.اس به چهارده سال پيش يعني 

توسـط ج.پي.مورگـان، مجتمـع     1994-97معامالت س.د.اس طي سالهاي 
 Bankers)و تراست بانكداران  (Swiss Bank Corporation)بانكي سوئيس 

Trust)  به بعد، بانكهاي تجاري و شـركتهاي بيمـه نيـز     1999انجام شد. از
بـراي   2003اجازه يافتنـد بـه معاملـه س.د.اس مبـادرت ورزنـد. در سـال       

نخستين بار شاخص معامالت اين نوع محصـول مـالي در بازارهـاي بـورس     
معـامالت ايـن نـوع    حجـم كـل    2004-2008بوجود آمـد. طـي سـالهاي    

به  2008چنان شتابي به خود گرفت كه سرانجام در تابستان  محصوالت آن
-50، صـص  Philips ،2008تريليون دالر رسيد (نگ بـه فيليـپس    62رقم 
در حدود صد ميليـارد   2000)، حال آن كه حجم اين معامالت در سال 44

الي سپتامبر ). پس از بحران عظيم م27، ص 2008دالر بود (نگ به فروهر، 
تريليون دالر كـاهش   55تريليون دالر به  62، حجم اين معامالت از 2008

هـاي معاملـه شـده در بـورس      برابر ارزش كـل سـهام   4يافت كه به تنهائي 
باشد. اين رقم ابعاد و اهميت تعيين كننده اين نوع محصوالت  نيويورك مي

اعتبارات رهني  مالي را در تكوين حباب اخبر و نيز سقوط شركتهاي معظم
و نيـز   (Freddie-Mac)و فردي ـ مك   (Fannie-Mae)همچون فاني ـ ماي  

-AIG)يـا اي.آي.جـي   » المللـي آمريكـا   گـروه بـين  «شركت معظـم بيمـه   

American International Group) نمايد. آشكار مي  
باشـند و در   اين نوع محصوالت مالي از هرگونـه كنتـرل دولتـي آزاد مـي    

» عـدم تنظيمـات و مقـررات دولتـي    «فلسـفه نئـوليبرالي   تطابق كامـل بـا   
ــن   Deregulation(درگالســيون  ــه از اي ــر دو نمون ــروري ب ــد. م ــرار دارن ) ق

» آرم«و  (Alt-A)» آلـت ـ آ  «موسـوم بـه   » سالحهاي مالي كشتار جمعي«
(ARM-Adjustable Rate Mortgage)  ــي ــه را واضــح م ــن نكت ــازد.  اي س

ـ «محصوالت بيمه رهني موسوم به  هـاي   بـه منظـور تضـمين وام   » ت ـ آ آل
هائي كه بـراي ايـن گونـه محصـوالت      مسكن اختراع شدند. داللها و واسطه

اي  كنند براي ارزيابي دربارة موقعيت متقاضيان وام پرسشـنامه  بازاريابي مي
كنند. مطابق گزارش مؤسسه تحقيقاتي پيرامـون   را در گفتگو با آنان پر مي

تقريباً كليه ايـن   (Mortgage Asset Research Institute)هاي رهني  دارائي
گيرنـد    ها در اختيار بانكها قرار مي ها كه از جانب دالالن و واسطه پرسشنامه

كننـد، و نيمـي از    دربارة درآمد متقاضيان وام الاقل تا پنج درصد مبالغه مي
ها درآمد متقاضيان را پنجاه درصد بيش از مبلغ واقعي اعالم  اين پرسشنامه

  ).5، ص Lordon ،2008دارند (نگ به لوردون  مي
از ويژگــي ديگــري برخــوردار  (ARM)محصــوالت مــالي موســوم بــه آرم 

هستند و آن عبارتست از واگذاري وام بـه متقاضـيان بـا انعطـاف در مـورد      
تاريخ شروع بازپرداخت ديون. دالالن مالي به منظور جلب مشـتريان فاقـد   

كننـد كـه در    ضعيف مالي بدانان پيشنهاد مي انداز اوليه و بنيه هرگونه پس
سالهاي اول يا دوم دريافت وام از پرداخت هرگونه بهره معاف باشند و مبلغ 
بسيار ناچيزي مثالً يك درصد وام را پرداخت كنند و تنها از سال سـوم بـه   

ها و اصل وام مبادرت ورزند. اين انعطـاف در تـاريخ شـروع     بازپرداخت بهره
 63معناي آن است كـه در سـالهاي بعـد متقاضـي بعضـاً تـا       بازپرداخت به 

درصد درآمد خود را بابت وام پرداخت خواهد كرد. الزم به تذكر اسـت كـه   
انـد بـه    واگذار شده 2006كه از ژانويه  (Alt-A)هاي آلت ـ آ   درصد وام 16

افـزايش   2009انـد. ديركردهـا قاعـدتاً در سـال      ماه ديركرد داشته 2مدت 
تداوم خواهند يافت. اين امر طبعاً به تجديـد   2011ت و تا سال خواهند ياف

سـال تـأخير را    5تـا   3ها خواهد انجاميد و  بندي موعد بازپرداخت وام زمان
هـاي مسـموم در    موجب خواهد شد. بنابراين تصور فائق آمدن بـر ايـن وام  

دهـد. بعـالوه    پردازي است كه هيچكس به خود اجازه نمي كوتاه مدت خيال
ميليـارد دالر تخمـين زده    855هاي ناشي از سـاب پـرايم    ميزان بدهي اگر
  شود، مقدار وامهاي رهني موسوم به آلت ـ آ هزار ميليار دالر است! مي

» ســالحهاي مــالي كشــتار جمعــي«گســترش و تكثيــر انــواع گونــاگون 
» اوراق بهادار مسـموم «يا » هاي رهني مسموم وام«(س.د.اس) كه امروز به 

انـد. ارزش ايـن    اند از هرگونه كنترل و نظارت دولتي بدور بوده شهرت يافته
محصوالت كه در ظرف چهار سال اخير به چهار برابر حجم معامالت بورس 
نيويورك افزايش يافته است، بر پايه اطالعاتي كامالً غلط درباره بنيه مالي و 

بنـا بـه   باشند. هيوالي مزبور كه  قدرت بازپرداخت متقاضيان وام استوار مي
، از هـر  »وال اسـتريت را بلعيـد  «)، Philips) ،2008تشبيه گوياي فيليپس 

  قيد و بند و زنجيري آزاد بوده است.
بنابراين نرخ بهره نازل و فقدان كنترل و نظارت دولتي دو عامل اصـلي در  

اند، و اين هر دو عامل البته دو جنبـة رژيـم    پيدايش بحران مالي اخير بوده
باشند كـه در بخـش قبـل     داري مي مدل آمريكائي سرمايه انباشت جديد يا

الوصف به گمان من، اين دو عامل بدون در نظر  مورد بررسي قرار گرفت. مع
گرفتن يك عامل سوم كه امروزه غالباً در مباحثات اقتصـاددانان آمريكـائي   

گيـرد در توضـيح    اعم از جمهوريخواه و دمكرات مـورد فراموشـي قـرار مـي    
است كه » گلوباليزاسيون«ران ناكافي است. نام اين عامل سوم هاي بح ريشه

المللي همچون  از هنگام فروپاشي ديوار برلين ورد زبان تمامي نهادهاي بين
المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني (گات اسبق)  صندوق بين

  بوده است و حاال يكباره از حافظه آنها رخت بربسته است.
هـاي بحـران اخيـر     ت گلوباليزاسـيون در توضـيح ريشـه   براي درك اهميـ 

يادآوري معماي اقتصاد آمريكا ضروريست. اياالت متحده آمريكا كشوريست 
انداز خانوارها نزديك به صفر  و در برخـي فصـول    كه در آن ميزان نرخ پس

منفي بوده است. بعالوه مخارج آمريكـا در خـارج از مرزهـاي آن متعـدد و     
ــزرگ و طــوالني در  هنگفــت اســت. ايــن ك شــور همزمــان در دو جنــگ ب

افغانستان و عراق درگير اسـت كـه بنـا بـه محاسـبات اسـتيگليتز و بيلمـز        
Stiglitz and Bilmes ،2008تريليـون دالر دارد. البتـه    3اي بالغ بر  ) هزينه

 (Cash Accounting)» حسـابداري نقـد  «از آنجا كه دولت آمريكا بـر پايـه   
كنـد، معـامالت را تنهـا در لحظـه اجـرا منظـور        ي ميدفاتر خود را نگاهدار

اند به عنوان جزئي از هزينه توليد  كند. از اينرو ديوني كه هنوز نقد نشده مي
شوند و بدين اعتبار بسـياري از ديـون دولـت كـه بـه       ها كسر نمي از دارائي

المثـل در مـورد    اند. فـي  شوند هنوز به حساب نيامده نتايج جنگ مربوط مي
كند، اما عالوه  اق، اين كشور ماهيانه دوازده ميليارد دالر هزينه ميجنگ عر

بر آن ششصد ميليارد دالر هزينه از كارافتادگي سربازان آمريكـائي مجـروح   
باشد كه به حساب نيامده است. به عالوه دويست ميليارد دالر  در جنگ مي

هلك شده هزينه مربوط به بازسازي بنيه نظامي آمريكا كه بر اثر جنگ مست
است نيز در محاسبه دولت منظور نشده است. همچنين يكي از نتايج مهـم  
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جنگ با عراق افزايش بهاي نفت بـود كـه پـيش از شـروع جنـگ در سـال       
دالر براي هر بشكه بود و حال آن كه اين رقم تا تابستان  23معادل  2003
زايش به صد و پنجاه دالر افزايش يافت، كه الاقـل نيمـي از افـ    2008سال 

بهاي نفت حاصل اشغال نظامي عراق و جنگهاي داخلي در آن كشـور و در  
سطح منطقه خاورميانه بوده است. آمريكائيان بابت اين افزايش بهاي نفـت  

كردند. مضافاً اين كه در تمام طـول دوران رياسـت    نيز بايد بيشتر خرج مي
صـرف  ي اجباري بلكه تشويق مساز جمهوري بوش، سياست دولت نه ذخيره

از طريق كاهش مالياتها بوده است، و نرخ بهره نازل يا پول آسان نيز مشوق 
مهم ديگر مصرف بوده است. معماي اقتصاد آمريكا ايـن اسـت كـه چگونـه     

اندازي معادل صفر، آمريكائيان قادر به مصارفي چنين عظـيم و   عليرغم پس
يا جهاني شدن اند؟ پاسخ اين پرسش را بايد در گلوباليزاسيون  گسترده بوده

يافت: آمريكا فقط و فقط به شكرانه قروض و ديون فزاينده و نجـومي خـود   
  به خارج قادر به ادامه چنين مصرفي بوده است.

ـ  بـدهي  ريشة بحران مالي امروز نه در بـازار مسـكن كـه در    اي ه
تنها طي چهار سال گذشته بخش خصوصي  خارجي آمريكا نهفته است.
سه تريليون دالر از خارج قرض كرد. اين پـول   اياالت متحده مبلغي معادل

مستقيم و غيرمستقيم از كشورهائي نظير چـين، آلمـان، ژاپـن و عربسـتان     
سعودي به سوي آمريكا سرازير شده است كه در معامالت تجـاري خـود بـا    
آن كشور از مازادهاي تجاري عظيم برخوردارنـد (نـگ بـه مايكـل مانـدل،      

). 32، ص 2008اكتبــــر  Business Week ،13 بيـــزينس ويــــك 
هاي خود را به نهادهاي مـالي آمريكـا واگـذار     گذاران خارجي دارائي سرمايه

هاي رهني را تأمين كردند. بعبارتي  ها در آمريكا پول وام كردند و اين دارائي
اندازهاي جهاني را در كشور خود جمع كردنـد و از   ها پس تر، آمريكائي ساده

د ادامه دادند. گلوباليزاسيون براي آمريكـا منشـأ   قبل آن به مصرف انبوه خو
خير بوده است و بدون آن دولت آمريكا نظير دولت ايسلند از مـدتها پـيش   
مجبور به اعالم ورشكستگي بود. تنها تفاوت ايسـلند كـه در دو دهـة اخيـر     

داري بوده اسـت   شاگرد ساعي مكتب نئوليبراليسم و مدل آمريكائي سرمايه
مزاياي گلوباليزاسيون بود و بس. براي آمريكـا، جهـاني    همين محروميت از

شدن يعني گلوباليزه شدن ديون و قروض اين كشـور، يعنـي صـدور الاقـل     
نيمي از وامهاي مسموم به خارج، يعني تنزل قيمت دالر و صدور كاالهـاي  
آمريكائي، يعني افزايش قيمت يورو در قبال دالر و ركود پولي اروپا. آمريكـا  

هاي جنگي خود را جهاني كرده اسـت. در    ركود اقتصادي و هزينه ها، بدهي
اول و  (Bretton Woods)المللي دوران برتـون وودز   اين ميان نهادهاي بين

المللي پول چندان از اهداف اوليـه   دوم يا توافق واشنگتن نظير صندوق بين
اند  شدهداري ملي آمريكا مبدل  اند و به عامل مستقيم خزانه خود دور افتاده

كه بنا به گفته استيگليتز، رئيس جمهور آمريكا قادر نيسـت فـرق چنـداني    
بـرخالف دوران  ). b2008بين اين دو نهاد قائل گردد (نگ به استيگليتز 

پس از جنگ دوم جهاني، اقتصاد آمريكا نه تنها لوكوموتيو اقتصـاد  
جهاني نيست بلكه به عامل اصلي جهاني شدن ركود مبـدل شـده   

دين اعتبار تجديد نظر در نظم پس از جنگ جهاني دوم يا توافقات ب است.
در يكي  2008نوامبر  15برتون وودز اول و دوم گريزناپذير است و اجالس 

  هاي واشنگتن تنها نخستين گام در اين راستاست. از حومه
بدون تجديد نظرهاي اساسي در توافقات برتـون وودز و واشـنگتن، اروپـا    

روسيه قادر به روياروئي با ركود اقتصـادي نخواهـد بـود.     نظير چين، ژاپن و
كه اين بار در خارج از آمريكا با نـوائي  » نظم جديد جهاني«اين آوار جمعي 

آور پايان تفوق آمريكا بـر جهـان اسـت     بلند سر داده شده است نه تنها پيام
بلكه منادي خطري بزرگ براي اقتصاد آمريكاست: خطر سقوط اعتبـار دالر  

وان پول تنظيم كننده جهاني و تحول بحران مالي خصوصي آن به يـك  بعن
  بحران مالي دولتي تمام عيار.

بدينسان با تجديدنظر در توافقات برتون وودز و واشنگتن، تاريخ كار خود 
با سقوط ديوار برلين رها كرده  1989گيرد كه در سال  را از همانجا پي مي

  عماري نظم جديد جهاني.بود: تخريب نظم جهاني فرداي جنگ و م
  

بخش چهارم: تالش براي خروح از بحـران، نـاتواني بـازار، پـالن     
  پالسون و ادغام بانكها

مروري بر تاريخچه تكوين بحران مالي اخيـر، لحظـات تعيـين كننـده در     
شود. اشـتباه نخـواهيم كـرد     نديشي براي خروج از بحران را يادآور ميا چاره

پيگيـري كنـيم،    2008مارس  16اخير را از  هر آئينه تاريخ تركيدن حباب
گـذاري معظـم آمريكـا بـه نـام       چرا كه در اين روز يكي از بانكهاي سـرمايه 

ميليارد دالر معامالت مربوط  13400از پرداخت  (Bear Stearns)براسترنز 
به مشتقات اعتباري سرباز زد. اين رقم كه ده برابر مبلغي است كه در سال 

را بــه آســتانة  (Long Term Capital Management)، ال.ت.س.ام 1998
گذاري مزبور را به زانو درآورد. جامي  ورشكستگي كشانده بود، بانك سرمايه

 JP)گذاري ج.پ.مورگان چيس  مدير بانك سرمايه (Jamie Dimon)ديمون 

Morgan Chase)   در همان ماه مارس، بانـك براسـترنز ،(Bear Stearns)  را
  در كام خود بلعيد.

، كنگره طرحي را براي نجات مالكيت واحدهاي مسكوني 2008ژوئيه  28
چهارصد هزار شهروند آمريكائي كه به مصادرة اموال تهديد شده بودند را به 
رأي گذاشت. در همين ماه ژوئيه، دو شركت عظيم اعتبارات رهنـي آمريكـا   

ــاني ـ مــاي    كــه در  (Freddie-Mac)و فــردي ـ مــك    (Fannie-Mae)ف
پيشين نوشتار حاضـر بـه تفصـيل دربـارة آنهـا سـخن گفتـيم از         بخشهاي

بازپرداخت هزار و پانصد ميليارد دالر تعهدات مالي خود ابراز ناتواني كردند. 
از آنجا كه بسياري از شركتهاي بزرگ نظير صندوق بازنشسـتگي، صـندوق   
همياري متقابل و حتـي بانكهـاي مركـزي كشـورهاي خـارجي در ايـن دو       

گذاري كرده بودند، بقاي نظام مالي آمريكـا در گـرو حفـظ     يهمؤسسه سرما
، فـاني ـ مـاي و    2008سـپتامبر   7اين دو مؤسسه بود. بدين سبب نيـز در  

فردي ـ مك هر دو ملي شدند. هزينه اين ملي سازي بـه دويسـت ميليـارد     
  دالر بالغ شد.

 Lehman)گذاري آمريكا موسوم بـه لمـان بـرادرز     پنجمين بانك سرمايه

Brothers)         نيز در همـان نخسـتين هفتـه مـاه سـپتامبر در معـرض خطـر
ورشكستگي قـرار گرفـت و عليـرغم تمـامي مـذاكرات، حـدس و گمانهـا و        

داري ملي و بانـك مركـزي    هاي فيمابين اربابان وال استريت، خزانه زني چانه
تصـميم   (Paulson)سپتامبر، پالسون  14و  13(فدرال رزرو) در آخر هفته 

وشت اين بانك را به بازار واگذارد. بـازار امـا، در نهايـت نـاتواني،     گرفت سرن
اعالم داشـت و در پـي آن،    2008سپتامبر  15ورشكستگي اين بانك را در 

 Bank)اضطراب عمومي نظام مالي را فرا گرفت. در همين روز بانك آمريكا 

of America) مريل لينچ ،(Merril Lynch) .را به تصاحب درآورد  
نجـات  سپتامبر، حكومت و بانك مركزي انديشـه   16اي اين روز، در فرد

مؤسسات مالي در حال ورشكستگي مـالي را رهـا كردنـد و     مورد به مورد
عليرغم ميل و دكترين اقتصادي خود ناتواني بـازار را پذيرفتنـد و سياسـت    

 9/79دولت از موسسات مالي را در پيش گرفتند. از اينرو حمايت عمومي 
» المللــي آمريكــا گــروه بــين«ه شــركت بيمــه معــروف بــه درصــد ســرماي
 85را بـه مبلـغ    (American International Group, AIG)(اي.آي.جـي)  

  ميليارد دالر خريداري كردند.
سپتامبر، براي نخستين بار، واشـنگتن پيشـنهاد    19سه روز بعد در تاريخ 

كـه از جانـب   بانكها را اعالم داشت. اين طـرح  » اوراق بهادار مسموم«خريد 
كاخ سفيد مورد حمايت واقع شد به طرح پالسون شهرت يافت. هزينه ايـن  
طرح بـالغ بـر هفتصـد ميليـارد دالر بـود. الزم بـه يادآوريسـت كـه هـدف          
مداخالت دولتي در تمام طول اين مدت نـه نجـات بانكهـاي تجـاري بلكـه      

ظـام  پـذير ن  گذاري بود كه حلقات آسـيب  شركتهاي بيمه و بانكهاي سرمايه
اما از اين پس بحران مالي به بحران بـانكي و  دادند.  مالي را تشكيل مي

بحران نقدينگي تحول يافت. بانكها از اعتبار وام به يكـديگر و بـه   
شركتها اجتناب ورزيدند و خطـر كمبـود نقـدينگي تمـامي نظـام      

به گفته داهيانه اقتصاددان برجسـته اتريشـي ژوزف    اعتباري را فلج كرد.
ــ ــويس ش ) نظــام Joseph Allois Schumpeter)]1912 [1968 ومپتر ال

دارانـه   نظـام اعتبـاري و ابتكـارات سـرمايه    «داري تركيبـي اسـت از    سرمايه
فلج نظـام اعتبـاري مقدمـه سـقوط اقتصاديسـت و ايـن امـر        ». كارفرمايان

باالخص براي شركتهاي آمريكائي كه اساساً براي تأمين نيازهاي مالي خـود  
  آميزي دارد. اند ابعاد فاجعه تكيبه اعتبارات م

متناظر با تعميق بحران از ماه ژوئيـه تـا مـاه سـپتامبر، ميـزان كمكهـاي       
شـد   ميليارد دالر تخمين زده مـي  50تا  25دولتي كه در ابتدا در محدودة 

به رقم هفتصد ميليارد دالر جهش يافت. اين تحول كيفي كه نشان از عمق 
شت در عين حال بازتاب تغيير نگرش و تغيير و ابعاد بحران مالي و بانكي دا

سپتامبر  16موضع واشنگتن پيرامون ميزان مداخلة دولت در اقتصاد بود. از 
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بــه بعــد، نــه تنهــا وال اســتريت بلكــه كــاخ ســفيد و بانــك مركــزي نيــز  
  سوسياليست شدند.

ــاريخ  ــدمن ســاكز  21در ت و مورگــان  (Goldman Sachs)ســپتامبر، گل
گـذاري   جايگاه خود را به عنوان بانك سـرمايه  (Morgan Stanley)استانلي 
مند شوند. چهـار روز بعـد،    كنند تا بتوانند از طرح نجات دولت بهره رها مي

انداز يـا هميـاري متقابـل آمريكـا      سپتامبر، اولين صندوق پس 25در تاريخ 
از جانب مقامات دولتي  (Washington Mutual-WaMu)» وامو«موسوم به 
 9/1د و فعاليتهاي بانكي آن بـا قيمتـي نـازل يعنـي بـه مبلـغ       شو بسته مي

شود. بدينسان ج.پ.مورگـان تحـت    ميليارد دالر به ج.پ.مورگان واگذار مي
ــون   ــامي ديم ــديريت ج ــك    (Jamie Dimon)م ــارس بان ــاه م ــه در م ك

را بـه تصـاحب درآورده بـود، بـا      (Bear Stearns)گـذاري براسـترنز    سرمايه
يكي از سه غول مالي اياالت متحده آمريكا شد. دو  تبديل به» وامو«تصرف 

غول ديگر كه در طول همين دوره با ادغام بانكهـاي در حـال ورشكسـتگي    
 Bank of)حضور نيرومند خود را اعالم داشـتند عبارتنـد از بانـك آمريكـا     

America)  و سيتي كورپ(Citicorp)    چنانكه پيشتر اشـاره كـرديم، اولـي .
سپتامبر مريل لينچ را بلعيد و دومي يعني سيتي  15ر يعني بانك آمريكا د

سپتامبر عمليات بـانكي واچوويـا    29كورپ به ياري ج.پ. مورگان در تاريخ 
(Wachovia)  ميليـارد دالر زيانهـاي    42را تحت كنترل درآورد و به ميزان

  بالقوه را در حوزة اعتبارات رهني جذب كرد.
گرفتنـد كـه بـه داليـل      در بـر مـي  هر دو گروه جمهوريخواه و دمكرات را 

ورزيدنـد. ايـن امـر وال اسـتريت و تمـامي       مختلف با اين طرح مخالفت مي
بازارها و مسئولين را در سراسر جهان به هراس افكند و نتيجه بالفصـل آن  

به ميزان هفت درصد بود. اگرچه در  (Dow Jones)سقوط شاخص دوجونز 
قويت شدند، اما براي ارائه مجدد فرداي آن روز بازارهاي بورس تا حدودي ت

برنانك تغييرات متعددي در آن طرح بعمل آمد تا با -طرح مشترك پالسون
چرب كردن سبيل اين يا آن نماينده جمهوريخواه و دمكرات رأي موافقـت  
آنان خريداري شود. بدينسان صد و پنجاه ميليارد دالر بخشـودگي ماليـاتي   

تري از نمايندگان را بـه خـود جلـب    در طرح جديد بايد حمايت تعداد بيش
  ).c2008كرد (در مورد اين تمهيدات نگ به استيگليتز،  مي

 25رأي موافـق و   74سرانجام در تاريخ اول اكتبر، طرح اصـالح شـده بـا    
رأي  263اكتبـر بـا    3رأي مخالف در سنا بـه تصـويب رسـيد و سـپس در     

رد. خالصـه كنـيم:   رأي مخالف مهر تأييد كنگره را نيز اخذ ك 171موافق و 
از هنگام تركيدن حباب مسكن در ماه مارس تا زمان تصويب طرح پالسـون  

، مجموعاً هفت ماه زمان الزم بـود تـا تـدابيري    2008اكتبر  3ـ برنانك در 
براي خروج از بحران مالي انديشه شود. سرعت اقدام واشنگتن نـه تنهـا در   

بحـران مـالي ژاپـن در     بلكه حتي در مقايسه با 1929قياس با بحران سال 
توان گفـت كـه حتـي طوفـان      دهة نود ميالدي چشمگير بود. به جرأت مي

كاترينا موجب برانگيختن يك صدم تالش دولتمردان آمريكا به ميزاني كـه  
هاي ماه سـپتامبر   در بحران مالي اخير تبارز يافت، نشد. باالخص آخر هفته

ابعاد گوناگون با شركت شاهد برگزاري صدها و هزاران نشست و اجالس در 
سران كشورها، سالطين مالي و بانكي و اربابـان بازارهـاي بـورس در چهـار     
گوشه جهان بود كه همچنان در اين مـاه اكتبـر و روزهـاي آغـازين نـوامبر      

شود. شيپور بيدارباش عمومي در اروپا نيـز نظيـر آمريكـا در مـاه      دنبال مي
  سپتامبر نواخته شد.

، بريتانيا مؤسسه اعتبارات رهني رادفورد و برينگلـي  سپتامبر 29در تاريخ 
(Bradford & Bringley)    ميليـارد   72را بخشاً ملي كرد، بدين معنـي كـه

دالر وامهاي اين مؤسسه را تحت كنترل درآورد و عمليات مالي خردتـر آن  
واگـذار كـرد. در همـين روز     (Santander)را به بانـك اسـپانيائي سـانتاندر    

درصد سهام بانك فـورتيس   49هلند، بلژيك و لوكزامبورگ  مقامات دولتي
(Fortis)  ميليــارد دالر خريــداري كردنــد. بعــالوه بانــك  2/16را بــه مبلــغ

مركزي آلمان يك خط اعتباري دولتي پنجاه ميليارد دالري بـراي شـركت   
  تأمين نمود. (Hypo)تجاري مستغالتي گروه معامالت ملكي هيپو 

از سـه   (Dexia)انك فرانسـوي ـ بلژيكـي دكسـيا     سپتامبر ب 30در تاريخ 
  ميليارد دالر سرمايه دريافت كرد. 2/9دولت اروپائي مبلغ 

اكتبر، نيكوال سـاركوزي بعنـوان رئـيس شـوراي اروپـا،       4در تاريخ شنبه 
سران چهار كشور معظم اروپائي، فرانسـه، آلمـان، انگلسـتان و ايتاليـا را در     

د كـه از بانكهـاي اروپـائي كـه درگيـر      پاريس گرد هـم آورد. او متعهـد شـ   

مشكالت و تنگناهاي مالي هستند حمايت بعمل آورد. معهذا ايدة تأسـيس  
يك صندوق مشترك اروپائي براي حمايت از بانكها بدليل مخالفـت آلمـان   

  به نتيجه نرسيد.
كشـور اروپـائي    27ي به نام ا اكتبر، نيكوال ساركوزي طي بيانيه 6دوشنبه 

دارند كه همة آنـان   تمامي رهبران اتحاديه اروپا اعالم مي« اشعار داشت كه:
» از تمامي تدابير الزم براي تضمين ثبات نظام مالي استفاده خواهنـد كـرد  

  ).2008اكتبر  6(نگ به لوموند، 
اكتبر، وزراي اروپائي امور ماليه به توافقي دست يافتند كه بـه   7شنبه  سه

ا مبلغ پنجـاه هـزار يـورو افـزايش     هاي بانكي را ت موجب آن ضمانت سپرده
اكتبـر،   8داد. اين اولين اقدام مشـترك اتحاديـه اروپـا بـود. چهارشـنبه       مي

قطارانشان  بانكهاي مركزي اياالت متحد آمريكا، اتحاديه اروپا و نيز ديگر هم
در كانادا، بريتانيا، سوئد و سوئيس به طور همزمـان و همĤهنـگ نـرخ پايـه     

ن نـيم درصـد كـاهش دادنـد تـا اعتبـارات بـانكي و        بهره بانكي را به ميـزا 
  نقدينگي الزم را براي نظام مالي تضمين كنند.

اكتبر، هفت كشور ثروتمند جهـان موسـوم بـه گـروه      10در تاريخ جمعه 
هفت در واشنگتن به توافقي در پنج نكته دسـت يافتنـد كـه مطـابق آن از     

ننـد و از همـة   حمايت ك» تمامي نهادهاي مالي داراي اهميت سيستميك«
اسـتفاده بـه عمـل    » گشايش اعتبار و گردش بازارها«ابزارهاي ممكن براي 

كشـور   20اكتبـر، برزيـل پيشـنهاد كـرد كـه گردهمـĤيي        11آورند. شنبه 
موسوم به گروه بيست كه دربرگيرنده گروه هفت و كشورهاي رشـد يابنـده   

عضـو   دولـت  185است به فورومي براي مديريت بحران مالي مبدل گـردد.  
لمللي پول طرح گروه هفت را مورد تأييد قرار دادنـد. يكشـنبه   ا صندوق بين

  اكتبر، پانزده كشور اروپائي منطقه يورو در پاريس گرد هم آمدند. 12
كشور اروپـائي نظيـر ايـاالت     15اكتبر اين  13سرانجام در تاريخ دوشنبه 

ليزه فيمابين متحدة آمريكا، پس از چند هفته مذاكره با حصول توافقي در ا
گوردون براون، آنجال مركل و نيكال ساركوزي به طرحي دسـت يافتنـد كـه    

» اوراق بهـادار مسـموم  «مبناي آن برخالف طرح پالسـون ـ برنانـك خريـد     
ميليـارد   1300نبود، بلكه هدف تزريق سرمايه به بانكهاي اروپائي تا ميزان 

ــزوم را تعقيــب ميكــرد    ــا در صــورت ل ــورو و ملــي كــردن آنه ــه ي (نــگ ب
ــر  13، ليبراســيون ــد؛ و 2008اكتب ــر  14، لومون ). انديشــه 2008اكتب

بـا   2007راهنماي اين طرح كه از جانب انگلستان پيشتر يعني در سپتامبر 
به اجرا در آمده بود، ابتـدا   (Northern Rock)ملي كردن بانك نورترن راك 

ر بـه  اكتبـ  16مورد پذيرش كشورهاي منطقه يورو قرار گرفت و سـپس در  
  كشور اروپائي عضو اتحاديه اروپا رسيد. 27امضاي 

تـر از طـرح آمريكـائي پالسـون ـ       طرح اروپائي از بسياري جهات سنجيده
برنانك بود و اولين اقدام جـدي و مـؤثر اروپـا بـا مداخلـه فعـال انگلسـتان        

شد. اين طرح متعاقباً از جانب پالسون مورد اقتباس قرار گرفت  محسوب مي
  ه تغييراتي در نحوه اجراي طرح وي انجاميد.و نهايتا ب

مطالعه و بازبيني تاريخچة تكوين بحران مالي اخير و راهجـوئي بـراي آن   
) عـدم  1ند: ك در آمريكا و اروپا، ما را متوجه سه فراز مهم در اين تحول مي

) تكـوين طـرح پالسـون ـ     2؛ (Lehman Brothers)نجات بانك لمان برادرز 
طرح اروپائي و تأثير آن بر تحول طرح پالسون ـ برنانك.  ) تكوين 3برنانك؛ 

  در ادامه به بررسي اين سه فراز مهم خواهيم پرداخت.
  2008سپتامبر  15) عدم نجات بانك لمان برادرز در 1

اند و از اين  تاكنون اقتصاددانان جوهر زيادي دربارة اين واقعه هزينه كرده
؛ ژاك 2008ت نـگ بـه لـوردون،    پس نيز خواهند كرد (دربارة اين مباحثـا 

). بسياري از اقتصاددانان دو واقعـه، يكـي   Jacques Sapir ،a&b2008سپير 
سپتامبر و دومي  15عدم مداخله خزانه داري ملي در نجات لمان برادرز در 

سپتامبر را از عوامل تشـديدكننده   29عدم رأي اعتماد به طرح پالسون در 
ه داري ملي به نجات پنجمـين بانـك بـزرگ    اند. اما چرا خزان بحران دانسته

هاي مختلفي در پاسـخ   گذاري آمريكا، لمان برادرز، نشتافت؟ فرضيه سرمايه
  به اين پرسش عنوان شده است.

برخي ايـن عـدم مداخلـه را بـه سـابقه شخصـي آقـاي پالسـون مربـوط          
اند كه پيشتر يكي از مديران گلدمن ساكز بود، شركتي كـه يكـي از    دانسته
شـد. بـدين اعتبـار     ترين شركاي تجاري لمـان بـرادرز محسـوب مـي    نزديك

وانست از شـائبه منـافع شخصـي رئـيس ايـن      ت مداخله خزانه داري ملي مي
بانك برخوردار باشد. اقتصاددانان ديگـري ايـن عـدم مداخلـه را بـه حفـظ       
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اند. سرانجام  هاي ارزي الزم براي مداخله در موارد مهمتر تعبير كرده ذخيره
انتخابات رياست جمهوري در اياالت متحده نيز بعنوان عاملي مهـم  نزديكي 

در توجيه سياسي اين عدم مداخله طرح گشته است زيرا بدينوسيله باور به 
كـاران در حـوزة اقتصادسـت     خودداري بازار كه دكترين رسمي نئومحافظـه 

  شد. مورد تأكيد واقع مي
نائي بازار و محدود كـردن  ترديد باور پالسون به توا در ميان اين داليل، بي

مداخالت دولت به موارد معين و نه در همة موارد يكي از داليل اصلي تعلل 
بود. اما به گمان من اين واقعـه در اسـاس آزمايشـي بـود پيرامـون ميـزان       

  آمادگي و توانائي بخش خصوصي در امر نجات بخش خصوصي.
آفرينـي   هد نقـش دانيم كه تاريخ نظام مالي اياالت متحده آمريكـا شـا   مي

بـود. وي بـه    1907طـي بحـران مـالي سـال      (JP Morgan)ج.پ.مورگـان  
دقيقه اوراق  20ميليون دالر نقدينگي طي  25آوري  تنهائي توانست با جمع

قرضه شهرداري نيويورك را از ورشكستگي حتمي نجات دهد، بـازار بـورس   
اي واشـنگتن را  دارد و با آوردن طال از اروپا صندوقه نيويورك را گشوده نگه

پر كند و موقعيـت پـول سـبز را اسـتحكام بخشـد. لكـن در بحـران اخيـر         
نيرومندترين سالطين بخش خصوصي به تنهائي قادر به نجات نظام نبودند. 
در اينجا بجاي يك فرد، هماهنگي يك ترويكا الزم بود. اين سه تن عبـارت  

 Jamie)يمـون  ) جـامي د 2) پالسون رئيس خزانـه داري ملـي ؛   1بودند از: 

Dimon)    مدير ج.پ.مورگان چيس، يكي از سه بانك عظيم آمريكـا پـس از
شـي   كه همراه بـا ميتسـوبي   (Warren Buffett)) وارن بافت 3بحران اخير؛ 

(Mitsubishi)      ژاپني سهام گلدمن سـاكز و مورگـان اسـتانلي را خريـداري
ـ  كرد. از سه نفر نامبرده، اولي ظاهراً عهده ه داري ملـي و دو  دار رياست خزان

نفر ديگر به بخش خصوصي تعلـق دارنـد. امـا اگـر مكـث بيشـتري دربـارة        
كنـيم كـه او نيـز ماننـد      تاريخچه آقاي پالسون بعمل آوريـم مالحظـه مـي   

بسياري ديگر از مسئولين سياستگزاري مالي و اقتصادي آمريكا از كارمندان 
  گلدمن ساكز بوده است.

ني ايالــت نيوجرســي، رابــرت روبــين فرمانــدار كنــو (Corzine)كــورزين 
(Robert Rubin)   داري، و آقـاي اسـتفن فريـدمن     دبيـر خزانـه(Stephen 

Friedman)  هر سه از  2002-2005مدير شوراي ملي اقتصاد طي سالهاي
، 2008اكتبر  3، اكونوميستاند (نگ به  مديران شركت گلدمن ساكز بوده

دولتي نه تنها در پيشـينه و  ). درهم تنيدگي سرمايه مالي و دستگاه 58ص 
گيرنـدگان دولتـي مشـهود اسـت، بلكـه       سوابق شخصي مسئولين و تصميم

نهـد كـه    بررسي پيدايش حبابهاي مالي و تركيدن آنها ترديدي بجاي نمـي 
بدون حمايت دولت، باالخص بدون سياست پائين نگـاه داشـتن نـرخ بهـره     

خوردار شود. بـه بيـاني   توانست از چنين رونقي بر بانكي، بازارهاي مالي نمي
اگرچه بازارهاي مالي همواره از كنتـرل دولتـي شـانه خـالي     ديگر، 
كنند، اما همواره خواهان برخورداري از كمك و حمايتهاي دولتي  مي
، 1994، 1989دولـت نيـز همـواره در مقـاطع بحرانـي از جملـه        اند. بوده

ا بــه كمــك آنهــا شــتافته اســت و زيانهــاي ايــن بخــش ر  1998و  1997
اگرچه از جانب » اتكا به بازار«و » اتكا به خود«سوسياليزه كرده است. شعار 
هاي متوسط و خرد بارها و بارها تكـرار شـده    نهادهاي مالي خطاب به بنگاه

انـد. از   است، اما آنها هرگز تمايلي به اعمال اين شعار در مورد خود نداشـته 
سودها مخالف رشد و سوسياليزه كردن ديدگاه آنان به همان اندازه كه 

كارآئي اقتصاديست، سوسياليزه كـردن زيانهـا بـه نفـع جامعـه و      
  تضمين امنيت اقتصاديست!

ورشكستگي لمان برادرز تأييدي بر اين واقعيت بـود كـه از ابتـداي قـرن     
بيستم تاكنون نظام مالي و دستگاه دولتي چندان در يكديگر ادغام و تنيده 

بـدون حمايـت و دخالـت فعـال دولـت       اند كه ديگر ثبات بخش مـالي  شده
هـاي   كننده نهائي كل نظام مالي و بيمـه  تصورپذير نيست. دولت نقش بيمه

(آن طـور كـه آدام اسـميت    » نامرئي بـازار «خصوصي را بعهده دارد، دست 
  داد) بدون دست مرئي و فعال دولت فلج خواهد بود. وعده مي

  2008اكتبر  3طرح مصوب پالسون ـ برنانك در تاريخ ) 2
طرح پالسون ـ برنانك از جهات متعددي مورد انتقاد قرار گرفته اسـت، از   
جملة آنها بايد از انواع بخشودگي مالياتي به مبلغ صد و پنجاه ميليارد دالر 

) به منظور جلب حمايت نمايندگان c2008نام برد كه به گفته استيگليتز (
ارتشـاء  «زي از مخالف جمهوريخواه و دمكرات به طـرح افـزوده شـد و چيـ    

كم نداشت (استيگليتز، همان منبع). در عين حال، اين طـرح فاقـد   » فاسد

هرگونه پاسخ روشن به مشكل دو ميليون آمريكائي است كـه در معـرض از   
شان قرار دارند چرا كه قادر بـه پرداخـت رهـن     دست دادن منازل مسكوني

ســتند باشــد، ني شــان كــه امــروزه از بهــاي منازلشــان بيشــتر مــي  مســكن
  ).a2008(استيگليتز، 

اوراق «مسئله اصلي، اما، انديشه مركزي اين طرح ميباشد كـه بـر خريـد    
تا ميزان هفتصد ميليارد دالر مبتني است. بدينسان دولـت  » بهادار مسموم
را بـراي وال اسـتريت   » خـوب «خرد و اوراق بهادار  را مي» بد«اوراق بهادار 

زار اوراق بهادار را از يكـديگر تفكيـك   توان صدها ه گذارد. اما چگونه مي مي
بازشناخت. بدين اعتبار روال كار پيشنهادي ايـن  » بد«را از » خوب«كرد و 

طرح فاقد شفافيت است و آن را بايد نوعي طرح خريد قروض وال اسـتريت  
كه ماليات دهندگان از اطالعات الزم و شـفافيت   توسط دولت دانست بي آن
ار باشند. اما چرا چنين طرحي را بايد راه حـل  دربارة عملكرد دولت برخورد

نـد.  ا بحران پنداشت؟ پالسون و برنانك هرگز به اين پرسـش پاسـخي نـداده   
اگرچه تأكيدات آنان دربارة لزوم خون رساني فوري به بيماري كه مجروح و 
دچار خونريزي است براي هر عقل سليمي قابل فهـم اسـت، امـا چـرا ايـن      

  بايد قطع خونريزي تلقي كرد؟خون رساني اضطراري را 
مدل آلترناتيوي كه بسياري از اقتصاددانان بر آن اتفاق نظر دارند، تزريـق  

و ملـي  » بـد «يـا  » خـوب «سرمايه به بانكها، خريداري اوراق بهادار اعـم از  
؛ Edmond Phelps ،2008كردن بانكهاي عمده است (نگ به ادموند فلپس 

دل پيشـتر در سـوئد و نـروژ     ). Paul Krugman ،2008پل كروگمن  اين مـ
 2007استفاده شد و به نتايج موفقي نائل آمد. همين مدل نيز در سـپتامبر  

اكتبر در انگلسـتان از جانـب گـوردون     8و اخيراً يعني در تاريخ چهارشنبه 
براوون تعقيب شد. وي با اعالم تزريق پنجاه ميليارد پوند اسـترلينگ و نيـز   

اي  ه براي معامالت مالي فيمابين بانكها راه تازههاي گسترد واگذاري تضمين
را به آمريكائيان نشان داد. از اينـرو هنگـامي كـه كنگـره طـرح پالسـون ـ        
برنانك را به تصويب رساند، در آن اصالحاتي به عمل آورد تا اختيار تزريـق  

اين امـر را الزامـي   آن كه  سرمايه به بانكها را به بانك مركزي واگذار كند بي
م دارد. بدينسان آمريكا از انگلستان (اگر نگـوئيم اتحاديـه اروپـا) الهـام     اعال

را بـه  » هـاي مسـموم   سهام«گرفت و طرح پالسون ـ برنانك، ايدة خريداري  
  رها كرد.» تزريق سرمايه«نفع 
  ) تفاوت طرح پالسون ـ برنانك با طرح اتحاديه اروپا3

داري  زانـه هاي اخير مقامـات بانـك مركـزي و خ    اگرچه در هفته  
اند كه با استفاده از اختياراتي كـه كنگـره عليـرغم ميـل آنـان       اعالم داشته

اند تا تدابيري مشابه اروپا اتخـاذ كننـد، امـا     بدانان واگذار كرده است، آماده
طرح پالسون ـ برنانك همچنان از يك تفاوت اساسي با طرح اتحاديه اروپـا   

ريق سرمايه بـا بدسـت گـرفتن    برخوردار است. در طرح پالسون ـ برنانك تز 
كنترل عملكرد و نحوة استفاده از وامهاي اعطائي توأم نيست. بهترين نمونه 
در اين خصوص پرداخت اولين قسط از ملبغ هفتصد ميليارد دالري مصـوبه  

اكتبـر   17كنگره است كه از جانب پالسون به بانك ج.پ. مورگان در تاريخ 
اوراق «تصميم گرفتند تا بجاي خريـد  داري  اعطا شد. بانك مركزي و خزانه

ميليارد دالر سرمايه به اين بانك تزريق كنند، اما  25، مبلغ »بهادار مسموم
  بيني نشد. در نحوة مصرف اين پول نظارت و كنترلي از جانب دولت پيش

بنا به گفته يك منبع معتبر اطالعاتي، بانك مزبور بهيچوجـه قصـد آن را   
راي واگذاري وامهاي بانكي جديـد اسـتفاده كنـد.    ندارد كه از اين سرمايه ب

بالعكس، با توجه به موقعيت طالئي ناشي از بحران، تصميم مقامـات بانـك   
مزبور اين است كـه از سـرمايه تزريـق شـده در جهـت خريـداري و ادغـام        
بانكهاي ديگر بهره گيرند، همان گونه كه ايـن بانـك در مـاه مـارس بانـك      

صـندوق هميـاري   «و در سپتامبر  (Bear Stearns)گذاري بر استرنز  سرمايه
را  (Washington Mutual-WaMu)» وامـو «موسـوم بـه   » متقابل واشنگتن

بلعيد و اكنون به يكي از سه غول بزرگ بانكي اياالت متحده آمريكا مبـدل  
  ).Joe Nocera ،2008شده است (نگ به جو نوسرا 

االت متحـده آمريكـا   داري ايـ  اين نمونه بوضوح گوياي آن است كه خزانـه 
مايلست كه بانكها يكديگر را خريداري كنند و تزريق سرمايه از ديـدگاه آن  

كند. در راسـتاي همـين    هدف تحكيم يك نظام بانكي متمركز را دنبال مي
هاي جديد مالياتي به مبلـغ   سياست دائر بر تشويق ادغام بانكها، بخشودگي

  چندين ميليارد دالر به تصويب رسيده است.
دين ترتيب طرح پالسون ـ برنانك از ابتدا تاكنون سـه بـار تغييـر يافتـه      ب
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كـرد؛   را تعقيب مي» اوراق بهادار مسموم«) در ابتدا اين طرح خريد 1است: 
) سپس با توجه به اصالحات مصوب كنگره كـه ملهـم از طـرح گـوردون     2

 الوصـف در  ) مـع 3تغييـر يافـت؛   » تزريق سرمايه«براوون بود، اين طرح به 
عمل اين تزريق سرمايه نه به منظور تشويق فعاليـت اقتصـادي و پرداخـت    

ها و تأمين نقـدينگي الزم بـراي اعتبـارات فيمـابين      هاي جديد به بنگاه وام
  بانكها، بلكه در خدمت ادغام بانكها تحول پيدا كرد.

برخالف حكومت بريتانيا كه تزريق سرمايه به بانكها را مشروط به اعطـاي  
ديد از جانب آنها كـرده اسـت، تزريـق سـرمايه از جانـب ايـاالت       هاي ج وام

متحده آمريكا به صورت غيرمشروط و در جهت خريد بانكهـا و ادغـام آنهـا    
نـد و بـدين لحـاظ    ا گذاران بخوبي دريافته شود. اين نكته را سرمايه انجام مي

نيز بازارها فاقد ثباتند چرا كـه از يـك ركـود عمـومي در هراسـند و طـرح       
سون ـ برنانك نيز بدانان اعتمادي دربارة تداوم خطوط اعتباري و تـأمين   پال

باشـد ايـن اسـت كـه      ي كه اكنون مسلم مـي ا دهد. تنها نكته نقدينگي نمي
بحران مالي اخير و مداخله فعال دولت در جهت تحول نظام بـانكي  
اياالت متحده آمريكا از يك سيستم رقابتي بـه سـوي يـك نظـام     

ت كه در آن با ادغام بانكهاي كوچكتر چند بانـك  متمركز بانكي اس
آسا تمامي صنعت بانكـداري را تحـت كنتـرل خـود      خصوصي غول

ج.پ. مورگان، سيتي كورپ، و بانـك آمريكـا سـه غـول      درخواهند آورد.
  اند. كه برندگان اصلي بحران كنونيباشند  عظيم بانكي مي

سـون ـ برنانـك    پرسش اصلي در پايان اين بخش آن است كه آيا طرح پال
دهد كه اين طـرح   راه حلي براي خروح از بحران است؟ مطالعة ما نشان مي

بيش از هر چيز به ادغام بانكهـا انجاميـده اسـت، در حـالي كـه شـركتهاي       
كوچك و متوسط كه نيازمند وام و اعتبـار هسـتند از آن بهـرة مسـتقيمي     

د نقـدينگي و  نخواهند برد. از اينرو طرح مزبور پاسخي درخور بـراي كمبـو  
تخفيف ركود اقتصادي نبوده است. اما راجع به كـارآئي ايـن طـرح در امـر     

  وان گفت؟ت فائق آمدن بر بحرانهاي مالي چه مي
در اقتصاد اصلي وجود دارد مبني بر ميزان نفوذ يك واحـد اقتصـادي بـه    

تواننـد   تناسب اندازة آن. مطابق ايـن اصـل، واحـدهاي بسـيار بـزرگ نمـي      
، چـرا كـه عواقـب    (Too big to fail)يـا ورشكسـته شـوند    شكست بخورند 

موجــب وخامــت اوضــاع و  (Externalities)جــانبي و بيرونــي ناشــي از آن 
ورشكستگي بسياري ديگر از واحدهاي اقتصادي خواهد شد كه در دادوستد 

سـه  اند. باتوجه به اين اصل، طبيعـي اسـت كـه     و معامله با آن قرار داشته
يكا همواره قادر بـه گروگـانگيري واشـنگتن    غول بزرگ بانكي آمر

باشند و صرفنظر از چگونگي هزينه كردن سرمايه تزريقي يا دامـن  
زدن به حبابهاي جديد مالي بـراي بقـاي خـود از حمايـت دولتـي      

طرح پالسون ـ برنانك منطق مدل انباشت متكي بر بازار   برخوردار گردند.
روند ادغام بانكهـا و ايجـاد چنـد    برد، بلكه با تقويت  بورس را زير سؤال نمي

  دهد. غول بزرگ بانكي آسيب پذيري بازارهاي مالي را افزايش مي
و بحـران دهـة سـي، نظـام بـانكي آمريكـا        1929در فرداي سقوط مالي 

تجديد آرايش شد تا از شكنندگي آن در برابر بحرانهاي مالي كاسـته شـود.   
ايش نقش بانكها در قيـاس  ) افز1ساختار جديد از سه مؤلفه برخوردار بود: 

) تفكيك بانكهاي تجاري از بانكهاي 2با بازار بورس براي اختصاص سرمايه؛ 
) 3؛ (Glass-Steagall)گذاري به موجـب قـانون گـالس ـ اسـتيگال       سرمايه

هاي هشتاد و نود مـيالدي دو   عدم تمركز بانكي. اگر تحوالت ساختاري دهه
ون ـ برنانك مؤلفه سـوم را نيـز از    مؤلفه نخست را زير سؤال برد، طرح پالس

  اعتبار ساقط كرده است.
  

  پايان كالم

نوشتار حاضر به بررسي بحران مالي جهاني و تحول آن به بحران بـانكي و  
كمبود نقدينگي اختصاص يافت و حال آن كه اين بحران مالي ـ بانكي تنها  

  مقدمة ركود اقتصاديست كه در پيشاروي ما قرار دارد.
اكتبر بدينسـوي،   25ر بحران مالي كنوني كه از تاريخ شنبه خصلت فراگي

كشورهاي عربي منطقه خليج فارس بـاالخص عربسـتان سـعودي، كويـت،     
ابوظبي و امارات متحده عربي را نيز دربر گرفتـه و بـه سـقوط بهـاي اوراق     

 Eliasدرصد انجاميده است (نگ به الياس و التـبالوي   7/8بهادار به ميزان 

and El-Tablawy ،2008 .مؤيد پديده جهاني شدن يا گلوباليزاسيون است (  

  

  
  

همان طوري كه در مقاله حاضر تشريح كرديم، جهاني شدن در اسـاس بـه   
هـاي جنگـي    ها، ركود اقتصادي، و هزينه معناي جهاني شدن ديون و بدهي

اكنـون در مـورد    اياالت متحده آمريكا بوده است. تأثيرات اين بحران را هـم 
 11توان مشاهده كرد. كاهش رشد اقتصادي چـين از   روسيه نيز مي چين و

تر از مرز ده درصد كه ميانگين نرخ رشد اقتصـادي   درصد، يعني پائين 9به 
چين از پايانة دهة هشـتاد بدينسـوي بـوده اسـت، بـه همـراه تنـزل رشـد         

درصد مبين اين واقعيت اسـت كـه كمتـرين     6به  8اقتصادي در روسيه از 
ي از اين بحران تنزل رشد اقتصادي در سطح جهان بوده است. نه تكان ناش

تنها روسيه بلكه كليه كشورهاي صادركننده نفت منجمله ايـران از كـاهش   
ناگهاني بهاي نفت بدليل كـاهش ميـزان تقاضـاي جهـاني آسـيب ديـده و       
خواهند ديد؛ و البتـه در ميـان آنهـا، كشـورهائي نظيـر ايـران كـه در دورة        

اي و مالي را بر خـود تحميـل    نفت نتوانستند انضباط بودجه افزايش قيمت
كنند و از صندوقهاي ذخيـره ارزي خـالي برخوردارنـد، اوضـاع بـه مراتـب       

  تري را بايد متحمل شوند. وخيم
ركود اقتصادي در وهلة اول از محدوديت شديد و ناگهاني اعتبارات نشأت 

 20ي در فاصـلة  گيرد، محدوديتي كـه نتيجـه بالفصـل بحـران نقـدينگ      مي
، نظام مـالي  »اعتبارات بازار«است. با فروپاشي  2008اكتبر  15سپتامبر تا 

تحـول  بندي شده غيرمتمركـز   اداري جيرهبه سوي يك نظام اعتبـاري  
ــه مراتــب غيركــارآتر از يــك نظــام اعتبــاري    اداري و يافتــه اســت كــه ب

بـود  است كه در فرداي جنگ جهاني دوم حاكم  بندي شده متمركز جيره
  ).1995(نگ به آگليتا، 

ترجمان تركيدن حباب مسكن و محدوديت شديد اعتبـاري، تنـزل رشـد    
درصـد در چهـارمين فصـل سـال      3تـا   2اقتصادي اياالت متحده به ميزان 

براي يك دورة الاقل نه ماهه است. تأثير اين امر مقدمتاً در مكزيـك   2008
 (NAFTA)ادي نفتـا  شود و كل منطقه اقتص و سپس در كانادا احساس مي

گيرد. در منطقه يورو نيز ركود اقتصادي بويژه در اسپانيا، ايرلنـد   را دربر مي
اكنون از افت نيم درصدي رشد اقتصادي در رنج اند، شديد  و بريتانيا كه هم

باشد. زمستاني كه در پيش روي داريم يحتمل شاهد تـداوم ايـن رونـد     مي
مابـازاي ايـن ركـود جهـاني، افـزايش       بويژه در آلمان و فرانسه خواهد بـود. 

  شتابان نرخ بيكاري و تنزل سطح زندگي و قدرت خريد است.
انــدازهاي ايــن ركــود، پرسشــها و حــدس و  دربــارة نتــايج، ابعــاد و چشــم

هاي فراوان وجود دارد. آيا ركود آتي با تورم توأم خواهد بـود و از   زني گمانه
ود يـا نظيـر ديگـر ركودهـاي     خواهد ب 1973نوع ركود و تورم توأمان سال 

اقتصادي با كاهش قيمتها همراه خواهـد بـود؟ آيـا ركـود آتـي كشـورها و       
گرايانــه  منــاطق گونــاگون جهــان را بــه ســوي سياســتهاي حمايــت      

(پرتكسيونيستي) سوق خواهد داد و بدينسان نقطة توقفي در روند گـردش  
به يك بحران » خصوصي«آزاد كاالها و سرمايه خواهد بود؟ آيا بحران مالي 

مالي دولتي در آمريكا خواهد انجاميد؟ آيا اياالت متحده آمريكا بـا كسـري   
و پيشـبيني  ( 2009بودجه معادل ده درصد توليد ناخالص ملي براي سـال  

قادر به حفظ موقعيت   )كسري بودجه اي باز هم عظيمتر در سالهاي بعدي
ا بانكهـاي مركـزي   كننده جهاني خواهد بود؟ آي دالر بعنوان يك پول تنظيم

جهان با توجه به ابعاد ركود قادر خواهند بود استقالل خود را حفـظ كـرده   
همچنان امر ثبات پولي و مبارزه بـا تـورم را در اولويـت قـرار دهنـد؟ ايـن       
پرسش باالخص در مورد بانك مركزي اتحاديه اروپـا، و نحـوه طـرح اتحـاد     
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بتكارات مـاه اكتبـر زيـر    اي آن صادق است كه در ا پولي و فدراليسم بودجه
اند. آيا با توجه به پيشـبيني كسـري بودجـه عظـيم كشـورهاي       سؤال رفته

حفـظ نمايـد، يـا     پول واحداروپائي، اروپا قادر خواهد بود يورو را به مثابه 
در كنار سـاير   پول مشتركبايد به ناگزير آن را رها كرده، از يورو به مثابه 

قررات و كنترلهـاي دولتـي در امـر ادارة    ارزهاي ملي استفاده كند؟  كدام م
اقتصــاد در ســطح ملــي و جهــاني پذيرفتــه خواهــد شــد؟ نقــش نهادهــاي 

المللي پول، بانـك جهـاني و سـازمان تجـارت      لمللي نظير صندوق بينا بين
جهاني با توجه به بحران عميق مالي در اياالت متحده آمريكـا چـه خواهـد    

لمللي چه خواهـد بـود؟   ا سطح بين بود؟ نتايج اجتماعي و سياسي بحران در
» جنـوب «و » شـمال «مبارزات طبقاتي باالخص مبارزه كار و سرمايه و نيز 

كدام اشكال تازه را اتخاذ خواهد كرد و تا چه اندازه رشد مبـارزات طبقـاتي   
هاي اجتماعي نظير منازعات مـذهبي را   قادر خواهد بود اشكال ديگر تصادم

پروژه سوسياليستي در اين تحوالت جهاني ـ   جايگاه لشعاع قرار دهد؟ا تحت
  تاريخي كدام است؟ 

ورزان و  اين پرسشها و نظاير آنها از همين حاال موضوع مباحثـات انديشـه  
 Jacquesانـد (نـگ بـه ژاك سـپير      فعالين سياسي ـ اجتماعي قـرار گرفتـه   

Sapir ،c2008    اگرچه حتي تنظيم سياهة كـاملي از پرسشـها از حوصـلة .(
ضر خارج است، اما الزم است در اين بخش پاياني تنها حـول يـك   مقاله حا

  پرسش مكث كنيم.
آيا اين بحران طوالني مدت خواهد بود؟ پاسخ من به اين پرسـش مثبـت   
است، چرا كه به گمان مـن ايـن بحـران ناشـي از الگـوي معينـي از رژيـم        

يسـم و  انباشت است كه از پايانة دهه هفتاد آغاز شده و موسوم بـه نئوليبرال 
گلوباليزاسيون است. ما طي مقاله حاضر از آن به عنوان رژيم انباشت متكي 

داري ياد كرديم و مختصات  به افزايش ارزش سهام يا مدل آمريكائي سرمايه
آن را در بخش نخست اين نوشتار برشمرديم. نتيجتاً تالش بـراي خـروج از   

داري جهـاني خواهـد    اي در تاريخ سرمايه بحران به معناي آغاز سرفصل تازه
  گردد.  گيري از اين مدل تعريف مي بود كه با فاصله

ــي ــام    ب ــاختاري نظ ــادين و س ــرات بني ــون تغيي ــد بازانديشــي پيرام تردي
اري مجدداً بحث پيرامون سوسياليزم به عنوان يك بديل اقتصـادي  د سرمايه

اي از ارزشـهاي اخالقـي دربـارة عـدالت      ـ اجتمـاعي و نـه صـرفاً مجموعـه    
عي را باز خواهد گشود. دو دهه پس از فروپاشي ديوار برلين و مـرگ  اجتما

، اين بار سوسـياليزم در پايتخـت   »واقعاً موجود«سوسياليزم نوع شوروي يا 
داري جهاني، نيويورك، و مركز شبكه عصبي آن يعني وال اسـتريت   سرمايه

داري سر بركشـيده اسـت،    به عنوان پاسخي به تناقضات عيني نظام سرمايه
اي كـرده باشـند و برجـي را منفجـر كـرده       توطئه» كمونيستها«بي آن كه 

وان آن را تـ  توان موافق يا مخالف اين گزينش بود، امـا نمـي   باشند. آري مي
 اعتنا باقي ماند. انكار كرد و يا نسبت بدان بي

بعالوه زير سؤال رفتن مدل انباشت مزبور به معناي خاتمـه يـافتن تفـوق    
اسـت. ايـن امـر    » نظـم جديـد جهـاني   «جهاني و تكـوين  آمريكا بر اقتصاد 

لمللـي  ا مستلزم يك برتون وودز جديـد يـا توافقـات نـويني در سـطح بـين      
لمللـي  ا اشد كه قادر باشد معماري جديد، نهادها و عملكردهاي تازه بينب مي

را با در نظر گرفتن قطبهاي گوناگون جهاني شكل دهد. عاجلتر از آن، امـا،  
ديون و قروض جهاني شده اياالت متحده آمريكاست. چـه   نحوة بازپرداخت

كسي اين ديون را بايـد بـه عهـده گيـرد: وامـداران آمريكـائي، شـهروندان        
گـذاران خـارجي و يـا سـالطين مـالي نيويـورك؟ پاسـخ         آمريكائي، سرمايه

دانـد اال مشـاركت دسـتة آخـر، و همـين       واشنگتن هر تركيبي را مجاز مي
هاني خواهد بود. تحول نظم جهـاني و بـاالخص   سرمنشأ تصادمات بزرگ ج

گيري آن از فرمانروائي يكجانبه و تكروانـه ايـاالت متحـده سرشـار از      فاصله
اكنـون   ها، پرسشها، ابهامات و تصادم منافع عظيمي است كه از هم ناشناخته

توان يقين داشـت كـه    وان قضاوت كرد. تنها ميت دربارة طول مدت آن نمي
ا در كوتـاه مـدت پاسـخي نخواهـد     هـ  ها و عدم يقين ختهاين مجموعة ناشنا

  داشت.
بحران مالي جهاني اخير تنها عقربه تـاريخ را در آنجـائي قـرار داد كـه در     
هياهو و همهمة ظفرمندانه اياالت متحده آمريكـا در فـرداي سـقوط ديـوار     
برلين موقتاً فرامـوش شـده بـود. سـاختمان نظـم جديـد جهـاني تنهـا بـر          

تواند استوار گردد و وقايع چند ماهـة اخيـر نشـان     ظم كهن ميهاي ن ويرانه
 دهد. وقفه به نقب زدن ادامه مي داد كه موش كور تاريخ به خوبي و بي
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در يـك محفـل دوسـتانه     2008اكتبـر   19) پيشتر در تاريخ يكشـنبه  1(
اظهـار  » بحـران مـالي جهـاني   «اي از نقطه نظرات خـود را پيرامـون    فشرده
تم كه به همت دوسـتي ارجمنـد ضـبط گرديـد و در اختيـار تارنمـاي       داش

قرار گرفت. آقاي محمود فتحـي سـردبير آن تارنمـا نيـز     » عصر نو«خبري 
اكتبـر بـر روي آن سـايت نهـاد.      21شنبه  محبت كرد و آن را در تاريخ سه

اي از  توانـد بـراي آشـنائي بـا چكيـده      خواننده عالقمنـد مقالـه حاضـر مـي    
  ني به بايگاني آن تارنما رجوع كند.مباحثات كنو

اكتبـر آغـاز و در تـاريخ     27) تحرير نوشتار حاضـر در تـاريخ دوشـنبه    2(
نوامبر در پاريس به پايان رسيد. ذكر تـاريخ دقيـق نگـارش ايـن      2يكشنبه 

داري نظيـر   مقاله از آن جهت ضروريست كه دوران بحرانهاي عظيم سرمايه
يعي است كه هر روز، هر هفته، و هر مـاه را  هاي انقالبي سرشار از وقا دوران

كنـد. لنـين    به يك رويداد جدي در تغيير نهادها، قواعـد، و عملكردهـا مـي   
داشت كه آهنگ پيشرفت و تغيير تـاريخي در دورانهـاي    بدرستي اظهار مي

اي معـادل   يرد كه گاه هر روز ايـن دوران تجربـه  گ انقالبي چندان شتاب مي
توان  دورة ركود را دربر دارد. اين برداشت را مي يك دهه فعاليت سياسي در

هاي بحراني در عرصه اقتصاد نيز تعميم داد. بدين لحاظ ذكر دقيـق   به دوره
تاريخ هر مطلب ضروريست، چرا كه يقيناً تا پيش از انتشار شـمارة كنـوني   

وقايع مورد اشاره در اين مقاله يحتمل كامالً كهنه خواهند شد  آرشنشريه 
خبر از تاريخ نگارش مطلب با تعجب از خود خواهد پرسيد: آيا  دة بيو خوانن

نويسنده از زمره ره گم كردگان اصحاب كهف است كه هنوز به وقايع عصـر  
دقيانوس اشاره دارد؟ تنها بدين اميدم كه بـه گـاه انتشـار مطلـب عليـرغم      

ام همچنـان   تعلقم به عهد دقيانوس تصوري كه از دنيـاي جديـد ارائـه داده   
  بتواند موضوع و دستمايه پرسشگري و تعمق خواننده باشد.

  )2، پاريس (2008نوامبر  2مورخ يكشنبه 
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  چهار بحرانِ

  داري جهاني نظام معاصر سرمايه 
    ويليام ك. تب

 ترجمه: پرويز صداقت

   

  ي مترجم اشاره

ويليام تب، متخصص اقتصاد سياسي و علوم اجتماعي، استاد ممتاز كـويينز  
ــنده ــالج و نويس ــه  ك ــم در زمين ــاب مه ــد كت ــي و  ي چن ــاد سياس ي اقتص

  سازي است. از جمله آثار وي عبارتند از: جهاني
 )1()2004سازي ( حاكميت اقتصادي در عصر جهاني

  )2()2002سازي ( ي جهاني شركاي نابرابر: بحثي مقدماتي درباره
ي  داري در اوايـل سـده   ي سـرمايه  سـازي و توسـعه   فيل غيراخالقي: جهاني

  )3()2001ويكم ( بيست

ي اقتصــادي  تجديــد ســاختار اقتصــاد سياســي: تقســيم بــزرگ در انديشــه
)1999()4(    
  )5()1995ام ژاپني پس از جنگ: اقتصاد فرهنگي و دگرساني اقتصادي (نظ

  )6()1982شكست بزرگ: نيويورك و بحران مالي شهري (
  )7()1970اقتصاد سياسي گتوي سياه (

در كيـپ تـاون در    2008ي حاضر برگرفته از سخنراني وي در آوريل  مقاله
داري در  رمايهپيوستگي و گسست س«افريقاي جنوبي در همايشي با عنوان 

ي  است. در اين مقاله، تب بـر چهـار حـوزه   » افريقاي جنوبي پس از آپارتايد
داري معاصـر اشـاره دارد: بحـران مـالي، بحـران هژمـوني        بحران در سرمايه

هاي جديد انباشت سرمايه و در نهايت بحـران   امريكا، بحران پيدايش كانون
» توافق واشنگتن«در هاي پيشنهادشده  محيطي. وي سياست منابع و زيست

گيـري بـديلي بـر اسـاس تجديـد       كند و شكل را شكست خورده ارزيابي مي
ساختار اقتصاد سياسي جهاني بر اساس منافع مردم و كشورهاي جنـوب را  

  )8(داند. ضروري مي
پـردازد كـه    هاي اقتصاد سياسـي جهـاني مـي    اين مقاله به بررسي آن جنبه

ي تغييـر جهـاني    خـواه بـرا   ترقـي هـاي   هـا و جنـبش   اميدوارم بـراي دولـت  
ي  هاي شرايط كنوني توسعه بخش باشد. در اين مقاله، موانع و فرصت آگاهي
ي بحران در نظام معاصـر جهـاني    داري جهاني با تحليل چهار حوزه سرمايه
زا در  تنهـا عناصـر تنـاقض     شود. ايـن چهـار حـوزه    داري ارزيابي مي سرمايه

  ها هستند.   ترين آن من مهمشرايط معاصر نيستند اما به نظر 
نخستين مسئله آشفتگي مالي است كه اقتصاد اياالت متحده مبـتال بـه آن   
شده و تاثيرات فراگيري داشته است. اين بحراني اسـت كـه جريـان اصـلي     

سـازد. تشـخيص مـن ايـن      اعتبار مي امريكايي ـ انگليسي علم اقتصاد را بي  
داري  اين كه بحـران سـرمايه   داري است. براي بحران سرمايه ايننيست كه 

تر شود، بلكه تاثيرات آن بـه مثابـه شكسـتي     باشد نه تنها بايد بسيار عميق
تر، تشكيل حزبـي اسـت    تر درك شود. از همه مهم سيستمي بايد محسوس

هـايي در ذات   طـور چنـين بحـران    كه توان تبيين آن را داشته باشد كه چه
بخشـيدن بـه    حال تـوان الهـام  داري است و در عين  طبيعت كاركرد سرمايه

بديلي سوسياليستي براي بسيج جنبشي داشته باشـد از آن دسـت كـه بـه     
تبعيض نژادي در افريقاي جنوبي خاتمه داد. بدون اين مـورد اخيـر، حتـي    

داري است، نـه از   بحراني عميق و پرالتهاب تنها فرصتي براي اصالح سرمايه
  ميان برداشتن آن. 

اليسـم بـه رهبـري امريكـا اسـت كـه هـم بـر اثـر          بحران دوم بحـران امپري 
هـا و هـم بـه سـبب مقاومـت       هاي خودخواسته با هدف تغييـر رژيـم   جنگ

اي كـه مـا بـا     المللي و نظـام تجـاري   روزافزون موثر در برابر نظام مالي بين
نــاميم اعتبــار خــود را از دســت داده اســت.  عنــوان توافــق واشــنگتني مــي

شماري كه به بار آورده و همچنان به بـار   يهاي ب نوليبراليسم به سبب زيان
ي سـوم   آورد اكنون به لحاظ ايدئولوژيك در موضع دفاعي اسـت. نقطـه   مي

هـاي جديـد قـدرت در منـاطقي اسـت كـه اقمـار نظـام          بحران رشد كانون
هايي كه ايـن مسـئله پديـد آورده و امكـاني كـه       داري بودند و تنش سرمايه

گسست از امريكـا هسـتند ايجـاد كـرده     براي مانور كشورهايي كه خواهان 
ي بحران مربوط به استفاده از منابع، توزيـع نـامتوازن    است. چهارمين حوزه

هاي زندگي، و الگوي رشدي است كه ديگر پايدار نيست. در اين جا  ضرورت
هاي اجتماعي مردمي در افريقـاي جنـوبي و جاهـاي ديگـر فعـاالن       جنبش

ها و تحميل فردگرايـي افراطـي    سازي اصلي براي مقاومت در برابر خصوصي
شـدگان و استثمارشـدگان فاجعـه بـه همـراه       است كه براي اغلب سـركوب 

  داشته است. 
  

  )9(گرايي و بحران مالي بحران يكم. مالي
آورد  براي آگاهي از ميـزان خسـارتي كـه سـقوط مـالي كنـوني پديـد مـي        

ده اسـت. در  همچنان بايد منتظر ماند، اما تا كنون اين زيـان چشـمگير بـو   
هـاي   ي مهـم تنهـا آن نيسـت كـه هزينـه      سطح بحران سيسـتمي، مسـئله  

دهنـدگان   اقتصادي و عمليات نجاتي كه مبتني بر پرداخت از سوي ماليـات 
توانـد   داري مالي مي است چه قدر هزينه دارد، بلكه اين است كه آيا سرمايه

نشـال  فاين«نـويس ارشـد اقتصـادي     خود را حفظ كند. مارتين ولف، سـتون 
ي قـرن   داري مـديريتي نيمـه   سرمايه«داري از  نويسد كه سرمايه ، مي»تايمز

جـان بالمـي    )10(»داري مالي جهاني جهش يافته اسـت.  بيستم به سرمايه
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ي  هرچند اين سيسـتم در نتيجـه  «گويد  مي» مانتلي ريويو«فاستر، سردبير 
جديـدي از  ي تلفيقـي   گرايي بـه مرحلـه   گرايي تغيير يافته است، مالي مالي

ي  سـرمايه "تـوان آن را   داري انجاميده است كـه مـي   عصر انحصاري سرمايه
داري  ماليـه قـادر بـوده اسـت كـه سـرمايه       )11(»ناميـد.  "انحصاري ـ مالي 

ي كاالها و خدماتي اسـت كـه    توليدي، اقتصادي را كه در عمل توليدكننده
ي بـه شـكل   داري مال كنند، تجديدساختار كند. اين سرمايه مردم مصرف مي

جديد مازاد هر چه بيشتري را كه در فرايندهاي توليد، نه تنهـا در كـانون،   
  دهد. كه در آنچه پيرامون نظام جهاني بوده است، به خود اختصاص مي

 2004هاي بخش مالي در اقتصاد امريكا در سـال   به طور كلي، سود شركت
ميليـارد   534بـا  ميليارد دالر بود در نظر بگيـرد و آن را   300را كه معادل 

درصـد از كـل    40دالر سود صنايع داخلي غير مالي مقايسه كنيـد، حـدود   
ها چهل سال  هاي داخلي در بخش مالي بوده است. اين شركت سود شركت
ي روشـن   درصد از كل سود را در اختيار داشتند و ايـن نشـانه   2پيش تنها 
مـالي اهـرم    گرايي در اقتصاد سياسي امريكا است. اين كه بخـش  رشد مالي
گيـرد و در واقـع از قـدرت تحميـل      ي اقتصاد را در اختيار مـي  كنترل بقيه

هـا برخـوردار    پـذير و دولـت   هـاي آسـيب   خود بر بدهكاران، شـركت   اولويت
شود هم تحولي اقتصادي و هم تحولي سياسي است. همچنان كه قدرت  مي

ا رشـد  شـود تـ   زدايي بيشـتر مـي   يابد، خواهان مقررات بخش مالي رشد مي
تر اقتصـادي را بـه    پذير سازد و ثبات نظام بزرگ هرچه بيشتر خود را امكان

  افكند.  خطر مي
رسد كه ماليه مدار جادويي پول ـ پول را به وجـود آورده كـه در     به نظر مي

شود بدون آن كه توليد واقعي در آن دخـالتي   آن پول صرفاً از پول زاده مي
از جديد انباشت اهرم مالي و مـديريت  شود كه ر فرض مي )12(داشته باشد.

كنـد هرچنـد    هايي با بازده باالتر را وعده مـي  ريسك است كه خريد دارايي
گـذار در سـهام    ريسكي باالتر به همراه دارد و استقراض پـولي كـه سـرمايه   

برابـر   100يا در مواردي  30، 20، 10شركت دارد به دفعات متعدد ـ شايد  
چنـين اهـرم مـالي بزرگـي وجـود دارد، حتـي       سازد. وقتـي   پذير مي امكان

گذاري اوليه ايجاد  تواند سود بسيار در سرمايه افزايشي مختصر در ارزش مي
ي نـاچيز   هـاي بهـره   توان با نرخ كند. با توجه به بازارهاي جهاني، پول را مي

هاي مالي امريكـايي، اوراق   در ين ژاپن وام گرفت و در بازدهي باالي دارايي
  گذاري كرد.  ها سرمايه ل، و انواع و اقسام مشتقهي بنج قرضه

هاي رهني در اوراق  رود، خواه در سبد وام ها باال مي مادامي كه ارزش دارايي
ــه پشــتوانه ــدهي ي مجموعــه بهــادار ب و خــواه در  )13(هــا هــا و وام اي از ب

توانند پول زيادي بسازند. اين كـار   گذاران مي تر، سرمايه هايي غريب فرآورده
هـا   كند از راهبردهاي آنان تقليد كنند و قيمت دارايي يگران را تشويق ميد

گيـري بيشـتر بـراي     هـا امكـان وام   ي اين دارايي را باال ببرند، ارزش فزاينده
بـرد، در   هـا را بـاال مـي    سازد و بهاي دارايي پذير مي ها را امكان خريد دارايي

تركـد.   انجام مـي شـود كـه سـر    هـايي توليـد مـي    مارپيچي فرارونده حبـاب 
تنهـا بـا شكسـت بازارهـاي مـالي،       گرايي راهبرد انباشتي است كـه نـه   مالي

بحراني حاد پديـد آورده اسـت كـه ايـاالت متحـده را در موضـعي هماننـد        
دهندگان خارجي بـدهكار   كشوري فقير قرار داده است ـ كشوري كه به وام 

فع نخبگـان  اش به ن هاي تجاري يابد، سياست است، ارزش پولش كاهش مي
دهندگان درخواست پرداخت بيشتر دارد تـا نظـام    است و دولتش از ماليات

هـاي ماليـاتي بيشـتر     مالي را تجديد سرمايه كند، در عين حال كه معافيت
  كند.  هاي بزرگ ايجاد مي براي ثروتمندان و شركت

ي اصـلي   شـود، امـا جنبـه    ها به اوراق بدهي سمي اشاره مـي  در اغلب بحث
يي رشد خود بدهي است: بدهي دولتـي (بخـش اعظـم آن حاصـل     گرا مالي

هـا و   براي شركت» ها انگيزه«هاي مالياتي و ساير  مخارج نظامي و بخششش
هـا.   كننـده، و بـدهي شـركت    ثروتمندان است)، انواع و اقسام بدهي مصـرف 

هـاي ركـودي    انفجار خلق بدهي به اقتصادي قـدرت بخشـيده كـه گـرايش    
اي طبقاتي آن است كـه سـودهايي كـه     قالنيت جامعهع قدرتمند دارد. عدم

آورند در توليد چيزهايي كه مردم و جامعـه بـه طـور     ها به دست مي شركت
شـود،   گذاري مجدد نمـي  كلي بدان نيازمندند و خواستار آن هستند سرمايه

ي كارگر محدود نگه داشـته شـده و ثروتمنـدان در     زيرا قدرت خريد طبقه
ي كاالهـاي مطلـوب    را كه بخش دولتـي بـراي ارائـه   هايي  ها ماليات شركت

  كند.  عمومي بدان نياز دارد پرداخت نمي

گذاري مازاد در ظرفيت توليد وجود دارد كـه در سـاختار اجتمـاعي     سرمايه
ي خريـد اسـت    نامعقولي كه در آن تنها تقاضاي موثر تقاضـاي بـا پشـتوانه   

تـامين نيازهـاي    بطـن عـدم   برداري كرد. مازاد توليد در توان از آن بهره نمي
ي سيستمي است كه  در همه جا به اعمال فشار بر روي  اجتماعي، مشخصه

ي قـدرت طبقـاتي    تر سـاختن دسـتمزدها در نتيجـه    كارگران به منظور كم
پــردازد.  ســرمايه و تــوان آن در قــرار دادن كــارگران در برابــر يكــديگر مــي

دهد به  به خود اختصاص ميكند و  توان مازادي را كه سرمايه توليد مي نمي
رود كـه در آن جـذب    توليد اختصاص داد، اين مازاد به سوداگري مالي مـي 

نظمـي و   كند و بي شود كه در نهايت سقوط مي اي مي هاي سوداگرانه حباب
  گستراند.  آسيب را در سرتاسر اقتصاد مي

پنجم مشـاغل صـنعتي    در دوران رياست جمهوري بوش، اياالت متحده يك
سـازي اسـت.    گرايي و جهـاني  ا از دست داده و اين نيز بخشي از ماليخود ر

تــر شــدند، بــار  دســتمزدها كــاهش داده شــدند، مزايــاي بازنشســتگي كــم
هاي آنان تحميل شد، كاركنـان   هاي بهداشتي بر كارگران و خانواده مراقبت

ر كـارگ «وقت، يا اخراج و بازگشت دوباره به كار بـا عنـوان    ناگزير از كار پاره
شدند، و مانند آن ـ اين همه به منظـور آن بـود كـه اهـداف سـود       » موقت

هـا بـه سـبب     هـاي هنگفتـي تـامين شـود كـه شـركت       تحقق يابد و بدهي
شان زيـر بـار    ي مالكيت استقراض گسترده براي تامين مالي گسترش دامنه

ي  وقـت يـا مـوقتي دارنـد و نگـران آينـده       آن بودند. افراد بيشتري كار پاره
هـاي   ي شـركت  شان در سيطره بينند كه دولت انشان هستند. آنان ميفرزند

  بزرگ و ثروتمندان است. 
ي مردمي توجيهي دارد زيـرا سـه رونـد در تعامـل بـا هـم        بدبيني گسترده

سـازد. نخسـتين رونـد     كننـده مـي   انداز اكثريت كارگران امريكا نوميد چشم
تـر   دسـتمزدهاي كـم  سازي مستمر توليد كاالها و خـدمات در برابـر    جهاني

تر انجام داد. عالوه بـر   توان ارزان تر را در همه جا مي است. كار با مهارت كم
بسـياري از  اين، ميزان تحصيالت ديگر محدوديتي بـراي مشـاغل نيسـت و    

كـرده در هنـد، چـين، اروپـاي      توان از طريق كارگران تحصـيل  كارها را مي
آوري بـازده هـر كـارگر را     شرقي و ساير نقـاط جهـان انجـام داد. دوم، فـن    

تواند بيشتر توليد كند و وقتـي   دهد، بدين معنا كه هر كارگر مي افزايش مي
تـري   وري آنها گسترش نيابد، به كارگر كم تر از بهره تقاضا براي توليد سريع

نياز هست. ما اين را در صنايع پايه مانند خودرو و فوالد كه در زماني شمار 
بينـيم. سـوم،    دي در آن به كار مشغول بودنـد مـي  بسياري از كارگران تولي
اي و  دونالدي، غيراتحاديه هاي مك يابد عمدتاً شغل مشاغلي كه گسترش مي

هـا كـه از    امـان بـه اتحاديـه    ي بـي  عالوه، حمله با پرداخت ناچيز هستند. به
كنندگان ترافيك هوايي در زمان ريگان آغـاز شـد    ي كنترل انحالل اتحاديه

هـا را   ي استفاده از كارگران جايگزين بـراي شكسـتن اعتصـاب   اي برا سابقه
ايجاد كرد، بگذريم از توانايي مالكان ـ به سبب تبـاني هيئـت ملـي روابـط      

  ـ براي اخراج كارگران.) 14(كارگري
ي امـور مـالي رونـق     شود تخصص امريكايي ـ انگليسي در زمينـه   فرض مي

رها كــه در رشــد كنــد. ايــن كشــو مســتمر ايــن اقتصــادها را تضــمين مــي
انـد، بـا خلـق مقـادير هنگفـت       گرايي در اقتصاد خودشان پيشگام بوده مالي

ي جهان در  راند و نظام و قوانين مالي خود درباره بدهي رشد را به پيش مي
المللي پول و بانـك جهـاني تحميـل     حال توسعه را به وساطت صندوق بين

اصطالح بازارهاي  در به كند، و بدين ترتيب سرمايه عمليات مالي خود را مي
استريت و اين رويـداد   دهد. اكنون ما شاهد سقوط وال نوظهور گسترش مي

و ساير  )15(گذاري كشوري هاي خارجي سرمايه شگفت هستيم كه صندوق
هاي امپراتوري مالي امريكا را نجـات دهنـد. ايـن     گذاران بايد ستون سرمايه

اي سياسـي   م؟ ايـن مسـئله  گونه بايـد درك كنـي   آميز را چه تحوالت تناقض
است. الزم است اين مسئله را مانند سـاير موضـوعات اقتصـادي كـه در آن     

شوند توضيح دهيم.  شمار ثروتمند مي ي افرادي بي نخبگاني اندك به هزينه
طور بگذاريم آنها همچنان اين كار را انجـام دهنـد    حل آن نيست كه چه راه

تحميل كنيم كـه آنـان نتواننـد     گونه نظارتي اجتماعي بلكه آن است كه چه
  چنين كنند.  

در اينجاست كه اپوزيسيون رسـمي، در امريكـا حـزب دمكـرات و در اروپـا      
سومي با پـذيرش   گرايان راه جانبه ها و در جاهاي ديگر سه دمكرات سوسيال

دهند.  اساسي قدرت سرمايه محبوبيت خود را در ميان كارگران از دست مي
اسـت از منـافع خـود دفـاع كنـد و مناسـبات        ي كارگر اگـر درصـدد   طبقه
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دهـد تغييـر دهـد،     ي استثمار بيشتر در آينده را مي اجتماعي كه تنها وعده
دهـي كنـد. در    داري خـود را سـازمان   اكنون بايد با خلق احزاب ضدسرمايه

ي بســـيار از جنـــاح چـــپ  تشـــكيل حـــزب چـــپ آلمـــان كـــه فاصـــله
قي از چنــين حزبــي را ي مــوف هــاي آلمــان دارد، نمونــه دمكــرات سوســيال

شود. همچنان كـه در   بينيم كه بدل به نيرويي در سياست آن كشور مي مي
تـرين   اي بـا طـوالني   ي اين مقاله خواهيم داد، در امريكاي التين، قاره ادامه
هـاي چـپ كـه بـه      ها از انـواع حـزب   گري نوليبراليسم، توده ي ويران تجربه

داري  اجتمــاعي ســرمايهي گسســت از مناســبات  درجــات گونــاگون وعــده
  كنند. دهند حمايت مي مي
  

  رود بحران دوم: امپرياليسم امريكا ـ هژموني از دست مي
اعتبارشـدن توافـق    ايـم: بـي   دو شكست اخير امپرياليسم امريكا بـوده شاهد 

گـري   نوليبرالي واشنگتني و مقاومت در برابر خشونت شوك و بهت نظـامي 
م ايـن اشـتباهات فزاينـده بـه مثابـه      كن ي واشنگتن. گمان مي خودخواهانه

ي حاكم است  بحراني براي اعمال مستمر و آسان هژموني و اين تصور طبقه
هـاي   ي جهان را در اختيار دارد. پـس از شكسـت   كه توان مديريت يكجانبه

كاران دولت بوش بـه زيـر سـوال رفتـه و      عراق و افغانستان، غرور نومحافظه
انـد و   ي آنها براي جنگ و فتح ترديد كرده مهاكنون اغلب امريكاييان در برنا
  شايد اكنون مخالف آن باشند.

المللي را كه بـه   ي بين هاي تجارت و ماليه ي حاكم نظام بخشي از اين طبقه
داند. جناح ديگر به تهديـد   ي امريكايي است كليدي راهگشا مي نفع سرمايه

شـتاب بخشـيده    و اقدام نظامي براي اعمال مجدد و تحميل هژموني امريكا
كند، اما تراز  ي حاكم امريكا همواره از هر دو راهبرد استفاده مي است. طبقه

دو جناح  )16(كند. بين اين دو با شرايط جهاني و سياست داخلي تغيير مي
هاي اصـلي هيئـت دولـت و     توان با چهره ايدئولوژيك اصلي اين طبقه را مي

ي اصـلي دولـت    چهـره جمهور اخير مشخص ساخت.  هاي دو رييس سياست
داري بـود. در دولـت بـوش، دونالـد      بيل كلينتون، رابرت رابين، وزير خزانـه 

  رامسفلد، وزير دفاع از همه قدرتمندتر است. 
كـاري   ي اصلي دولت ،ديك چنـي، معـاون بـوش اسـت، فريـب      البته، چهره

رسـاندن بـه اقليتـي     نظيري كه خود را وقف رياست امپراتوري و منفعـت  بي
ي الزم براي تهديد و نابودي  كرده، و مايل به استفاده از هر وسيله شمار كم

مخالفان در كشور و خارج از آن است. در دوران كلينتـون، هرچنـد اهـداف    
قدرت امريكا و استفاده از قهر اهميت داشـت، گسـترش توافـق واشـنگتني     
سياست خارجي اصلي بود. در دولت بوش سياست شوك و بهـت محوريـت   

اي نـاموفق   اند كه به شـكل گسـترده   وز، هر دو راهبرد نشان دادهداشت. امر
اي  اند. شكسـت توافـق واشـنگتني در ايجـاد توسـعه در حـد گسـترده        بوده

در كشـورهاي   90و  80هـاي   تصديق شده است و به رغم آن كـه در دهـه  
بسياري تحميل شده، اكنون در عمل در سرتاسر جهان در برابر آن مقاومت 

يگر اين بدان مفهوم نيست كه اين دو سياسـت انجـام نشـده     شود. بار د مي
  همچنان آسيب بسيار به بار خواهد آورد. 

گري امريكا را بررسـي كنـيم و سـپس     اختصار نظامي اجازه دهيد نخست به
هـا بـر اسـاس     تر از فروپاشي توافق واشنگتني بحث كنيم. امريكـايي  مفصل
اكنـون اطمينـان ندارنـد كـه     هايي به جنگ در عراق كشانده شدند و  دروغ

آيـد   رفته اين درك به وجـود مـي   حمله به عراق كار خوبي بود يا خير. رفته
كه امريكا نه تنها عراق را از دست داده كـه وضـعيت در افغانسـتان بيشـتر     

ي نــاتواني در اشـغال و تغييـر اجبــاري رژيـم و ايجـاد ثبــات      دهنـده  نشـان 
چنينـي   هـاي ايـن   ن كه مـاجراجويي امپرياليستي است. آگاهي فزاينده از اي

هـاي داخلـي    سازد در حالي كـه الزم اسـت اولويـت    كشور را ورشكست مي
هاي بهداشتي و كار با پرداخت مكفي اولويت بيايد امپراتـوري   مانند مراقبت

  است.  امريكا را از داخل با چالشي مواجه كرده كه پيش از اين سابقه نداشته
هاي آسان بـر   از اعمال قدرت كشور در پيروزيها هنوز  بسياري از امريكايي

هاي نافرجـام،   كنند، اما آنان از ماجراجويي تر حمايت مي ضعيف» دشمنان«
كــاري  انــد. بــراي بســياري، ســياه طــوالني، پرهزينــه و ناكــام خســته شــده

هايي از اضطراب تا انزجار از كساني كه فكر  واكنش» شده ماموريت تكميل«
خورند پديد  ر احمق هستند و اين قدر آسان فريب ميقد ها اين كنند آن مي

يـابي   هاي امپرياليستي امريكـا در عـراق بـه انگيـزه     آورده است. بلندپروازي
نخبگان امريكا منتهي شده است و آنها با مخالفت مردمي نه تنها در خـارج  

اند كـه نـزد آنـان ادعـاي      كه به طور روزافزوني در داخل كشور مواجه شده
شود.  در جهان  اعتبارتر مي روز بي راسي و تحكيم توسعه روزبهگسترش دمك

حناي اين ادعا ديگر رنگي ندارد. سقوط اعتبار و قـدرت هژمونيـك امريكـا    
  بخش مهمي از تحوالت تازه در نظام جهاني است. 

سال گذشته در دهمين سالگرد بحران مالي شرق آسيا، دو نكتـه در سـطح   
مورد اذعان به اين مطلب بود كه آزادسازي اي عنوان شد. نخستين  گسترده

ثباتي شده است، نه رشد. حتي مطالعات اقتصـاددانان   بازار سرمايه باعث بي
اي كه يكي از  گيري رسيده است. مقاله المللي پول به اين نتيجه صندوق بين

المللي پول است نتيجه گرفـت   نويسندگان آن اقتصاددان ارشد صندوق بين
شـود، دشـوار بتـوان ارتبـاط      ر عوامل در نظر گرفته مـي كه هنگامي كه ساي
آميزي مالي و رشد اقتصادي پيدا كرد. توقـف ناگهـاني    معناداري بين درهم

گـر باشـد. دومـين نكتـه آن بـود كـه        تواند ويران جريان ورودي سرمايه مي
ــه     سياســت ــتباهات صــرف هســتند. روشــن اســت ك ــوليبرالي اش ــاي ن ه
هـايي را   اسـتريت سياسـت   حبان منـافع در وال هاي نوليبرال و صا ايدئولوگ

بيننــد در حــالي كــه  برنــد كــه كشــورهاي بــدهكار آســيب مــي پــيش مــي
بـرد. ايـن تنهـا     كنندگان منـابع مـالي از آزادسـازي مـالي سـود مـي       تامين
  )17(گرايان راديكال نيستند كه چنين موضعي دارند.  چپ

ند آنچـه رخ داد  در كشورهايي كه ناگزير از پذيرش توافـق واشـنگتني شـد   
بـود ـ مفهـومي كـه ديويـد هـاروي        انباشت از طريق سلب مالكيـت فرايند 

هـا و حقـوق كـارگران از     مطرح كرد. اين فرايندي است كه طي آن دارايـي 
هـاي بهداشـتي، و    سـازي آب، مراقبـت   شـود. وي، خصوصـي   ها سلب مي آن

بايد باشند.  اند يا آموزش، و كاالهايي را در نظر دارد كه حقوق عمومي بوده
فروش اين كاالها در بازارهاي خصوصي سلب مالكيت از كسـاني اسـت كـه    

شـان اسـت ندارنـد. ايـن اصـطالح       استطاعت مالي براي پرداخت آنچه حـق 
هاي مالي رخ داده است. نهادهـاي   شود كه پس از بحران مربوط به آنچه مي

ي و هـاي تعـديل سـاختار    راهبري اقتصادي دولتي در سطح جهـان برنامـه  
سـازي كاالهـاي عمـومي، از     انـد كـه در خصوصـي    شرايطي را تحميل كرده

المنفعـه دولتـي، از مـردم     هاي عام طريق بازپرداخت بدهي و كاهش دارايي
گـذاران   شود و آزادسازي اقتصاد محلـي بـه نفـع سـرمايه     سلب مالكيت مي

  خارجي و نخبگان داخلي است. 
، واشنگتن بـه جـاي درمـان    گرفتار مشكل شد 2007وقتي امريكا در سال 

كند، نهادهـاي   دهد و تحميل مي اي كه به ديگران پيشنهاد مي گيرانه سخت
هاي بهره را پايين آورد و آنـاني   مالي را نجات داد. در عوض، اين كشور نرخ

را كه مسئول بحران بودند نجات داد. عالوه بر اين، بعد از چند دهـه انتقـاد   
داري خويشـاوندي   غيرپيچيـده و سـرمايه   هـاي بـانكي   از ساختارها و روش

جهان سوم، نظام مالي اياالت متحده نشان داد كـه فاقـد صـالحيت اسـت.     
هاي ارزيـابي ريسـك بـانكي ايـن      نشان داده شد  كه پيچيدگي فرضي مدل

هـاي پرريسـك بسـيار     ارزش اسـت. تقلـب آشكارشـده در بـازار وام     قدر بي
داري امريكا  توسعه بود. خزانه رحالتر از موارد مشابه در كشورهاي د گسترده

هاي مالي سطح تعـادلي خـود را در    به جاي آن كه اجازه دهد ارزش دارايي
بازارهاي شفاف بيابند، كوشيد كارتلي را سـازمان دهـد كـه از ايـن فراينـد      

به بازار مسـكن رشـد ببخشـد و از سـقوط اوراق        ممانعت به عمل آورد و
ها  ها جلوگيري كند. بخش اعظم اين سياست يها و بده بهادار مبتني بر وام

داري امريكا به ديگـران توصـيه كـرده اسـت در تضـاد اسـت.        با آنچه خزانه
ديگر مردم به سخنان مقامات امريكـا كـه   «همچنان كه مارتين ولف نوشت 

گوينـد گـوش نخواهنـد     مـي  اي حق به جانب از مزاياي بـازار آزاد   با چهره
ي مانند افريقاي جنوبي بـا بـار سـنگين بـدهي و     البته، كشورهاي )18(»داد.

فته رهـا شـدند، در حـالي كـه     پذيرهاي نوليبرالي كه دولت امبكي  سياست
  كند.   هاي متفاوتي را دنبال مي امريكا خود سياست

توسعه بـراي   فشار رهبران غرب براي دعوت از كشورهاي قدرتمندتر درحال
ر نهادهاي برتن وودز، يكـي  تر و اعمال قدرت بيشتر د داشتن حق راي بيش

نفعي كه از توافق واشنگتني سود  هاي ذي از پيامدهاي افشاي سياست گروه
توسـعه مسـئوليت    ، وقتي كشورهاي درحـال 2007تا سال  بردند است.  مي

هـا بسـيار    سهم بيشتري از اقتصاد جهاني را برعهده گرفتند و بسياري از آن
هايشـان چيـره    تي طوالني بر نظـام تر از اقتصادهاي ثروتمندتر كه مد سريع

هايي شنيده شد مانند آنچه مروين كينك،  رفته چيز بودند رشد يافتند، رفته
  الملي پول بدون اصالحات  مدير بانك انگلستان گفت كه صندوق بين
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يافتـه   و اين كه  كشورهاي توسـعه  )19(».افتد ي زوال مي به ورطه«بنيادي 
ــا  ــان دارا  15ب ــت جه ــد جمعي ــندوق  60ي درص ــق راي در ص ــد ح   درص
المللي پول و بانك جهاني هستند شايد سرانجام ديگر به نفع خودشـان   بين

  هم نباشد.
گـروه هشـت ارائـه شـده       ي سياسي، پيشنهادهايي براي گسترش در جبهه

نويس ارشـد فايننشـال تـايمز، گسـترش آن بـه       است. فيليپ استفنز، مقاله
برزيـل، افريقـاي جنـوبي بـه همـراه       با افـزودن كشـورهاي هنـد،    13گروه 

ي چنين گسترشي بـر اسـاس    ايده )20(مكزيك و چين را ارائه كرده است.
نظر رابرت زوليك رييس بانك جهاني است كه بر اسـاس آن ايـن كشـورها    

دهـي مجـدد    سازمان احتماالًشوند. » نفعاني مسئول تا ذي«شوند  دعوت مي
تنيدگي جهاني  فراگيرتري با درهم دار فراملي ي سرمايه اقتصاد جهاني طبقه

گـذاري   هاي سـرمايه  ي آن از صندوق ترين نشانه مالكيت پديد آورد كه مهم
بخشي به مالكيت در مقيـاس   ترين آن از طريق تنوع دولتي است اما متداول

    )21(جهاني و افزايش كنش ـ واكنش بين نخبگان است.
ي  طلبـي فزاينـده   برتـري  هـا و  در عين حال، به سبب نارضايتي از نـابرابري 

هايي محلي براي تغيير بنيادي و آگاهي  ي داخلي و خارجي، جنبش سرمايه
هايي مانند مجمع اجتماعي جهاني كه بر اساس آن جهاني  از طريق همايش

هـاي   ديگر ممكن است پديدار شده است. فشارهاي متضادي بر روي دولـت 
هايي كه از پايين فشـار   تودهداران داخلي، و از  جنوب وجود دارد، از سرمايه

ي  ي سـرمايه  المللـي كـه نماينـده    هاي بـين  ها و سازمان آورند و از دولت مي
آورند. در عين حـال كـه در حـال حاضـر      خارجي هستند و از باال فشار مي

هاي  ها فارغ از هرگونه پيامدي عموماً به قدرت انتظار آن است كه اين دولت
  اي عليه آن وجود دارد.  شار مردمي فزايندهسنتي امپرياليستي بپيوندند، ف

گرايي تمركزيافتـه در شـمال همچنـان در     البته اين احتمال هست كه مالي
ها و ديگـر نهادهـاي مـالي (كـه عمـدتاً در       كشورهاي جنوب، از طرق بانك

مالكيت خارجي اسـت) رشـد كنـد و سـهم بيشـتري از مـازاد را بـه خـود         
ي امپرياليسـتي    لگوي تاريخي نفـود ماليـه  ي ا گونه اختصاص دهد. تكرار اين

آورد و  هـايي جديـد و حـادتر پديـد مـي      در اين كشورها بدون ترديد بحران
كشند. بديل، ايجـاد تحـولي    ها را بر دوش مي بازهم مردم هستند كه هزينه

بنيادي در جهت كنترل اجتماعي بر روي سرمايه است. ما بايد از آنچـه در  
ي پرريسـك و   ايـم بـراي مخالفـت بـا ماليـه      آموختهمخالفت با نوليبراليسم 

  هاي آن استفاده كنيم. چپاول
خواهانه  هاي جهان سوم در جهتي ترقي در سمت مثبت قضيه، برخي دولت

در مواردي در تالش براي به دسـت آوردن شـرايط بهتـري    اند،  تحول يافته
بـه  هـايي حقيقـي نسـبت     ي محلي، و گاه بـا دغدغـه   زني سرمايه براي چانه

دستوركاري اجتماعي و اغلب در پي تنش ميان منافع مختلف. در امريكاي 
هـاي حاكميـت نظـامي و چيرگـي سياسـت نـوليبرالي،        التين، بعد از دوره

تحت رهبـري برزيـل، سـدي در برابـر تـالش امريكـا بـراي         )22(مركوسور
ي تجارت آزاد امريكاي شمالي و جنوبي بود. امريكاي التـين   تشكيل منطقه

 260مثابه بازاري واحد ششمين اقتصاد بزرگ جهان است. اين قـاره بـا   به 

ميليون نفر جمعيت و مجموع توليد ناخـالص داخلـي بـالغ بـر چهـار هـزار       
  كند. ي چشمگير ارائه مي ميايارد دالر، توسعه

تـر اسـت، نـه تنهـا      كـه راديكـال   )23(بديل بوليواري براي امريكاي التـين 
هـاي   هـا و آرمـان   ل اجتماعي بر اساس هدفاي بلكه تحو همبستگي منطقه

مركوسور و كشورهاي گروه  2007سازد. در سال  سوسياليستي را مطرح مي
ي ابـزار مـالي بـديلي بـراي توسـعه       را به منظـور ارائـه  » بانك جنوب«آلبا 

پيشنهاد كردند كه بـه طـور كلـي تفكـر و اختيـارات ايـاالت متحـده را رد        
المللي پول و بانك جهـاني   از صندوق بينكرد. برخي از كشورهاي عضو  مي

اند. بانك جنـوب برمبنـاي هـر كشـور يـك راي فعاليـت دارد و        خارج شده
ي اقتصـادي و اجتمـاعي، از    هـاي بانـك ونزوئاليـي توسـعه     برمبناي اولويت

تـر از بـازار    ي كم هاي بهره كند و نرخ مالكيت تعاوني و جمعي پشتيباني مي
ي  كنـد. ايـن بانـك بـا سـرمايه      ارائـه مـي   به موسسات عمومي و اجتمـاعي 

پيشنهادي هفت ميليارد دالر، چالشي جدي در برابـر نهادهـاي بـرتن وودز    
كـه در چيرگـي   )24(امريكـايي  كه امريكـا كنتـرل آن را دارد و بانـك بـين    

  كند. هاست ايجاد مي نوليبرال
گرا تغييرات در اين منطقه تماشـايي بـوده    هاي چپ با روي كار آمدن دولت

ي صندوق  نشده هاي پرداخت درصد وام 80، امريكاي التين 2005است. در 
الملي پول را در اختيار داشت. امروز استقراض ايـن منطقـه از مجمـوع     بين

تر از يك درصـد اسـت. بـه     المللي پول كم هاي جهاني صندوق بين سبد وام
 اي در ميان اسـت كـه بـر    موازات بانك جنوب، صحبت از نظام پولي منطقه

هاي محلي انجام داد و هدف ايـن   اساس آن تجارت دوجانبه را بتوان با پول
  است كه در نهايت پول مشتركي براي منطقه خلق كند. 

تـر   آورند كه رويكري مردمـي  مي هاي اجتماعي به بانك جنوب فشار  جنبش
در پيش گيرد، تامين مالي زيرساختارهاي كالن (بر اثر فشار برزيل) را كـه  

محصـولي   هاي كشاورزي و است بدين ترتيـب از كشـت تـك    تشامل سوخ
كند، كنار گـذارد و در مقابـل بـه تـامين مـالي زيرسـاختارهاي        حمايت مي

محلي براي پشتياني از خودكفايي محلـي غـذا و انـرژي و توليـد داروهـاي      
ژنريك بپردازد و عضويت در بانك را به سـاير كشـورهاي جنـوب گسـترش     

طلبانـه و   اي از عناصر تحول ي ـ كه همواره آميزه هاي بندي دهد. چنين شكل
هـاي   ي تاريخي مهمـي اسـت. شكسـت    گر لحظه طلبانه است ـ نشان  اصالح

گرايـان   هاي بديل قدرت، خواه چپ توافق واشنگتني و افزايش قدرت كانون
جديدي بـه اقتصـاد سياسـي جهـاني       گراي ملي، شكل و خواه راست توسعه

ف شديد دالر امريكا عامل مهمي اسـت ـ قـدرت    دهد. عالوه بر اين، ضع مي
  قبلي آن، هم پيامد و هم يكي از عوامل قدرت امريكا بود. 

امتياز «ما اكنون شاهد از دست رفتن چيزي هستيم كه شارل دوگل زماني 
امريكا ناميد كه ناشـي از نقـش ايـن كشـور بـه مثابـه ناشـر پـول         » مفرط
در مجمـع اقتصـاد    2008ي  نويهالمللي بوده است. جرج سوروس، در ژا بين

ي گسترش اعتبـاري    ساله 60ي  اين اساساً پايان دوره«جهاني چنين گفت: 
هـاي جـاري    كسـري  )25(»مستمر برمبناي دالر به مثابه پول ذخيره است.

ي امريكا و گسترش دالر در اختيار خارجيان، مزيـت   مفرط و بيش از اندازه
كرده است. اين امر تا جـايي پـيش    اين كشور در استقراض به دالر را قطع

اي كـه فـدرال رزرو بـراي     رفته است كه كه خلق پول و كـاهش نـرخ بهـره   
مقابله با سقوط مالي دنبال كرده است ارزش پول اين كشور را پايين آورده 

  گرداني بيشتر از دالر را تشويق كرده است.  و روي
راحتـي   دت بـه مـ  با توجه به سقوط جـدي دالر، بـه رغـم آن كـه در كوتـاه     

توان اين پول را جايگزين ساخت، هراس از سقوط آزاد آن وجـود دارد.   نمي
سوم آن  چهارم ذخاير پولي جهان به يورو و دو در حالي كه اكنون حدود يك

هايي از منابع معتبر وجـود دارد   بيني شود، پيش داري مي به دالر امريكا نگه
ي  توانـد پـول ذخيـره    ي آينـده يـورو مـي    كه  بر اساس آن طي يـك دهـه  

ي تـورم فزاينـده در ايـاالت     ها بر پايـه  بيني تري از دالر شود. اين پيش مهم
هـاي   هـاي بلنـدپروازي   متحده، كسرس عظـيم حسـاب جـاري آن، هزينـه    

سـازي اسـت كـه اقتصـاددانان مهـم طراحـي        هاي شبيه امپراتورانه  و مدل
تـر   جـا وخـيم  البتـه، وضـعيت اقتصـادي همچنـان در همـه       )26(اند. كرده
شود؛ در هنگام نگارش اين مقالـه اروپـا بـا مشـكالت اقتصـادي حـادي        مي

ــي  ــه م ــي در   مواج ــود و افت ــور «ش ــادهاي نوظه ــه  » اقتص ــود دارد ك وج
تر از آنچه تاكنون تاييد شده است. تجديد  ي بحراني است بزرگ دهنده نشان

د تا بهبود تواند بازتابي از مسايل بيشتر در جاهاي ديگر باش تقويت دالر مي
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  اقتصاد اياالت متحده.
هـاي   تنهـا تـوده   وار گسترش يافته اسـت. نـه   ي مالي به شكلي انگل سرمايه

اند كه حال به كارگران در كشورهاي ثروتمنـد نيـز گفتـه     جنوب در مرارت
(شـان) را نجـات دهنـد.     ها و ديگر نهادهاي مالي شود كه آنان بايد بانك مي

شود.  ع مجدد درآمد هرچه بيشتر روشن ميعنصر طبقاتي اين مدل در توزي
شود، هژموني امريكا،  تر مي المللي چندقطبي كه اقتصاد سياسي بين همچنان

هـايي   آزمايي در حـوزه  ي دالر، به طور فزاينده در برابر توان عالوه بر مسئله
  گيرد.  ديگر قرار مي

  
  هاي جديد قدرت بحران سوم: كانون

ريخي و جهـاني رشـد بـازيگران اقتصـادي و     ي تـا  بگذاريد بيشتر به پديـده 
، براي نخستين بـار، بازارهـاي   2006سياسي غيرغربي توجه كنيم. در سال 

درصد توليد جهاني بودند. اگر آنها همچنان بـا   50نوظهور مسئول بيش از 
دهـد كـه    ها نشان مـي  بيني اند رشد كنند، پيش هايي كه تاكنون داشته نرخ

ر متفاوتي خواهيم داشت. انتظار دارم كه رشد اواسط قرن حاضر جهان بسيا
آنها به همان اهميت رشد آلمان، روسيه و ژاپن در اواخر قرن نوزدهم باشد. 

بيني  پيش 2006در سال  )27(»پرايس واترهاوس كوپرز«ي شركت  مطالعه
اقتصاد چين برمبناي دالر، تقريباً به همان بزرگـي   2050كرده كه در سال 
شد و هند سومين اقتصاد بزرگ جهاني شود. يك سال بعـد  اقتصاد امريكا با

چـين   2027بيني كردند كـه در سـال    پيش» گلدمن ساكس«پژوهشگران 
تـر از   اقتصـاد هنـد بـزرگ    2050امريكا را پشت سر گذارد و قبـل از سـال   

 2050كنند كه در سـال   بيني مي گذاري پيش امريكا شود. بانكداران سرمايه
باشد و اقتصادهاي اندونزي و مكزيك از اياالت متحده برزيل به بزرگي ژاپن 

  تر شوند.  و آلمان بزرگ
كننـد كـه گـروه     بينـي مـي   پـيش » واترهـاوس كـوپرز   پرايس«پژوهشگران 

كشورهاي برزيل، چين، هند، اندونزي، مكزيـك، روسـيه و تركيـه از گـروه     
تر شوند و محرك رشد اقتصـاد جهـاني    درصد بزرگ 25هفت كنوني حدود 

ها، ترديدي نيست كـه   بيني ي جزئيات اين پيش ند. با هر تفكري دربارهباش
هـاي ملـي در جريـان اسـت.      تغييرات مهمي در جايگاه نسبي اقتصاد دولت

المللي ايفـا   هاي اقتصادي جديد در اقتصاد سياسي بين نقشي كه اين قدرت
 گرايـي فزاينـده از آن   به سبب مـالي شدت اهميت خواهد يافت.  كنند به مي

دست كه اكنـون امريكـا را در برگرفتـه ايـن مسـئله كـه آيـا آنهـا گرفتـار          
پـذيري   گرايي و آسيب شوند نيز مهم خواهد بود. مالي اي مي هاي تازه بحران

كند و از ايـن رو احتمـاالت جديـدي     هاي جديدي خلق مي بيشتر وابستگي
  آورد.  براي بحران جهاني پديد مي

هـايي در   يد. اين كشور تاكنون پيشرفتتوان چشم پوش بر اهميت چين نمي
در نشسـت   )28(تـائو  هايي از جهان داشته است. براي مثال، هو جين بخش

 33هـاي   رهبر افريقايي قول كمك دوبرابر به قاره را داد، بـدهي  48اخير با 
كنـد.   بخشد و پنج ميليارد دالر وام و اعتبار اضطراري ارائه مـي  كشور را مي

ين به امريكاي التين سفر كرده است كه بـه نحـو   جمهور چين همچن رييس
اي تجارت خود را به چين معطوف ساخته است. سـاير تحـوالت در    فزاينده

آسيا، مانند حركت وزراي دارايي منطقه در جهت خلق پـول مشـترك نيـز    
  پيامدهاي مهمي روي دالر خواهد داشت. 

فـارين  «ر ي جديـدي د  در خود آسيا تحوالت مهمي در جريان است. مقاله
 60آسياي شـمالي در گـذار اسـت. پـس از     «كند:  چنين آغاز مي» پاليسي

كند. اياالت متحده  ي قدرت در منطقه تغيير مي سال چيرگي امريكا، موازنه
كند و ژاپـن و كـره وضـعيتي نوسـاني      در افول نسبي است، چين صعود مي

» توافق پكـن «آنچه  )29(»دارند. پيامدهاي اين امر براي امريكا بسيار است
ناميده شده برمبناي احترام به حاكميـت و مزايـاي اقتصـادي دوجانبـه بـه      

» آزاد«ي واشنگتني گسترش دمكراسي و بـازار   عنوان بديلي در برابر نسخه
يابد. عالوه بر ايـن،   هاي كروز و تهديدهاي اقتصادي، مقبوليت مي با موشك

كنـد.   سـركوب مـي  ي كارگر خود را  چين قدرتي استثمارگر است كه طبقه
داري در حال گذاري است كه در آن فرزنـدان مقامـات    چين اقتصاد سرمايه
ي شكست سوسياليسم ثروت اجتماعي را از آن خـود   ارشد حزب در نتيجه

  اند.  كرده
هاي دولتي نوظهور مترقي هستند بلكـه آن   مسئله اين نيست كه اين قدرت

آورد كـه   ا پديـد مـي  است كه جهاني چندقطبي فضايي براي ساير كشـوره 

نان  وچرا باشد فاقد آن هستند. آنچه كان هالي چون وقتي هژموني امريكا بي
نامد در حال پيدايي اسـت. حركـت در جهـت     مي)30(»كنسرسيوم منافع«

توانـد قـدرت    مشاركت ميان چين، هند و روسـيه، در صـورت تحقـق، مـي    
ــد. روســيه فروشــنده   ــاني را از واشــنگتن جابجــا كن ــاي  ي سيســتم جه ه

ي نظامي به هند و چين است و در مورد انـرژي بـا آنهـا همكـاري      پيشرفته
نويسد انتشار تشكيل اتحاديـه در   مي» فارين افيرز«كند. دانيل درزنر در  مي

است كه شامل طيفي » برانگيز ائتالفي شك«گر  مورد روابط خارجي توصيف
ات جنـبش  هـا از آرژانتـين تـا پاكسـتان و نيجريـه و تجديـد حيـ        از دولت

شود كه بر مبناي تجديد همگرايي  غيرمتعهدها در حركتي ضدامريكايي مي
اي شويم كه در آن  پس ممكن است كه ما وارد دوره )31(پذيرد. صورت مي

  هاي مترقي وجود داشته باشد.  فضاي بيشتري براي مانور دولت
در مورد چين و هند، ضرورت دسترسي به انـرژي يكـي از عوامـل تشـكيل     

شروع به كار كـرد. ايـن    2001است كه در  )32(ان همكاري شانگهايسازم
ــت  هــاي ازبكســتان، تركمنســتان و  ســازمان شــامل چــين، روســيه و دول

قرقيزستان است. هند به اين سازمان پيوسته و ايران، پاكستان، مغولسـتان  
و افغانستان به عنوان عضو ناظر در آن هستند. (اياالت متحده عضويت ناظر 

رفته است.) اين سازمان اعالم كـرده كـه امريكـا بايـد از خاورميانـه      را نپذي
در حـالي كـه    )33(شـود.  خارج شود و در مقام رقيبي براي ناتو پديدار مـي 

هـا در بـازي جهـاني حضـور دارد، ايـن       كشوري مانند هند در تمامي جبهه
 ها ميليارد منافع نفتي و گازي در ايران دارد. چنين اقـداماتي كـه   كشور ده

انداز عمليـات نظـامي امريكـا     ي انرژي است، بر چشم ناشي از نياز به عرضه
هاي نظامي امريكا در تركمنستان، قرقيزستان و  ي پايگاه عليه ايران و آينده

تـرين   آذربايجان تاثيرگذار است. چـين كـه بـا گذشـت چنـد سـال بـزرگ       
ي انــرژي در جهــان خواهــد شــد، بــه طــور روزافزونــي در   كننــده مصــرف

ي  ي انرژي و در حقيقـت سـاير كاالهـا در تمـامي كـره      وجوي عرضه تجس
  خاكي فعال شده است. 

جديد نفتي نيز در جريان است. اصطالح هفت خواهد » هفت خواهر«ظهور 
در توصيف هفت شركت امريكايي ـ انگليسي كه بعد از   )34(را انريكو ماتئي

شـتند وضـع كـرده    جنگ دوم جهاني منابع نفتي خاورميانه را در كنترل دا
و ديگران نيسـتند   )36(»رويال داچ شل« )35(،»اكسون موبيل«بود. امروز 

روسـيه، شـركت    )37(»گـازپروم «كه اين منابع را تحت كنترل دارند بلكـه  
»پتروبـراس «ملي نفـت چـين، شـركت نفـت دولتـي ونـزوئال،       

)
برزيـل،  )38

ي  كننـده  مـالزي هفـت توليـد   )40(»پترونـاس «سعودي و  )39(ي»آرامكو«
هاي دولتي را  كردن منابع احتماالً اهميت اين شركت پيكر هستند. ملي غول

هاي انگليسـي ـ    هاي دولتي شركت دهد در حالي كه اين شركت افزايش مي
گذارنـد. البتـه    امريكايي را براي تـامين امتيـازات بيشـتر تحـت فشـار مـي      

ترنـد  ها كه از همه قدرتمند سياست اين هفت خواهر متفاوت است، سعودي
متحد وفادار امريكا هستند. نفت ونزوئال در كنترل دولـت چـاوز اسـت كـه     

ويكم هـدايت كنـد    كند كشور را به سمت سوسياليسم قرن بيست تالش مي
هاي جديد در اكـوداور، پـرو و بوليـوي، تحـول مهمـي       كردن كه، مانند ملي

است. تصاحب گازپروم توسط پوتين نماد دوباره از خوب برخاسـتن خـرس   
  وسي است. ر
  

  بحران چهارم: منابع و پايداري
ترين بحران دسترسي به منابع حياتي مانند نفت، غـذا   آخرين و شايد بزرگ

داري كه  سادگي با رشد سرمايه و آب و توزيع است. پايداري حيات انسان به
  دهد سازگار نيست.  ذاتاً منابع را به هدر مي

المللي انرژي منتشر ساخته  ينكه آژانس ب» انداز انرژي جهاني چشم«كتاب 
(پس از تعـديالت مربـوط    2005در مقايسه با  2030گويد كه در  به ما مي

چهـارم ايـن    درصد انرژي بيشتر نياز اسـت و سـه   50وري) به  به بهبود بهره
شـود و چـين و هنـد     توسـعه ناشـي مـي    افزايش تقاضا از كشورهاي درحال

رود بعـد از   آورند. انتظـار مـي   مي درصد افزايش تقاضا را پديد 45تنهايي  به
اكسيد كربن باشـد و امريكـا را    ي دي ترين منتشركننده ، چين بزرگ2015

اكسيد كرين  ي دي ها هند سومين منتشركننده پشت سر گذارد، در پي اين
تـرين سـهم را    اكنون بزرگ دهد كه چين هم است. (ساير مطالعات نشان مي

  اي دارد.) در گازهاي گلخانه
جا وجود دارد. نخست آنكه امريكا و ديگـر   ي سياسي مهم در اين ئلهدو مس
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كشورهاي ثروتمند مدت زمان درازي سهم اصـلي منـابع جهـان را مصـرف     
اند. عدالت اجتماعي مستلزم آن است كه نه تنهـا كشـورهاي درحـال     كرده

هـاي تجديدناپـذير كمـك     برداري آتي از انرژي بندي بهره توسعه به سهميه
اند چيزي بـيش   هايي هم كه تاكنون بيش از حد مصرف كرده ه آنكنند بلك

ي چنين گذاري را بر دوش كشند. دوم، الگوهـاي   از سهم متناسب از هزينه
هاي  فرض آن نگراني ي انساني بايد وجود داشته باشد كه پيش جديد توسعه

شناختي و نيز عدالت اجتماعي است و اين موارد بايد جايگاهي اصلي را  بوم
هـا   المللي داشته باشند كه ظاهراً تنها نگراني مهم آن هاي بين ر كار هيئتد

بر اسـتفاده   ي زندگي انرژي ششم جمعيت زمين از شيوه تروريسم است. يك
گيرنـد،   كنند. با افزايش شمار آنان كه از اين الگـوي مصـرف الهـام مـي     مي

در نهايـت   تـر و  مسايل سياره بييشتر خواهد شد. روياي امريكايي پرهزينـه 
دوام نيست. نه تنهـا   ناپايدار خواهد شد. الگوهاي توليد و مصرف كنوني قابل

برنـد بلكـه    داري جهاني سـودي نمـي   ميلياردها انسان هستند كه از سرمايه
  افزايند. برند نيز بر فشار روي منابع اين سياره مي آنان كه سود مي

ي بــا عوامــل ي خــاكي پيونـد  وميــر در ايـن كــره  چهـارم مــرگ  امـروز يــك 
تـر بـه سـبب     محيطي دارد و اغلب قربانيان فقيراني هستند كه پيش زيست

پذير شده بودنـد.   هاي بهداشتي آسيب دسترسي به مراقبت سوءتغذيه و عدم
ي حـادتري   با استمرار رشد قيمت مواد غذايي، احتمـاالً سـوءتغذيه مسـئله   

خش اعظـم  درصد مردم فقير جهان روستانشين هستند و ب 75خواهد شد. 
ها دشوار است، مهاجرت  اند. از آنجا كه زندگي آن ها وابسته به كشاورزي آن

توسعه وجـود دارد. يـك ميليـارد نفـر      اي به شهرهاي جهان درحال گسترده
كنند كه در آن بـا   هاي اين شهرهاي درحال رشد زندگي مي اكنون در زاغه

گـرد، امـرار    دوره اي به عنـوان فروشـندگان   گردي يا با حضوري حاشيه زباله
گويند كه تقريباً تمـامي كشـورها خـاك،     شناسان مي كنند. كشت معاش مي

ي  ي خوراك كافي براي تامين تغذيه آب و منابع جوي كافي به منظور تهيه
كافي مردم دارند. اما اين مستلزم اصالحات ارضي جدي و پشتيباني فني و 

رود.  هايي به كار مـي  ستتر جاهايي چنين سيا در كم )41(مالي از آن است.
ها را تحت تـاثير قـرار    امنيت غذايي تقريباً نيمي از انسان شود عدم گفته مي

  دهد. مي
تر، شاهد كشورهايي هستيم كه تاكيد بانك جهاني در  ي اميدبخش در جنبه

هـا در   پذيرنـد. مـاالوي كـه سـال     عدم پرداخت يارانه به كشـاورزي را نمـي  
هـاي غـذايي    بر پنج ميليون نيازمنـد بـه كمـك   ي قحطي بود، در برا آستانه

، تصميم گرفـت بـه   2005بار ذرت در سال  اضطراري بعد از برداشت فاجعه
زودي به سبب كمكي كه به كشـاورزان داد   كشاورزان فقير يارانه بدهد و به

شدت افزايش يافت.  ي صدها هزار تن ذرت شد و درآمدهايش به صادركننده
هاي غذايي ناشـي از مـازاد    ي كمك قادر به ارائه اياالت متحده در حالي كه

هـاي عظـيم دولـت فـدرال بـه كشـاورزان        اش است (كه با يارانـه  كشاورزي
امريكايي رشد كـرده اسـت) كمـك بـه كشـاورزان كشـورهاي فقيـر را رد        

كند كه كه آنها از بازار آزاد پيروي كنند، اين كشور  كند. حتي تاكيد مي مي
ايگـان يـا ارزان  بـه ايـن كشـورها تـوان رقابـت        شكني صـادرات ر  با قيمت

  دهد.  كشاورزان جهان سومي را تقليل مي
ي سويا بـراي توليـد    اي از ذرت براي توليد متانول و دانه ي فزاينده استفاده

مرفهـان   وسوخت ديزل وجود دارد و عالوه بر آن تمايل شمار كثيري از تازه
زافزونـي از غـالت بـراي    به مصرف گوشت افزايش يافته است. بـه شـكل رو  

شود نه مردم. براي مثال، ميانگين كـالري كـه    خوراك حيوانات استفاده مي
تاكنون دوبرابر شـده   1990اند از  هاي از مصرف گوشت دريافت كرده چيني

است و با توجه به اين كه براي توليد يك پوند گوشت گوسـفند و دو پونـد   
رشد چنين تقاضايي، عـواقبي  گوشت گاو صدها پوند غالت بايد توليد شود 
شان بيش از حد گـران اسـت تـا     براي كساني دارد كه محصول اصلي حيات

ي  پـذير شـود. شـاخص قيمـت مـواد غـذايي كـه مجلـه         شـان امكـان   بقاي
درصد رشد داشـت و   30معادل  2007اكونوميست محاسبه كرده است در 

مان ملـل  ي غـذايي سـاز   بيش از آن رشد كرد. در حقيقت، برنامه 2008در 
منتشـر كـرد    2008مارس  23اي در  العاده متحد درخواست اضطراري فوق

  ميليارد   كم نيم هاي جمعي خود را دست خواست كمك ها مي كه از دولت

  

  
  

ميليون نفر در نزديك به  73ي  ي بيشتر تغذيه دالر براي تامين مالي هزينه
يش قيمـت نفـت   كشور افزايش دهند. آنها متوجه شدند كه بر اثـر افـزا   80

 20هـاي غـذايي حـدود     ونقل در تنها سه هفته هزينه هاي حمل روي هزينه
درصـد رشـد پيـدا     90-80درصد جهش داشت. قيمت گندم با نرخ ساالنه 

درصد جهش داشـت و از آغـاز    30 2008كرد. قيمت برنج در اواخر مارس 
در برخـي  تر از سه ماه دوبرابر شده است و اعتراضاتي ميان فقرا  سال در كم

  شان است پديد آورد.  كشورهاي آسيايي كه در آنها برنج غذاي اصلي
شود، يعنـي آرد سـفيد    در عين حال، آنچه رژيم امريكايي غذايي ناميده مي

هاي ذرت، و روغـن حيوانـات بـا خـوراك ذرت بـراي       خالص، شيرين كننده
ده شـ  شود. شكر تصفيه هاي سنتي مي بسياري از مردم جهان جايگزين رژيم

ي غذاهاي سـنتي   شود و با جايگزيني مواد غذايي پيچيده موجب چاقي مي
ي كسـب سـود    ي مهارناشـده  كنـد. انگيـزه   امراضي مانند ديابت ايجـاد مـي  

كنندگان را با غذاهاي ناسالم  ف كند و همچنان كه مصر سالمتي را نابود مي
د دهـ  شـدت افـزايش مـي    هاي پزشكي را بـه  كند هزينه و تقلبي مسموم مي

هـاي طبيعـي    ي بحـران بـه سـبب فعاليـت     هـاي گسـترده   تمامي اين حوزه
داران در نظامي است كه حق كسب سود در عمل با هـر پيامـدي را    سرمايه

كوشند مردم از بـار   هاي گروهي و نظام سياسي همواره مي پذيرد. رسانه مي
  كند آگاه نشوند. هاي سيستمي تحميل مي سنگيني كه اين اولويت

  
  ريگي نتيجه

ام:  ي بحران در نظام جهاني معاصر تاكيـد كـرده   هايم بر چهار حوزه در گفته
هـاي انباشـت، و    بحران مالي، كاهش قدرت نسبي امريكا، رشد ساير كـانون 

كـردن   شناختي. راهبرد امريكا همچنان دنبـال  سازي منابع و بحران بوم تهي
عقاب به كسب قدرت نظامي براي كنترل نفت و ساير منابع است. ديگر بال 

هـايش را    مازاد از طريق تمهيدات مالي اتكا دارد امـا ايـن راهبـرد تاكتيـك    
هـاي انحصـاري    سازد. اين راهبرد همچنين در پي اجـراي رانـت   روشن نمي

ي ساخت و مجوز براي حمايت از حقوق مالكيت  هاي پروانه حمايتي با رژيم
كه مدعي » فارما يگب«تا » مايكروسافت«هاي نامحسوس است، از  بر دارايي

مالكيت بر ژن انسان است. گسترش حقـوق مالكيـت و محصـوركردن امـور     
هــاي  همگــاني امــري اســت كــه كشــورهاي در حــال توســعه كــه هزينــه 

برداري از چيزي كه در  پردازند و مجاز به بهره آوري بابت مجوزها مي سرسام
فت كنند شد نيستند بايد با آن مخال گذشته ميراث مشترك دانش تلقي مي

  كنند). (و مخالفت مي
ي پرريسـك محـدود و بـه لحـاظ      طـور كـه الزم اسـت ماليـه     درست همان

آوري بـه طـور    اجتماعي مهار شود، علم نيز بايد آزاد شود تـا پيشـرفت فـن   
هـاي انحصـاري كـرد. بـراي      مصنوعي محدود نشود و نتوان درخواست رانت

ب امپراتـوري امريكـا   توسعه، راهبردهاي هر دو جناح عقـا  كشورهاي درحال
  آشكار شده است. 

هايي كه به بار  توافق واشنگتني اعتبار خود را از دست داده و هرچند آسيب
ــدف  ــته ه ــتمرار دارد، نتوانس ــد.   آورده اس ــق بخش ــنگتن را تحق ــاي واش ه

بخشيدن به بخش اعظم جهان در ائتالفي از ناراضيان وجـود داشـته    وحدت
ر بسياري از كشورهاي جنوب قدرت را گرا د هاي جدي چپ است. اگر دولت

در دست بگيرند، تجديدساختار مهمـي در اقتصـاد سياسـي جهـاني پديـد      
كننـد انقالبـي نيسـتند.     آيد. اما آنان كه اكنون اين كشورها را اداره مـي  مي

بسته به آن كه نخبگان اين كشوها در معرض چه فشـارهايي قـرار گيرنـد،    
گـري را انتظـار    همكـاري، و چـالش  توان عناصري از تشـريك مسـاعي،    مي
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دادن به بديلي در برابـر   تواند به شكل داشت. يك افريقاي جنوبي مترقي مي
هـاي جديـد    داري انگلو امريكايي ياري كند و بر كـانون  نظام جهاني سرمايه
ي منافع كشورهاي جنوب هستند تاثير گـذارد   اند نماينده قدرتي كه مدعي
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 بحران ساختاري اقتصاد جهان:

 فردا خيلي ديراست....
  

  احمدسيف

  

اگر نخواهيم خيلي به عقب برگرديم، حداقل چند هفته گذشته، روزهاي 
بسيار پر ماجرائي بود. ماجراهائي كه با همه خيره كنندگي و چشمگيري 
شان، هنوز كسي ابعاد واقعي آن چه كه درحال وقوع است،  را به درستي 

و نمي شناسد. سياست پردازان و اقتصادداناني كه تا همين  نمي داند
پريروز معتقد بودند هرچه دولت از زندگي اقتصادي بيشتر كنار بكشد، به 
نفع اقتصاد و به نفع شهروندان است، به ناگهان، امكانات بالقوه و نامحدود 
ماليات دهندگان براي اجتماعي كردن زيان هاي بخش خصوصي را كشف 

د. حتي آقاي گرينسپن كه عمده ترين دست آورد خويش در دوران كرده ان
ساله مديريت بانك فدرال رزرو را نظارت زدائي بيشتر و كاستن از نفوذ  18

سال براي  18دولت خوانده بود به شكوه برآمد كه چرا همان دولتي كه او 
كاستن از امكانات تاثير گذاري اش زحمت كشيده بود، حاال سريع تر نمي 

نبد و از كيسه ماليات دهندگان بيشتر هزينه نمي كند. دربسياري از ج
كشورها، بانك ها وموسسات بيمه، و يا شركت هاي مشابه يك بار ديگر از 

شده اند تا پس از رفع مشكل، » ملي« كيسه بخشنده ماليات دهندگان 
بخش خصوصي » پهلوانان« يعني وقتي به سود دهي رسيدند، دوباره به 

مي توانند اميدوار باشند كه » ماليات دهندگان« شوند و البته كه واگذار 
اين فداكاري شان،  به قول معروف بدون اجرو پاداش نخواهد ماند. البته 
اين پاداش فعال نسيه اين خواهد بود كه حداقل بخشي از آن چه را كه 
براي نجات بانكها و شركت هاي بيمه هزينه مي كنند، احتماال پس مي 

د. با اين همه، من برآن سرم كه اين هنوز سرشب اصفهان است وبه گيرن
واقع، معلوم نيست سرانجام به كجا خواهد رسيد. بقيه جهان به جاي خود، 
ولي وضعيت اقتصادي درامريكا و انگليس بطور هراس آوري متزلزل شده 
است. روزوهفته اي نيست و يا حداقل در اين چند ماه گذشته نبود، كه با 

غافلگير نشده باشيم. درانگليس، بيش از يك سال » ري غافلگيركنندهخب«
پيش، اين ماجراها با ورشكستگي بانك رهني نوردن راك آغاز شد كه 

  زيان هاي اين بانك خصوصي منجرشد. » اجتماعي كردن« سرانجام به 
بركساني چون صاحب اين قلم، كه هميشه درگذر ساليان مدافع كنترل 

بازار توهمي نداشته است، » كارآئي«ار بوده و در باره نيروهاي كور باز
حرجي نيست اگردرحال حاضرحداقل در حيطه نظري با توجه به عمق و 
گسترش شرايط بحراني با اجراي اين سياست ها مسئله و مشكلي نداشته 
باشد و مثال بگويد حاال كه اين چنين شده است، پس، اين واحدها بايد در 

مانند ووقتي كه اين بحران رفع شد عموم و به كنترل عموم باقي ب
نمايندگي از سوي اين عموم دولت از سودهاي به دست آمده براي تامين 
برنامه هاي اجتماعي كه به نفع اكثريت مردم باشد، استفاده نمايد. ولي بر 
اقتصاددانان نئو ليبرال كه درگذر اين سالها اندر مزاياي كارآئي بازارآزاد كه 

رت دولت در آن كمترباشد بهتر است، كم يقه دراني نكرده هرچه نظا
سوسياليسم « بودند، نمي دانم چه رفته است كه در برابر اين موج تازه 

چيزي نمي گويند و شكوه اي نمي كنند! تو گوئي كه » براي ثروتمندان
كارآئي نظام بازار فقط درمواقعي درست است كه همه چيز بروفق مراد مي 

ف وعده هائي كه مي دهند،  درشرايطي شبيه به وضعيت گذرد و برخال
» اجتماعي«كنوني زيان هاي بخش خصوصي بايد ازجيب ماليات دهندگان 

شود. البته توجه داريد كه  حتي نئوليبرال هائي كه فعال درراستاي 
مي كشند، از » زحمت« اجتماعي كردن زيان هاي بخش خصوصي 

هم چنان براين ادعا پافشاري   واقع حرف مي زنند يعني به» تصحيح بازار«
مي كنند كه به داليلي كه البته نمي شكافند بازار، برخالف انتظار خوب 
عمل نكرده است و االن هم وقتي اين زيان هاي بخش خصوصي از كيسه 
همان هائي كه ازاين نمد كالهي نداشته اند، اجتماعي شد بازار فرصتي 

را تصحيح كند و تصحيح مي كند (به خود» اشتباهات«پيدا خواهد كرد تا 
همين خاطر هم هست كه حتي دراين دوره اجتماعي كردن زيان هاي 
بخش خصوصي نيز خواهان حداقل نظارت از سوي دولت هستند). با اين 
همه البته وقتي فرايند تصحيح تمام شود، و بازار مجددا به سودآوري 

بخش خصوصي بسپاريم.  برسد، باز بايد ريش و قيچي را به دست پهلوانان
« را احتماال مرتكب بشوند. البته تا تصحيح بازار،» اشتباه« تا دوباره، همين 
نه فقط بد نيست كه حتي ضروري هم هست. اگر حرف مرا » مداخله دولت

قبول نداريد يك بار ديگر به فرمايشات آقاي بوش، و رئيس بانك مركزي و 
دن براون و وزير خزانه داري انگليس وزير خزانه داري امريكا و يا آقاي گور

و حتي رهبر اپوزيسيون در پارلمان انگليس گوش بدهيد تا صحت عرايض 
بنده براي شما روشن شود.عبرت آموز است آن موقع كه اوضاع به نظر 
دلچسب مي آمد، وبراي مثال، دولت آقاي بوش از ماليات ها مي كاست، 

صد ثروتمندان مي شد. بخش عمده اين بذل و بخشش ها نصيب يك در
به گل نشسته است، هزينه اش را » قمارخانه وال استريت«وحاال كه اين  

از اين بهتر! » سوسياليسم براي ثروتمندان«بين همگان سرشكن مي كنند! 
  باري بگذريم و بپردازيم به اصل ماجرا:

همين جا بگويم و بگذرم كه اگرچه درست است كه شماري از سياست  
ش مالي با مسئوليت گريزي عمل كرده اند، ولي محدود كردن پردازان بخ

عواملي كه به اين وضعيت كنوني فراروئيده است به حرص و آز فردي، 
نشانه ديدن درخت و نديدن جنگل است. يعني مي خواهم بگويم كه اين 
بحران، نه اين كه بحران بخشي از اقتصاد سرمايه داري باشد كه بحراني 

  نظام اقتصادي سرمايه داري نشئت گرفته است. است كه از ساختار
همين جا بگويم و بگذرم كه زمينه ها و علل بحران كنوني را نمي توان 

سال گذشته جهان باز شناخت.  40تا  30بدون باز نگري تاريخ اقتصادي 
به باور من، اين بحران يك شبه شكل نگرفته است و نتيجه هيچ توطئه اي 

ي بود، مي شد زمينه هاي شكل گيري بحران را هم نيست. اگرديده بصيرت
بسيار زودتر شناخت و براي جلوگيري از گسترش آن اقدام كرد. ولي 
مستي ناشي از پيروزي سياسي بر سوسياليسم واقعا موجود و تهاجم 
ائدئولوژيكي كه پس از آن آمد، اين ديده بصيرت را كور كرد و درنتيجه، 

  .اكنون در وضعيت كنوني مان هستيم
ممكن است در باره علل و پي آمدها و حتي راههاي برون و يا تخفيف 
بحران بين المللي اختالف نظر وجود داشته باشد، ولي در باره يك نكته، 
اختالف نظري و جود ندارد و آن اين كه اين بحران هم بسيار گسترده 

و  -درواقع، كمتر كشوري درجهان هست كه از آن مصون مانده باشد -است
بسيار عميق و به همين خاطر، راه حل ساده و بي درد و حتي كم درد  هم

ندارد. البته بعيد نيست بعضي ها در برخورد به گستردگي بحران كمي 
شگفت زده شده باشند كه چه شد و چگونه شد كه با اين وضعيت روبرو 

ولي براي كسي كه با اقتصاديات ماركس آشنا باشد، پيدايش و  - شده ايم
ن بحران ها رمز و رازي ندارد چون بحران، به واقع در ذات نظام ظهور اي

سرمايه داري است. همين جا به اشاره بگويم و بگذرم كه اتفاقا در چند 
« هفته گذشته كه با عيان شدن اين بحران مشخص مي شود شاهد 
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به خصوص نئوليبرال  -معنا داري از سوي اقتصاددانان نئوليبرال» سكوت
برون مرزي  وده ايم كه در اين سالها در مطبوعات درون و ب -هاي ايراني

هر دليلي داشته باشد، بعيد نيست به » سكوت«ميدان دارشده بودند. اين 
« اين دليل باشد كه گستردگي و عمق بحران كنوني اين اقتصاددانان را 

كرده است كه چه شد و چگونه شد كه نظامي كه به آن به واقع » شوكه
داشتند و دارند به چنين وضعيتي فراروئيده است! باري گفتم باوري ايماني 

نيز با بحران  30و  1920كه اين بحران ها تازه و بديع نيست. در سالهاي 
بزرگ روبرو شده بوديم. درعكس العمل به آن بحران، اقتصاديات ماقبل 

به دست انداز افتاد  و جان مينارد كينز در  -اقتصاد كالسكيها -كينزي
و مايكل كالسكي در لهستان، مستقل از يك ديگر، با حفظ اساس  انگليس

اقتصاد سرمايه داري سياست هائي پيشنهاد كردند كه به تخفيف پي 
آمدهاي بحران منجر شد و حتي كم نيستند كساني كه از دوسه دهه بعد 

سرمايه داري نام مي برند. » طالئي« از جنگ جهاني دوم، به عنوان  دوران 
ن دوره براين بود كه با درپيش گرفتن اين اقتصاد مختلط ديگر ادعا در اي

نه بيكاري از كنترل خارج خواهد شد و نه تورم و نه مشكالت عديده ديگر 
مي رسيم، با پيدايش تورم  1970پيش خواهد آمد. وقتي كه به سالهاي 

دراقتصاد جهان كشتي اقتصاديات كينزي به   - استگلفليشن -توام با ركود
» نوظهور« ت و روشن شد كه كينز براي مقابله با اين وضعيت گل نشس

عمال حرفي براي گفتن ندارد. درعكس العمل به اين وضعيت، شاهد سه 
  تحول عمده بوده ايم:

  اقتصاد ماقبل كينز در پوشش نئوليبراليسم سربرآورده و همه جا گيرشد. -
را هم داشتيم  پيوسته و هم بسته با اين تحول ايدئولوژيك، جهاني كردن -

كه وظيفه عمده اش، ايجاد و گسترش شرايط الزم براي اجراي اين نگرش 
  اقتصادي تازه بود.

مالي كردن سرمايه داري، يا انتقال مركز ثقل فعاليت هاي اقتصادي از  -
 توليد به بخش مالي.

و به يك عبارت، آنچه كه اكنون داريم، به گل نشستن اين نگرش سه گانه 
 مصائب نظام سرمايه داري است.  به مشكالت و

بر مي گردد كه نرخ  1970به يك معنا، ريشه بحران كنوني به سالهاي 
دوران طالئي « سودآوري بنگاههاي سير نزولي داشت و آن چه را كه 

). براي احياي سودآوري، 1ناميده بودند به پايان رسيده بود(» سرمايه داري
  شركت ها دست به چند كار عمده زدند.

ا انتقال بخشي از توليدات صنعتي به كشورهائي كه اتحاديه كارگري ب
نداشتند، و بهره گرفتن از مزد بسيار پائين در اين جوامع، سعي كردند كه 
نه فقط سودآوري را احيا نمايند بلكه بر اتحاديه هاي كارگري در درون 
ي كشورهاي غربي هم فشار آورده و از آنها درراستاي كاستن از مزدواقع

امتياز بگيرند. تجديد سازمان فرايند كار در اين جوامع، هم صورت گرفت 
كه باعت تشديد غلظت كار در فرايند توليد و احياي سود آوري شد. از 
سوي ديگر، ولي قدرت خريد كارگران كاهش يافت و به همين دليل، 
فرصت هاي سرمايه گذاري هاي سود آور كمتر شد. يعني، اگرچه مازاد 

رمايه گذاري به دست آمد ولي فرصت هاي الزم براي بهره گيري از براي س
آن مازاد براي سودآوري بيشتر محدودتر شد. و اما كارگران نيز براي حفظ 

  سطح زندگي خود دست به چند كار مختلف زدند.
  ساعات بيشتري كار كردند. -
 تعداد بيشتري از اعضاي خانوار كارگري وارد بازار كار شدند. -
 تفاده گسترده از وام و كارتهاي اعتباري.اس -

اين الگوي اقتصادي تا زماني كه همه چيز بر وفق مراد مي گذرد، ادامه مي 
بايد. ولي همين كه اندكي ناهمخواني در آن بروزكند، كل نظام در هم مي 

 ريزد كه به آن خواهيم رسيد. 
 پس بگذاريد دو پرسش اساسي اين نوشتار را مطرح نمائيم. 

ال، علت اصلي و غائي اين بحران كدام است؟ چه شد و چه پيش آمد كه او
با بحراني اين چنين گسترده و عميق روبرو شده ايم! آيا به واقع گناه اين 

  مسئوالن و تصميم گيرندگان بود كه وضع را به اينجا رسانده اند؟
و پرسش دوم هم اين است كه آيا اين برنامه هائي كه اعالم كرده اند، 

  رپاسخ گوئي به آن موفق خواهندشد؟د
  

  
  

من فكر نمي كنم و براي اين ادعاي خودم هم دليل دارم. براي مثال،  يكي 
اين كه حتي اگربرنامه نجات دولت امريكا موفقيت آميزهم باشد، منفعت 
عمده اش به جيب تعداد معدودي از شركت ها و سهام داران عمده در وال 

اره كمك به ديگران، براي نمونه خانوارهائي استريت خواهد رفت چون در ب
كه گرفتاري مالي دارند، اين نوع مساعدت ها از سوي مجلسين دراختيار 
وزير ماليه قرار گرفته است. يعني او احتمال دارد كه چنين نكند. به عبارت 
ديگر، هيچ تعهدي نشده است. البته اخيرا هم با خبر شده ايم كه عالوه بر 

شماري از شركت هاي غول پيكر امريكايئ، از جمله جنرال موسسات مالي، 
موتورز و كمپاني فورد هم با خطر ورشكستگي روبرو هستند و تا اين زمان 

نوامبر) هنوز خبر ندارم كه آيا دولت امريكا براي نجات اين شركت ها  16(
هم برنامه اي دارد يا خير؟ به سخن ديگر، بحران كنوني، اگرچه از بخش 

  غاز شده است ولي اكنون از آن بسي فراتر رفته است.مالي آ
دوم اين كه، من براين گمانم كه بحران كنوني نه مشكلي ادواري بلكه 
تماما ساختاري است، به سخن ديگر، اگرچه اين گروه يا آن گروه و اين يا 
آن سياست درتشديد آن نقش داشته است، ولي مقصر اصلي در ظهور اين 

ام سرمايه داري است . يعني مي خواهم بگويم كه تا بحران، درواقع، نظ
زماني كه سرمايه داري برقرار مي ماند، از اين نوع بحرانها گريزي نيست، 
چون بحران مالي، بخشي از ذات اين نظام اقتصادي است. و به همين 
خاطر، نظرم اين است كه تا موقعي كه براي رفع داليل ريشه اي بحران 

دست به اقدام نزنند، با اين نوع برنامه ها كه عمدتا كنوني درسطح جهاني 
از سطح فراتر نمي رود، بحران كنوني رفع نخواهد شد. البته اين كه چه 
شد كه دردرون اين نظام، شرايط به وضعيت كنوني دگرسان شد، داستاني 

  دارد كه شنيدني است.
ين درپيوند با علت اصلي اين بحران، من فكر مي كنم كه علت اصلي ا

بحران چيزي است كه ماركس به كرات از آن سخن گفته بود. يعني مي 
خواهم بگويم كه بحران كنوني، به واقع بيان بيروني ظرفيت توليدي زياد و 
درواقع، توليد مازاد است كه با گسترش نابرابري در توزيع درآمدها و ثروت 

نه كه وبه عبارت ديگر، با جهاني كردن فقر تشديد شده است. همان گو
پيشتر گفتيم، از سوئي سرمايه به يك فرايند دائمي انباشت و سود آوري 
نيازمند است كه بتواند دائم بر خويش بيفزايد. ولي از جمله، نابرابري بيشتر 
در توزيع  درآمد و ثروت اين امكان را به شدت تخفيف داده است. البته اين 

ه در دوسه دهه اخير، اين مقوله، مقوله اي تازه اي نيست ولي گفتن دارد ك
فرايند تشديد شد. با اين همه، به تجربه بشريت مي دانيم كه هرچند مدت 
يك بار، سرمايه داري با اين بحران روبرومي شود كه سرانجام به شكل و 

قرن گذشته مي  70شيوه هاي گوناگون خود را نشان مي دهد. اگر دردهه 
ست و يا از فساد و عدم كارآئي شد، مداخالت دولت در اقتصاد را مقصر دان

نظام اقتصادي دركشورهاي پيراموني سخن گفت، امروز اين بحران از 
اقتصاد هائي شروع شده است كه قرار است اين مشكالت را نداشته باشند و 

را نداشته اند. يعني هم » موانع«به ظن قاطع مي توان گفت كه اين 
مقدار زيادي نظارت زدائي انگليس و هم امريكا، در سي سال گذشته، به 

كرده بودند و هم تا آنجا كه مي شود قضاوت كرد، دولت هاي فاسد و 
غيركارآمد هم ندارند. با اين همه پرسش هم چنان اين است كه پس چه 

  شدو چگونه شد كه اين بحران به اين صورت پيدا شد؟
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دم قرن گذشته، وقتي كه بابحران مازاد توليد و يا ع 70درهمان سالهاي 
كفايت تقاضا در بازار روبروشده بوديم، اقتصاددانان نئوليبرال كه از خاكستر 

سر برآورده بودند، ادعا  كردند كه مقصر  1920بحران بزرگ سالهاي 
» انقالب در عرصه عرضه«است كه نمي گذارد » اقتصاديات كينزي«اصلي

ي گرفت، اتفاق بيفتد. به گمان من، كاري كه بايد در همان سالها انجام م
برخالف آن چه كه انجام گرفت، گسترده تر شدن دايره عملكرد اقتصاديات 

، 1970كينزي بود ولي واقعيت اين است كه ازهمان سالهاي اوليه دهه 
تازه را با » آزمايشگاه«اقتصاددانان نئوليبرال، تبديل جوامع بشري به يك 

آغاز » شيكاگوگانگسترهاي «تجربه خونبار پينوشه در شيلي و با مساعدت 
كرده بودند. مدتي بعد،  درانگليس با نخست وزير شدن خانم تاچر و در 
امريكا با موفقيت انتخاباتي آقاي ريگان، دقيقا در جهت عكس حركت 
كردند. البته بگويم و بگذرم كه اگرچه درامريكا، دارائي هاي زيادي براي 

مه واگذاري واگذاري به بخش خصوصي وجود نداشت، ولي درانگليس برنا
  هاي گسترده را در پيش گرفتند و هم در انگليس و امريكا به نظارت زدائي 

قرن گذشته، براساس آن چه  80). درسالهاي اوليه 2گسترده اقدام كردند(
گفته مي شود، از بازارهاي مالي و بازارهاي » بينگ بنگ«كه به آن معموال 

ته براي اين كه ديگر به گسترده ترين صورت نظارت زدائي شد. الب
نئوليبرالي بي نصيب نمانند، همين » مراحم«كشورهاي پيراموني از اين 

به اين كشورهاصادر شد. » استراتژي تعديل ساختاري«برنامه ها در پوشش 
و كار به جائي رسيد كه مستقل از تاريخ و جغرافيا و حتي مختصات 

سياست ها، جوامع، نسخه اي يگانه براي همگان صادر شد. پي آمد اين 
برخالف ادعاهائي كه تا كنون مي شده است، براي رفع علت اصلي بحران 
مناسب نبود. اگرچه ميزان كل ثروت توليد شده دراقتصاد جهان افزايش 
يافت، ولي توزيع درآمد و ثروت تقريبا در همه كشورها، و حتي بين 

رمايه گذاري كشورها نابرابرتر شد. به عبارت ديگر، اگرچه مازاد الزم براي س
ولي فرصت هاي سرمايه  -يعني انباشت سرمايه صورت گرفت -فراهم آمد

گذاري هاي سود آور كمتر و كمتر شد. اگر در كشورهاي پيراموني، به 
خصوص در افريقا و بخش عمده اي از كشورهاي امريكاي التين، وضع از 

مت، هميشه مخاطره آميز تر شد، دركشورهاي متروپل نيز، نه به آن وخا
ولي وضع اكثريت مردم تعريفي نداشت. وقتي قرار باشد به قول خانم تاچر 
چيزي به اسم جامعه وجود نداشته باشد، طبيعتا، به مسايل و مشكالت هم 
برخوردي جامع صورت نمي گيرد و حتي راه حل هاي سراسري هم اصوال 
 مطرح نمي شود. جالب اين كه اگرچه در جهان بيني خانم تاچر و آقاي

و يكي از مهم  -ريگان، قرار بود نگرش پول باورانه عمده و اساسي باشد
ترين پيش گزاره هاي اين نگرش هم اين بود كه براي جلوگيري از مسايلي 

به عنوان مثال، ميزان  –كه پيش خواهد آمد، بايد متغيرهاي پولي 
تحت نظارت باشد، ولي درانگليس و در امريكا،  - نقدينگي و عرضه پول

به يك معنا همگاني شد . يا اگرصريح تر گفته باشم، » ليد پول و اعتبارتو«
درشرايطي از پول باوري سخن مي گفتند كه عمال بركساني كه در اقتصاد 
پول و اعتبار توليد مي كردند هيچ گونه كنترل ونظارتي اعمال نمي شد. 

رات ما شاهد رشد بدهي و اعتبا 1970يعني مي خواهم بگويم كه ازسالهاي 
دراقتصادهاي غربي بوده ايم و براي رسيدن به سود بيشتر، بانكها نيز با 
دقت ووارسي كمتري وام مي دادند و بانك هاي مركزي و وزراي ماليه هم 

  دراين جوامع به واقع اين مسايل را زير سبيلي در كردند.
همين جا بگويم و بگذرم كه تبليغ و فراهم كردن شرايط براي وام ستاني 

تر و بيشتر نه نشانه مسئوليت گريزي مسئوالن مالي، بلكه به گمان بيش
من، دقيقا وسيله اي بود تا با دميدن برطبل مصرف برمبناي وام، از 
گسترش ركود جلوگيري نمايند. به سخن ديگر، مي خواهم اين نكته را 
بگويم كه اگرقرار است توليد سرمايه دارانه سود آور باشد، توليد بايد به 

ش رود و نقد شودو اين نقد شدن هم با گسترده تر شدن فقر عملي و فرو
امكان پذير نبود. بايد شرايطي فراهم مي شد تا مصرف كنندگان با وام 

را هزينه  - يعني درآمدهاي آينده -ستاني درآمدهاي هنوز به دست نيامده
  نمايند.

الت به گمان من، مشكل تقريبا الينحلي كه پيش آمده بود، اين كه تحو
پيش آمده فرايند انباشت سرمايه در نظام سرمايه داري را  دگرگون كرد. 
دردوره و زمانه اي كه بخش مالي، به واقع خدمت گذار ديگر بخش هاي 
عمده و اساسي اقتصاد بود، فرايند انباشت سرمايه به اين صورت بود كه 

د مي صرف خريد كاالهاي الزم براي تولي  (M)وجوه قابل سرمايه گذاري 
كه اين كاالها در كليت خويش شامل دو رشته اقالم بود، نيروي  (C)شد 

و فرايند  (p)درفرايند توليد  (MP)و ابزارهاي توليد  (LP)كار كارگر
به دست مي آيد كه  (’C)آفرينش ارزش افزوده، كاالي قابل فروش دربازار

بد. الزم نقد مي شود و تحقق مي يا (’M)با فروش در بازار، سرمايه پولي 
به يادآوري است كه سرمايه پولي نهائي از وجوه قابل سرمايه گذاري اوليه 
بيشتر است و تفاوت شان هم سودي است كه نصيب سرمايه دار مي شود. 
و اما براي اين كه اين فرايند به دست انداز نيفتد، الزم و ضروري است كه 

ر تقاضاي موثر وجود كاالهاي توليد شده، نقد شوند. يعني براي شان دربازا
  داشته باشد.

  
  
  
   

به  -واما، درعكس العمل به فرصت هاي كمتر براي سرمايه گذاري سود آور
و دردروه و زمانه اي كه با سلطه  -عبارتي بازتاب جهاني كردن فقر

انحصاري سرمايه مالي در اقتصاد جهان مشخص مي شود،  اين فرايند 
  ت سرمايه، ساده تر شد و به اين صورت در آمد:انباش

M  M’  
به سخن ديگر، سرمايه پولي، بدون اين كه از فرايند توليد و از فرايند كار 
بگذرد، مي كوشد بر خود بيفزايد، يعني صاحبان سرمايه پولي مي كوشند، 
بابهره گيري از پول، پول بيشتري به دست بياورند. يا اگر مشخص تر گفته 

، سود هاي معامالت سفته بازانه وارد هيچ حوزه مولدي نمي شود بلكه باشم
، عمليات سفته بازي بيشتر را تشديد مي كند. و در نهايت، حباب مالي 

تر مي شود. يعني در اين جا، سود هاي سفته بازارانه، بخشي بزرگتر و بزرگ
صرف مصارف شخصي صاحبان اين سودها مي شود و بخشي هم دردور 

يعني مركز ثقل   عمليات سفته بازانه واردشده و آنها را بيشتر مي كند.
فعاليت هاي اقتصادي از حوزه توليد، بيشتر و بيشتر به حوزه مالي منتقل 

ه كه از آن نتيجه مي شود، چرخه هاي پايان ناپذير ركود مي شود و آن چ
در بخش واقعي اقتصاد و انفجار و تورم در بخش مالي آن است. البته اين 
تحولي كه در عملكرد نظام سرمايه داري پيش مي آيد، بدون دليل و به 
خاطر حرص و آز شخصي نيست بلكه، به نوبه، براي پاسخگوئي به نيازهاي 

ي حاكم در اين مرحله تاريخي مشخص ضروري است. يكي از نظام اقتصاد
پي آمدهاي فرايند جهاني كردن، گسترش هم زمان فقر و غنا در اقتصاد 
جهان است. يعني در اين ترديدي نيست كه در اقتصاد جهان درپي آمد 
تحوالتي كه پيش آمده است، ظرفيت توليدي بيشتري ايجاد شده است. از 

ا تعامل جدي تر چين و هندوستان و كشورهاي مشابه سوي ديگر، به ويژه ب
در اقتصاد جهاني، اگرچه توليد و توان توليدي بيشتر شده است، ولي فقر و 
نداري نيز دراقتصاد جهان افزايش يافته است. بخش قابل توجهي ا 
زكارگراني كه در چين و هندوستان و در كشورهاي مشابه، با بهره گيري از 

تر، به توليد كاال مشغولند، خود نقشي در مصرف اين  تكنولوژي پيشرفته
كاالها ندارند. به سخن ديگر، ميزان مزد پرداختي به آنها كمتر از آن است 
كه قدرت خريد قابل توجهي در اختيار آنها قرار بدهد. دراقتصاد هاي 
پيشرفته غربي هم كه با ركود در بخش واقعي اقتصاد روبرو هستيم و در 

و نقد كردن اين كاالهائي كه درحجم بيشتري توليد مي  نتيجه، فروش
شوند، دشوارتر شده و به شرايطي فراروئيده است كه يا بايد با كاستن از 
قيمت ها، فروش آنها را تضمين كرد كه نتيجه اش، كمتر شدن نرخ سود 
است و يا اين كه، بايد از ميزان توليد كاست كه پي آمدش، بيشتر شدن 

وليدي در اقتصاد جهاني است. درعمده اقتصادهاي سرمايه ظرفيت مازاد ت
اين » حل«داري، به خصوص امريكا و انگليس، ولي سياست پردازان، براي 

مشكل، راه حل بديعي يافتند و به شكل و شيوه هاي متفاوتي مبلغ هزينه 
كردن درآمدهاي هنوز به دست نيامده شده و مصرف برمبناي قرض را 

م و بگذرم كه براي رسيدن به اين هدف، هم از نرخ تشويق كردند. بگوي
بهره كاستند، و هم شرايط وام ستاني و اعتبار را سهل و ساده تر كردند. 
شركت هاي فرامليتي نيز اگرچه سود آوري داشتند ولي فرصت هاي 
سرمايه گذاري به همان نسبت سودآور دراختيار نداشتند سرمايه پولي خود 

M      C….P….C’         M’ 
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نداختند كه هم برخويش بيفزايد و هم اين كه براي را دربخش مالي بكار ا
تداوم مصرف از كيسه قرض، زمينه الزم را فراهم نمايد.  يكي از پي 
آمدهاي اين تحوالت اين بود كه رابطه بين سرمايه گذاري مالي و توليد 
قطع شد. يعني مي خواهم اين نكته را گفته باشم كه در سالهاي اوليه قرن 

اقتصاد، بخش مولد آن بود كه يك بخش نه چندان  بيستم، بخش واقعي
غالب مالي در خدمت آن قرارداشت.  ولي وقتي به سالهاي پاياني قرن 
بيستم مي رسيم، نظام اقتصادي به مقدار زيادي دگرگون شده است.  يك 
بخش مالي به شدت متورم شده كه به ميزان زيادي از بخش مولد اقتصاد 

يبا هيچ رابطه مستقيمي با آن ندارد. به نظر عمل مي كند و تقر» مستقل«
مي رسد، نقش سرمايه مالي در اين فرايند، نه به عنوان وسيله اي براي 
تضمين فرايند انباشت سرمايه بلكه عمدتا در محدوده تحقق بخشيدن به 

آنها از طريق مصرفي كه عمدتا با قرض  - ارزش مازاد مستتر در كاالها
ف يافته است. قبل از آن كه شواهدي از اين تخفي -تامين مالي مي شود

آن  75- 1974تغييرات به دست بدهم، بد نيست اشاره كنم كه از سالهاي 
 چه در اقتصاد جهان شاهديم، درواقع، تحوالتي سه گانه است:

  كاهش يافته است. 1960ميزان رشد اقتصادي به نسبت سالهاي  -
هاي غول پيكر فرامليتي اقتصاد جهان بيشتر و بيشتر در كنترل شركت  -

  درآمد كه اگر انحصاري نباشند، مشخصه شان انحصار ناقص است.
بخش مالي در اداره اقتصاد سرمايه داري اهميت هرروزه افزون تري يافته  -

 است.
اگرچه اين تحوالت، ميزان سود شركت هاي فرامليتي را افزايش داد، ولي 

د انحصاري و انحصاري ناقص تقاضا براي سرمايه گذاري هاي مولد دراقتصا
كمتر شد و نتيجه اين فرايند، كمتر شدن نرخ رشد اقتصادي بود. يكي از 
مسايلي كه دراين سالها تشديد شد، نابرابرتر شدن درآمد و ثروت دراقتصاد 
جهان بود كه همانطور كه پيشتر گفته ايم، به صورت مشكلي برسر تحقق 

به گمان ما، همين عامل است كه به ارزش مازاد مستتر در كاالها درآمد و 
 صورت سياست هاي مالي و پولي مشوق وام ستاني دگرسان شد.

دراين سالهاي اخير، مشكل اصلي اين بود كه اگر چه بخش مالي رشد مي 
كرد، ولي بخش مولد، گرفتار ركود بود و نتيحه اين شد كه سرمايه داران 

د به بخش مالي وپولي بيشتر و بيشتر براي افزودن برسرمايه پولي خو
  اقتصاد وابسته شدند. 

ناگفته روشن است، كه درنهايت بخش مالي نمي تواند مستقل از بخش 
مولد رشد كند مگر آن كه، اين رشد، به واقع رشد بادكنكي باشد و اين را 
نيز مي دانيم كه بادكنك، طبق تعريف، دير يا زود، خواهد تركيد. يعني 

ران مالي خواهيم داشت، بلكه كم نبودند نكته اين نبود كه آيا بح
اقتصادداناني كه برسر اين كه كي چنين بحراني خواهد آمد نظريه پردازي  

جيمز  1980مي كردند. به اشاره مي گذرم كه درهمان اوايل سالهاي 
» ماليات توبين«توبين فقيد، دراين خصوص هشدارداد و خواهان وضع 

ار هاي مالي شد پيشنهادش هم اين بود برروي معامالت سفته بازانه در باز
كه اين درآمدهاي مالياتي بايد صرف اصالح كمبودهاي موجود در بخش 
مولد اقتصاد شود. درتائيد ديدگاه توبين، بد نيست به اشاره بگذرم كه در 

سال گذشته، نرخ رشد قرض دراقتصاد بيش از دو برابر نرخ رشد  40
  .   )3فعاليت هاي مولد در اقتصاد بود.(

 1975به سخن ديگر، نسبت بين قرض و توليد ناخالص داخلي كه در 
برابر  3,4حدودا  2005بود سي سال بعد، يعني در  1,5كمي بيشتر از 

  توليد ناخالص داخلي شد.  
با اين همه، همان گونه كه پيشتر گفتيم، موقعيت هاي سرمايه گذاري در 

  ).4بخش مولد خصوصي ولي روند نزولي داشته است(
با ركود دربخش واقعي اقتصاد، ميزان بيشتر و بيشتري از سرمايه مالي  
سرريز بخش مالي و پولي اقتصاد شد و پي آمداين سرريز شدن هم اين بود 
كه سهم سود بخش مالي در سود كل نظام اقتصادي به شدت افزايش 

قرن گذشته سهم بخش مالي در سود كمتر از  60يافت. اگردراواخر دهه 
% افزايش 40رصد بود، درسالهاي اوليه قرن حاضر، اين رقم به نزديك د 15

  ). 5يافت(
اين تنها بخشي از مشكل بود، بخش مهم تر اين بود كه اقتصاد امريكا عمال 
به صورت عمده ترين مصرف كننده در اقتصاد جهاني درآمد. به عبارت 

اقتصاد امريكا ديگر، تقاضا در اقتصاد جهاني به مقدار زيادي به تقاضا در 

وابسته شد و تقاضا در امريكا هم به ميزان متوسط درآمد درآن وابسته بود 
هم به نوبه خويش، به مقدار قابل » درآمد قابل مصرف« و اين ميزان 

توجهي با قرضي كه به واقع با باالرفتن بهاي خانه و مسكن هر روزه بيشتر 
ار موجز علل بحران مي شد، متورم مي گشت. به نظر من، اين بيان بسي

  كنوني است كه اكنون ديگر جهانگير شده است.
اگر به ساده كردن يك رابطه پيچيده مجاز باشيم، بايد بگوئيم كه قيمت هر 
روزافزايش يابنده مسكن به صورت وام ستاني بيشتر درآمد و اين وام 
ستاني بيشتر هم مصرف بيشتر را ممكن نمود كه به صورت تقاضاي بيشتر 

د و البته كه تا زماني كه اين رابطه تداوم داشت، باعث بيشتر شدن درآم
فعاليت هاي اقتصادي دراقتصاد جهاني مي شد. الزمه اين كار البته اين بود 
كه از سوئي، هر گونه محدوديتي را براي ايجاد اعتبار به كنار نهاده و با 

ن خاطر بود كاستن از نرخ بهره، هزينه وام ستاني را كاهش بدهند. به همي
مورد مجزا از نرخ بهره كاست  12به بعد در  2001كه فدرال رزرو از ژانويه 

% به يك درصد كاهش داد. با وامهاي سهل و ساده 6,5و ميزان اش را از 
ترشده كه به مقدار مصنوعي ارزان هم شده بود، تقاضا براي خانه افزايش 

ي جذاب كردن وام يافت و به همراه آن خانه سازي هم رونق گرفت. برا
ستاني، وام هاي رهني با نرخ متغير را گسترش دادند كه براساس آن براي 
مدت معيني، عمال به وام گيرنده براي پرداخت بهره يارانه داده مي شد و 

سال بعد، نرخ بهره تغيير خواهد كرد و البته  3يا  2توافق هم اين بود كه 
كه بسي بيشتر از توانائي هاي كه افزايش خواهد يافت.  خريداران مسكني 

خود قرض گرفته بودند، اميدوار بودند كه تاقبل از فرارسيدن نرخ هاي بهره 
به مراتب باالتر، آنها بتوانند با استفاده از بهاي مسكني كه هم چنان 
افزايش يافته است، نه فقط ميزان وام را كارسازي نمايند، بلكه مازاد قابل 

رند. با همين شيوه كار بود كه ميزان وام هاي توجهي هم احتماال سود بب
سال  5ميليارددالر بود  56ميزان اش  2000مسكن ساب پرايم كه در سال 

ميليارددالر رسيد و اگرادعاي اوينز را بپذيريم وقتي  508، به 2005بعد در 
% همه وامهاي مسكن از نوع ساب 20مي رسيم بيش از  2006به سال 

كي از نو آوري هائي كه كرده بودند، تبديل اين ). البته ي6پرايم است(
وامهاي روزافزون به اوراق بهادار بود كه در بازار خريد و فروش مي شد. با 
وام ستاني هرروزافزون تر، اين اوراق مالي خريداري مي شدند آن هم نه به 
اين خاطر كه خريد اين اسناد مالي درآينده درآمد آفريني خواهد داشت 

ه اين اميد كه قيمت شان باز هم افزايش خواهد يافت. نه فقط بلكه فقط ب
موسسات مالي، بلكه شماري ديگر نيز وارد بازار مسكن شدند تااز افزايش 
بهاي مسكن بهره مند شوند. كم نبودند كساني كه به اين دام گرفتار آمدند 
كه افزايش بهاي مسكن را نه فقط عادي كه دائمي تصور كردند و براي 

بيشتري داشت، باز هم وام » رونق« كت در اين بازاري كه هرروزه مشار
  ستاندند. از تركيب اين دو:

باال رفتن قيمت مسكن، يعني بيشترشدن ثروت خيالي و   - 
دركنار نرخ بهره اي كه بطور مصنوعي در سطح بسيار پائيني حفظ 
شده بود، با وام ستاني بيشتر، خانه خريدند. البته در شرايطي كه 

ان واقعي درآمد اكثريت مردم اگر كاهش نيافته باشد، حداقل ميز
ثابت مانده بود، اين وام ستاني ادامه دار، تنها راه حفظ و احتماال 
گسترش مصرف اين جماعت بود كه براي تداوم فعاليت هاي 
اقتصادي اهميتي اساسي پيدا كرده بود. براي اين كه معياري به 

كنيم كه در فاصله اكتبر تا دسامبر دست داده باشم، بد نيست  توجه 
تريليون دالر افزايش يافت و كل بدهي  1,11وام مسكن،  2005

 70تريليون دالر رسيد كه حدودا معادل  8,66مسكن خانوارها به 
ولي، نرخ بهره  2006درصد توليد ناخالص داخلي امريكا بود. از سال 

ندين ايالت، شروع به افزايش كردو فرايند افزايش بهاي مسكن در چ
از جمله در كاليفرنيا، آريزونا و فلوريدا متوقف شد. خريداراني كه 
اميدوار به افزايش دورقمي قيمت مسكن در سال بوده و با تكيه بر 
نرخ بهره اي كه بطور مصنوعي بسيار ناچيز بود وارد بازار شده و 
برطبل افزايش قيمت ها دميده بودند به ناگهان خود را با وضعيتي 

  وبرو ديدند كه:ر
نه فقط افزايش بهاي مسكن كاهش يافت بلكه در بسياري از ايالت ها 

  منفي شد.
  نرخ بهره نيز افزايش يافته است. 
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بديهي است كه در نتيجه اين تغييرات، از عهده بازپرداخت قرض هائي كه 
گرفته بودند، در وضعيت جديد بر نمي آمدند وواهمه در بازار مسكن آغاز 

وال استريت جورنال در مقاالت متعدد علنا از بحران  2008انويه شد. از ژ
قريب الوقوع سخن گفت. دولت فدرال هم كوشيد كه با كاستن دو باره از 

% كاهش يافت و 3% به 4,75نرخ بهره، بازار را آرام كند. اگرچه نرخ بهره از 
زار ميليارددالر نقدينگي اضافي به با 150اگرچه بانك مركزي امريكا هم 

تزريق كرد ولي مصيبت رفع نشد. به گمان من، علت اين بود كه به واقع، 
سياست پردازان امريكائي مشكل بحران را به نادرست فهيمده بودند. يعني 
مي خواهم بگويم آن چه كه اتفاق افتاده بود، اين كه شماري از اين 
موسسات مالي به واقع ورشكست شده بودند نه اين كه تنها مشكل 

  دينگي داشته باشند.نق
يكي از مصائب ديگر اين بود كه درعمل، حتي در دوره اي كه سياست 

كاستن ار نرخ بهره را در پيش گرفته بودند، نظارت برنرخ بهره را نيز به  
همين موسسات وام دهنده واگذار كردند ( براي مثال توجه كنيد به بهره 

وامع اخذ مي شود كه اي كه به ازاي بدهي هاي كارت اعتباري دراين ج
هيچ نسبت و رابطه اي با نرخ بهره تعيين شده از سوي بانك مركزي 

  ندارد).
به گمان من، آن چه كه به تعميق شرايط بحراني كمك كرد اين بود كه 
درشرايطي كه دربرخورد به مديران و تصميم گيرندگان عمده و اساسي 

داده شود تا بهتر وموثر تر مكفي » پاداش« عقيده براين بود كه بايد به آنها 
كار وفعاليت نمايند، ولي دراغلب كشورها، دولت ها ميزان افزايش مزد براي 
اكثريت كارگران و كارمندان را شديدا كنترل كرده و با هزار ترفند، نرخ 
هاي افزايش بسيار نازلي را اجازه دادند. به عنوان مثال در انگليس كه 

د، در همه اين سالها، حقوق و درآمد نويسنده در آن كشور كار مي كن
اكثريت كساني كه در اينجا كار مي كرده اند تحت كنترل شديد قرار 
داشت و تنها حقوق و مزاياي مديران بود كه از اين قاعده بركنار بود. اين 

اقتصاد » مشكل كينزي« وضعيت، به گمان من، به آنچه كه من آن را 
دامن  -بودن تقاضاي موثر در اقتصاد يعني ناكافي -سرمايه داري مي نامم

زد و به دنبالش ميزان سود دهي توليد كنندگان را به مخاطره انداخت. 
وقتي ميزان سوددهي به مخاطره بيفتند، سرمايه داران سرمايه گذاري 
نخواهند كرد و پي آمدش در انگليس و امريكا به صورت صنعت زدائي 

كه در اين مرحله، جهاني كردن هم  جلوه گرشد. البته بايد به اشاره بگويم
وارد ميدان شد و بخش قابل توجهي از اين سرمايه داران و بنگاهها با 

براي نمونه چين، هندوستان،  -سرريز كردن توليد به دنياي پيراموني
بنگالدش، مكزيك.... كوشيدند تا با استفاده از كار و منابع ارزان اين جوامع، 

ه كنند. البته قرار بود كه اين چنين بشود، شايد بحران سودآوري را چار
ولي مشكل اساسي در اين سالها اين بود كه ميزان تقاضا در اقتصاد جهاني 
كافي نبود. به سخن ديگر، خصلت دوگانه مزد در اقتصاد سرمايه داري، 
براي سرمايه مشكل آفرين شد. با كاستن از آن، اگرچه هزينه توليد را 

حال، همين كاستن از ميزان مزد پرداختي، نشانه كاهش دادند ولي درعين 
كاهش ميزان درآمد قابل مصرف براي اكثريت مصرف كنندگان دراقتصاد 

  هم بود. شكاف پيش آمده با وام ستاني پر شد.
به داليل گوناگون، ازجمله  تحوالت فن آورانه و بدعت هاي مالي،  دنياي 

ش تحوالت و دگرگوني به اين سو دستخو 1980مالي و پولي از سالهاي 
هاي اساسي شد. يكي از موثرترين نوآوري هااحتماال استفاده روزافزون از 
اوراق مالي وابسته به بدهي بود. درپيوند با امريكا مي دانيم كه ميزان اين 

برابر توليد ناخالص  2,4تنها  1995نوع اوراق مالي وابسته به بدهي كه در
). درباره كشورهاي اروپائي، اين 7رسيد(برابر  3,3به  2004داخلي بود در 

گسترش حتي چشمگير تر بود. درابتداي امر اين نوآوري براي كساني كه 
درآن درگير بودند بسيار سود آور بود و بازاري تريليون دالري درگوشه و 
كنار دنيا بوجود آمد. مهم ترين مشخصه اين بازار اين است كه با استفاده 

وام، بهره هاي پرداختي و حتي ريسك عدم   از تكنيك هاي نوآورانه
پرداخت را به صورت اسناد مالي قابل خريد و فروش در بازارها درآورده 
است. درابتدا، اين تغييرات بسيار هم مفيد بود. نه فقط دست اندركاران وال 
استريت و مراكز مالي ديگر درآمدهاي افسانه اي داشتند، بلكه تعداد 

گاهها توانستند به منابع اعتباري سهل تر با شرايط بيشتري از مردم و بن
مناسب تر دست بيابند. در نتيجه، فراهم شدن اين دسترسي سهل و ساده 

تر به منابع اعتباري، موجب شد تا مصرفت كنندگان بتوانند با سهولت 
بيشتري تقاضاي خويش براي مصرف را برآورده نمايند. در بسياري از 

ها كرده بودند ارايه خانه خويش به عنوان يك موارد، كاري كه خانوار
ضمانت مالي براي دريافت وام بيشتر بود كه با آن وام بيشتر، شهريه ها 
پرداخت شد، تعطيالت تامين مالي شد و يا اتوموبيل هاي قديمي را 
تعويض كردند و حتي در مواردي، از خانه اي كوچكتر به خانه اي بزرگتر و 

ند. تقاضاي بيشتر براي اين اوراق مالي بسيار مجلل تر نقل مكان نمود
پيچيده پيوسته با وام به واقع در عكس العمل به خواسته سرمايه گذاران 
براي نرخ سود بيشتر درمقايسه با اوراق قرضه دولتي پيش آمده بود. 
مشكل اساسي اين اوراق مالي بسيار پيچيده و تنوع مراكز مالي و 

ادالت اين بود كه درچنين مجموعه اي كشورهاي مختلف درگير اين مب
نظارت موثر بر مبادالت براي كنترل ريسك تقريبا غير ممكن شده بود و از 
اين نكته بديهي غفلت كرده بودند كه در گوشه اي از اين بازارهاي به 
شدت در حال گسترش، ريسك هاي ساختاري در حال شكل گيري بود. به 

اساسي بازارهاي مالي و بازارهاي  عبارت ديگر، از توجه به تفاوت هاي
صنعتي غافل مانده بودند. دريك بازار صنعتي، وقتي يك كمپاني توليد 
كننده اتوموبيل ورشكست مي شود، اگرچه بسته به مقياس توليد كارخانه 
مورد نظر اين ورشكستي پي آمدهائي دارد ولي اين ورشكستگي به نفع 

ل نظام را به مخاطره نمي اندازد. ديگر اتوموبيل سازان دراقتصاد است و ك
ولي دربازارهاي مالي، وقتي اوراق مالي بد و خوب را مخلوط كرده و در كل 
نظام به جريان انداختند، اوال كل سيستم به ويروس اوراق مالي اي كه 

مي نامند، آلوده شد و از سوي ديگر، ورشكستگي » مسموم« اكنون آن را 
عتبر نه فقط به نفع ديگر بانكها نيست يك بانك و يا يك موسسه مالي م

بلكه كل نظام مالي را به مخاطره مي اندازد. كما اين كه انداخته است. در 
نتيجه، براي تنظيم كنندگان بازارهاي مالي وپولي وضعيتي پيش آمده بود 
كه نمي توانستند وظيفه نظارتي خود را به نحو احسن انجام بدهند و انجام 

كنترل خارج نشود. اولين بازاري كه با مشكل روبرو شد، ندادند تا وضع از 
بازارهاي مالي امريكا بود كه درضمن بزرگترين بازار مالي جهان هم هست . 
در اين جا هم، مشكل اصلي،  در بازارهاي وام مسكن ساب پرايم پيش آمد. 
اين بحران به امريكا محدود نماند و به ديگر كشورها و به خصوص، به 

  م سرايت كرد. انگليس ه
تا جائي كه من مي فهمم، بحران وام مسكن ساب پرايم از آن جا پيش آمد 
كه وام دهندگان دروارسيدن ميزان اعتبار مالي مقاضيان وام غفلت كردند و 
به كساني وام داده اند كه ميزان اعتبارشان از ميزان متوسط اعتبار يك 

ميزان ريسك را  متقاضي معمولي كمتر بود. و همين غفلت از سوئي
افزايش داد و از سوي ديگر، موجب شد تا از اين وامهاي مسكن، به عنوان 
وام هاي ساب پرايم نام برده شود. اعطاي اين وامهاي مسكن ساب پرايم 

كه بانك مركزي امريكا با كاستن هاي  2003-2001بخصوص در دوره 
اراوج گرفت. مكرر از نرخ بهره باعث رونق كاذب در بازار مسكن شد، بسي

همراه با باالرفتن قيمت خانه، خانوارها به خطا به اين نتيجه رسيدند كه 
خريد خانه با وام ستاني به واقع يك نوع سرمايه گذاري است كه باخت هم 

اخذ وام بيشتر درازاي خانه هائي  - ندارد و به همين خاطر، به اين شيوه كار
ووامهاي بيشتر هم عمدتا صرف  ادامه دادند - كه قيمت شان باالتر رفته بود

تامين مالي مصرف شد. به اشاره مي گذرم كه درامريكا، بخش قابل توجهي 
از اين مصرف، هم منشاء وارداتي داشت و به دنبالش موجب افزايش كسري 
تراز پرداختهاي امريكا با بقيه جهان شد. البته بگويم و بگذرم كه كسري 

م فعاليت هاي اقتصادي در اقتصاد بقيه روزافزون تجارتي امريكا براي تداو
جهان ضروري بود.  يك وجه اين وامهاي مسكن ساب پرايم اين بود كه در 
سالهاي اوليه معموال نرخ بهره اي كه وام ستان مي پردازد خيلي پائين 
است كه در اغلب مواقع فقط براي دو سال اول ثابت مانده بود. پس از 

يش يافت بلكه وام مسكن به صورت وام گذشته دوسال، نه فقط نرخ افزا
مسكن با نرخ هاي متغير در آمد. نكته اي كه بايد به اشاره از آن بگذرم 
اين بود كه تعداد قابل توجهي ازوام ستانان براين گمان بودند كه قبل از 
پايان نرخ بهره پائين آنها مي توانند مسايل و مشكالت مالي خود را رفع 

ني كه نتوانسته بودند، وقتي كه نرخ بهره افزايش نمايند و در مورد كسا
يافت، ميزان پرداخت ماهانه به حدي افزايش يافت كه براي شماره زيادي 
از بدهكاران پرداخت اش عملي نبود. درنتيجه، آنها از پرداخت اقساط 
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ماهانه سر باز زدند و در نتيجه، خانه هاي شان به تملك وام دهندگان در 
اين وامهاي ساب پرايم به شكل و شيوه هاي مختلف به  آمد. درعين حال،

صورت اسناد مالي قابل خريدوفروش در بازارهاي مختلف دنيا درآمد. به 
سخن ديگر، بحران وام هاي ساب پرايم اولين محك اين نظام مالي جديد 
بود كه نشان مي داد كه بازارهاي مالي جهان به شدت به يك ديگر وابسته 

بحران در بخشي از آن به سرعت در همه نظام به جريان  و پيوسته اند و
مي افتد. به عنوان شاهدي براين ادعا بد نيست به يادداشته باشيم كه 
همين كه قرار شد دردادن اعتبار سخت گيري شود، اين سخت گيري 
تقريبا در اكثريت قريب به اتفاق بازارها پديدار گشت ووام ستاني درهمه 

رتر شد.  اين كمبود تقريبا ناگهاني اعتبار ووام نه فقط بازارها بسيار دشوا
باعث سقوط بازار مسكن در امريكا شد بلكه درديگر كشورها، از جمله در 

  انگليس هم شاهد بحران مشابهي هستيم. 
انگليس نيز همانند امريكا در سالهاي اول قرن بيست و يكم شاهد رونق در 

ت، بهاي مسكن در انگليس در طول بازارهاي مسكن بود. به گفته اكونوميس
% افزايش يافت درحالي كه ميزان افزايش 214بيش از  2007تا  1997

براي دوره مشابه بيش  -قبل از آغاز بحران -2006بهاي مسكن درامريكا در
)  برخالف آن چه كه به نظر مي رسد حداقل براي صندوق 8% بود.(135از 

ون به گفته پژوهشگران اين بين المللي پول اين بحران عجيب نبود چ
كشور پيشرفته  17صندوق، رشد بادكنكي بهاي مسكن در انگليس درميان 

% از 30صنعتي، پس از ايرلندو هلند در مقام سوم قرارداشت و بيش از 
ميزاني كه با عوامل اقتصادي از قبيل ميزان درآمد، نرخ بهره، و نيروي كار 

بگويم و بگذرم كه بحران وامهاي ). 9قابل توضيح باشد، فراتر رفته بود(
با ورشكستگي  2007ساب پرايم كه از امريكا آغاز شده بود در تابستان 

بانك رهني نوردن راك به انگليس رسيد. آن چه كه تجربه نوردن راك 
نشان داد اين كه اين هنوز سرشب اصفهان بود. وام دهندگان دراعطاي وام 

د بخصوص در باره كساني مسكن سخت گيري هاي بيشتري اعمال كردن
% بهاي خانه خود متقاضي وام بودند. سقوط بهاي 90كه براي بيش از

مسكن كه از زمستان شروع شده بود، سرعت گرفت و در ماه مارچ به گفته 
به  1992% شد كه از سپتامبر 2,5بانك هاليفكس، ميزان سقوط بيش از 

البته بعضي از  اين سو بيشتري ميزان سقوط ماهانه درقيمت مسكن بود.
ناظران براين عقيده اند كه اتفاقا سقوط قيمت مسكن ضرورتا چيز بدي 
نيست چون باعث مي شود تا تعداد بيشتري بتوانند وارد بازار مسكن بشوند 
ولي تجربه انگليس در گذر ساليان نشان مي دهد كه سقوط قيمت مسكن، 

ث كاهش مصرف لطمات زيادي به بقيه اقتصاد وارد خواهد كرد. هم باع
شده و هم اين كه ميزان رشد اقتصادي را كاهش مي دهد. درحال حاضر، 
نگراني شماري از ناظران اين است كه اگر سقوط قيمت مسكن ادامه يابد، 
ركود اقتصادي بسيار جدي كه آغاز شده است، براي مدت طوالني تري 

  ادامه خواهد يافت.
غله ذهني ناظران نيست. چون اين را هم بگويم و بگذرم كه ركود تنها مش

در كنار اين احتمال جدي، شاهد رشد فزاينده قيمت ها هم هستيم يعني 
درماههاي گذشته، قيمت اقالمي مثل مواد غذائي، انرژي، بنزين به شدت 

تورم «افزايش يافته است و آن چه كه ساكنان انگليس با آن روبرو هستند 
اي گذشته سابقه نداشته است. است كه به اين ميزان در دهه ه» وارداتي

در نظر داشته باشيم كه درحالي كه قيمت ها درحال افزايش اند، ارزش 
پوند در بازارهاي بين المللي دربرابر واحد هاي پولي ديگر در حال كاهش 
است و اين تركيب، تركيب ميموني نيست. به عنوان نمونه، ميزان تورم 

% 2,5% بود براي ماه فوريه به 2,2تنها  2008ساالنه كه در ماه ژانويه 
افزايش يافت و عمده ترين دليل اش هم اين بود كه در اين فاصله، هزينه 

)، البته در مقايسه با كشورهائي 10% بيشتر شده بود(11,5گاز و الكتريسته 
چون ايران ميزان تورم انگليس زياد نيست و حتي بايد اشاره كنم كه از 

%) ولي در عين حال بد نيست به ياد 4است ( ميزان تورم امريكا هم كمتر 
داشته باشيم كه ميزان تورم انگليس از نرخي كه مد نظر دولت است، به 
مراتب بيشتر شده است و در ضمن، اقتصاد امريكا به مراتب بزرگتر از 
  اقتصاد انگليس است و توان بيشتري دارد تا بتواند اين دوره را با مخاطرات 

  د. البته در انگليس هم تعداد قابل توجهي از مردم،كمتري از سر بگذران
  
  

  
  

ارقام دولتي در باره تورم را باور ندارند و معتقدند كه ميزان واقعي تورم 
  % است كه با تورم امريكا برابر است. 4حدودا 

هرچه كه ميزان واقعي تورم باشد، واقعيت اين است كه در كنار بحران 
امه دارد و پي آمدهايش به انگليس هم وامهاي ساب پرايم كه هنوز اد

رسيده است، به نظر مي رسد كه اقتصاد انگليس با ركود تورمي يا 
استگفليشن نيز روبرو شده است. كاهش ادامه دار بهاي مسكن، نشانه 
كاهش ثروت صاحبان اين منازل است و باعث مي شود تا مصرف شان 

مواد غذائي و ديگر اقالم،  كاهش يابد. از سوي ديگر، همراه با افزايش قيمت
بودجه محدود فعلي در بخش عمده صرف برآوردن نيازهاي اساسي شده و 
تقاضا براي كاالهاي غير ضروري، به عنوان مثال آي پاد، اتوموبيل تازه، 
تعطيالت، كاهش خواهد يافت. متاسفانه وضع كنوني، شرايط را براي بانك 

سوئي، براي اين كه با مقوله  مركزي انگليس يسيار دشوار كرده است. از
ركود مقابله شود، بانك مركزي بايد از نرخ بهره بكاهد و اين دقيقا سياستي 
است كه با توجه به تورم افزاينده نبايد در پيش گرفته شود. كاستن نرخ 
بهره در اين شرايط، برانتظارات تورمي مي افزايدو اين انتظارات درعمل به 

مي آيد. به عبارت ديگر، برخالف ديدگاهي كه صورت رقم واقعي تورم در 
براي مثال درايران تبليغ مي شود، دراين شرايط، كاستن از نرخ بهره به 

به  1979احتمال زياد پي آمدهاي تورمي خواهد داشت.  همان گونه كه از 
اين سودر انگليس شاهد بوده ايم، بانك مركزي به تنهائي وسيله و ابزاري 

  ه بتواند با ركود و تورم هم زمان مقابله نمايد.در اختيار ندارد ك
از سوي ديگر، وقتي به اوضاع جهاني مي نگرم برايم اندكي تعجب آور است 
كه چگونه بحران ساب پرايم مسكن درامريكا، اين همه پي آمدهاي جهاني 
داشته است. آنچه كه بطور روزافزوني، نيازش احساس مي شود اين كه 

مالي جهاني شده، به يك نهاد نظارت گر بين المللي  براي اداره بازارهاي
نيازمنديم تا بحران هاي منطقه اي به اين سهولت به صورت بحراني جهاني 
در نيايد. اين كه آيا چنين نهادي بوجود خواهد آمد يا نه، مقوله اي است 

  كه با گذشت زمان روشن خواهد شد.
چه كه دراين نوشتار گفته  و اما، سئوال اساسي اين است كه با توجه به آن

  شد، چه بايد كرد؟
جواب مفصل به اين پرسش، مي تواند موضوع بررسي ديگري باشد ولي به 

  اختصار به اشاره بگويم و بگذرم كه:
اين بدعت هاي نسنجيده نئوليبرالي را بايد به دور ريخت و سياست  -1

  هاي نظارت زدائي را بايد به طور كامل كنار گذاشت.
هاي مركزي بايد تعيين نرخ بهره را در اختيار بگيرند و با همين  بانك -2

  كنترل، ميزان اش را بطور جدي كاهش بدهند.
البته براي اكثريت مردمي كه كار مي  -سياست كنترل سطح مزد -3

بايد به طور كامل كنار گذاشته شود.  -نه از مابهتران بازارهاي مالي -كنند
قادر به پرداخت وامهاي خود باشند، ميزان اگر مي خواهيم وام گيرندگان 

درآمدشان بايد افزايش يابد. مشاغل شان بايد محافظت شود و حتي بايد 
اشتغال آفريني بخشي از برنامه هاي اقتصادي دولت ها باشد. به سخن 
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ديگر، براي برون رفت از وضعيتي كه در آن هستيم راهي به غير از 
ثريت مردم وجود ندارد و البته مي دانيم بازتوزيع درآمد و ثروت به نفع اك

  كه سياست پردازان غربي از اين كارها نخواهند كرد. 
وامهاي خانوارهاي فقير بايد حذف شود يعني بايد پذيرفت كه شمار  -4

قابل توجهي از خانوارها قادر به بازپرداخت اين وامها و اين بهره هاي اندكي 
در طرح آقاي پاولسون به آن زيادي نيستند و اين نكته اي است كه 

  توجهي نشده است.
البته در روزهائي كه گرفتار نوشتن اين نوشتار بوده ام تحوالت تازه اي 

  پيش آمده است.
سه شركت عمده امريكائي، جنرال موتورز، فورد و كرايسكر، درمرز 

  ورشكستگي قرارگرفته واز دولت امريكا تقاضاي مساعدت كرده اند.
مان به همين مصيبت گرفتار آمده و از دولت آلمان شركت اوپل در آل

  تقاضاي مساعدت كرده است.
بحران در بخش مولد اقتصاد هم بسيار شدت گرفته است. روزي نيست كه 

  اخبار بيكاري هاي گسترده منتشر نشود. 
در واشنگتن هم نتيجه دندان گيري نداشته است.  20گردهم آئي جي 

آئي ديگري داشته باشند. در اين جا، هم  قراراست در ماه آوريل، گرد هم
آقاي بوش كه ميزبان اين جماعت بود و هم بيانيه پاياني اين گرد هم آئي، 
برقداست نظام بازار آزاد و كنترل زدائي بيشتر تاكيد كرده عمال خواهان 
تداوم همان سياست هائي هستند كه به واقع علت اصلي پيدايش اين 

من ولي زمان به سود اين سياست پردازان  بحران كنوني است. به گمان
تشديد  - مقوله عدم ثبات بازارهاي مالي –» مسئله مينسكي«نيست. هم 

ناكافي بودن تقاضاي موثر. همه شواهد  -» مسئله كينز« شده است و هم 
هم نشان مي دهد كه بدون يك باز نگري كلي و كامل از موسسات مالي 

صاد جهان، و بدون كوشش براي بازتوزيع بين المللي و از شيوه كار در اقت
درآمدها و ثروت به نفع اكثريت جمعيت هردوي اين مشكالت باز هم 
بيشتر تشديد خواهند شد. بعيد نيست، بحران بعدي مالي در بخش وامهاي 
كارتهاي اعتباري مصرف كنندگان باشد كه ميزانش بسي بيشتر از آن است 

تمال سقوط كامل نظام مالي كه به بحران جدي تري منجر نشود. اح
برخالف ادعائي كه مي شود، برطرف نشده است. بازار سهام هم چنان 
سقوط مي كند و البته كه اين سقوط بيشتر، موجب سقوط بيشتر مصرف و 

  در نتيجه تقاضا در بازار شده و ركود را تعميق خواهد كرد.
امروز دست به نظرمن، درشرايطي زندگي مي كنيم كه به يقين بايد همين 

به اقدامات اساسي و جدي براي تغيير اين ساختار هاي بحران زده زد. 
  چون، فردا، خيلي، خيلي دير است....
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  داري نه از طريق بحران، سرمايه

  ير خواهد بودتغي كه از طريق ضدهژموني قابل 

  

  وگو با سعيد رهنما گفت

  

توان  ي ابعاد گستره و عمق بحران كنوني آشكار نشده و نمي هنوز همه سوال:
يابد. اما  كشد و چه عمقي مي بيني كرد كه بحران كنوني چه قدر طول مي پيش

تازي نوليبراليسم در  آنچه تاكنون آشكار شده است اين است كه شايد دوران يكه
ي مديريت نهادهاي  گذاري اقتصاد، در عرصه ي سياست تصاد، در عرصهي اق عرصه

 ...چرا؟ المللي به پايان رسيده است. آيا اين برداشت درست است؟ مالي بين

: ترديد نيست كه بحران عظيم مالي كه سراسر جهان سرمايهپاسخ
نوليبراليسم را بمثابه ديدگاه مسلط اقتصادي به  ،داري را فرا گرفته

ير سوال برده است. اما اگر منظور از به پايان رسيدن دوران شدت ز
برداشت اين  ،نابودي اين نظر است ،تازي اين ديدگاه ايدئولوژيك يكه

چه در  ،ويژه در امريكاي شمالي به ،دقيق نيست. اين ديدگاه
 ،هاي دولتي فدرال چه در سياست ،ها موسسات آموزشي و دانشگاه

هاي تجاري و توليدي خصوصي و  چه در شركت ،ايالتي و شهري
المللي همچون  و چه در نهادهاي عظيم مالي و اقتصادي بين ،ها بانك

نوعي حكم قانون شرع  به ،صندوق بين المللي پول و بانك جهاني
سادگي از بين  و با اين و آن بحران اقتصادي به ،(كانن) را پيدا كرده

  رود.  نمي
ايدئولوژي حاكم نظام  ،ازارليبراليسم ب ،نو ليبراليسم و سلف آن

و با توجه به نفوذ عظيم ـ هر  ،امريكا استبخصوص در داري  سرمايه
المللي و اقتصاد  چند رو به كاهش ـ اياالت متحده در نهاد هاي بين

مثابه ايدئولوژي مسلط جهاني در آمده است. بيش از  به ،جهاني
لي پول و المل بين  شصت سال از توافق برتن وودز و ايجاد صندوق

هاي  به بعد برنامه 1980كم از دهه  و دست ،گذرد بانك جهاني مي
تمامي مبتني بر ديدگاه  كه به ،تثبيت و تعديل ساختاري اين نهادها

بي هيچ موفقيتي  ،ليبراليسم بازار و سرانجام نوليبرالي استوار بوده
به كشورهاي عمدتاً در حال توسعه و كشورهاي سوسياليستي قبلي 

ها و انتقادها ادامه يافته است.  و به رغم تمامي شكست ،شده تحميل
ي عمومي تعرفه و  سازمان تجارت جهاني و قبل از آن موافقتنامه

ي امريكا و چند قدرت  كه نظم تجاري جهان را زير سلطه ،تجارت
تمامي مبتني بر اين ايدئولوژي است.  به ،كند اقتصادي ديگر اداره مي
داري حاكم جهاني و  يسم مذهب سرمايهخالصه آن كه نوليبرال

  ايدئولوژي بنيادگرايان بازار است. 
ويژه در جهان انگلوساكسون  اين ايدئولوژي بهتالش شده كه عالوه،  به

شدن سريع دار د. پولودل شمببه باور و وجدان عمومي جامعه 
رحمانه  رقابت بي قلمداد مي شود  وترين معيار موفقيت فردي  بزرگ

از ») بازرگاني(« بيزنسهاي  . دانشكدهه همگاني شدهدر اين را
هستند و بهترين استعدادهاي ي دانشگاه يها ترين رشته پررونق

هاي بزرگ  سرعت وارد شركت ها مي شوند تا به دانشجويي جذب آن
هاي اقتصاد عمدتاً و به  مالي و تجاري و صنعتي شوند. دانشكده

 ،راستي بازار هستند ستي دانشگاهيان د درجات گوناگون زير سلطه
بي آنكه بتوانند نام  ،گرا اقليتي از استادان مترقي و چپتنها و 

 ،ماركسيست يا سوسياليست يا سوسيال دموكرات بر خود گذارند
اقتصاد نامتعارف و غيره به  ،تحت عنوان اقتصاد سياسي راديكال

دهند. تفكر قالب دانشجويان و  تدريس و تحقيق ادامه مي
ي  تگان شيفتگي به اقتصاد ولنگار بازار و ضديت با مداخلهآموخ دانش

بي اعتناعي يا حتي مسخره كردن  هاي كارگري و  دولت و اتحاديه
ي  عدالت اجتماعي و توزيع منصفانه تر است. هرگونه خواست مداخله

دولت براي بهبود شرايط كاري و توزيع عادالنه تر درآمدها با انگ 
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ريكاي شمالي براي اكثريت مردم نوعي ـ كه در ام» سوسياليستي«
جالب آنكه ضديت با  شود. توهين تلقي مي شود ـ سركوب مي

كه جزء جدائي ناپذير ايدئولوژي نئو ليبرال  ،اتحاديه هاي كارگري
بقدري است كه در جريان تالش براي نجات صنايع غول پيكر  ،است

ديه بسياري از وسائل ارتباط جمعي اتحا ،امريكا از ورشكستگي
كارگران اتوموبيل ساز (يو. ا. دبليو) را مسئول ورشكستگي شركت ها 

 مي انگاشتند.

ي اين اوصاف، اين ايدئولوژي حاكم بيش از هر زمان ديگري  با همه
كه يكي از مهم  دچار مشكل و سر درگمي است. اعتراف گرين اسپن

ي گذشته  گذاران اين تفكر در چند دهه گويان و سياست ترين سخن
نشانه روشني از اين سردرگمي  به شكست اين ايدئولوژي  ،دهبو

هاي نوليبراليسم و  ترين قلعه يكي از مهم ،وال استريت جورنال .است
 ،ي دولت در اقتصاد قلم زده ريگانيسم كه هميشه بر عليه مداخله

در يكي از  ،ميليارد دالري دولت امريكا 700پس از ضمانت 
ي سردبيرش بسيار دردناك بايد بوده كه قاعدتا برا ،هايش سرمقاله
توجيه  ي دولت براي حفظ نظام قابل مداخله«تاييد كرد كه   ،باشد
  ». است

در پشت ظاهر اعتقاد بي قيد و شرط به  ،دانيد البته همانطور كه مي
دولت امريكا هميشه به اشكال گوناگون مستقيما در  ،عقالنيت بازار

آن از بحث كوتاه ما خارج اقتصاد مداخله كرده است كه جزئيات 
داري را  عالوه بايد توجه داشت كه نظام جهاني سرمايه است. به

داري در دوران طوالني  توان به نوليبراليسم تقليل داد. سرمايه نمي
تاريسم ياز مان ،هاي اقتصادي عمر خود طيف وسيعي از نظريه

و تركيب و  ،نوكالسيك گرفته تا اقتصاد كينزي و نوكينزي
و با آنكه تاكيد  ،ايي از اينها را عرضه داشته و به كار گرفتهسنتزه

اصلي اش بر آزادسازي بازار و انتقال قدرت كنترل اقتصاد از دولت به 
هر زمان كه الزم  ،زدايي بوده و حذف نظارت دولت و مقررات ،بازار
كنترل و جهت دهي دولتي را به درجات مختلف اعمال كرده  ،شده

نيو «ي  ها برنامه ترين نمونه داده است. يكي از مهم و بحران را تقليل
و بحران بانكي اوايل  20ي   روزولت به دنبال بحران بزرگ دهه» ديل
ي مستقيم از جمله كنترل امور  است كه دولت با مداخله 30ي  دهه

 ،كمك به زارعين ،ها دادن اعتبار به مالكين و شركت ،بانكي و پولي
و عقد قرارهاي دسته  ،از نيروي كار بخشيتامين اجتماعي براي 

بحران را پايان داد. بر همين اساس است كه اين تصور كه  ،جمعي
تواند سرانجام به نابودي نظام سرمايه داري  بحران عظيم اقتصادي مي

هاي  نيز نادرست است. سرمايه داري نه از طريق بحران ،بيانجامد
ي مدني  ند در جامعهبلكه از طريق يك ضد هژموني كه بتوا ،اش ذاتي

قابل  ،خواهانه را به ايدئولوژي مسلط مبدل سازد ايدئولوژي عدالت
  تغيير وتحول خواهد بود. 

   
اي بحران  عده ،ي بيست اشاره كرديد به بحران بزرگ دهه سئوال:

داليل به وجود آمدن اين دو  ،كنوني را با آن مقايسه مي كنند
  دو كدامند؟هاي اين  بحران و وجوه تشابه و تفاوت

اين بحثي بسيار تخصصي است و در تخصص من نيست كه  پاسخ:
عالوه، بين مورخين اقتصادي  به تمامي جنبه هاي آن پاسخ دهم. به

نظر در مورد داليل به وجود آمدن بحران بزرگ وجود ندارد.   نيزاتفاق
توان گفت كه اين محصول  اما در مورد بحران كنوني با قطعيت مي

كردن  ير سياست نوليبراليسم ِ افسارگسيخته است: بازاريناپذ اجتناب
هاي  رقابت ،هاي افراطي سازي خصوصي ،هر آنچه كه هست

هاي خدماتي و  حذف بسياري از سازمان ،بندوبار در تمامي سطوح بي
ي خود  كه آنها نيز به نوبه ،كاران واگذاري خدمات به مقاطعه

هاي  حذف نظارت ،ار گرفتندكاران را به ك هاي ديگري از مقاطعه اليه
پرداخت سود سهام  ،هاي كارگري ي اتحاديه تضعيف فزاينده ،دولتي
 ،آور و حقوق و مزاياي چند ده ميليون دالري به مديران ارشد سرسام

انتقال صنايع و خدمات به خارج به منظور استفاده از كارگران ارزان 
داخت وام به پر ،و از دست رفتن بسياري مشاغل و قدرت خريد آنها

كردن افراطي  جهاني ،افراد فاقد اعتبار براي حفظ صوري مصرف

ي ارز و  معامالت الينقطع و بيست و چهار ساعته ،توليد و توزيع
ي مالي و  رها كردن مهارسرمايه ،ي جهاني سهام در عرصه

و بسياري جنبه  ،هاي توليدي و تجاري شدن آن از سرمايه مستقل
  به وجود آورده است.    هاي ديگر اين بحران را

توان گفت. در  ي مهم را مي هاي اين دو بحران چند نكته اما در تفاوت
هاي اجتماعي از جمله  برنامه ،بر خالف امروز ،دوران بحران بزرگ

هاي تامين اجتماعي وجود نداشت. يكي از  ي بيكاري و بيمه بيمه
و آن روي  ي اضافه توليد داري مسئله ترين مسائل نظام سرمايه مهم
اش مدام بايد  كم مصرفي است . سرمايه بنا به ماهيت ذاتي ،اش سكه

تري داشته باشد و اگر بر اثر كاهش  رشد كند و بازار مصرف گسترده
تحقق (رئاليزاسيون)  ،مصرف كاهش يابد ،تقاضا و افت قدرت خريد

شود. در گذشته و در غياب  دار دچار مشكل مي ارزش براي سرمايه
كارگران كارخانه اي كه بر اثر عدم فروش توليدات  ،يكاريي ب بيمه

رسيد و  قدرت خريدشان عمالً به صفر مي ،شدند كارخانه بيكار مي
شد كه نتوانند محصوالت ديگر كارخانجات را  همين سبب مي
و به اين ترتيب كارگران آن كارخانجات نيز بيكار  ،خريداري كنند

وبا سرايت به ديگر  ،سيدهشده و قدرت خريدشان عمال به صفر ر
گسترده تر ي بحران  چرخهو شركت هاي خدماتي كارخانجات 

 ،قرن بيستم 30ي  ي بيكاري عمدتا از دهه . با استقرار بيمهشد  مي
اما  ،قدرت خريد كارگران با آنكه كاهش مي يابد ،در صورت اخراج

رسد و  به خاطر دريافت بيمه بيكاري براي مدت معين به صفر نمي
ي بيكاري هم به كارگران  شود. بيمه نس مقابله با بحران بيشتر ميشا

و به طور  ،كند و هم به سرمايه داران و دولت سرمايه داري كمك مي
  كند.  كلي تا حدي نوسانات اقتصاد بازار را تعديل مي

عامل ديگري كه بحران كنوني را از بحران بزرگ تا حدي متفاوت 
است. با آنكه طبق ل در حال حاضر حد اقميزان بيكاري  ،سازد مي

تا كنون بيش از يك ميليون و  2008در سال  ،آمارهاي دولتي
ماهه  و ميزان بيكاران همه،اند  دويست هزار نفر در امريكا بيكار شده

اما هم اكنون نرخ بيكاري در امريكا (و نيز در  ،در حال افزايش است
در دوران بحران نيم درصد است. رقم بيكاري  و كانادا) حدود شش

  بزرگ بيش از بيست درصد بود.
از  ،رغم تمامي مشكالت اقتصادي كنوني ديگر آنكه دولت امريكا به
هاي  هزينه ،به افزايش كسري بودجه رو ،آور جمله بدهي ملي سرسام

مراتب  امكانات به ،وحشتناك جنگ عراق و افغانستان و غيره
ي بحران  نكه در لحظهتري از زمان بحران بزرگ دارد. جالب آ وسيع

اي  هاي مالي و اعتباري و بيمه عظيم مالي اخير و سقوط شركت
ارزش دالر  ،امريكا و نهادهاي مشابه كشورهاي قدرتمند اقتصادي

چرا كه بسياري  ،كه افزايش نيز يافت ،امريكا نه تنها سقوط نكرد
 تر از ديگر ارزهاي عمده تشخيص دادند. اگرهر دالر امريكا را مطمئن

چهارم توليد  اش حدود سه كشور ديگري بود كه بدهي خارجي
تريليون  14تريليون بدهي و  11اش مي بود (حدود  ناخالص ملي

ترين نهادهاي اقتصادي اش  توليد ناخالص داخلي امريكا) و بزرگ
ارزش واحد پولي كشورش  ،عمالً به ورشكستگي كشيده شده بودند

جهاني خود را از دست  كرد و اعتبار به طرز فاحشي سقوط مي
رغم تمام صدمات اقتصادي و سياسي كه  داد. امپراتوري امريكا به مي

ها)  در هشت سال گذشته تحت رهبري نومحافظه كاران (نئوكان
اش  توان گفت كه جرج بوش و دارودسته طنز مي متحمل شده ــ و به

با تضعيف اين غول عظيم امپرياليستي نقشي مترقي در تاريخ بشر 
ترين قدرت اقتصادي جهان است و  اند! ــ كماكان بزرگ فا كردهاي

اش هنوز زماني طوالني در پيش  براي از دست رفتن هژموني جهاني
و دموكرات ها كه به لحاظ تاريخي  »اوباما«دارد. با روي كار آمدن 

دولت امريكا  ،ي دولت هستند خواهان ضد مداخله تر از جمهوري كم
تر نگران  كم ،را در اقتصاد اعمال خواهد كردي وسيعي  قطعا مداخله

هاي وسيع سعي خواهد كرد كه  و با برنامه ،كسري بودجه خواهد بود
كردن بسياري از  اكنون هم با ملي از بحران به در آيد. دولت هم

كه قطعاً تحقيرآميزترين اقدام براي  ،هاي امريكا در عمل بانك
نايع عظيم ولي رو به و اقدام به كمك به ص ،ها بوده نوليبرال
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نقش وسيعي بر عهده گرفته است.  ،و مانند آن ،ورشكستگي خودرو
ي طال) دوران پس از  (پشتوانه» استاندارد طال«عالوه امريكا در  به

هاي پولي و  جنگ دوم نيست و با انعطاف بيشتري مي تواند سياست
اين مالي خود را به پيش برد. اما ترديد نيست كه راه برون رفت از 

بحران حتي براي اين قدرت اقتصادي ساده و كوتاه مدت نخواهد 
تري  نظران اين است كه اين بحران به شكل شديد بود. توافق صاحب

هرحال نبايد  براي مدتي نسبتاً طوالني ادامه خواهد داشت. اما به
  انتظار سقوط اين امپراطوري را در اين مقطع داشت.

                   
ل بحران جديد از جمله به تغيير ماهيت سرمايه به يالاز د سوال: 

  ممكن است توضيح بيشتري دهيد.    ،ي مالي اشاره كرديد سرمايه
و  ،سازترين عوامل بوده ي مالي از مسئله قطعاً عملكرد سرمايه پاسخ:

اين به خاطر تغيير و تحوالتي عميقي است كه در ماهيت و عملكرد 
ي مالي وابستگي  در گذشته، سرمايه ي مالي رخ داده است. سرمايه

هاي توليدي و تجاري داشت. معامالت مالي و  تنگاتنگ با سرمايه
مبادالت ارزي عمدتاً و مستقيماً در رابطه با مبادالت تجاري كاال ها و 

ي  طور كه در نوشته اما همان ،داد خدمات و سرمايه گذاري روي مي
اشاره  ،آمده آرشي  اقتصاد سياسي ماركس كه در همين شماره

اكنون تنها حدود دو درصد كل مبادالت ارز جهاني به  هم ،ام كرده
درصد بقيه مربوط به  98و مي شود گذاري مربوط  تجارت و سرمايه

سپرده هاي اماني و خريد و فروش  ،اوراق قرضه ،ي پول و ارز مبادله
عالوه در گذشته نقل و انتقاالت و خروج و  بدهي و غيره است. به

گرفت. اما  ها صورت مي رود سرمايه با نظارت و مقررات دولتو
و تاكيد » مانيتاريستي«محوري  هاي پول تدريج تحت تاثير سياست به

ي جهاني در جستجوي  اندازها در عرصه وانتقال پس آن بر آزادي نقل
در بسياري از كشور ها برداشته  هاي دولتي كنترل ،ها باالترين بهره

  شد. 
بازيگران جديدي نقش هاي  ،هاي تجاري و سرمايه گذاري نكعالوه بر با

چهار ساعته به  و كنندگان ارز بيست حساسي بخود گرفتند. دالالن و مبادله
هاي جهاني پرداختند. قدرت آنها به  خريدوفروش ارز و سهام در بورس

جايي رسيد كه در چندين مورد ارزهاي قدرتمندي چون پوند انگلستان و 
ي  پي پوند و تبديل بالفاصله در ه را (از طريق خريد حجيم و پيفرانك فرانس

ي مارك  تحميل كاهش ارزش پوند و فروش بالفاصله ،آن به مارك آلمان
  با قيمت باالتر) به شدت به خطر انداختند. 

هاي فالت قاره (آف شور)  ي مالي از بانك از ديگر بازيگران جديد سرمايه
و بي  ،هيچ مالياتي بي ،هرگونه نظارت دولتيتوان ياد كرد كه خارج از  مي

هاي ميان اقيانوس و گاه  و اغلب در جزيره» مناطق آزاد«هيچ مقرراتي در 
كه در  ،غيرمسكوني مثل قارچ روييدند. در هر يك از اين جزاير صدها بانك

وجود دارد. مثال در  ،واقع هر كدام يك صندوق پستي بيش نيستند
هزار جمعيت پانصد بانك بزرگ به  14ا حدود ب» كي من ايلند«ي  جزيره

ها است  ي ميمون كه عمدتاً جزيره» راك ايلند«ي  ثبت رسيده است. جزيره
محل » امن«چند صد بانك عمده دارد. اينان به همراه ديگر مناطق 

شويي نيز هستند. براي نمونه بيش از سيصد بانك روسي در قبرس  پول
اد از نظارت دولتي كه هر آن صاحبان هاي آز ايجاد شده است. اين بانك

حساب با استفاده از تلفن همراه يا اينترنت و با يك كد امكان نقل و انتقال 
ارقامي بزرگ از ارز هاي مختلف را دارند نه تنها آنارشي مالي در جهان 

شدت  ها امكانات آنها را به بلكه با ندادن ماليات به دولت ،ايجاد كرده اند
اقتصاد جهاني » هاي چاله سياه«درستي آنها را  . برخي بهاند محدود كرده

  اند.  ناميده
ها نه تنها كنترل خود را بر نهادهاي مالي بيش از بيش از دست  دولت
بندي  هاي رده بلكه از سوي آنها مورد تعرض نيز واقع شدند. آژانس ،دادند

ها و توان  كه در گذشته اعتبار شركت» كرديت ريتينگ«اعتباري 
بندي  به رده ،كردند شان را بررسي و رده بندي مي زپرداخت وام و بدهيبا

گذاري  شان مناسب سرمايه هاي اقتصادي ها و اينكه تا چه حد سياست دولت
هاي دولت معيني به نفع سرمايه  اند. هر قدر كه سياست پرداخته ،است

اي ه مالياتكاهش  ،تردر اقتصاد ي كم يعني با مداخله ،تنظيم شده باشد
 محدود كردن اتحاديه هاي كارگري ،تسهيل خروج سود سرمايه ،ها شركت

 ،به عبارت ديگر مبتني بر ايدئولوژي نوليبراليسم باشد ،همراه باشدو غيره 
و در صورت تغيير  ،كند ي اعتباري را دريافت مي باالترين ردهآن دولت 
اران گذ يابد. واضح است كه سرمايه اش كاهش مي ها رده بندي سياست

گيرند كه در كدام كشور  ها تصميم مي بندي جهاني با اتكا به اين رده
از » استاندارد اند پور«و » موديز«هاي امريكايي  گذاري كنند. شركت سرمايه
ها هستند. در چندين مورد تاكنون شركت موديز با تهديد  ي اين نهاد جمله

مداخله كرده هاي داخلي آنها  ي اعتباري كشورها در سياست كاهش رده
  از جمله در مورد كانادا و سوئد. ،است

 ،هاي دولتي ي مالي و حذف نظارت خالصه كنم، رهاكردن افسارسرمايه
هاي توليدي و تجاري بيشترين مسائل  ي آن از سرمايه شدن فزاينده مستقل

هاي فراواني از  را به وجود آورده است. بررسي اين تغيير ماهيت پيچيدگي
  همراه دارد كه به طور جدي بايد به آن پرداخت.         نظر تئوريك به 

ي نظرات اقتصادي  به زير سوال رفتن نوليبراليسم گرايش به مطالعه سوال:
ماركسيستي و سوسياليسم را افزايش داده است . تا چه حد اين گرايش 

و تا  ،داري تغيير دهد مي تواند طرز تلقي عمومي را در مورد نظام سرمايه
ها و  هاي ماركسيستي قادر به توضيح دقيق اين بحران نظريهچه حد 

  هاي برون رفت از آنها است؟ راه
  

ترديدي نيست كه ماركس با نبوغ بي نظيرش بنوعي تنها  پاسخ:
اقتصادداني بود كه بحران هاي ذاتي سرمايه داري و نيز جهاني شدن 

ر اقتصادي سرمايه را پيش بيني كرد. بنابراين مطالعه و آشنائي با آثا
ماركس مي تواند به درك بهتر تضاد هاي نظام سرمايه داري كمك كند. 
خوشبختانه امروزه امكان دسترسي بيشتري بطور بي واسطه به آثار ماركس 
به زبان فارسي وجود دارد. ترجمه جديد و بسيار روان و ارزشمند جلد اول 

كه در اين در ايران توسط حسن مرتضوي و دقت و وسواسي  سرمايهكتاب 
كمك فراواني به درك مباني اقتصاد ماركسي مي كند .  ،كار صرف كرده

و بسياري آثار ارزشمند ديگر. اما مطالعه اين  گروندريسههمينطور ترجمه 
كه تنها براي درك  ،آثار نه براي الگو برداري براي شرائط امروزي

ئط متدولوژي و چارچوب كلي و عمومي نظريه ماركسي مفيد است. شرا
سرمايه داري امروزي با سرمايه داري زمان ماركس جز در كليات ارزش 
افزائي و پروسه كار بسيار متفاوت است. حتي جنبه هائئ از كليات 
اقتصادي ماركسي نيز امروزه قابل بحث اند. ماركس اصوال به سرمايه مالي 

پولي و سرمايه  ،سرمايه بهره زا ،نپرداخت. تحليل هاي وي از سرمايه ربائي
و حتي پس از وي تحليل سرمايه مالي توسط   ،جنبه هاي متفاوتي اند

هيلفردينگ و بر اساس آن لنين نيز جوابگوي پيچيدگي هاي سرمايه مالي 
امروزي نيستند. بحث تمايل تنزلي نرخ سود كه قاعدتا مي تواند به كاهش 
اع حجم سود سرمايه دار و بحران بيانجامد نيز در همه شرائط قابل دف

نيست. ارزش افزائي كار زنده مسئله نقش روبات هاي نسل چندم كه خود 
عمدتا توسط روبات ساخته شده و نقش كار زنده در آنها بسيار محدود 

و بسياري نكات ديگر كه امكان بحث  ،است را نا مشخص باقي مي گذارد
  آنها در اين مصاحبه نيست.

توسط ماركس از جمله از نظر سياسي نيز بسياري جنبه هاي طرح شده 
ديكتاتوري پرولتاريا و غيره امروزه قابل دفاع  ،خرد كردن ماشين دولتي

نيستند. اينها هيچكدام از اعتبار و عظمت ماركس نمي كاهد و او خود 
هرگز ادعائي نداشت كه نظرش براي تمامي اعصار و شرائط گوناگون 

هشدار مي داد. به و به پيروان خود در زمينه الگو برداري  ،مصداق دارد
يك نمونه بسيار مهم آن كه چندان شناخته شده نيست در مقاله تكوين 
اقتصاد سياسي ماركس در همين شماره اشاره كرده ام. مسئله عمده مورد 
توجه ماركس عدالت خواهي و رهائئ زحمتكشان بود. براي رسيدن به اين 

 ،و جلب اتفاق نظرنه از طريق زور بلكه با آموزش  ،آرمان جامعه را بايد
آماده پذيرش ايدئولوژي عدالت خواهانه و آزادي خواهانه نمود. بر اساس 

نه بالعكس. تبليغ و  ،دموكراسي پيش شرط سوسياليسم است ،اين ديدگاه
ترويج سوسيال دموكراسي راديكال به ويژه در شرائطي كه سرمايه داري 

اولين گام  ،استافسار گسيخته و ايده نئو ليبرالي سخت دچار بحران 
 ،كه ماركس بزرگترين پيشرو آن بوده ،تدريجي در راه آرمان رهائي انسان

  خواهد بود.
*  
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  ي انحصاري ـ مالي و بحران سرمايه

  فاستر وگو با جان بالمي گفت

  

  ترجمه: پرويز صداقت

  
شناسي در  استاد جامعهمتخصص اقتصاد سياسي، جان بالمي فاستر، 
ي  شناس و سردبير كنوني نشريه شناس، بوم عهدانشگاه اورگان، جام

هاي  عنوان كتاب در زمينه 10فاستر مولف حدود  )1(است.» ريويو مانتلي«
شناسي است. عالوه بر چند مقاله،  شناسي و جامعه اقتصاد سياسي، بوم

نيز از وي به فارسي منتشر شده است.  )2(كتاب اكولوژي ماركس
اكتبر  15در تاريخ  Klassekampenژي ي نرو وگوي حاضر را روزنامه گفت

  )3(با او انجام داده است.
انباشت سرمايه است؟ به  ي بيماري اضافه آيا بحران اعتباري نشانهس: 

ويژه در اياالت متحده، در پي  هاي جهاني، و به گذاري گمانم، سرمايه
آوري اطالعاتي به بازار مسكن كه به طور  فن  هاي صنايع تركيدن حباب

ي  گذاري به نوبه سرمايه شد جريان يافت. اين اضافه تلقي مي» امن«سنتي 
خود حبابي جديد ايجاد كرد كه به سبب آن آشفتگي كنوني پديد آورده 

  است. آيا اين درست است؟

  
توان به چند  بله، موافقم كه اين بحران به سبب چيزي است كه مي ج :

ي  ليدي (سرمايهساخت ظرفيت تو انباشت ناميد: اضافه مفهوم اضافه
كالبدي) در قياس با تقاضايي كه به سبب انحصار در آنچه اقتصاددانان 

نامند محدود شده است،  (در برابر اقتصاد مالي) مي» واقعي«اقتصاد 
گرفتن دعاوي  تراكم سودها و ثروت در سطح باالي جامعه، و فزوني اضافه

همگين و مالي نسبت به ثروت. برمبناي خود بحران مالي، گسترش س
شدت مبتني بر بدهي دعاوي پولي نسبت به ثروت وجود داشته است كه  به

ها را پديد آورده و در مقطع كنوني، كاهش شديد  گسترش شديد بدهي
سازد. اما اين همه مربوط به گسست فرايند  ارزش سرمايه را ناگزير مي

فزوني تشكيل سرمايه، و نظم انباشت در اقتصاد واقعي است كه به طور روزا
ي  سرمايه«ي  هايي است كه مرحله  ها تناقض افتد. اين ي ركود مي در ورطه

 )4(ام. ناميده» مالي –انحصاري 
هاي اطالعاتي يا حباب اقتصاد نو در سال  آوري تركيدن حباب سهام فن

ناميده شد. طي آن » انتقال بزرگ حباب«به چيزي منتهي شد كه  2000

ي اصلي را  رزرو را ناگزير ساخت نرخ بهرهتركيدن حباب اقتصاد نو فدرال 
كه در اختيار دارد (نرخ فدرال رزرو) پايين بياورد، در نتيجه به حبابي تازه 

از   هاي رهني مسكن منتهي شد، خطرات آن پيش تر مبتني بر وام و مهيب
كننده  اين امر مستلزم گسترش شديد بدهي مصرف )5(اين روشن شده بود.

 1970ي  تمزدهاي واقعي در اياالت متحده از دههشد به رغم آن كه دس
كرد. اين امر همچنين  ثبات ايجاد مي ثابت مانده بود؛ در نتيحه وضعيتي بي

مستلزم آن بود كه بخشي از سرمايه ناگزير شود سودهاي هرچه بيشتري از 
امور مالي به دست آورد كه از طريق تبديل تمامي اشكال آنچه پيش از اين 

هاي رهني مسكن ـ به اوراق بهادار به  ويژه وام دي بوده ـ بههاي فر بدهي
ي خود به گسترش تامين مالي از طريق  آمد. اين امر به نوبه دست مي

تر بر اساس اين نظريه منجر  هاي رهني براي مشتريان هرچه پرريسك وام
وسايلي تدبير كرده (كه برخي به » مديريت ريسك«هاي  شد كه تكنيك
آوري در اقتصاد  هاي بزرگ فن ني آن را مشابه پيشرفتنحوي باورنكرد

تر را در اين اوراق  تر و قوي هاي ضعيف واقعي قلمداد كردند) كه با آن بدهي
قصور در «اوراق بدهي جديد بعداً در برابر   كرد. اين بهادار جديد تفكيك مي

ي اعتبار ـ بدهي كه تصور  با ابزارهايي مانند معاوضه» پرداخت بدهي
اي  دهد بيمه شد. اين ايدئولوژي شد ريسك را بازهم بيشتر كاهش مي مي

   )6(بود كه حباب مسكن از دل آن زاده شد.
آورد؟ آيا اين حركت، حباب ديگري  اكنون سرمايه به كدام سمت روميس: 

آورد؟ يا مواد غذايي؟  مانند منابع طبيعي پديد مي» تر امن«هاي  در حوزه
ي مالي غربي به  رسد كه اكنون سرمايه ر نميبايد اذعان كنم كه به نظ

  تواند رخ دهد؟ لحاظ جغرافيايي خيلي گسترش داشته باشد، اما اين مي

  
كنم كه سرمايه در وضعيت كنوني بتواند به هر كجا كه  فكر نمي ج:

ي انباشت، درست در مقطع  خواست گردش كند؛ يعني اميد به آغاز دوباره
شنويم؛ بدون ترديد  هاي جديد مي خلق حباب كنوني وجود ندارد. همواره از

ي مالي ـ  گرايي يعني آنچه  كه سرمايه در مرحله از آن جا كه مالي
تواند مبتني بر هر  كند، اساساً مي انحصاري براي مقابله با ركود دنبال مي

هاي سوداگرانه در  چيزي باشد. اما به لحاظ تاريخي بنيان اين گونه حباب
داري در بازار اوراق بهادار و مستغالت است.  ي سرمايه اقتصادهاي پيشرفته
نيستند. ما   گسترش يك از اين دو بازار احتماالً درحال در حال حاضر هيچ

اي در شرف وقوع است  زدايي گسترده اي هستيم كه در آن ارزش در دوره
داري  دادهايي از اين دست در تاريخ سرمايه ي رخ كه سرانجام مانند همه

آورد. اما اين فرايند ابتدا بايد مسير  براي تجديد انباشت فراهم ميمبنايي 
اي كه  گرايانه توان تاكيد كرد كه بحران مالي خود را روشن سازد. اكنون مي

كشاند. بروز  در راس ركود وجود دارد اقتصاد را دوچندان به سقوط مي
صور كرد آساني ت توان به حباب سوداگرانه در منابع طبيعي يا غذا را نمي

كاالها   گذاري است؛ امروز قيمت هاي سرمايه ترين حوزه ها پرنوسان زيرا اين
سرعت سقوط  در واكنش به ركود جهاني، و هراس فزاينده از ركود به

  دهد. ويژه اقتصادهاي جهان سوم را در معرض خطر قرار مي كند و به مي
غرافيايي هاي اخير گسترش ج اين نظام در تمامي تاريخ خود و در دهه

شود. صرفاً  هايي مواجه مي امروز از اين لحاظ با محدوديتداشته است، اما 
ي گذشته رخ  ي سلب مالكيت دهقانان كه طي چند دهه به جريان گسترده

جايي مردم در تمامي تاريخ  ترين جابه داده است بينديشيد، اين شايد بزرگ
) 7»(حصاركشي«ز ي تازه و كاملي ا انسان بوده است، در حقيقت مجموعه

در مقياس جهاني بوده است. افزايش نقش چين در اقتصاد جهاني، در واقع 
تنها منبع مستمر رشد در اقتصاد جهاني طي بيش از يك دهه، به نظر 

رسد ثبات سيستم را افزايش داده باشد ـ اگر حركتي در جهت  نمي
رياليسم، ما معكوس انجام نداده باشد. به لحاظ جغرافيايي، و بر مبناي امپ

داري هستيم  هاي مطلق در برابر گسترش سرمايه در برابر نوعي محدوديت
شناختي نيز به آن  ي بوم كه روزا لوكزامبورگ بدان اشاره كرده بود. چنبه

ي  شناسم مقاله شود. بهترين تحليلي كه من از اين مسئله مي افزوده مي
انداز جهاني  در چشمي ارزش  شناسي و مسئله بوم«با عنوان » جيسن مورد«

است؛ عالوه بر آن، آثار هاروي و والرستاين نيز در اين زمينه » ـ تاريخي
  ) 8اهميت دارند.(

در كشور خود ما، رييس بانك مركزي نروژ، تاييد كرده كه اين بحران  س:
بوده است. درست يك سال پيش،  1930ي  هاي دهه بدترين بحران از سال
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اعتبار  هاي كم دادند كه بحران وام ان مياو و ساير كارشناسان اطمين
چرا اقتصاد مدرن در ». گذرد سرعت مي به«است و » اي امريكايي پديده«

  باري ناكام است؟ بيني چنين رخدادهاي مصيبت پيش

  
داري  اين واقعيت كه با با بدترين بحران مالي و اقتصادي جهان سرمايه ج:

ايم واقعيتي تجربي است كه  تاكنون روبرو شده 1930ي  پيشرفته از دهه
بيني آن در  هيچ فرد مطلعي در اين زمينه ترديدي ندارد. ناكامي در پيش

گرايي به چند عامل، از جمله  ي انحصاري ـ مالي و مالي دوران سرمايه
هاي سوداگرانه در سرتاسر تاريخ اين سيستم،  شناسي تمامي رونق روان

فعاليت اقتصادي «ه نوشت كه ماركس در سرماي شود. همچنان مربوط مي
يابد،  همواره كامالً باقدرت جريان دارد و عمليات آن با شدت تمام ادامه مي

(سرمايه، جلد » شويم تا آن هنگام كه شاهد رخداد ناگهاني سقوط  مي
 )30سوم، فصل 
هاي اقتصاد  توانيم به نارسايي ي اقتصادي، مي ي نظريه در زمينه

سيك اشاره كنيم. اين اقتصاد هيچ راهي داري ارتدوكس يا نوكال سرمايه
اش ندارد. اساساً در اين اقتصاد نوعي  براي درك اين امور در مدل بنيادي

نامد و اقتصاد مالي يا پولي مفروض  مي» اقتصاد واقعي«رابطه بين آنچه  عدم
است. باور بر اين است كه كه آنچه در قلمرو اعتباري / مالي جريان دارد در 

واقعي است، و امور مالي (و به طور عام خدمات مالي) مورد  خدمت اقتصاد
دهد  كند. اما فراتر از آن آنچه در اين قلمرو رخ مي نياز آن را ارائه مي
اي با اقتصاد  آور نسبت به ثروت ) هيچ ارتباط عملي (دعاوي پولي حيرت

 واقعي در مفهوم معنادار تاريخي آن ندارد.  اين واقعيت كه امور مالي كل
ي  دهد البته تا حدودي روشن است، اما رشد پيوسته اقتصاد را بهبود مي

ي  هاي ركودي بنيادي در كل اقتصاد را، كه از دهه سود بخش مالي، گرايش
گرفت. بخشي از مسئله آن است كه جريان  آشكار بود، ناديده مي 1970

ي عقالني نسبي را پشت  اصلي اقتصاد مدت زمان درازي است كه مرحله
هاي  ي كاملي از آموزه ر گذاشته (حتي كينز را رها كرده) و مجموعهس
ي انتظارات عقالني،  گرا، نظريه گرايي، اقتصاد عرضه محتوا مانند پول بي

اقتصاد كالسيك جديد و مانند آن  را پذيرفته است. وقتي اين بحران آغاز 
بن  شد، ديدگاه مسلط مسئوالن بانك مركزي در امريكا كه رهبري آن با

ي فدرال رزور، (اقتصادداني دانشگاهي كه  برنانك، رييس هيئت مديره
تخصص وي در تفسيرهاي پولي از ركود بزرگ بود) آن بود كه بحران صرفاً 

توانيد اگر نياز بود پول را با بالگرد پرتاب  ي نقدينگي است و مي مسئله
شد وي لقب كنيد (مفهومي از ميلتون فريدمن كه برنانك ادامه داد و باعث 

  را به دست آورد).  )9(»بالگرد بن«
فرض آن وجود تعادل در چارچوب نظامي غيرعقالني  اي كه پيش نظريه
ناشده، و در حقيقت نهادين است، حماقت  ورزي رقابتي، نظارت ازطمع

كند كه گفتن ندارد. اقتصاد نوكالسيك مدت زمان  محضي را نمايندگي مي
 سياسياش) اقتصاد  مفروضات نظري كم در درازي است كه ديگر (دست

ي طبقه،  هاست كه هر نظري درباره نيست و از اين رو متخصصان آن مدت
اند و انتزاعاتي عمدتاً  هايشان كنار گذاشته قدرت و مانند آن را از تحليل

هاي تجاري  اند. در حقيقت، در بحث چرخه معني را جايگزين آن ساخته بي
شرايط جهان واقعي، ازجمله كسب پول،  اقتصاد نوكالسيك، با توجه به

شود. آنان با پذيرش الگوهاي مكانيكي فاقد  فايده در نظر گرفته مي اغلب بي
كنند. در مقابل، ضعف اقتصاد  زمان، مناسبات ديالكتيكي را درك نمي

ي نقاط قوت اقتصاد سياسي  دهنده ها نشان ارتدكس در تمامي اين زمينه
  ماركسي است. 

داري، نظام توليدي نيروهاي  كس آن است كه در سرمايهتحليل مارس: 
وكارهاي كارآمد به سبب نبود اعتبار  كشد. امروز، كسب مولد را به انقياد مي

اي از نزاع فزاينده بين  شوند. آيا اين نشانه از بخش مالي ورشكست مي
ي نجات بانك  نيروهاي مولد و غيرمولد است؟ وقتي كارگران بايد هزينه

است؟ آيا نظام » انباشت اوليه«ر را بپردازند آيا اين شكلي از هاي جسو
  مالي نقش خود را در پيشبرد توليد خوب بازي نكرده است؟

   
اي است كه نيروهاي مولد در انقياد  ي روشن نقطه اين بحران نمونه ج:

گيرد.  مناسبات موجود توليد (يعني مناسبات طبقاتي و مالكيتي) قرار مي
تركيب ركود در اقتصاد واقعي و ناگزيري انباشت دايماً  در مورد حاضر،

طلبد، به  داري آن را مي ي سرمايه كه مناسبات توليدي سرمايه فزاينده
هاي اخير، در اياالت  تمركز شتابان سود در بخش مالي منتهي شد. در سال

درصد از تمامي سود در كل اقتصاد در بخش مالي  40متحده بيش از 
شد. اما اين سودهايي كه در دفاتر ثبت شده در نهايت  انحصاري متمركز

هاي آتي كارگراني است كه به سبب ركود در  مبتني بر اطمينان از پرداخت
هاي  اقتصاد واقعي تحت فشار فزاينده هستند. پس پرداخت بدهي وام

اعتبار متوقف شد، و به سبب كل فرايند كامالً غيرشفاف  كم
الوصول است و  اند كدام بدهي مشكوكد بهادارسازي كسي نمي اوراق
اي در  يك نيست. در عين حال، اين توهم كه ابزارهاي مشتقه بيمه كدام

برابر قصور در پرداخت بدهي است كامالً نابود شد ـ در حقيقت مانند آن 
هاي مجاور يكديگر را وقتي بيمه كنند كه كل محله  است كه مالكان خانه

ها و ديگر  اري منجمد شد زيرا بانكآتش گرفته است. بازارهاي اعتب
توانستند  گيرندگان نمي دهي را متوقف ساختند چون وام نهادهاي مالي وام

ها  ي آن ها ورشكسته شدند، سرمايه ها را بازپرداخت كنند. خود بانك وام
  شان را پرداخت كنند.  هاي جاري ناگزير نتوانستند بدهي ناپديد شد و آنها به
ين كه چند هزار ميليارد دالر نقدينگي به بخش مالي در چنين شرايطي، ا

ها ذخيره  ي اين پول افتد. همه ريخته شود اهميتي ندارد و اتفاقي نمي
كند و بخش مالي را  شود. اياالت متحده مانند ديوانگان دالر چاپ مي مي

ي پولي را  ها به جاي آن كه اين سرمايه سازد، اما بانك لبريز نقدينگي مي
تر صرف  گذارند يا به طور دقيق هايشان مي آن را به در گاوصندوق وام دهند

كنند كه  كنند و نوعي حركت معكوس خلق مي خريد اسناد خزانه مي
ها در برابر بحران ورشكستگي و   كند. بانك هاي دولت را نفي مي كوشش
اي به دست  كنند بلكه دعاوي اندازي قرار دارند كه سود كسب نمي چشم
پذير نيست، پس دقيقاً كاري  ه طلب دارند اما پرداخت آنها امكانآورند ك مي

كنند.در شرايط  را اندوخته مي  كنند كه كينز گفته بود: آنها صرفاً پول را مي
اند (با نسخه امريكايي برنامه نجات  حاضر، مقامات از سقوط كامل مانع شده
اند)  را پذيرفتهداري آن  ي سرمايه كه با تغييراتي تمامي كشورهاي پيشرفته

ها را افزايش  ي سپرده كنند و بيمه هاي جديد بانكي را تضمين مي بدهي
ي آن   ي بالقوه شود كه هزينه دهند. تنها در اياالت متحده برآورد مي مي
ميليارد دالر چند  700هزار ميليارد دالر است كه بسيار بيش از  25/2

). اين كوششي از سر 2008اكتبر،  15هفته قبل است (نيويورك تايمز، 
  استيصال براي توقف سقوط بهمن مالي است. 

اين همه بخشي از بحران مالي كنوني است. اما چنانكه تاكيد كرديد مسئله 
تر است و هنوز در جايي كوشش جدي براي سروكار داشتن با  بسيار عميق

ي مالي صورت نگرفته  ي بين آن و امور سوداگرانه اقتصاد واقعي و رابطه
ت. در شكل عام، در چارچوبي كه ما اكنون به عنوان ديالكتيك ركود و اس

شناسيم، اين مسئله آنقدر كه به مفهوم تصادم سرمايه و  گرايي مي مالي
ي توليدي و غير توليدي نيست.  ماليه است به معني تصادم ميان سرمايه

داف و سوييزي با عنوان  ي مگ توان در مقاله طرح كالسيك مسئله را مي
منتشر شد  1986كه در » ركود و انفجار مالي«و در كتاب » توليد و ماليه«

)10(بيابيد.
گرايي  مالي«ي من با عنوان  مقاله  ي جديدتر در اين زمينه مقاله 

»داري سرمايه
)11(

 است.  
ها از طريق وجوه مالياتي كه كارگران  گذاري نجات بانك كنم نام فكر نمي

كمك چنداني به بحث بكند. مفهوم » ت اوليهانباش«پردازند با عنوان  مي
ي ماركسي در  اخير معناي بسيار مشخصي در اقتصاد كالسيك و نظريه

داري  ي تدارك بنيادهايي براي انباشت خودمستمر نظام سرمايه زمينه
است. در مقابل، واداشتن مزدبگيران به پذيرش مسئوليت بخش بيشتري از 

هايي كه  هاي دولت است، برنامه برنامهها توجيهي براي كاهش بيشتر  بدهي
ها بر دوش  به سود اكثريت فقير مردم است؛ بدين ترتيب انتقال بار بدهي

ي  اي براي افزايش نرخ استثمار به واسطه مردم را بايد مستقيماً وسيله
دولت و از طريق بازتوزيع درآمد و ثروت از فقرا به ثروتمندان دانست. 

، از جمله البته بيكاري، پيش رو دارد، و براي شماري هاي بي سرمايه راه
ها استفاده  هاي بحران به كارگران و از تمامي اين تكنيك انتقال هزينه

به طنز گفت كه تنها بخش ») سرمايه«بار (در  خواهد كرد. ماركس يك
ي كارگر تعلق دارد  ثروت ملي كه در جامعه به همگان و از جمله طبقه

ي افرادي است كه در  لي كه عمدتاً برعهدهاست. بدهي م »بدهي ملي«
اي براي حمايت از ثروت ملي در دستان خاص  اند سپس وسيله قعر جامعه
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ها نجات  داري در تمامي بحران شود. از اين رو، نخستين قانون سرمايه مي
  اي در اين جا وجود ندارد، مگر مقياس مسئله.  سرمايه است. چيز تازه

را خوب » نقش خود در پيشبرد سيستم«مالي  در اين سوال كه آيا نظام
ي اصلي با توجه خاص به  ايفا نكرده به لب مطلب اشاره كرديد. مسئله

ركود اقتصادي خزنده  1970ي  وضعيت اياالت متحده همين است. از دهه
اند  تدريج طي چند دهه كاهش يافته هاي رشد به وجود داشته است. نرخ

ي اين  تر). مشاهده اي در درون روندي بزرگ هاي چرخه (البته با فرازونشيب
ها و تجهيزات (ظرفيت  برداري از كارخانه دهد كه بهره نشان مي  چند دهه

ويژه مشاغل مولد) كاهش  توليدي) كاهش يافته است، شمار مشاغل (به
يافته است، دستمزدهاي واقعي ثابت مانده، بدهي خانوار بيشتر شده، 

نابرابري درآمد و ثروت افزايش يافته است. گذاري كاهش، و  خالص سرمايه
درصد  80در اياالت متحده، امروز يك درصد بااليي ثروتمندان دوبرابر 

پاييني جامعه ثروت دارند (اگر از ثروت مالي سخن بگوييم، يعني به 
استثناي مسكني كه مالك و ساكن آن هستند اين فاصله چهاربرابر 

كشي است  هاي فزاينده بهره آن نرخ ي شود). در اين شرايط كه مشخصه مي
كند انفجار مالي است كه از طريق  آنچه اساساً حركت سيستم را حفظ مي

تنها نيروي محرك اقتصاد است. اصطالح اثر ثروتي به اين » اثر ثروتي«
واقعيت اشاره دارد كه مردم تمايل دارند بخشي از هر افزايش در سرمايه، 

اگر فكر كنند بازار تنها راه صعود را در پيش ويژه  در مسكن يا سهام، را به
 واقعي ي دارد، مصرف كنند. البته عوامل ديگري وجود دارد. مثالً هزينه

هايي  هزار ميليارد دالر بود كه به ايجاد حداقل يك 2007نظامي امريكا در 
ي اصلي پيشبرد اين  اما انفجار مالي وسيله )12(كند. براي اقتصاد كمك مي

رسد با آنچه احتماالً بحران  در زمان حاضر به نظر مي سيستم است.
گرايي است اين انفجار مالي به پايان خط رسيده است؛ و  ي مالي يافته تعميم

شدت  گاه خيلي نامحسوس نبود به هاي ركودي كه هيچ اين يعني گرايش
درصد توليد ناخالص  70شود. مصرف اياالت متحده (كه حدود  پديدار مي

دهد و نقش مبرمي در تقاضاي جهاني دارد)  ا را تشكيل ميداخلي امريك
  كند و همراه آن تقريباً همه چيزي سقوط خواهد كرد. سقوط مي

دار بكنيم. رنج حقيقي  ي سرمايه نبايد وقت خود را صرف نگراني براي طبقه
ي كارگر و حتي از آن  داري به طبقه ي سرمايه در كشورهاي پيشرفته

شود. ما (يعني  تحميل مي» نوظهور«و كشورهاي تر به فقيرترها  بيش
هاي خودمان را صرف كمك به آناني بكنيم كه در  گرايان) بايد تالش چپ

قعر هرم اقتصادي از همه نيازمندترند، نه آن كه تالش كنيم سيستمي 
شكسته را مرمت كنيم (حتي اگر بتوان آن را مرمت كرد). سرانجام آن كه 

ي تاريخي جديدي است  قاتي است. اين لحظهاي سياسي و طب اين مسئله
هاي  خصوص در دولت ي كارگر در همه جاي جهان و به كه در آن طبقه

تواند سرانجام ناگزير به مبارزه با اين شرايط به  داري پيشرفته، مي سرمايه
گيرد كه كل  اشكالي شود كه در برابر منطق سيستم غارتگري قرار مي

  را مورد هجوم قرار داده است. جهان و همراه آن مردم جهان 
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  تهاجم نئوليبرالي

  و نقدي بر چالش هاي گذشته 
  

  يونس پارسا بناب

  

خوانيد بخش كوتاهي از بررسي و تحقيق پارسا بناب در  چه در زير مي آن
برخوردهاي بخش قابل توجهي از ماركسيست هاي جهان است كه « مورد 

در عرض سي سال گذشته بعد از تحقيقات و مناظرات فراوان به جمع 
ت هاي بندي ها و نتيجه گيري هائي در مورد دست آوردها و محدودي

) و سه چالشگر عصر جنگ سرد 1862 – 1942تاريخي سه انترناسيونال (
) دست يافته و سپس بر اساس درس آموزي ها و تجربه 1947 – 1991(

اندوزي ها از آن چالش هاي گذشته، دست به ايجاد استراتژي هاي 
مبارزاتي جديد در مصاف با نظام جهاني سرمايه در قرن بيست و يكم زده 

باشد و با اينكه او با تمام اين جمع بندي ها و نتيجه گيري ها  مي» اند
تحليل ها و شيوه هاي برخورد آنها « موافقت ندارد،  معتقد است كه اين: 

به مسائل بزرگي كه امروز جنبش جهاني كمونيستي با آنها روبروست  
قدمي مهم در پيشرفت امر مبارزه عليه نظام جهاني سرمايه و ايجاد شرايط 

در » هني و عيني براي بازسازي دنياي بهتر با چشم انداز سوسياليستيذ
  قرن حاضر است. 

  آرش

  

  مسئله  تنوع و راهكار ادغام
سرمايه داري كه از عمر آن پانصد سال مي گذرد، امروز به شكرانه تشديد 
پروسه جهاني شدن سرمايه، به يك نظام غالب جهاني تبديل شده است. 

ت هاي مداخله گرانه و تجاوزات نظامي در اكناف اين نظام كه با سياس
جهان تالطم، آشوب و بيدادگري بوجود آورده، زماني به طور موثر مي تواند 
توسط جنبش هاي سياسي و اجتماعي به چالش جدي طلبيده شود كه 
قربانيان آن نيز در سطح جهاني متشكل گردند. ولي واقعيت اين است كه 

حركت سرمايه كه جهان را به دو بخش مكمل  رشد ناموزون ناشي از منطق
و الزم و ملزوم توسعه يافته مركز و توسعه نيافته پيراموني تقسيم كرده 
است، مشكالت جدي و موانع بزرگي را براي استقرار يك تشكل جهاني 
اصيل بوجود آورده است. در نيمه دوم قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم، 

مركز به خاطر تفوق سرمايه داري به عنوان در كشورهاي توسعه يافته 
شيوه اصلي توليد، تضاد بين سرمايه و كار نه تنها از همان اوان تشديد 
يافت بلكه بعد از رواج و رونق مناسبات سرمايه داري به تنها تضاد عمده و 
اصلي در آن جوامع تبديل گشت. اين تالقي و تضاد الجرم به پيدايش و 

ال كارگري در آن دوره منجر گشت كه عموما و گسترش سه انترناسيون
عمدتا داراي افق و چشم انداز سوسياليستي (يا كمونيستي) براي رهائي 
انسان از ظلم طبقاتي بودند. ولي خصلت امپرياليستي گسترش و حركت 
جهاني سرمايه در كشورهاي توسعه نيافته پيراموني نظام ويژگيهاي 
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گيري و  ه به نوبه خود باعث شكلمشخص و متفاوتي را بوجود آورد ك
گسترش تضادهاي مهم و جديد و الجرم شكل هاي متفاوت و بي سابقه 
مبارزات اجتماعي و سياسي در آن كشورها گشت كه ما بايد در مالحظات 
و تامالت خود به آنها توجه كنيم. امروزه بر خالف دوره تاريخي سه 

ارزاتي عليه نظام جهاني انترناسيونال، شكل هاي متفاوت و بي سابقه مب
معلول تنوع و تكثر شرايط سياسي و اجتماعي ويژه اي است كه سير 
حركت سرمايه در مرحله امپرياليستي آن در كشورهاي پيراموني بوجود 

  آورده است. 
به طور كلي، تنوع و تكثر شرايط سياسي و اجتماعي در كشورهاي گوناگون 

دهند، منتج از ماهيت رشد  جهان كه كليت نظام جهاني را تشكيل مي
سرمايه داري است. در اين مورد بايد در تحليل هاي خود به دو نكته 

  كليدي توجه كنيم : 
رشد و توسعه سرمايه داري و چگونگي سير آن در كشورهاي مركز  – 1

تفاوت اساسي و فرق نمايان با كشورهاي پيراموني داشته است (ماهيت 
  امپرياليستي رشد). 

كشورهاي توسعه يافته مركز بويژه در اروپاي آتالنتيك، كه منجر تكثر  – 2
ملت هاي گوناگون در آن بخش از نظام  –به پيدايش و گسترش دولت 

گشته است، باعث رقابت ها و تباني هاي مدام و جنگ هاي منطقه اي و 
جهاني در دويست سال گذشته شده است. با اينكه كشورهاي توسعه نيافته 

ما تابع منطق و الزامات انباشت و تمركز سرمايه در كشورهاي پيراموني عمو
مركز بوده و هستند ولي شكلگيري طبقاتي و اجتماعي در آنها برخالف 
كشورهاي مركز، فقط محدود به كارگران نبوده است. مردم جوامع روستائي 
و دهقاني نيز كه دائما مورد تجاوز منطق حركت امپرياليستي سرمايه قرار 

ند، هنوز هم مثل كارگران و حتي در اوج رونق جهاني شدن (به مي گير
  عنوان طبقات فرودست)، قربانيان نظام محسوب مي شوند. 

دولت ها چه آنهائي كه در  –گيري تاريخي خود، ملت  در جريان شكل
بخش پيراموني و چه آنهائي كه در بخش مركز نظام قرار گرفته اند، ويژگي 

تمايز بخود را در دامن خود تكامل داده اند ها و خصلت هاي مشخص و م
كه بررسي آنها حائز اهميت است.  بطور مثال، طبقات مسلط و حاكم فرا 
دست در اين كشورها كه امكانات رسوخ و حركت سرمايه را در آن كشورها 
مهيا مي سازند، از يك كشور به يك كشور ديگر و از يك دوره تاريخي به 

هم تفاوت دارند. در اين شرايط، فرهنگ هاي  يك دوره تاريخي ديگر با
سياسي متفاوت و نظام هاي ارزشي، سنن و آداب و خلقيات متنوع در اين 
كشورها به وجود مي آيند كه هر يك شكل هاي گوناگون بيان و گفتمان، 
اشكال مختلف مبارزاتي و خواسته هاي متفاوتي را ببار مي آورند. مضافا و 

ظيم و فراگير توليدي در طول و مسير انقالبات بويژه، رشد نيروهاي ع
تكنولوژيكي و علمي باعث تغييرات مهمي در سازماندهي كار و شكل هاي 

  گوناگون اسارت و استثمار كارگران توسط سرمايه مي گردد.
كليت اين واقعيات متلون و متنوع به ما مي گويد كه بازيگران سياسي را 

ط منحصر به بورژوازي و پرولتر بدانيم. در صحنه جهاني نبايد به سادگي فق
اين ساده انگاري نه تنها به پوليميك هاي گوناگون بي ثمر دامن مي زند 
بلكه ما را در درازمدت از اتخاذ يك جهت گيري جدي و اصيل سياسي و 
استراتژيك محروم مي سازد. اين تنوع چون عيني است در نتيجه اقشار 

ت پديد مي آورد كه به نوبه خود باعث متعددي را در درون طبقات فرودس
  تنوع در روند مبارزاتي رزمندگان و قربانيان نظام مي گردد. 

تنوع سياسي ضرورتا خواهان يك الحاق طبيعي مبارزات عليه دشمن اصلي 
نيست. درست بر عكس، تنوع باعث مي شود كه پي آمد هاي منفي بالقوه 

شهر و روستا (بطور مثال در  (تالقي هاي گروهي) مثل تالقي بين كارگران
  مورد قيمت مواد غذائي) بوجود آيند.

تكثر و تنوع در نوع و شكل مبارزات در كشورهاي پيراموني عموما شرايط 
را براي ظهور جنبش هاي آزاديبخش ملي كه مشروع و غالبا مثبت هم 
هستند، آماده مي سازد. اما اين جنبش ها در عين حال بعضي خطرات و 

يز با خود مي آورند كه بايد به آنها توجه جدي كرد. بخصوص توهمات ن
بايد به اين نكته توجه كرد كه در برخي از اين جنبش ها خطر مقتدر 
شدن نيروهائي كه ظاهرا طبقات فرودست را در اين جنبش نمايندگي مي 

در  "ميوه چينان انقالب"كنند، وجود دارد. اين نيروها كه در مواقعي به 

ب تبديل مي شوند، جامعه را بيش از پيش به محور نظام فرداي انقال
  جهاني متصل مي سازند. 

تا زماني كه سرمايه داري جهاني كه يك نظام ماهيتا امپرياليستي است، به 
تفاوت هاي نمايان و شكاف ها بين كشورهاي مركز و كشورهاي پيراموني 

ورهاي دامن زده و باعث ظهور و عروج جنبش هاي رهائي بخش در كش
پيراموني مي گردد، ما با مسئله تنوع و تكثر در مبارزه عليه نظام جهاني 
درگير خواهيم بود. مسئله اين است كه چالشگران ضد نظام چگونه مي 
توانند با درس آموزي و تجربه اندوزي از چالش هاي گذشته و با بررسي 

محدوديت پيروزي ها و نكات مثبت مبارزاتي آنان از يك سو و كمبودها و 
هاي تاريخي آنها از سوي ديگر به سازماندهي و استقرار يك نهاد جهاني با 

  چشم انداز براندازي و جايگزيني نظام جهاني سرمايه نايل آيند. 
در اين نوشتار بعد از تاملي درباره سه انترناسيونال و سپس بررسي كوتاه 

ش هاي سه چالش ضد نظام در نيمه دوم قرن بيستم (سوويتيسم، جنب
رهائي بخش و دولت هاي رفاه سوسيال دموكراسي)، به ويژگي ها، صفات و 
ماهيت چالش هاي كنوني عليه نظام جهاني مي پردازيم. در خاتمه، طي 
جمع بندي ها و نتيجه گيري، چند و چون آينده جهان و استراتژي رهائي 

اماكو بشريت زحمتكش از يوغ سرمايه را از ديدگاه  نويسندگان فراخوان ب
  مورد بررسي قرار مي دهيم.

  

  
  

   1864- 1943رس آموزي از سه انترناسيونال : د

تنوع در شرايط كشورهاي توسعه يافته مركز در دوره بعد از انقالب    
صنعتي در اروپا يك چالش جدي در راه مبارزاتي قربانيان نظام بوجود 

به خاطر آورد. جنبش هاي بين المللي سوسياليستي و كارگري دقيقا 
مقابله با اين چالش و از بين بردن اين مانع بوجود آمدند. تاريخ 
انترناسيونال ها نزديك به يك قرن و نيم پيش با تاسيس انترناسيونال اول 

بوجود آمد. درس آموزي از اين تجربه تاريخي ما را قادر  1864در سال 
ي خواهد ساخت كه چالش هاي كنوني را بهتر فهميده و راه كارها

  موثرتري را براي استراتژي مبارزاتي خود انتخاب كنيم. 
انترناسيونال اول دقيقا به خاطر اين امر تاسيس يافت كه حركت ها و 
جنبش هاي كارگري را كه در كشورهاي گوناگون بطور جداگانه و پراكنده 

در  1848بوجود آمده بودند، در همديگر ادغام سازد. انقالبات متعدد 
سه، انگلستان و.... بطور شفاف تاثيرات منفي اين جدائي ها را كشورهاي فران

بر مالء ساخته بودند. قرباني اصلي گسترش سرمايه داري در كشورهاي 
اروپاي غربي و مركزي كه آرزوي سوسياليستي (و كمونيستي) اش در 

معروف گشت. پرولتاريا  "پرولتر "بيان شده بود، به اسم  1848انقالبات 
) در كارخانه 1848 – 1876از انسان ها بود كه در آن دوره ( شامل اقليتي

ها، معادن و كارگاه هاي صنعتي مشغول كار بودند. چون اين كارگران 
عمدتا متعلق به كشورهاي اروپاي شمال غربي و بعدا آمريكاي شمالي 
بودند در نتيجه ميدان عمل انترناسيونال اول محدود به اين مناطق (اروپاي 

  و آمريكاي شمالي) مي گشت.  آتالنتيك
با اين كمبودها، انترناسيونال اول موفق شد كه مبارزات سياسي و اجتماعي 
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متنوع را كه در آن زمان بوجود آمده بودند را سازماندهي كند. اين 
انترناسيونال قادر شد كه سازمان هاي گوناگون و تشكل هاي مختلف، 

ها، گروه ها و انجمن هاي  احزاب نوجوانان، اتحاديه هاي صنفي، كمون
شاخص چون ماركس، پرودون و باكونين را دور هم   "منفردين  "مدني و 

جمع كند. دايره فعاليت و تحليل از مسائل، طرح پيشنهاد هاي استراتژيكي 
و ارائه ايدولوژي هاي بسيج كننده توسط شخصيت هاي درون انترناسيونال 

و انديشه ها و تجارب خيلي  نشان مي دهند كه آنها داراي پيشينه ها
متنوع و متفاوت و گاها نامتجانس باهم بودند. محدوديت هاي تاريخي 
انترناسيونال اول در گستره انگاشت ها ي آن دوره عبارت بودند : نظرگاه 
پدرساالري حاكم در روابط زنان و مردان، نبود و يا كمبود دانش درباره 

يا و...و در نتيجه داشتن نظرگاه هاي بقيه جهان بويژه كشورهاي آفريقا، آ س
درباره مقوالت و انگاشت هائي چون تعريف و هويت  "اروپا مدارانه"تنگ 

 ملي و...
مضافا در داخل انترناسيونال اول، ايدئولوژي هاي مختلفي به جدال عليه 
يكديگر برخاستند كه معروفترين و مهمترين آنها عبارت بودند از 

ه، آنارشيسم و جنبش خود جوش كارگري. به هر ماركسيسم تازه متولد شد
رو درسي كه ما مي توانيم از تجربه حضور و مبارزات انترناسيونال بگيريم 

  وجود احترام متقابل و دموكراتيك به اصل تنوع در درون آن بود. 
) بر اساس كامال اصول متفاوتي تاسيس 1899 – 1914انترناسيونال دوم (

ازي دركشورهاي اروپاي باختري و آمريكاي يافت. سرعت روند پرولترس
شمالي در آن زمان به تولد احزاب كارگري جديد منجر گشت كه تعداد 
پيروان آنها در داخل طبقه كارگر قابل توجه و چشمگير بود. اين احزاب 
منجمله حزب كار انگلستان، حزب سوسيال دموكراسي ماركسيست آلمان 

با اينكه خيلي ازهم ديگر تفاوت  و سنديكاليست هاي انقالبي فرانسه،
داشتند ولي در ابتدا بر اساس هدف جايگزين ساختن نظم سرمايه داري با 
سوسياليسم، باهم متحد شدند. اعضاي درون انترناسيونال دوم رويهم رفته 
روي اين اصل متحد القول بودند كه يك حزب در هر كشوري رسالت 

د. فردريك انگلس و ديگر داشتن خط درست را به دوش خود خواهد كشي
ماركسيست هاي آن زمان (كارل كائوتسكي، آنتونيولبريوال، جورج پلخانف 
و...) به درستي اين امر را يك پيشرفت در مقام مقايسه با انترناسيونال اول 

  محسوب مي داشتند. 
نسل جديد رهبران انترناسيونال دوم خدمات جديدي به جنبش بين 

ي احزاب و سازمان هاي ماركسيستي و المللي كارگري و همبستگ
كمونيستي كردند. ولي اين انترناسيونال نيز داراي محدوديت هاي تاريخي 

  بود كه ذكر آنها براي تجربه اندوزي و درس آموزي حائز اهميت است. 
احزاب درون انترناسيونال دوم به عناوين و شكل هاي مختلف به سوي 

اروپائي كشيده شدند. در مورد مسئله  حمايت از امپرياليسم و ناسيوناليسم
استعمارگري و گسترش امپرياليستي، رهبران انترناسيونال عموما گسترش 
امپرياليستي را توجيه كرده و اعالم كردند كه گسترش امپرياليستي به طور 
عيني يك پي آمد مثبت دارد و آن اين است كه مردمان عقب افتاده را به 

ون مي شود. البته اين چشم انداز تاريخي با در مدرنيته سرمايه داري رهنم
نظر گرفتن ماهيت امپرياليستي موجود در گسترش و حركت جهاني 
سرمايه توسط تعداد انگشت شماري از ماركسيست ها مثل لنين، 
لوكزامبورگ و بوخارين به زير سئوال جدي كشيده شد. واژه و مفهوم 

هاي اين صف آرائي به طور مناسبي پي آمد "سوسيال امپرياليست"
سوسياليست هاي درون انترناسيونال دوم را (دور انگاشت اكونوميستي 

  سرمايه داري) تعريف مي كند. 
بهررو كشش به سوي امپرياليسم فرصت حمايت ناسيوناليستي از برنامه 
هاي طبقات حاكمه سرمايه داري را در عرصه امور و روابط بين المللي 

دانيم، احزاب درون انترناسيونال دوم به خاطر  تقويت كرد. همانطور كه مي
گسترش شوونيزم ناشي از جنگ جهاني اول متالشي گشته و نتيجتا عمر 

  انترناسيونال دوم نيز به پايان رسيد. 
، انترناسيونال سوم (كمينترن) در مبارزه عليه محدوديت 1919در سال 

يج در هاي تاريخي، نكات ضعف بويژه كشش به سوي امپرياليسم را
انترناسيونال دوم، بوجود آمده و تاسيس يافت. اين سازمان با حمايت از 
ايجاد احزاب كمونيستي در كشورهاي پيراموني نظام جهاني، در واقع به 
عنوان يك نهاد نه بين المللي بلكه جهاني در صحنه سياسي مطرح شد. 

ه يافته (كشورهاي توسع "كارگران غرب "اين نهاد جهاني به روشني اتحاد 
(كشورهاي توسعه نيافته پيراموني) را اعالم  "دهقانان شرق"مركز) را با 
ها و آموزش هاي رهبران تراز اول آن دوران، اين تحول و رشد  كرد. آزمون

هاي تحت  در جنبش كمونيستي را با طرح انترناسيوناليستي كه كليه خلق
، ترسيم كردند. در ستم را در اتحاد با پرولتارياي كليه كشورها قرار دهد

، همكاري بين بقاياي كمينترن و جنبش غير متعهد ها (در 1950دهه 
كنفرانس باندونگ و سپس در كنفرانس كشورهاي سه قاره) انديشه و 
پراتيك جهاني ساختن مبارزات ضد امپرياليستي را اين بار در سطح كره 

  خاكي تقويت كرد. 
دوم بر اين اعتقاد غلط پافشاري انترناسيونال سوم نيز مثل انترناسيونال 

را  "خط درست"كرد كه در هر كشوري فقط يك حزب واحد قادر است 
ارائه دهد. از اين موضعِ انترناسيونال، تنها اين حزب واحد مي تواند و بايد 
به تمام خواسته هاي اتحاديه هاي كارگري و سازمان هاي توده اي طرفدار 

  اشد. كارگران موجود در جامعه پاسخگو ب
مضافاٌ، انترناسيونال سوم خود را در شرايط ويژه اي يافت كه در گذشته 
هيچ وقت انترناسيونال هاي سابق با آن روبرو نشده بودند. اين انترناسيونال 

 –) مجبور به دفاع از اولين دولت 1942تا زماني كه موجود بود (تا سال 
نيز بقاياي  كشور سوسياليستي بود. بعد از پايان جنگ جهاني دوم

انترناسيونال مجبور به دفاع از اردوگاه سوسياليستي گشت. ناگفته نماند كه 
انترناسيونال چهارم هم كه در عكس العمل به سياست هاي انترناسيونال 
سوم به وجود آمد، هيچ وقت نتوانست ابتكاري از خود بروز دهد و در 

كل هاي نهايت تشكل هاي سازماني آن نيز تفاوت چنداني با تش
  انترناسيونال هاي سابق نداشتند. 

و اشتعال جنبش  "جنگ سرد  "بعد از پايان جنگ جهاني دوم، آغاز دوره 
هاي استقالل طلبانه و آزاديبخش در كشورهاي آفريقا، آسيا و آمريكاي 
التين شرايط بين المللي به خاطر گسترش تنوع در نوع و ماهيت مبارزاتي 

قرار گرفته و چالشگران جديدي را در  در سطح جهان دستخوش تحول
  مقابله با نظام جهاني بوجود آورد.

  
  

  
  

  

  1947- 1991:  "جنگ سرد  "سه چالشگر عصر 
، ملت ها و دولت 1945بالفاصله بعد از پايان جنگ جهاني دوم در سال 

هاي در بند در آرزوي استقرار نظامي كه در آن حقوق ملي بويژه حق 
(كه نزديك به دويست سال از آن محروم گشته و  تعيين سرنوشت آنان

تحت سلطه استعمارگران كهن و نوين بودند)، به رسميت شناخته شود، به 
حركت در آمده و به سوي ايجاد همبستگي جهاني رفتند.در اين حركت 
ها، حق توسعه ملي در چهارچوب حاكميت ملي پايه اساسي اين 

آرزو به جهت مبارزات خستگي همبستگي جهاني را تشكيل مي داد. اين 
ناپذير ملل مختلف در اقصي نقاط جهان سوم منجر به عقب نشيني 

ها در آسيا (چين، اندونزي، هندوستان، ايران، برمه و....) و در  امپرياليست
 1955آفريقا (مصر، غنا، گينه و....) و برگزاري كنفرانس باندونگ در سال 

به سازمان  1960دوم دهه گشت. به شكرانه باندونگ كه در نيمه 
تبديل گشت، بخشي از كشورهاي جنوب (جهان  "كشورهاي غير متعهد "

سوم) گام هاي بزرگي در جهت بهبود رفاه مردم بويژه در عرصه هاي 
ملت هاي جديد و كاهش نابرابري  –گيري دولت  آموزش و پرورش، شكل

هاي  هاي اجتماعي و صنعتي سازي برداشتند. بدون ترديد، محدوديت
باندونگ و سازمان غير متعهد ها بويژه در فقدان و كمبود دموكراسي در 
كشورهاي متعلق به باندونگ و غير متعهدها (كه به توسعه رفاه مردم 
پرداختند ولي به آنها حق تشكل ندادند) بايد مورد توجه قرار گيرند تا 

  شيم. اينكه يك تصوير متعادل و معقولي از آن دوره را بدست آورده با
همبستگي باندونگ و غيرمتعهدها كه سال ها نظام جهاني سرمايه را به 
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چالش طلبيد، با دو چالشگر ديگر نظام جهاني كه حضورشان از ويژگي 
هاي دوره بعد از جنگ جهاني دوم بودند، پيوند طبيعي خورد. اين دو 

 ") ديگر عبارت بودند از: نظام شوراهاي "ستون هاي مقاومت "چالشگر (
(سوويتيسم) و نظام (يا چالشگر) جنبش هاي كارگري در  "بلوك شرق 

هاي رفاه سوسيال دموكراسي را در آن  ها دولت اروپاي آتالنتيك كه مدت
دوره در اختيار خود داشتند. در اين ميان، چين عصر مائو را داشتيم كه 

ستون هاي "پلي بود بين اين سه چالشگر. اين سيستم هاي چالشگر (
هاي جدي  ها و گاهاٌ رودررويي ) با اينكه با همديگر به رقابت" مقاومت

پرداختند، ولي به طور استراتژيكي مكمل همديگر بوده و در كارزار عليه  مي
نظام جهاني سرمايه، الزم و ملزوم هم محسوب مي شدند. مجموعه اين 
نظام هاي چالشگر را مي توان اولين مرحله جهاني شدن مبارزه عليه نظام 
جهاني سرمايه تلقي كرد. به دليل حضور مثبت وجود اين سه چالشگر 
نظام، براي اولين بار در تاريخ پانصد ساله سرمايه داري تقريباٌ در هر نقطه 
از جهان مبارزات و اعتراضات وسيعي عليه نظام سرمايه شكل گرفته و 
 گسترش پيداكردند. اين مبارزات و كارزارها برخالف زمان حال عموماٌ

داراي رهبري، چشم انداز و تشكيالت بوده و عموماٌ به يكي از چالش هاي 
  ضد نظام جهاني تعلق داشتند.

ها عليه نظام جهاني سرآغازي نو در سير  همبستگي و همكاري اين چالش
تكاملي سرمايه داري گشت. نظام جهاني كه در فاز اوجگيري اين چالش ها 

يراموني و اعطاي امتيازات قابل مجبور به عقب نشيني ها در كشورهاي پ
(مركز) گشته بود همزمان  "خودي  "توجه به طبقه كارگر در كشورهاي 

تعديلي در ساختار اقتصادي خود بر اساس ايجاد شكل هاي نوين تسلط 
نئوليبرالي، بوجود آورد. تهاجم نظام  "آزاد  "منجمله تبليغ و ترويج بازار 

الد ريگان در آمريكا و مارگريت تاچر عليه سه چالش با روي كار آمدن رون
تشديد يافت. تهاجم  1980در اواسط دهه  "تينا  "در انگلستان تحت نام 

نظام جهاني با تحميل منطق حركت سرمايه سه چالشگر نيمه دوم قرن 
بيستم را كه با هم بودند با بحران فروپاشي مواجه ساخت. در تائيد اين 

ي داشتند كافي است اشاره كنيم كه نكته كه اين سه چالش به هم بستگ
پروسه ريزش، افول و فروپاشي آنها نيز در رابطه و به موازات هم اتفاق 

شروع گشته بود، در  1977- 1973افتاد. اين پروسه كه در سال هاي 
و آغاز دوره بعد از جنگ سرد به پايان عمر خود  1980آخرين سال هاي 

ديده سبقت گيري با كشورهاي به آنها و پ "فرارسيدن "رسيد. آرزوي 
سقوط اين سه چالشگر  "رقابت مسالمت آميز"مركز نظام همراه با توهم 

  ضد نظام را به موازات هم حتمي ساخت. 
به  1989- 1973افول و ريزش و باالخره سقوط سوويتيسم در سال هاي 

عنوان يك ستون مقاومت سرآغاز افول و فروپاشي چالشگر ديگر يعني 
سوسيال دموكراسي در اروپاي اسكانديناوي و  -ارگري هاي ك جنبش

هاي مدل سوسيال دموكراسي بويژه در عرصه هاي  آتالنتيك گشت. پيروزي
توسعه اجتماعي، رفاه اقتصادي و پيشرفت فرهنگي كه عمدتا واقعي و 
چشمگير بودند، دقيقا زماني امكان پذير گشته و اتفاق افتاد كه آن مدل و 

 "عقالي"از آن، تنها وسيله مناسب و ممكن از طرف توسعه هاي منبعث 
نظام سرمايه براي جلوگيري از گسترش انديشه هاي برابري طلبي در راس 

در آن بخش از نظام جهاني  "نفوذ شوروي"و  "چالش كمونيستي"آن 
مورد پذيرش قرار گرفت. در همين رابطه، افول و سقوط جنبش هاي 

پا نيز بايد با در نظر گرفتن افول و شكست را در ارو 1968پيشرو و انقالبي 
انقالب فرهنگي در چين در آستانه پايان دوره چين مائوتسه دون مورد 
مداقه قرار داد. الجرم افول و سقوط دو ستون و يا چالش (ستون مقاومت 
نظام شورائي و ستون مقاومت جنبش هاي كارگري) با افول و ريزش ستون 

  نيز رابطه تنگاتنگي داشتند. سوم (جنبش هاي رهائي بخش) 
در دوره اوج گيري جنبش هاي رهائي بخش ملي رشد صنعتي سازي در 
كشورهاي جهان سوم ناشي از منطق حركت امپرياليستي نبود. بلكه اين 
رشد را مبارزات و پيروزي هاي مردمان جهان سوم به ارمغان آورد. بدون 

سيدن از طريق ترديد، اين رشد منجر به شكل گيري توهم (فرا ر
گيري) گشت. اين توهم در زماني پديد آمد كه نظام جهاني سرمايه  سبقت

نيز بعد از يك عقب نشيني پراگماتيستي (در مقابل امواج خروشان و متنوع 
جنبش هاي رهائي بخش) در پي پيدا كردن فرم هاي جديد سلطه خود را 

پرياليستي مركز و داد. فرق نمايان و تباين كهن بين كشورهاي ام سامان مي

كشورهاي در بند جهان سوم كه در گفتمان كشورهاي صنعتي در مقابل 
كشورهاي غير صنعتي منعكس بود. به تدريج جاي خود را به يك فرق 
نمايان جديد داد. اين فرق و تباين جديد به نام بخش كشورهاي توسعه 

ه اي) يافته مركز (متروپل) و كشورهاي توسعه نيافته پيراموني (حاشي
معروف شد. بنيان اصلي اين فرق و تباين جديد عبارت بود از تمركز و 
كنترل بر پنج انحصار جديد در دست كشورهاي مركز كه عبارتند از : 
تكنولوژي هاي جديد، منابع طبيعي، حركت و گردش سرمايه مالي، 

  ارتباطات و اطالعات و سالح هاي كشتار همگاني (هسته اي و شيميائي). 
آوردها و محدوديت هاي ستون مقاومتي جنبش هاي رهائي بخش از دست 

ما مي طلبد كه سئوال كليدي درباره آينده بورژوازي و سرمايه داري در 
كشورهاي پيراموني نظام جهاني را دوباره مطرح سازيم. اين سئوال تا زماني 

 تر شدن خود پيĤمدهاي شكاف براندازانه امپرياليستي كه سرمايه با جهاني
به بار آورده و نابرابري پايدار بين كشورهاي مركز و پيراموني را ابدي مي 
سازد، اهميت خود را از دست نخواهد داد. به كالمي ديگر، آيا بورژوازي 
كشورهاي پيراموني ضرورتاٌ مجبور بودند كه خود را تسليم الزامات اين 

مپرادور هستند؟ آيا رشد نابرابر در جهان سازند؟ آيا آنها الزاماٌ بورژوازي ك
  بستي است؟ يا  راه سرمايه داري در تحت اين شرايط ضرورتاٌ يك جاده بن

  

  
  
  
  

اينكه نه، با يك مقدار مانور بورژوازي در كشورهاي پيراموني با اخذ 
امتيازات تحت شرايطي (كه بايد دقيقا مشخص گردد) مي تواند به رشد 

 "به آنها رسيدن"خود را براي  خودمختار سرمايه داري دست يافته و طبقه
  با كشورهاي توسعه يافته مركز آماده سازد؟ 

ها در مقابل اين نوع امكانات، كدامين هستند؟ در كدام زمان و  محدوديت
ها ما را متوجه مي سازد كه راه سرمايه داري  مرحله وجود اين محدوديت

ته جواب چيزي بيش از يك راه توهم زا  نيست؟ به اين سئواالت در گذش
هائي توسط هم متوليان و طراحان نظام جهاني و هم قربانيان نظام داده 

اند. بعد از پايان جنگ جهاني دوم،  اند كه عمدتاٌ يكجانبه و دگم بوده شده
اكثر كمونيست هاي متعلق به كمينترن اعالم كردند كه  تمام بورژوازي ها 

ئو و طرفدارانش نيز در جهان سوم كمپرادور هستند. در همان سال ها  ما
اعالم كردند كه  تنها راه توسعه در كشورهاي دربند پيراموني انقالب 
سوسياليستي در دو مرحله مرتبط به هم، به رهبري پرولتاريا و متحدينش 
(بويژه طبقه دهقانان و مهمتر ازهمه تحت رهبري حزب طراز نوين 

ن داد كه تحت كمونيست) مي باشد. ولي آغاز و گسترش عهد باندونگ نشا
) يك "بورژوازي ملي"رهبري بخشي از بورژوازي در كشورهاي پيراموني (

حاكميت پوپوليستي مي تواند موفق به توسعه در آن كشورها گردد. حتي 
هاي  سال ها پيش از برگزاري كنفرانس باندونگ، ترويج و اشاعه انديشه

زنه موا") و سياست 1948 – 1955در هندوستان ( "بي طرفي مثبت"
) شرايط را براي برگزاري كنفرانس 1949 – 1953در ايران ( "منفي

آماده  "سازمان كشورهاي غير متعهد"ها بعد براي تاسيس  باندونگ و سال
  ساخته بود.

به هر رو عهد باندونگ و ستون مقاومت جنبش هاي رهائي بخش نيز مثل 
ي دو چالشگر نظام جهاني (ستون هاي مقاومت سوويتسم و جنبش ها

كارگري دولت هاي رفاه) در مقابل تهاجم نئوليبرالي سازمان هاي 
اليگوپولي امپرياليستي كشورهاي مركز (پيكان سه سره : آمريكا، ژاپن و 
اتحاديه اروپا) تاب مقاومت نياورده و به تدريج رو به افول و سقوط نهاد. از 

اي خود ، بورژوازي كشورهاي پيراموني بعد از گشودن دره1980آغاز دهه 
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سرمايه داري جهاني و قبول بي قيد و شرط مقرارت  "بازار آزاد"به سوي 
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول،  "تعديل ساختاري اقتصادي"

دوباره موضع كمپرادوري خود را بازيافتند. اگر در اوج عهد باندونگ 
امپرياليست هاي مركز مجبور به پذيرش، تعديل و عقب نشيني گشته و 

، اين 1980تي امتيازاتي به كشورهاي پيراموني دادند، بعد از دهه ح
بورژوازي كشورهاي پيراموني بودند كه با قبول منطق حركت سرمايه 
مجبور به تعديل ساختاري گشته و انقياد و سلطه مركز را پذيرفتند. درست 
است كه عهد باندونگ نيز مثل عصر سوويتيسم و عصر جنبش هاي 

اي رفاه به پايان عمر خود رسيد. ولي چندي نگذشت كه كارگري دولت ه
ما در آغاز قرن بيست و يكم شاهد ظهور و گسترش صف بنديها و قطب 
سازي جديد سرمايه داري در كشورهاي پيراموني نظام بويژه در چين، 
هندوستان و برزيل ازيك سو و رشد مبارزات و كارزارهاي متنوع و مختلف 

يقا، آسيا، آمريكاي التين و... از سوي ديگر ملت هاي آفر –در كشور 
هستيم. بدون يك تحليل جامع و عميق از اين حركت هاي بالقوه و تضادها 

هاي نوين، نيروهاي ضد نظام سرمايه قادر  هاي اين چالش و محدوديت
نخواهند گشت كه استراتژي هاي مناسب و موثر براي ادغام جنبش ها و 

لمللي در مقابل نظام جهاني تدارك ديده و مبارزات محلي و ملي و بين ا
  سامان دهند.

  
در بخش بعدي اين نوشتار، پيش از اينكه به چگونگي اين چالش هاي  

نوين بپردازيم، نظر اجمالي به قدر قدرتي امپرياليسم به عنوان يك مرحله 
  دائمي در عصر گسترش جهاني شدن سرمايه، مي اندازيم. 

  

  قدرت امپرياليسم : 

  حله دائمي در گسترش جهاني سرمايه دارييك مر

رشد و توسعه سرمايه داري هميشه در جوامع شكاف هاي متعددي را به 
بار مي آورد. اين امر در تمام مراحل تاريخ پانصد ساله سرمايه داري 
واقعيت داشته است. اين ويژگي در سرمايه داري با اينكه يك اصل 

شده است. علت اين امر عمدتا به  محسوب مي شود، ولي به آن كم بها داده
خاطر جو حاكم و يا حداقل وجود تمايالت اروپا محوري در انديشه ها و 
چشم اندازهاي عصر مدرن منجمله در فرمول بنديها و جمع بنديهاي 

فرانسه،  1889(انقالب ايدئولوژيكي نيروهاي پيشرو در انقالبات بزرگ 
بوده است. بررسي تاريخ       )1949روسيه و انقالب  1917انقالب اكتبر 

رشد و تحول ماركسيسم نشان مي دهد كه انترناسيونال ها بعد از پژوهش 
ها و مناظرات به تدريج خود را از قيودات و محدوديت هاي بينش اروپا 
محوري نجات داده و در عصر شكوفائي كمينترن افق و چشم انداز غالب در 

  وجهي انسان محورانه بود.اين نهاد بين المللي به مقدار قابل ت
فهميدن اهميت فراوان واقعيت امپرياليستي و پيĤمدهاي استراتژيكي آن در 
رابطه با دگرديسي در جهان يك ضرورت اصلي براي نيروهاي سياسي و 
اجتماعي متعلق به قربانيان نظام جهاني سرمايه هم در كشورهاي مركز و 

ر بعضي مواقع اوضاع را به هم در كشورهاي پيراموني است. امپرياليسم د
طور غيرمستقيم به رشد شرايط عيني و عوامل ذهني كه نظام را به چالش 
طلبيده و منجر به انقالب سوسياليستي مي گردد، فراهم مي سازد. بدين 

در  "حلقه ضعيف" 1917جهت، اين تصادفي نبود كه روسيه در سال 
روسيه، در حاليكه  درون نظام توصيف شد و يا بعد از انقالب اكتبر در

انقالبات كارگري قابل انتظار در غرب به وقوع نپيوست، امواج انقالب به 
مشرق زمين (چين، ويتنام و...) منتقل شد. در نتيجه، كشورهائي كه در 
آنها انقالب به وقوع پيوسته بود با يك وظيفه متضاد روبرو گشتند. آنها از 

رهاي مركز) به رقابت يك سو مي بايستي با بخش ديگر نظام (كشو
برخاسته و به سبقت گيري  به پردازند (به اين معني كه در دراز مدت و به 

را بپذيرند) و از سوي ديگر مي  -انباشت  -تدريج منطق حركت سرمايه 
(ساختمان سوسياليسم) را به پيش ببرند. شايد  "وظيفه اصلي"بايستي 

پيشروي آرمان هاي تركيب و معجوني از اين دو وظيفه راه را براي 
كمونيستي در جوامع مهيا مي ساخت. ولي واقعيت نشان داد كه كشورهاي 
پسا انقالبي بعد از تالش ها و مقاومت ها قرباني منطق حركت سرمايه 
گشته و راه سرمايه داري را برگزيدند. در هر حال اين تضاد هنوز هم در 

قي مانده و هنوز هم مركز شرايط عيني رشد تاريخي جوامع پسا انقالبي با
در تحت شرايط عيني، رشد تاريخي آنها يك نقش كليدي در سرنوشت و 

  آينده جهان ايفاء مي كند. 
در جوامع پسا انقالبي، احزاب كمونيست نقش بزرگي را در پيشبرد امر 
انقالب بعهده گرفتند. ولي اين احزاب كه عمدتا در كمينترن عضويت 

لمللي و مسائل امنيتي به عوض اينكه به حل داشتند، بنابه مالحظات بين ا
تضاد كليدي كه در جوامع خود با آن روبرو بودند، بپردازند، وظيفه اصلي 
خود را دفاع از ميهن سوسياليستي كشور شوراها اعالم كردند. انحالل 

از پيروي اين منطق كه دفاع از كشور شوراها  1943كمينترن نيز در سال 
رفت. البته سرنوشت انقالب در كشورهاي وظيفه اصلي است نشئت گ

  پيراموني به گونه اي ديگر ورق خورد. 
در جوامع پيراموني يعني مناطقي كه حوزه هاي بي ثبات و پرتالطم نظام 
امپرياليستي را شامل مي شد، نوعي انقالب در صدر برنامه قرار گرفت. اما 

پرياليسم و در عين هدف انقالب پر از معما و ابهام بود : رهائي ملي از ام
حال حفظ مناسبات اجتماعي رايج در مدرنيته سرمايه داري. به كالمي 
ديگر، چه در جوامعي كه شاهد انقالب راديكال (مثل چين، ويتنام و كوبا) 
و چه در كشورهائي مثل مصر، اندونزي، غنا و.. اين تضاد اصلي به قوت 

سياليسم. اين چالش به خود باقي ماند : رسيدن به آنها و يا ساختمان سو
نوبه خود با يك وظيفه ديگر يعني دفاع از كشور شوراها، كه توسط 

  شده بود، گره خورد.  "تحديد  "امپرياليست هاي نظام محاصره و يا 
در سال هاي پس از پايان جنگ جهاني دوم، كشورهاي شوروي و سپس 

ان ايزوله چين خود را با تالش جدي كشورهاي امپرياليستي مركز كه خواه
كردن آن كشورها بودند، روبرو يافتند. شايان توجه است كه در يك سوم 
تاريخ كوتاه آمريكا، استراتژي اين قدرت سلطه طلب نظام سرمايه دور 

بدون در نظر گرفتن اينكه  –شوروي و چين  –هدف انهدام دو رقيب خود 
نگتن در اين آنها به طور واقعي سوسياليست بودند يا نه، حلقه مي زد. واش

مدت موفق شد كه متحدين خود را درگير و مطيع اين استراتژي سازد. در 
پيشبرد هدف استراتژيكي خود، آمريكاي هژموني طلب نه تنها اتحاديه 
كاذب اروپا و ژاپن را با خود هم صدا و هم راه ساخت بلكه كشورهاي 

ملي و پيراموني را نيز با سرنگوني دولت هاي پوپوليستي رهائي بخش 
  استقرار دولت هاي كمپرادور در خدمت اين استراتژي قرار داد. 

در تحت اين شرايط حاكم برصحنه سياسي جهان، ممكن است كه قابل 
درك باشد كه چرا در همه جهان كمونيست ها و ضد امپرياليست هاي 
ديگر اولويت را عموما به دفاع از جوامع پسا انقالبي مي دانند. استراتژي 

اسي كه توسط لنين و سپس استالين و جانشينان او در شوروي هاي سي
پياده گشتند، همچنين سياست هائي را كه در چين زمان مائو و سپس در 
چين بعد از مائو همزمان با سياست هائي كه در كشورهاي پيراموني تحت 
حاكميت دولت هاي پوپوليستي رهائي بخش ملي پياد ه گشته و بمنصه 

اضافه آن سياست هائي كه توسط احزاب كمونيستي ظهور رسيدند به 
(بدون در نظر گرفتن اينكه آنها از مسكو و يا پكن تبعيت مي كردند و يا 
مستقل بودند)، همگي را مي توان در رابطه با اين وظيفه اصلي (دفاع و 

  حفاظت از كشورهاي پسا انقالبي) مورد تعريف و توصيف قرار داد.
چيدگي ها و مشكالت مشخص انقالب بزرگ را شوروي و چين نه تنها پي

تجربه كردند بلكه خود را با پيĤمدهاي توسعه نابرابر سرمايه داري جهاني 
روبرو يافتند. هر دو بتدريج اهداف اصلي كمونيستي را فداي الزامات 

ساختند. اين چرخش يعني ترك هدف  "رسيدن به آنها "اقتصادي پروسه 
چه كه ماركس با آن كمونيسم را تعريف كرد) استقرار مالكيت اجتماعي (آن

و جايگزيني آن با مديريت دولتي كه همراه با تقليل و افول دموكراسي 
توده اي بود، شرايط را براي رشد سريع به سوي ابقاي سرمايه داري در هر 
دو كشور (عليرغم تفاوت هاي آشكار) آماده ساخت. در هر دو از اين تجارب 

دفاع از دولت هاي جوامع پسا انقالبي داده شد. تاريخي، اولويت به 
استراتژي ها هم در امور داخلي و هم در سياست خارجي هر يك از اين 
كشورها در خدمت اين هدف قرار گرفت. از احزاب كمونيست جهان 

گيري هاي استراتژيك خود هم در درازمدت و هم  خواسته شد كه در جهت
فاع از مهد و ميهن سوسياليستي اولويت به طور تاكتيكي و روزانه به امر د

بدهند. اين بينش و سياست غلط، خيلي از احزاب كمونيستي را در عرصه 
تفكر نقادانه ضعيف ساخته و آنها را از تنظيم و طرح استراتژي هاي 
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مبتكرانه كه بر اساس بررسي جامع از تضادهاي موجود اجتماعي كشورهاي 
  خود بود، محروم ساخت.

، سازمان هاي انقالبي متعددي در 1960ن دوران بويژه در دهه البته درآ
جهان بوجود آمده و رشد كردند كه ضرورتا خود را به خط دفاع از مهد و 
مام وطن سوسياليستي مقيد نكردند. اين سازمان ها عموما خود را متعلق 
به ديدگاهها و جنبش هاي مائوئيست، گوارايسم و قواميون مي دانستند. 

در  1960واميون توسط گروهي از انقالبيون جوان در اواخر دهه جنبش ق
شد. رهبران اين جنبش يك ايدئولوژي را كه  سطح جهاني رهبري مي

تركيبي از ماركسيسم،مائوئيسم و گوارايسم بود را در كشورهاي خاورميانه 
كردند. معروفترين اين انقالبيون عبارت بودند از : جورج حبش،  ترويج مي
اتمه، رهبران جنبش هاي رهائي بخش در يمن و عمان (ظفار) در نايف حو

خاورميانه و رهبران جنبش توپاماروها در آمريكاي التين و رهبران جنبش 
هاي ناكسل باري در هندوستان، در ايران، رهبران اوليه و اصلي سازمان 

   چريك هاي فدائي خلق ايران نيز تحت تاثير اين نظرگاه بودند.
پيراموني جهان سوم، جنبش هاي رهائي بخش ملي به خاطر در كشورهاي 

را رد كردند در تالقي  "به آنها رسيدن"اينكه در آغاز ظهورشان با الزامات 
هاي  آشكار با نظام جهاني افتادند. ولي اين چالش نيز مثل چالش

سوسياليستي، بتدريج در مقابل منطق حركت سرمايه و الزامات مزبور، كمر 
رهاي پيراموني تازه به استقالل رسيده كه در سال هاي پس خم كرد. كشو

عهد باندونگ در  1955- 1973از پايان جنگ دوم جهاني بويژه در دوره 
سطح جهاني قد علم كرده و نظام جهاني را به چالش طلبيدند، مسلما به 
اندازه كشورهاي پسا انقالبي، راديكال مشخصا در امور دگرديسي روابط 

ع خود، نبودند. بدين علت تحليل گران اين كشورها را به نام اجتماعي جوام
پوپوليست هاي "استقالل) و يا  –كشورهاي تازه به استقالل رسيده (و پسا 

ناميدند. رژيم هاي حاكم در اين كشورها تحت تاثير كشورهاي  "ملي گرا
تك "هاي  ها و شيوه سوسياليستي شوروي، اروپاي شرقي و چين شكل

تخاب كردند. آنان غالبا اين شكل حكومتي خود را با انديشه را ان "حزبي
هاي مبهم و باستاني كشورهاي خود ادغام كرده و در اكثر مواقع خود را 
كشورهاي سوسياليستي جهان سومي آفريقا، آسيا و آمريكاي التين تعريف 

  و توصيف مي كردند. 
 –ي پسا شايان ذكر است كه رژيم هاي تك حزبي پوپوليستي در كشورها

استقالل در عهد باندونگ نيز مثل احزاب آوانگارد و طراز نوين كمونيستي، 
اي حمايت كرده و در عوض  مستلزم گشتند كه از شوروي و گاها چين توده

  مورد حمايت آن كشورها قرار گيرند.
بدون ترديد ايجاد و گسترش اين جبهه متحد عليه تجاوزات امپرياليستي 

اش براي كشورهاي پوپوليستي  اروپائي و ژاپني ممالك متحده و شركاي
(ضد امپرياليست) در آن دوره يك موهبت بود. اين جبهه ضد امپرياليست 

مقدار قابل توجهي از خود مختاري را نه تنها به  "بلوك غرب"عليه 
هاي حاكمه كشورهاي متعلق به باندونگ، بلكه به توده هاي  هئيت

دست به ابتكارات و حركاتي در  زحمتكش آن كشورها فراهم آورد كه
جهت پيشرفت بويژه در حيطه صنعتي كردن بزنند. شرايط فالكت بار بي 
امني و فقر در اين كشورهاي پيراموني بعد از سقوط و فروپاشي شوروي و 
تبديل چين به يك كشورسرمايه داري، گواه بر اين مدعي است. حتي 

عهد باندونگ را با اتخاذ كشورهاي پوپوليستي كه جبهه ضد امپرياليستي 
ترك كردند، صدمات زيادي خوردند. شايد بهترين  "چرخش به غرب"

نمونه فرورفتن در توهم كسب كرامت از غرب توسط رژيم انورسادات در 
باشد. سادات و همكارانش بعد از جنگ يوم  1979 – 1974سال هاي 

در  90آمريكا ، بر اين باور شدند كه چون 1974كيپور اعراب و اسرائيل در 
  صد كارت هاي برنده را در مسئله فلسطين در دست دارد در نتيجه دوستي 
با آن ابرقدرت شرايط را براي حل مسئله فلسطين به نفع اعراب آماده 
خواهد ساخت. ولي تاريخ نشان داد كه در آخر هيچ نفعي از اين چرخش 

اين انقياد  حاصلي حتي براي هئيت حاكمه مصر نيز نداشت. دقيقا برعكس،
طلبي موجب شد كه امپرياليسم اقدام به استراتژي هاي تهاجمي بكند كه 

تل آويو در خاورميانه  –به نوبه خود منجر به اقتدار بيشتر محور واشنگتن 
  گشت.

به طور روشن شرايطي را كه شوروي در آن دوره بر دولت هاي پوپوليستي 
آن كشورها تحميل مي  ضد امپرياليستي و بويژه بر احزاب كمونيستي –

كرد، هنوز هم سئوال برانگيز است. تصور و انتظار بر اين بود كه در درون 
جبهه ضد امپرياليستي عليه نظام جهاني، احزاب برادر خودمختاري كامل 
در درون جنبش خواهند داشت و نتيجتا منافع و پروژه هاي متفاوت و گاها 

خواهند شناخت. در اين متضاد يكديگر را در درون جنبش به رسميت 
چهارچوب، طبقات حاكمه به طور مطلق يك پروژه سرمايه داري را كه 
طبعا ملي بود به پيش بردند. ولي خواسته هاي توده هاي مردم آنطور كه 
بايد در اين كشورها مد نظر قرار نگرفت. بررسي سير تاريخي وقايع در اين 

چقدر اين پروژه هاي  كشورهاي پوپوليستي ملي دقيقا نشان مي دهد كه
سرمايه داري ملي داراي چشم انداز و افق تنگ بودند. البته نبايد سياست 

در كشورهاي  "راه رشد غير سرمايه داري"هاي شوروي را در تغذيه توهم 
  ملي آن دوران ناديده گرفته و يا به آن كم بها داد. –پوپوليستي 

  

  
يلي مشكل بود كه بين منافع بدون ترديد، در اين فاز از عهد باندونگ خ

هيئت حاكمه و منافع خلق هاي كشورهاي متعلق به باندونگ (اندونزي، 
غنا، گينه، كنگو، مصر، جمهوري دومينيكن و....) يك خط قرمز كشيد. 
حاكمين اين كشورها از درون مبارزات بزرگ جنبش هاي رهائي بخش كه 

شكست داده بودند،  امپرياليسم كهن را در مستعمرات و نيمه مستعمرات
  بيرون آمده بودند. 

اكثريت بزرگي از احزاب كمونيست خاورميانه عربي مثل ديگر كمونيست 
ها در كشورهاي پيراموني جهان سوم توصيه و طرح رهبري حزب 

ملي و  –كمونيست شوروي مبني بر اتخاذ همكاري با رژيم هاي پوپوليست 
عموما بدون حتي نقد از آنها  ضد امپرياليست آن كشورها را پذيرا گشته و

 – 1967حمايت كردند. اين نظرگاه به قدري در دوره اوج عهد باندونگ (
) به جو حاكم در جبهه ضد امپرياليستي تبديل گشت كه حزب 1960

اعالم انحالل كرده و تا  1965كمونيست مصر از طرف رهبران آن در سال 
در همين راستا،  پاي ادغام در حزب سوسياليست ناصريست پيش رفت.

خالد بكتاش رهبر حزب كمونيست سوريه نيز آن حزب را بدون ضمانت در 
ملي سوريه قرار داد. نبايد تصميم گيري  –ميدان دفاع از رژيم پوپوليستي 

احزاب كمونيست را صرفا به وابستگي و تمايالت اپورتونيستي رهبران آن 
يك پديده ساختاري  احزاب منتصب ساخت. بلكه به نظر نگارنده اين امر

بود و محدوديت هاي اصل جنبش هاي كمونيستي آن دوره را منعكس مي 
ساخت. دو نكته مهم در اين محدوديت ها عبارت بودند از : جنبه هاي پر 
از ابهام ايدئولوژي هاي حاكم بر دولت هاي پوپوليستي كه كمونيست ها 

اهي كمونيست ها حمايت مي كردند و باالخره كمبود و يا عدم دانش و آگ
از خواسته ها و منافع فوري و دراز مدت توده هاي زحمتكش كه قرار بود 
كمونيست ها آنها را برآورده سازند. نتيجه نگون بخت اين تصميم و انتخاب 
اين شد كه كمونيست ها اعتبار خود را به محض اينكه رژيم هاي رهائي 

د رسيدند، از دست ملي به بن بست هاي تاريخي خو –بخش و پوپوليستي 
دادند. براي نمونه، وقتي كه در مصر بعد از مرگ ناصر و يا در گينه، احمد 
سكوتوره و در كنيا، جوموتو كنيا تا با يك چرخش به راست قيموميت 
دولت هاي امپرياليستي را پذيرفتند، احزاب كمونيست اين كشورها نيز 

دادند. چون چپ اعتبار خود را در مقابل توده هاي زحمتكش از دست 
ملي نتوانست به عنوان يك  –كمونيست در مقابل رژيم هاي پوپوليستي 

بديل جدي و گزينه اي اصيل مطرح باشد در نتيجه يك خالء سياسي 
وسيعي در اين كشورها (خاورميانه و آسياي جنوبي) بوجود آمد كه شرايط 

هاي تاريك  را براي ظهور و گسترش انواع و اقسام بنيادگرائي ها و انديشه
ديني و مذهبي بخصوص در دوره بعد از پايان جنگ سرد و تشديد جهاني 

  شدن سرمايه در آن كشورها آماده ساخت. 
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توضيحا اينكه در عهد باندونگ بعضي از كمونيست هاي كشورهاي 
پيراموني دفاع بي قيد و شرط از شوروي و حتي چين توده اي را رد كردند. 

و يمن جنوبي و چندين گروه مائوئيستي در  گرايش قواميون در فلسطين
هندوستان مي توانند نمونه هاي تاريخي در اين مورد محسوب گردند. با 
اينكه اين گرايشات متشكل همراه با گوارائيست ها در آمريكاي التين 
جنبش هاي مهمي را سازمان داده و به خاطر جسارت تاريخي كه از خود 

و تقدير قرار گرفتند ولي آنها نيز به عنوان بروز داده بودند، مورد تحسين 
شاخه هاي استثنائي چالش هاي سه گانه نتوانستند كاري از پيش ببرند و 

يكي بعد از ديگري به عنوان تشكل ها و جنبش  1970در نيمه دوم دهه 
  ها با ريزش و فروپاشي روبرو گشتند. 

*  

 

 
 

   تكوين اقتصاد سياسى ماركس
  

  سعيد رهنما

  

در مورد سمت  ،در فقر فلسفه  از يك قرن و نيم پيش  بيشماركس 
وسوى جامعه سرمايه دارى نكاتى را طرح مى كند كه گوئى از 
واقعيات ترديد ناپذير امروز، در آغاز هزاره ميالدىِ جديد، صحبت 

 مىكند.

 
  
  

 مقدمه 
در قسمت اول اين يادداشت ها كه به مناسبت انتشار ترجمه فارسى 

 آرش( نوشته شده 1844ستنوشته هاى اقتصادى و فلسفى گروندريسه و د
و اهميت توجه به اين متد براى درك   ، به متد ماركس)76-75شماره

اقتصاد شناسى ماركسى اشاره شد. در اين قسمت به تكوين نظرات 
و پيوستگى و گسستگى اين نظرات به اختصار اشاره مى   اقتصادى ماركس

شناسى ماركسى است   ور كليات نظرى و روشمر كنم. تاكيد نوشته عمدتاٌ
كه بديهى است در اين خالصه   و نه طرح جزئيات اقتصاد شناسى ماركس

 گنجند. نمى
با نوشته هاى   تفاوت هاى ديدگاهى و مضمونى نوشته هاى اوليه ى ماركس

و  "جوان  ماركس"شناسان را به تقسيم او به   پاره اى ماركس  آخرين اش

كه گويا اولى اومانيست و نظريه پرداز مسئله بيگانگى  ،"بالغ  ماركس"
، و دومى اكونوميست و دترمينيست و نظريه پرداز مسئله )الينياسيون(

پاره اى ديگر نيز بر  )239  ل. آلتوسر، ص(بهره كشى بوده، سوق داد.
پاى فشردند. اين   يكپارچگى و انسجام غير قابل ترديد تمامى نوشته هايش

گسستى "كه بقول آلتوسر   راطى، يعنى وجود دو ماركسدو برخورد اف
بالغ را كامال   جوان و ماركس  ماركس )اپيستمولوژيك( "شناخت شناسانه

از همان آغاز   از هم تفكيك مى كند، و برخوردى كه معتقد است ماركس
، همان ماركسِ )1843( نقد دكترين دولت هگلجوانى، يعنى ماركسِ 

نه از راه الهام   رمايه بوده، نادرست است. ماركسماركسيست، يا ماركسِ س
و شهود، كه از طريق مطالعه و شناخت پيگير علمى، نظرات خود را تحول 

را نمى توان انكار   مى بخشيد. از اين رو سير تحول و تطور نظرات ماركس
نمود. چنانچه خود نيز هرگز آنرا انكار نكرد. اما اينكه اين تحوالت فكرى را 

ارى فرضى از هم جدا سازيم و تداوم مبناهاى اصلى نظرى او را با ديو
نبينيم نيز نادرست است. ماركسيسم رسمى نيز به غلط اين ايده را القا مى 

  مربوط به دوران گذارِ فكرى ماركس  كرد كه نوشته هاى اوليه ى ماركس
 آنها را كنار گذاشته و از اين رو اين  بوده و بعدا در دوران پختگى اش

 چندانى نيستند.  نوشته ها واجد اهميت و ارزش
را نشان مى   كه تداوم نظريه هايش  يكى از آثار فوق العاده مهم ماركس

است. همانطور كه بسيارى از  گروندريسهدهد، همين متن مورد بحث ما 
اين اثر از يك سو تداوم  شناسان بدرستى بر آن تاكيد مى كنند،  ماركس

از نظرات طرح شده اوليه، و از سوى ديگر مبناى  منطقىِ و بسط بسيارى
نظرى اقتصاد سياسى ماركسيستى است. بعبارت ديگر پل ارتباطى بين 

نظريه پرداز بيگانگى انسان، و ماركسِ تاريخى و نظريه پرداز   ماركس
گروندريسه حد واسط بين ديدگاهها و   استثمار انسان است. بر اين اساس

شته هاى اقتصادى و فلسفى ، فقر فلسفه، و كارِ دستنونظرات طرح شده در 
و سرمايه از  در آمدى بر نقد اقتصاد سياسىاز يك طرف، و  و سرمايه مزدى

طرف ديگر قرار دارد. اين ادعا البته به آن معنى نيست كه اقتصاد شناسى 
است، و واضح  سرمايهو  گروندريسههمان اقتصاد شناسى  1844ماركسِ 

در اين مسير طوالنى مدام متحول گشت و   دى ماركساست كه تفكر اقتصا
دستنوشته يعنى  ، حتى تغيير يافت. با مقايسه سه اثر مهم اقتصادى ماركس

، مى توان به اين واقعيت پى برد. در زير سرمايه، و گروندريسه، 1844هاى 
عدم بررسى (بطور خالصه به مواردى چند از اين تحوالت اشاره مى شود. 

صدمه اى به اصل بحث نخواهد زد.   هاى اقتصادى ماركسساير نوشته 
با آنكه مجموعه  كارِ مزدى و سرمايهكافى است اشاره شود كه كتابچه 

براى رهبران كارگرى است، زمانى نوشته شده كه   سخنرانى هاى ماركس
بعدا تغييراتى در اين   هنوز سخت تحت تاثير ريكاردو است. انگلس  ماركس

نزديك تر كند. بسيارى نيز به   به ديدگاههاى بعدى ماركس متن داد تا آنرا
مى دانند. در مورد كتاب  سرمايهغلط اين متن را نسخه ساده كتاب 

اين كتاب   نيز مى توان گفت كه اساس درآمدى بر نقد اقتصاد سياسى
آنرا كال تجديد نظر و باز   است كه ماركس گروندريسهاول   همان بخش

منتشر نمود. بعالوه اين كتاب تنها به  1859پيشگفتار نويسى كرد و همراه 
     )دو مبحث كاال و پول محدود است، و به روابط كار و سرمايه نمى پردازد.

   
 1844 دستنوشته هاى ـ1

از آغاز به اين نتيجه رسيده بود كه براى   چنانچه قبال گفته شد ماركس
. از همين رهگذر درك جامعه ى مدرن بايد از اقتصاد سياسى شروع كرد

بود كه مطالعات اقتصادى خود را آغاز نمود. اولين دوره اين مطالعات تمام 
از آنكه كار سر دبيرى را رها كرده و به   ، پس1843_44وقت بين سالهاى 

رفته بود صورت گرفت، و نتايج آن عمدتا در دستنوشته هاى   پاريس
بتدا تحت تاثير مقاله ا  گرديد. ماركس  منعكس )844(اقتصادى و فلسفى 

منتشر شد  1843قرار گرفت كه در  "چارچوب نقد اقتصاد سياسى"  انگلس
قلمداد  "رساله اى درخشان در نقد مقوالت اقتصاد سياسى"آنرا   و ماركس

نمود. اما اين مقاله كه به زبانى بسيار زيبا و شيوا و به سبكى ساده نوشته 
بر ضد  )موراليستى(قى شده بيشتر يك موضع گيرى سياسى و اخال

  سرمايه دارى است و از نظر تحليل اقتصادى اهميت چندانى ندارد. انگلس
كنخت آن مقاله را سندى بدر نامه اى به لي 1871خود سالها بعد در 

ديدى هگلى نگاشته   تاريخى، پر از اشتباه، و كهنه دانست كه بر اساس
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، 33جموعه آثار، جلد ، م1871آوريل  13به ليبكنخت،   انگلس(شده است.
  )208  ص

نتيجه گيرى هاى "در پيشگفتار دستنوشته ها اشاره مى كند كه   ماركس
من مبتنى بر تحليل امپيريك و بر پايه ى مطالعه ى منتقدانه و سخت 

، 1844، دستنوشته هاى  ماركس(بدست آمده اند.  "گيرانه اقتصاد سياسى
كه باقى مانده   هر مقدارش(ها . اما توجه دقيق به اين دستنوشته )63  ص

اين گفته را تائيد نمى كند.  )و يا ناشر اصلى آلمانى به چاپ رسانده
در اين دوره عمدتا تحت تاثير   بسيارى به درستى تاكيد دارند كه ماركس

منتشره در (... ريكاردواصول اقتصاد سياسىآدام اسميت است، و هنوز حتى 
كه موشكافانه ترين نقد و مرور  __انز را مطالعه نكرده. مايكل او )1817

 __را در زبان انگليسى نوشته  1844جنبه هاى اقتصادى دستنوشته هاى 
، اسميت گرا است، در 1844در دستنوشته هاى   ماركس"ادعا مى كند كه 

  م. اوانز، ص(."گرا است  فقر فلسفه، ريكاردو گرا، و در گروندريسه، ماركس
افراطى و نا دقيق است، اما همچنانكه ديگر  با آنكه اين ادعائى  )301

شناسان، از جمله ويراستار انگليسى دستنوشته ها، درك استروك،   ماركس
به اسميت را در اين دستنوشته ها   نيز تائيد مى كنند، اتكائ وسيع ماركس

حتى  )1844د. استروك، مقدمه، دستنوشته هاى (نمى توان انكار نمود.
ين نوشته ها حضور نقل قول ها و عطف هاى مكرر به مرورى گذرا بر متن ا

اسميت و غيبت آشكارِ ريكاردو را، بجز پاره اى اشارات، نشان  ثروت ملل
 مى دهد.

از نظر فلسفى ضمن فاصله گرفتن از   ، ماركس1844در دستنوشته هاى 
و ماترياليسم  "اومانيسم"سخت تحت تاثير  )بجز در متد(بنيان هاى هگلى 

ست. اما از نظر اقتصادى كه مورد توجه نوشته حاضر است، عمدتا فوئرباخ ا
با   تحت تاثير آدام اسميت، ژان باتيست سى، و سيسموندى است. ماركس

، "مزد كار"طرح سه شكل اساسيِِ در آمد در نظام سرمايه دارى، يعنى 
در مرحله  _افزائى   يا سه شكلِ ارزش( "رانت زمين"و  "سود سرمايه"

تحليل خود را مى شكافد. در اينجا با اسميت هم  ) تحول نظرى اشبعدى 
  عقيده است كه تاريخ بشر پروسه ى توسعه و تحول انسان از طريق كارش

را اصل اقتصاد سياسى قرار داده او را  "كار"است، و از اينكه اسميت 
كه از طريق  _تحسين مى كند. اما اينكه اسميت تقسيم مالكيت موجود را 

افرادى كه از مالكيت محرومند كار مى كنند، و آنها كه صاحب مالكيت آن 
مشروع مى پندارد، به او خرده مى گيرد. در اينجا  _اند، كار نمى كنند 

، كه از مهم ترين ستون هاى اقتصاد  ست كه جوانه هاى تئورى ارزش
  بر خالف نظر برخى ماركس _ماركسى است، سر بر مى آورند، بى آنكه 

قانون "در اين مقطع بطور جدى شكل گيرند. بنيان هائى از  _ن شناسا
  تئورى ارزش"در اين مقطع در حال شكل گيرى است، اما هنوز  " ارزش
  تئورى ارزش"، و "مبادله  ارزش "و  "استفاده  ارزش"، تفاوت بين "كار

 شكل نگرفته اند.  "اضافى
آن در بهبود   قشو ن "تقسيم كار"نظير اسميت بر مركزى بودن   ماركس

كارآئىِ كار صحه مى گذارد. اما هنوز فاصله بسيارى با نظريه هاى بعدى 
خود در اين زمينه دارد. تئورى رانت زمين نيز، همانطور كه اوانز بدرستى 
اشاره مى كند در اين مقطع تماما اسميتى است، و با آنكه اشاره گذرائى به 

با اسميت   ريكاردو و مخالفت اش تئورى رانت ريكاردو دارد، بهيچ وجه ديد
يكى از (را در نظر نمى گيرد.  "افت نرخ سود"بويژه در زمينه تاثير رانت بر 

جنبه هاى نظريه رانت ريكاردو توضيح افت نرخ سود است. ريكاردو دليل 
اسميت در زمينه افت نرخ سود مبتنى بر رقابت سرمايه ها را رد كرد. از 

نمى   شت سرمايه اى بطور دائمى سود را كاهشهيچ انبا"نظر ريكاردو، 
. "دستمزد ها در كار باشد  دهد، مگر آنكه دليلى دائمى براى افزايش

ريكاردو تنها يك دليل دائمى در اين زمينه يافت، و آن مشكل فزاينده ى 
تدارك غذا براى اضافه كارگرانِ بكار گرفته شده توسط اضافه سرمايه بود. 

    )329  اوانز، ص
اما در طرح مسئله حد اقل دستمزد است كه فاصله گرفتنِ قاطعانه ى 

به   از اسميت را كامال مشاهده مى كنيم. البته برخورد ماركس  ماركس
اسميت در اين زمينه نه چندان دقيق كه بقولى تحريف آميز نيز هست. از 

از نظر اسميت، مزد عادى كم ترين حد درخورِ انسان "جمله  مى گويد، 
 "براى ادامه حيات حيوان گونه است )يعنى مزدى صرفا(معمولى، 

، 65  ، ترجمه انگليسى ميليگان، ص1844، دستنوشته ها ى  ماركس(

اوانز اشاره مى كند كه با بررسى دقيق پاراگراف هائى از  )56  فارسى، ص
به آنها عطف مى كند، به وضوح مى بينيم كه   نوشته ى اسميت كه ماركس

ى مى كند تعريفى از پائين ترين حد مزدى كه كمتر از آن اسميت سع
حتى پائين ترين رده كارگران امكان ادامه حيات ندارند، ارائه دهد. و به 

مزد هاى   نقل قول ديگرى از اسميت اشاره مى كند كه در آن افزايش
هيچ جامعه "واقعى را براى جامعه مفيد مى داند، چرا كه به قول اسميت، 

فقير و بينوا هستند، مطمئنا نمى تواند ترقى كند   آن اكثريت اشاى كه در 
  )331  . اوانز، ص"و كامياب شود

هاى بسيار جذاب   دستنوشته ها نيز با آنكه يكى از بخش "پول"  بخش
مجموعه است و واقعيت عريان نظام سرمايه دارى را بيان مى كند، اما 

  تا تحليل اقتصادى، و ماركسبيشتر از نظر اخالقى و سياسى اهميت دارد 
با عطف به شكسپير و گوته به زيباترين وجهى قدرت پول در مبدل ساختن 

را گاه با زبانى كه به دور از طنز نيست   هر فرد و هر چيز به ضد خودش
 )صاحب پول(..قدرت من "مى نويسد   توضيح مى دهد. براى نمونه ماركس

مالك (پول توانمندى هاى من به بزرگى قدرت پول است. توانمندى هاى 
است. ..آنچه كه هستم و قادرم انجام دهم از شخصيت من ناشى نمى  )پول

شود. اگر من زشتم، مى توانم زيبا ترين زنان را بخرم. در نتيجه زشت 
نيستم، .... ممكن است كه من عارى از عقل و فكر باشم، اما پول عقل 

عقل باشد؟ بعالوه مالك پول واقعى است، و چگونه مالك آن مى تواند بى 
روشنفكر بخرد، و آيا كسى كه مى تواند بر   مى تواند براى خودش

روشنفكران اعمال قدرت كند از آنها روشنفكر تر نيست؟ و بسيارى جمالت 
  ، ترجمه انگليسى مك لالن، ص1844دستنوشته ها   ماركس(مشابه. 

109(  . 
ستنوشته ها سخت تحت تاثير در اين د  در هر حال اين واقعيت كه ماركس

اسميت است، بهيچ وجه او را اسميت گرا، و در مرحله بعدىِ تحول نظرى 
در فقر فلسفه، ريكاردو گرا نمى سازد. بر كنار از تفاوت هاى فنى، آنچه كه 

از اقتصاد سياسى را از درك قالب اقتصاد  )و انگلسى(درك ماركسى 
همان آغاز آشكارا مطرح  متفاوت مى ساخت، و از ) ارتدكس(كالسيك 

  گشت، در دو جنبه ى بنيانى خالصه مى شود. اوال كالسيك هاى ارتدكس
معتقد بودند كه نظام سرمايه دارى نظامى عقالئى، ابدى، و بخشى از نظم 

نظام سرمايه دارى را نظامى گذرا و   طبيعت است، حال آنكه ماركس
كالسيك ها اين نظام  محصول مرحله اى از تحول تاريخ مى دانست. دوما،

را مبتنى بر همنوائى و هارمونى و هم جهتيِِ منافعِ اقشار مختلف اجتماع 
اين نظام را مبتنى بر تضاد هاى آشتى   مى دانستند، حال آنكه ماركس

 ناپذير طبقاتى بين مالكين وسائل توليد و كارگران مى ديد. 
و ماركسِ   ساين دو تفاوت ماهوى بين اقتصاد دانانِ كالسيك ارتدك

كالسيك را حتى اقتصاد دانان غير ماركسيست اما مترقى، از جمله نئو 
كينزى ها بويژه جون رابينسون نيز تائيد مى كنند. رابينسون به درستى 
 تفاوت اساسى ديگرى را نيز طرح مى كند كه اقتصاد دانانِ كالسيك

ايدئولوگ   قشخود را با نظام سرمايه دارى شناسائى مى كردند و ن  ارتدكس
بر آن بود كه با   هاى توجيه گر نظام را ايفا مى كردند، حال آنكه ماركس

ج. رابينسون، (شناخت كاركرد هاى سرمايه دارى اين نظام را بر اندازد.
 )1  مقدمه، ص

در بدرى، زندگى فقيرانه و فرار مداوم از دست حكومت ها و صاحب خانه 
با ديگر كالسيك ها و   فلسفى ماركسها، نتيجه تفاوت ديد اقتصادىِ و 

دانشگاه   بود. براحتى مى توانست نظير هگل رئيس  فيلسوفان هم عصرش
شود، و همچون ريكاردو ثروتمند. زمانى در نامه اى نوشت هرگز كسى تا 
اين حد در زمينه پول تحقيق نكرده و مطلب ننوشته، و همزمان تا اين حد 

 .    )معنى. مرجع را به خاطر ندارم نقل به(محتاجِ پول مانده باشد. 
نه اسميت گرا بود و نه ريكاردوئى بدان معنى نيست كه   اينكه ماركس

به معنى دقيق كلمه ماركسى  1844در مرحله دستنوشته هاى   ماركس
بود. اين در گروندريسه است كه ماركسِ ماركسيست ظاهر مى شود. 

است كه بسيارى جنبه  نقطه آغاز اقتصاد ماركسى 1844دستنوشته هاى 
در مقاطع بعدى تكميل و اصالح شدند. اهميت اين دستنوشته ها   هايش

عالوه بر جوانه هاى نظريه اقتصادى، در طرح بسيارى جنبه هاى وسيع 
از غوطه ور شدن   هرگز پس  اجتماعى و روانشناختى نيز هست كه ماركس

 در اقتصاد فرصت بازگشت و بسط آنها را نيافت. 
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، طرح و تحليل 1844هاى دستنوشته هاى   ز جذاب ترين بخشيكى ا
از   انسان است كه نقطه آغازِ جدائى جدىِ ماركس )الينياسيون(بيگانگى 

را كه   اقتصاد كالسيك است. مبحث بيگانگى بنوعى پايه هاى تئورى ارزش
در اينجا   در مراحل بعدى بسط مى يابد، پى ريزى مى كند. ماركس

جدا "، )الينياسيون( "بيگانگى"مفاهيم هگلى از جمله مجموعه اى از 
بيرونى "، و )ابژكتيفيكاسيون( "شيئى شدن"، )استرانجمان( "ماندگى
را در رابطه كار و مالكيت بكار مى گيرد، كه  ")اكسترناليزاسيون(شدن 

در اينجا بى مورد (همگى بيانگر جنبه هاى مختلف يك پديده هستند. 
از خود "پاره اى مترجمين در فارسى الينياسيون را  نيست اشاره شود اينكه

ترجمه كرده اند چندان دقيق نيست، چرا كه همانطور كه  "بيگانگى
تنها يكى از اشكال  "از خود بيگانگى"  خواهيم ديد از ديد ماركس

 )انسان است. "بيگانگى"
مفهوم بيگانگى را كه از فيخته و هگل به عاريت گرفته، محتوائى   ماركس

جتماعى مى بخشد، و ابتدا به تبعيت از فوئرباخ، انسان را جايگزين ا
قرار مى دهد. ريشه ى  )كه مبناى نظريه بيگانگى هگلى است(، "ذهن"

بيگانگى را در اسارت انسان در نهاد هائى كه خود بنا نهاده مى داند. انسان 
ند، بجاى آنكه خود شرائط توليد اجتماعى و سازمان اجتماعى را تعيين ك

آنها را ساخته و پرداخته   از سوى اين نهاد هائى كه خودش  شرائط اش
تعيين مى شود. و هر چه كه مراحل مختلف تاريخى طى مى شود اين 

 اسارت تشديد مى گردد، و در نظام سرمايه دارى به اوج خود مى رسد. 
بحث از اينجا آغاز مى شود كه شيه توليد شده در جريان كار بمثابه شيئى 

ظاهر مى شود. شيه توليد شده به   اى بيگانه و مستقل از توليد كننده اش
توليد كننده تعلق ندارد، و حتى به مقابله با توليد كننده بر مى خيزد. 

يك واقعيت نابِ "اين پديده روانشناختى را آگاهانه بعنوان   ماركس
تصاد اق"خرده مى گيرد كه   مورد بررسى قرار مى دهد. ماركس "اقتصادى

 )كار(با بى توجهى به رابطه ى بال واسطه بين كارگر  ) ارتدكس(كالسيك 
 . "و توليد، بيگانگىِ ذاتىِ كار را پنهان مى كند

را در چهار سطح يا مرحله ى مرتبط بررسى مى  "بيگانگى"مفهوم   ماركس
كند، كه همگى به انسان زدائى كار و كارگر مى انجامد. اول، بيگانگىِ كار از 

صولِ كار است. كار به شيئى اى حيات بخشيده كه بيرون از كارگر و در مح
كرده، و كار به برده ى محصول  "تصرف"قرار گرفته، ديگرى آنرا   مقابلش
مبدل شده، چرا كه تنها از طريق آن مى تواند به حيات خود ادامه   كارش

است. از  "ىخود بيگانگ"دهد. بيگانگىِ نوع دوم بيگانگىِ از جريان توليد يا 
آنجا كه كار خارج از كارگر است، كارى اجبارى مى شود. كار ديگر نه يك 
نياز، كه وسيله ى رفع نياز مى شود. باالخره بيگانگى نوع سوم، بيگانگىِ 
انسان از طبيعت، و سر انجام بيگانگى از نوع بشر، يا بيگانگىِ انسان از 

بيگانگى سبب مى شود كه انسان است. نياز انسان به خلق كردن است، اما 
  زندگىِ مولد و خالق صرفا مبدل به وسيله ى تامين بقاء شود. ماركس

مستقيما اين مسئله را به مالكيت و تصرف محصولِ كار ربط مى دهد. 
بمثابه قدرتى  )و(اگر محصول كار از من بيگانه است، "سئوال مى كند 

به چه كسى تعلق  )راين محصولِ كا(بيگانه به مقابله با من برخواسته، 
  . بر اين اساس"اربابِ كار، .. به سرمايه دار"پاسخ روشن است. به  "دارد؟...

مالكيت خصوصى .. " )در اين مقطع از تفكر(، است كه از نظر ماركس
محصول، نتيجه، و پيامد كارِ بيرونى شده، و روابط بيرونىِ كارگر با طبيعت 

  ، ترجمه مك لالن، ص1844ه هاى ، دستنوشت ماركس( "است.  و با خودش
، براى تفصيل بيشتر نگاه كنيد به تحليلِ 123_131، فارسى، 79_81

  )137_153  ارزنده برتل اولمن، ص
مفهوم بيگانگى نقشى   در مرحله اول تحوالت نظرى ماركس  بر اين اساس

محورى در تبيين روابط بين كار و سرمايه دارد. در مراحل بعدى اما تاكيد 
شناسان   و نه خود مسئله بيگانگى كه پاره اى ماركس (ر مفهومِ بيگانگىب

كنار گذاشته مى شود. بعدا در گروندريسه و  )به نادرستى طرح مى كنند
، )بت گونه پرستى( "فتيشيسم"سرمايه مفاهيم بسيار پيچيده اى چون 

، )شخصيت بخشى( "پرسونيفيكاسيون"و  )شيه نمائى( "رى ايفيكاسيون"
ه هاى گوناگونِ مسئله بيگانگى انسان در نظام سرمايه دارى را تبيين جنب

براى تحليلِ   ماركس  مى كنند، و بعنوان اجزاء الينفك تئورى ارزش
انسان قد علم مى  "استثمار"محورى ترين مفهومِ اقتصاد ماركسى، يعنى 

  كنند.

 گروندريسه -2
انقالب هاى از شكست حركت هاى سياسى و   پس  زمانى كه ماركس

فعالى در آنها داشت، بناچار به تبعيد   ، كه خود نقش1848اروپائى 
بازگشت، در لندن دور دوم مطالعات اقتصادى خود را آغاز نمود. اما هر چه 
بيشتر در كتب فلسفى و اقتصادى كتابخانه موزه بريتانيا غوطه ور شد، 

شتن و تنظيم عظيم تر و عظيم تر گشت، تا جائى كه نو  پروژه ذهنى اش
به او فشار مى آورد كه هر چه زود تر   آن مشكل تر و مشكل تر شد. انگلس

مى   در پاسخ اصرار انگلس  را بنويسد. ماركس  علم اقتصاد مورد نظرش
رفته ام كه ظرف پنج هفته كلِ اين گه   پيش )در مطالعاتم(آنقدر "نويسد، 

علم  )كتاب(ر منزل روى اقتصاد را تمام خواهم كرد. وقتى كه تمام شد، د
اقتصاد كار خواهم كرد، و در موزه مطالعات خود را وقف علمِ ديگرى خواهم 

خسته شده ام. اساسا اين علم از زمان اسميت و  )اقتصاد(نمود. ديگر از اين 
  بعدا بنوعى به گاليه و طنز به ماركس  انگلس "ريكاردو پيشرفتى نكرده...

هنوز كتابى باقى مانده باشد كه از نظرت مهم ... مادام كه "مى نويسد كه 
مجموعه آثار، جلد (.  "است، و آنرا نخوانده باشى، دست به قلم نخواهى برد

وسعت گرفتن  )5  ، صبرگزيده گروندريسه، در د. مك لالن، 233  ، ص27
را با ناشرين مختلف كه از وعده هاى   مشكالتش  پروژه ذهنى ماركس

نيز در بسيارى موارد   مى داد. البته ماركس  افزايشناراضى بودند،   ماركس
نمى توانست ناشرى براى برخى آثار خود بيابد و همين امر نيز او را از 
آماده كردن آثار پراكنده براى چاپ دلسرد مى كرد. اين واقعيت را در نامه 

 هاى او بخوبى مى توان مشاهده نمود. 
ترين مفسرينِ   ى، از سر شناسدر اين مقطع، همانطور كه رومن راسدالسك

مرحله دوم تحول نظرى خود را كه   گروندريسه، اشاره مى كند، ماركس
فقر فلسفه، مانيفست كمونيست، و كارِ مزدى و ثمره آن آثارى چون 

است، پشت سر گذاشته، ريكاردو را را نقادانه خوانده، هر چند كه  سرمايه
اقتصاد دانى مستقل   در نقش هنوز با او تعيين تكليف نهائى نكرده، خود

اضافى، يا سنگ پايه ى   مستقر شده، و از همه مهم تر مبانىِ تئورى ارزش
را شكل بخشيده و آماده بسط جزئيات آن است. چند   نظام اقتصادى اش

سالى اين مطالعات بناچار بخاطر كار ژورناليستى براى گذران زندگى و 
 بيمارى، دچار گسيختگى مى شود.

بر اثر اين   و اميد دو باره اى كه ماركس 1857ران اقتصادى شروع بح
بحران به ظهور مجدد حركت هاى انقالبى در اروپا پيدا كرد، او را بر آن 

 "طرح عمومى"الاقل  )انقالب( "قبل از سرازير شدنِ سيل"داشت كه تا 
را كه توضيح گرِ بحران سرمايه   تئورى اقتصادى اش )ى "گروندريسه"(

هر  ) و انگلس(  اما ماركس ) 2ر. راسدالسكى، ص(ت منتشر سازد. دارى اس
دو نسبت به اين بحران و زمينه اى كه انتظار داشتند براى انقالب فراهم 
كند، دچار توهم بودند و بحران به انقالب نيانجاميد، چرا كه، از جمله، 

شته نيروهاى انقالبى آمادگى نداشتند. اما بهر حال ثمره اين توهم دستنو
هاى بسيار مهم از جمله گروندريسه بود كه زمينه ساز مجلدات عظيم 
سرمايه گشت. دليل دومى كه نوشتن اين مجموعه نوشته ها را تسريع 
نمود، و تمامى مفسرين گروندريسه بر آن تاكيد دارند، نفوذ پرودون بود كه 

ت كه سوسياليسم خوانده بود. بهمين دليل اس "برادر قالبى"او را   ماركس
فصل اول كتاب با حمله به آلفرد داريمون كه از پيروان پرودون بود آغاز 

 مى شود و سراسر متن نيز آكنده از انتقادات از پرودون است.  
سرمايه  "نويسِ خام  پيش"شناسان گروندريسه را   با آنكه پاره اى ماركس

هاى مختلف آن زمينه ى كلى   خوانده اند، و ترديدى نيست كه بخش
قسمت هاى مهمى از چهار جلد سرمايه را شكل بخشيدند، اما مباحث 

اقتصادى، به   گروندريسه وسيع تر از سرمايه اند و عالوه بر مباحث مشخص
بحث هاى مختلفى در زمينه رابطه فرد و جامعه، ماهيت انقالبى سرمايه 
دارى و جهانشمولى آن و غيره نيز مى پردازد. از آنجا كه در اين نوشته 
كوتاه مرور مباحث گروندريسه ممكن نيست در زير به چند مورد كلى از 

 اين مباحث اشاره مى كنم. 
مادى، و با ارائه ى برداشت خاصى از اين  "توليد"مقدمه عمومى با مفهوم 
يا توليد  _افراد توليد كننده در اجتماع "بحث . مفهوم شروع مى شود
و نيز (يدگاههاى حاكم بر آن عصر سر آغازِ نقد د "فردىِ اجتماعا متعين..

،  ماركس(و قوانين طبيعى است.  )انديويدواليسم(در مورد فرد باورى  )امروز
با تاكيد بر   ماركس )5  ، فارسى، جلد اول ص83  گروندريسه، انگليسى، ص
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ديدگاه مادى و اجتماعى بودن كار و توليد انسانى، به اقتصاد دانانى كه 
مبناى تحليل خود قرار مى دهند خرده مى گيرد. بى  توليد افراد مستقل را

اين   فرد انسان در توليد مادى را مورد سئوال قرار دهد، ماركس  آنكه نقش
 انسان را در كليت توليد اجتماعى و نه در انزوا بررسى مى كند. هم فرد

اى، يا شكارچى و ماهيگيرِ تنهاى مورد مثال  "رابينسون كروسو"انسانىِ 
و ريكاردو، را مورد سئوال قرار ميدهد، و هم انسان مستقل و  اسميت

 )از قضا(اشاره  مى كند كه    را. ماركس قرار داد اجتماعىطبيعى روسو در 
دورانى كه اين ديدگاه، يعنى ديد گاه فرد جدا از جامعه را بوجود آورد، "

دورانى است كه مناسبات اجتماعى )و از اين نظر، عمومى( در آن به 
انسان... نه "و اضافه مى كند كه  "گسترده ترين حد توسعه خود رسيده اند

حيوانى است كه تنها در ميان  )بلكه(فقط يك حيوان گروهى يا جمعى 
جامعه مى تواند فرديت خود را بروز دهد... تصور يك توليد فردى، توسط 
يك فرد تنهاى خارج از جامعه... همانقدر مضحك مى نمايد كه تصور 

ل و پيشرفت زبان بدون افرادى كه با هم زيست مى كنند و با هم تحو
  )7  گروندريسه، فارسى، جلد اول ص( "سخن مى گويند.

 )و اخالف امروزى شان(البته منظور اين نيست كه اقتصاد دانان كالسيك 
منكر وجود رابطه ى متقابل افراد اند، اما با تاكيدشان بر فرد و استقالل و 

در تصميم گيرى، به محدوديت هائى كه از وابستگى هاى  آزادىِ عمل او
متقابل افراد در تقسيم كار اجتماعى ناشى مى شود، كم بها مى دهند و 
 نتايج و عواقب اين تقسيم كار را درك نمى كنند و يا پنهان مى سازند.     

اين بحث مبناى تفاوت عمده اى بين اقتصاد ماركسى و كالسيك ها، نه 
ينه رابطه ى فرد و اجتماع، و اجتماعى بودنِ توليد است، بلكه به تنها در زم

مفهوم كليدى كاال كه بنيان مدل اقتصاد ماركسى است نيز مربوط مى 
در مكررا بر آن تاكيد مى گذارد. در   شود. بهمين دليل است كه ماركس

مجددا به نقد تمثيل رابينسونى باز مى گردد،  آمدى بر نقد اقتصاد سياسى
وى ماهيگير و شكارچى  "از جمله ريكاردو را به سخره مى گيرد كهو 

بدوى را نيز فورا مانند صاحبان كاال بمبادله ماهى و شكار ميكشاند آنهم بر 
 "هاى مبادله تجسم يافته است.  حسب زمان كارى كه در اين ارزش

باز بعدا در جلد اول  )60  ، در آمدى بر نقد ...، انگليسى، ص ماركس(
،  ماركس(ايه عينا همين مطلب را بر عليه ريكاردو تكرار مى كند. سرم

  )107  سرمايه، جلد اول، فارسى، ص
، نظير درك هگل و تحت تاثير او، بر پايه ى دركىِ  فرد اجتماعىِ ماركس

ضد اتوميستى استوار است. از نظر او فرديت بى توجه به كليت اجتماعى 
ى معنى است. همانطور كه سيدنى هوك اى كه به آن متعلق است، كامال ب

اشاره مى كند، از نظر هگل ديدگاههائى كه بر اميالِ خويشتنِ تجربى 
خويشتنى كه معامالت خود را انجام مى  _پا مى فشارند  )امپيريكال سلف(

دهد، حرفه ى خود را آزادنه انتخاب مى كند، و زندگىِ خود را مستقل از 
وحدت فعاليت اجتماعى را به پاره هاى  _زندگى ديگران تنظيم مى كند 

كوچك بيشمارى تجزيه مى كنند. اين پاره هاى جدا از هم كه بدنبال 
اند، نظم و ساختار اجتماعى را كه جزئى از آنند، بهم   منافع فردى خويش

جامعه به "مى ريزند. در چنين صورتى است كه هگل جامعه ى مدنى را 
ن مخالفت هگل با فرد باورىِ عصر مى خواند. بنيا "مثابه رمه آدمى

روشنگرى و اتوميسم اجتماعى بر اين بود كه فعاليت هاى افراد در جامعه 
نبايد بر مبناى انگيزه ها و منافع فردى استوار باشند و منافع متفاوت كل 

اين جنبه از ديد   ماركس )42  . هوك، ص س(جامعه را بايد مد نظر گيرند. 
گيرى هاى متافيزيكى و سياسىِ او، مبناى تحليل  هگل را، ضمن رد نتيجه

خود از موقعيت فرد در توليد اجتماعى و تقسيم كار درون جامعه مدنى 
 قرار داد.

آزادانه و   در رد ديدگاههاى اقتصاددانان كالسيك و تاكيدشان بر نقش
اصلى گروندريسه مستقيم و غير   در هر دو بخش  عقالنى فرد، ماركس

بطه و محدوديت هاى عملكرد فرد در جامعه اشاره دارد. مثال مستقيم به را
  انحالل همه فرآورده ها و فعاليت ها در ارزش"در فصل پول مى گويد، 

هاى مبادله اى مستلزم انحالل همه مناسبات تثبيت شده شخصى 
در وابستگى به توليد، و نيز مستلزم وابستگى همه جانبه توليد  )تاريخى(

يگر است.... اين بستگى دو جانبه اكنون در ضرورت دائمى كنندگان به يكد
مبادله اى فى نفسه يك ميانجى عام   مبادله، و نيز در اين حقيقت كه ارزش

است، تجلى مى كند. تفسير اقتصاد دانان از اين پديده اين است كه هر 

است، اما از اين رهگذر به منافع   فقط نگران منافع خصوصى خويش  كس
ان، بى آنكه بداند و بخواهد، نيز خدمت مى كند. اما واقعيت خصوصى همگ

اين است كه پى گيرىِ منافع فردى به ارتقاء كليت منافع خصوصى، يا 
منفعت عمومى نمى انجامد. از اين عبارت انتزاعى اقتصاد دانان، مى توان 
اين طور هم نتيجه گرفت كه هر فرد متقابال منافع ديگران را سد مى كند 

حوى كه اين جنگ همه عليه همه بجاى اثبات عام به نفىِ عام مى به ن
 ) 156، انگليسى، ص92_94  گروندريسه، فارسى، جلد اول، ص(انجامد. 

در سرمايه جلد اول با تفصيل بيشترى ديد خود را در زمينه وابستگى 
فرد كه در گروندريسه به آن اشاره دارد، طرح مى كند.  "اجتماعا متعينِ"

هيچ فردى، چنانچه هيچ كاالئى به تنهائى و بخودىِ خود   ماركس از نظر
 نه آئينه به )انسان(از آنجا كه "قابل بررسى و ارزيابى نيست. مى گويد، 

  دست به دنيا پا مى گذارد و نه همچون فيلسوفى فيخته گرا، كه برايش
كافى باشد، انسان ابتدا خود را در ديگران مى بيند و  "من، من هستم"
مى دهد. پيتر هويت خود را تنها در مقايسه با پل، بمثابه همنوعِ   شخيصت

، 59  ، سرمايه، جلد اول، انگليسى، ص ماركس( "خود، ثابت مى كند....
 )90فارسى، 

   
  

در دوران معاصر بايد بين نظريه   در بررسى ربط نظرات ماركس
در  سرمايه") و "جنرال"(يا بطور كلى، يا  "سرمايه بطور عام"

بارها بر آن تاكيد كرده،   ، تفكيكى كه خود ماركس"واقعيت كنكرت
 تفاوت قائل شد.

  
  

همين درك وابستگىِ   اهميت تاكيد بر اين مبحث از آنروست كه ماركس
و كاال بكار مى گيرد. در رابطه ى ارزشى،   متقابل را در رابطه با نظريه ارزش

الىِ الف مى شود، بعبارت ديگر ...شكلِ جسمانىِ كاالى ب شكلِ ارزشىِ كا"
نماى كاالى الف مى گردد. در نتيجه ايجاد   پيكر كاالى ب  آئينه ى ارزش

و تجسم كار انسانى در نظر   رابطه با كاالى ب، كه بعنوان كالبد ارزش
  مصرف كاالى ب را عامل تجلى ارزش  گرفته مى شود، كاالى الف ارزش

مصرف   لف كه بدين قسم بوسيله ارزشكاالى ا  قرار مى دهد. ارزش  خويش
 )همانجا( "است.  كاالى ب بيان مى گردد داراى شكل نسبى ارزش

وابستگى فردى را در مراحل مختلف توسعه ى   از نظر تاريخى ماركس
  بجاى انسانى مستقل هر كس"كه _مادى نشان مى دهد. از قرون وسطى 

اج ده و خراج ستان، را به ديگرى وابسته مى بينيم: رعيت و ارباب، خر
وابستگىِ   تا مراحل بعدى و بويژه سرمايه دارى، ماركس _ "عامى و روحانى

،  ماركس(شخصى به روابط اجتماعىِ توليد مادى را تشريح مى كند. 
 )107_109  سرمايه، جلد اول، فارسى، ص

در فصل سرمايه ى گروندريسه نيز باز به اين مبحث باز مى گردد. بر عليه 
از نظر جامعه ميان سرمايه و فرآورده تفاوتى وجود "پرودون كه  ادعاى
مى   ، ماركس"اين تفاوت از سر تا پا ذهنى و مربوط به افراد است )و(ندارد 
... پرودون آن چيزى را ذهنى مى نامد كه دقيقا اجتماعى است... "گويد 

ه جامعه مركب از افراد نيست، مركب از حاصل جمع روابط متقابلى است ك
افراد در درون آنها قرار دارند. مثل اينكه كسى بگويد: از چشم انداز جامعه 
برده و شهروند نداريم، هر دو انسانند... برده بودن يا شهروند بودن از 
تعينات اجتماعى اند، نتيجه رابطه بين انسانها هستند.... حرف آقاى 

جامعه بين پرودون در باره سرمايه و فرآورده اين است كه از ديدگاه 
كارگران و سرمايه داران هيچ تفاوتى نيست و حال آنكه چنين تفاوتى از 

 ً )225  گروندريسه، فارسى جلد اول، ص(ديدگاه جامعه وجود دارد. 
توليد فردىِ "از رابطه ى فرد و اجتماع و   اين نحوه برداشت ماركس 

اتى، تقابل ، بيانگر موقعيت هاى متفاوت طبق)گروندريسه( "اجتماعا متعين
كه در واقع  _طبقاتى، و از نظر تحليلى، بنيانِ تحليلِ طبقاتى ماركسى 

و اقتصاد و جامعه شناسى   عمده ترين تفاوت اقتصاد سياسى ماركس
را نيز تشكيل مى دهد. اگر دنياى فرد باور و فرد گراى  _متعارف است 
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غيب حاكم بر جوامع سرمايه دارى پيشرفته امروزى، و تشويق و تر
ايدئولوژىِ نئو كالسيك حاكم بر اين جوامع را در زمينه ى رقابت هاى 

از هر زمان ديگر عواقبِ فرد محورى و اتوميسم   فردى، در نظر گيريم، بيش
اجتماعى را درك مى كنيم، و موفقيت سرمايه دارىِ لجام گسيخته را در 

 مى بينيم.  "جامعه بمثابه رمه اجتماعى"ايجاد 
در اين است كه انسانِ منفرد و تنهاى اين جوامع كه در رقابتى بى طنزِ تلخ 

رحمانه و عصبى، تنها بدنبال منافع شخصى و كوتاه مدت خود درگير شده، 
آنطور كه هابز و بنوعى  _و آزِ را نه بخاطر ذات و فطرت خود   اين حرص

اجتماعى و ايدئولوژيك _كه بخاطر شرائط اقتصادى _هگل معتقد بودند 
از يك   كسب كرده است. در بيش _معتقد بود   آنطور كه ماركس _حاكم 

در فقر فلسفه در مورد سمت وسوى جامعه سرمايه دارى   قرن و نيم پيش
نكاتى را طرح مى كند كه گوئى از واقعيات ترديد ناپذير امروز، در آغاز 

د سرانجام زمانى فرا رسي"هزاره ميالدىِ جديد، صحبت مى كند. مى گويد 
كه هر آنچه را كه انسان جدائى ناپذير مى انگاشت، به شيه مبادله و معامله 
مبدل گشت، و جدائى پذير شد. اين زمانى است كه آنچه را كه تا آن موقع 
رد و بدل مى شد ولى مبادله نمى شد، داده مى شد، ولى هرگز فروخته 

قاد، فضيلت، عشق، اعت _نمى شد، بدست مى آمد، ولى خريده نمى شد 
يعنى بطور خالصه، همه چيز به حوزه ى تجارت  _، وجدان، و غيره  دانش

رانده شد. اين زمانِ فساد عمومى، خود فروشى همگانى، و به زبان اقتصاد 
سياسى، زمانى است كه همه چيز، اعم از اخالقى و جسمى، بمثابه ارزشى 

 "ارزيابى گردد.  اش  بازار پسند به بازار عرضه مى شود تا واقعى ترين ارزش
 )113  ، فقر فلسفه، ص ماركس(

به سرمايه دارى و مدرنيتى كه بهر حال با   ممكن است اين برخورد ماركس
آن همراه بوده، شبيه مرثيه خوانى هاى سنت گرايان پيشا مدرن از يك سو 
  و نوحه خوانى هاى پسا مدرن ها از سوى ديگر بنظر آيد. اما تفاوت ماركس

سرمايه دارى را نه در رابطه با نوستالژى و گذشته زدگىِ  در اين بود كه
كه همگى آنها را و در تماميت شان  _سپرى شده  "خوبِِ"زمان هاى 

بلكه در رابطه با آينده اى فرا  _پست تر از نظم سرمايه دارى مى دانست 
او را به   تر و واال تر از نظم موجود، نفى مى كرد. ديد كل نگر و تاريخى اش

سرمايه دارى   هده و تحليل همه ى جنبه هاى متفاوت و متناقضمشا
 هدايت مى نمود. 

هاى چند جانبه ى سرمايه   گروندريسه بهترين نمونه ى طرح ابعاد و نقش
تاريخى   به نقش "مفهوم عام سرمايه"است. در بحث   دارى از سوى ماركس
طه كشيدن و دامنه و حيطه قلمرو خود و به زير سل  سرمايه، ميِل گسترش

هاى كهنه،   پايان دادن به شيوه هاى ماقبل سرمايه دارى و فرهنگ و ارزش
در مقايسه با شيوه هاى (تمدنى و انقالبى سرمايه   بعبارت ديگر به نقش

، و بين المللى شدن و ايجاد بازار جهانى، و سر انجام خود )ماقبل خود
 )هاى(ب زير از فصل تخريبىِ سرمايه دارى اشاره مى كند. گفته هاى منتخ

در گروندريسه، كه با دقت بسيار نيز به فارسى ترجمه شده،  "سرمايه"
 در اين زمينه اند.     بوضوح توضيح گر ديد كاههاى ماركس

يا كار اضافى به صورت مطلقِ آن، به كارِ   براى تامين ارزش )سرمايه("
و انتشار   رشاضافه بيشترى نياز دارد. و اين در واقع چيزى نيست جز گشت

هر چه بيشتر شيوه توليد سرمايه دارى يا شيوه توليدىِ متناسب با آن. 
با ايجاد بازار جهانى مستقيما در خود مفهوم سرمايه هست. هر حد   گرايش

 "و مرزى براى سرمايه مانعى ست كه بايد برداشته شود....
اضافى بر   اضافى نسبى، يعنى توليد ارزش  ....از سوى ديگر توليد ارزش"

و رشد نيروهاى مولد هم مستلزم ايجاد مصرف جديد است ...   پايه افزايش
حوزه   مى يابد: ثانيا با گسترش  اوال مصرف موجود به طور كمى گسترش

نياز ها بر تعداد آنها افزوده مى شود: ثالثا نياز هاى تازه اى ايجاد مى شود، 
ود... با اين كار و هاى مصرفى جديدى كشف و ترويج مى ش  يعنى ارزش

سرمايه آزاد شده مى توان شاخه توليدى جديدى كه از لحاظ كيفى 
متفاوت است به راه انداخت تا نياز تازه اى را ارضاء و ابداء كند... از اينجا 
مى رسيم به لزوم اكتشاف تمامى طبيعت به منظور دست يافتن بر اشيائى 

فرآورده هاى اقصى نقاط جهان و فوايد جديد براى توسعه مبادله   با خواص
  در مقياسى بين المللى .... بدين سان تمامى زواياى زمين در معرض

اكتشاف قرار خواهد گرفت تا اشيائ مفيد تازه اى براى ارزشمند تر كردن 
اشيائ مصرفى قبلى كشف شود: اين اشيائ جديد به صورت مواد خام به 

خواهد   ا سر حد امكان گسترشكار خواهد رفت: و از اين راه علوم طبيعى ت
خواهد شد تا نياز هاى اجتماعى ناشى از ضرورت   يافت. ضمنا كوشش

زندگى در جامعه هم تا آنجا كه ممكن است كشف، ايجاد و ارضاء شوند. 
تمامى استعداد   توليد سرمايه دارى به ايجاد شرائط رشد و گسترش  پس

به ايجاد شامل ترين و تام هاى انسان اجتماعى مى انجامد... يعنى خالصه 
اجتماعى خواهد انجاميد چون سطح فرهنگ   ترين نوع ممكن آفرينش

بشرى هر چه باالتر برود زمينه گسترده ترى براى بهره مندى خواهد 
 "داشت...

... سرمايه آفريننده جامعه بورژوائى و بهره بردارى جهانى از طبيعت است "
را در بر مى  )بشرى(ضاى جامعه و شبكه اى پديد مى آورد كه تمامى اع

گيرد: اين است تاثير تمدن آفرين عظيم سرمايه. سرمايه به چنان سطحى 
از توسعه اجتماعى مى رسد كه تمامى مراحل پيشين در مقايسه با آن 
  حكم تحوالت صرفا محلى را دارند كه هنوز مقيد و وابسته به كيش

اى ملى و پيشداورى هاى از مرز ه  طبيعت اند... سرمايه با اين گرايش
و آئين هائى كه در طبيعت به چشم   موجود در مى گذرد و به همه كيش

خدا مى نگريستند و به همه عادات و رسوم كهن و آباء و اجدادى پايان مى 
  ، انگليسى، ص393_396  گروندريسه، فارسى، جلد اول، ص( "دهد...
410_407( 

و چنگ اندازى به كلِ   ن به گسترشبى اما  اما همين گرايش  از نظر ماركس
جهان و تمامى طبيعت، سرمايه دارى را بسوى خود تخريبى نيز سوق مى 

.... سرمايه گرچه هر حد و مرزى را به "دهد. در ادامه بحث باال مى گويد
صورت مانعى تلقى مى كند كه بايد معنا بر آن غلبه كرد، لكن اين بدان 

ه مى كند: از آنجا كه هر كدام از اين معنى نيست كه عمال هم بر آن غلب
حد و مرز ها با سرشت سرمايه در تضاد است، توليد سرمايه دارى 

تضاد هائى مى شود كه دائما رفع ولى دائما تجديد مى شوند. از   دستخوش
رسيدن به آن   اين هم باال تر، جهانشمولى ئى كه سرمايه بى امان در تالش

ايه نهفته اند بر مى خورد كه در مرحله است به موانعى كه در سرشت سرم
نشان ميدهد كه خود مهم ترين مانع   اى معين از تكامل تاريخى خويش
است و همين مانع آن را به سمت نابودى   موجود در راه تحقق اين گرايش

     )410  ، انگليسى، ص396  همانجا، فارسى ص( "خواهد راند.:  خويش
يسه بنيانِ تمامى مدل اقتصاد سياسىِ بر كنار از اين مباحث، گروندر

ماركسى را پى ريزى مى كند. در واقع تمام مفاهيم و مباحث اقتصادى 
در تحليل سرمايه بكار گرفته، در گروندريسه وجود   عمده اى كه ماركس

دارد. همين مفاهيم و مباحث اند كه با توالى و نظم متفاوت، و با دقت و 
  مى شوند.   منعكس اصالحات بيشتر در كتاب سرمايه

  
   

  سرمايه ـ3
 "كاال"نقطه ى عزيمت در كتاب سرمايه "همانطور كه قبال اشاره شد  

است كه هيچ مفهوم ديگرى نمى تواند   ديگر مشخص  است. براى ماركس
نقطه آغاز بهترى از كاال براى تبيين كل نظام سرمايه باشد. در تعقيب 

امى روابط سرمايه دارى از آن ، كاال كليتى است كه تم مورد نظرش  روش
منتج مى شود، و در عين حال خود از روابط و تعينات بسيارى متشكل 

 . "تراكمى از تعينات بسيار و بنابراين وحدت كثرت است"شده؛ 
را نمى توان   واضح است كه اين كليت واحد و كثرت و تمامىِ تعيينات اش

، تحت 1در شكل شماره  در يك جا نشان داد. اما سعى كرده ام كه آنرا
عنوان سير تحول مفهومى در تحليل سرمايه، نشان دهم. اين نمودار البته 
شكل بسيار ساده شده ى اين كليت تحليلى است كه تنها مفاهيم و 
  مباحث اصلى، و پاره اى مفاهيم فرعىِ منتج از مفاهيم اصلى را، كمابيش

مايه مطرح كرده، نشان در سه جلد اصلى سر  در همان توالى اى كه ماركس
مى دهد. انبوه مفاهيم و ارتباط متقابل اغلب شان باهم بقدرى است كه 
امكان نشان دادن آنها در يك نمودار وسيع نيز نا ممكن است. بهمين دليل 

هاى شفاف كه هر يك جزئيات  بروى ورقه  نمودار را براى تدريساصل اين 
 شوند. و روى هم گذاشته مى دهد، را نشان مى  مفهوم اصلى و روابطشيك 

تنظيم كرده بودم، كه امكان چاپ آنها روى كاغذ نيست. اما حتى همين 
نمودار ساده شده نيز بحد كافى ابعاد مدل اقتصاد ماركسى را كه از تحليل 

  ،"كار"، " ارزش"از تحليل مفاهيم   آغاز، و پس "كاال"و شكافتن مفهوم 

http://dialogt.de/



    2008بحران مالي جهان در سال 

٢٠٥  102 ي آرش شماره

  

  
  
، و "باز توليد"، "اضافى  ارزش"، "سرمايه" ،"پول"، "مبادله"، "تقسيم كار"
سرمايه هاى تجارى،  "بين المللى شدن"، به بازار جهانى، و " گردش"

 توليدى، و مالى ختم مى شود، نشان مى دهد.
 

شكل مى   بطور خالصه اين چنين است كه كليت اقتصاد سياسى ماركس
آورد. اينكه  گيرد و مبناى تحليل او را از نظام سرمايه دارى فراهم مى

هم خوانى دارد يا   تحوالت بعدى اين نظام تا چه حد با نظرات ماركس
ندارد، خود مبحث بسيار وسيع و پيچيده اى است كه بايد در فرصت 
ديگرى به آن پرداخت. اما در اينجا تنها به اين اكتفا مى كنم كه على رغم 

و جهت   ساستحوالت عظيمى كه در نظام سرمايه دارى رخ داده، مبنا، ا
در كليت آن )و نه در بسيارى جزئيات( مى   تحولى آن با آنچه كه ماركس

 ديد، تفاوت چندانى نكرده است. 
  از همه در ديدگاه ماركسى اهميت و اعتبار دارد، متد نگرش  آنچه كه بيش

او به مسائل اجتماعى، اقتصادى و سياسى است، و ترديد نيست كه پاره اى 
نه تنها امروزه كاربردى ندارند،   راه حل هاى سياسى اش و  نظرات ماركس

نيز به دور از خطا نبوده اند. اين حرف البته   بلكه در همان زمانِ ماركس
هائى كه برخوردى مذهبى به اين ايدئولوژى دارند و  "ماركسيست"براى 

را پيامبر گونه مى بينند، و هر آنچه را كه او گفته و نوشته صحيح   ماركس
دور از خطا مى انگارند، نا گوار است. بسيارى از اينها نيز با تكرار اين ادعا و 

تئوريسين دوران سرمايه دارى رقابت آزاد بوده و بعدا لنين   كه ماركس
ديدگاه او را در رابطه با سرمايه انحصارى و عصر امپرياليسم منطبق كرده، 

خود مشكالت ، به حساب )"لنينيست ها _ماركسيست "يا به اصطالح (
نظرى را بر طرف كرده اند. حال آنكه در واقع بسيارى ديدگاههاى اقتصادى 

نه تنها اين مسائل نظرى را رفع نكرده،  )و البته اساسا هيلفردينگ(لنين 
 كه بسيار به آنها نيز افزوده است. 
سرمايه "در دوران معاصر بايد بين نظريه   در بررسى ربط نظرات ماركس

، "سرمايه در واقعيت كنكرت"و  )"جنرال"يا بطور كلى، يا ( "بطور عام
بارها بر آن تاكيد كرده، تفاوت قائل شد. سرمايه   تفكيكى كه خود ماركس

شناسانه دارد، اما سرمايه   بيشتر جنبه انتزاعى و كاربرد روش "بطور عام"
مربوط مى شود. با   به شرائط زمانى و مكانى مشخص "در واقعيت كنكرت"

آنكه سراسر مجلدات كتاب سرمايه آكنده از آمار و اطالعات واقعى در مورد 
، بويژه در جلد اول و دوم بر  عملكرد سرمايه است، عمده تاكيد ماركس

 "باز توليد )شماىِ(طرح "در   تحليل سرمايه بطور عام است. مثال ماركس
 تحليل سرمايه ى اجتماعى است، جامعه را تنها  معروف كه اساسش

از  "طرح"متشكل از دو طبقه ى سرمايه دار و كارگر در نظر مى گيرد. اين 
نظر كاربرد مفهومى و انتزاعى حائز اهميت فراوانى است، اما نمى تواند 

  قرار گيرد. واضح است كه ماركس  مبناى تحليل كنكرت يك جامعه خاص
ف واق  زمان خودش "واقعيت كنكرت"به وجود ديگر طبقات اجتماعى در 
سرمايه ى  )جنرال تايپِ( "گونه عام"بود اما براى تحليل ناچار بود كه 

اجتماعى را بطور انتزاعى طرح كند. پاره اى از جمله روزا لوگزامبورگ 
خرده   به طرح بازتوليد ماركس  از متد ماركس  بخاطر عدم درك اين بخش

ر. (ه است. گرفتند كه طبقات ما قبل سرمايه دارى را در اين طرح نگنجاند
براى بحث مفصل در اين زمينه نگاه كنيد به ر.  )86، 73  لوگزامبورگ، ص
 64_70  راسدالسكى، ص

در دنياى امروز اين است كه با   ربط اصلىِ ديد گاه اقتصاد سياسى ماركس
، يا بعبارت ديگر "سرمايه در واقعيت كنكرت"كاربرد متد او مى توان 

را   ه جهانى و در يك كشور بخصوصسرمايه در عرص  عملكرد مشخص
بررسى و درك كرد. با آنكه ساختار نظام سرمايه و تضاد هاى آن در كليات 
تغييرى نكرده، اما بسيارى تحوالت روى داده كه با كاربرد همان متد بايد 
تجزيه و تحليل و تئوريزه شوند. يكى از بزرگترين تحوالت مثال به عملكرد 

و حتى تا (  ود. در سرمايه دارىِ زمان ماركسمربوط مى ش ماليسرمايه 
، سرمايه پولى تماما به سرمايه توليدى و سرمايه تجارى )همين اواخر

يا به صادرات و واردات و سپس مالي مربوط بود. مثال مبادله ارز در گذشته 
كاالها و خدمات، و يا به سرمايه گذارى مستقيم خارجى ارتباط داشت. 

الى، بر اثر جهانى شدن سرمايه مالى و مبادله الينقطع امروزه اما سرمايه م
ارز و سهام و اوراق بها دار در بازارهاى جهانى توسط بانك  )ساعته 24(

هاى رسمى و فالت قاره و معامله گران ارز اعم از قانونى و غير قانونى، 
رابطه بسيار محدود و عمال ناچيزى با تجارت كاالئى و خدماتى دارند. 

مجموعه مبادالت ارز در جهان به صادرات و واردات كاال و  2نها %امروزه ت
پول _به مبادله ى پول 98خدمات مربوط است و مابقى يعنى حدود %

 )7  نگاه كنيد از جمله به ك. سينگ، ص(مربوط است.  )بدون واسطه كاال(
فزاينده سهم كار زنده   اين تحوالت بعالوه تحوالت در عرصه توليد و كاهش

سرمايه در "محصول نهائى و بسيارى تحوالت ديگر در عملكرد   ارزش در
 تجزيه و تحليل هاى تازه را مى طلبد. "واقعيت كنكرت

خود مدام با درك بهتر شرائط اقتصادى، نظريه هاى خود را تغيير   ماركس
انسانى بود با صداقت علمى و با شهامت.   مى داد و اصالح مى كرد. ماركس

سياسى نيز مى بينيم كه بسيارى نظرات خود   اى حساسحتى در عرصه ه
نسبت به   را اصالح و اعالم مى كرد. مثال همه از موضع قاطع و راديكالش

آگاهيم، و اينكه او در زمان كمون حتى از كمونارد ها هم   كمون پاريس
راديكال تر و تند تر بود، و بعد از شكست كمون به آنها خرده گرفت كه به 

نكردند، اصطالحى كه  "خرد"افى جلو نرفتند، و ماشينِ دولتى را اندازه ك
چپ هاى راديكال جهان از جمله چپ هاى خودمان هنوز با لذت و شعف 

شرط هاى ايجاد   آنرا تكرار مى كنند، و همگى بى توجه به وجود پيش
 نظامى جديد، در آروزى خرد كردن ماشين هاى دولتى در همه جا هستند. 

در نامه اى به يكى از رهبران   ده سال بعد از كمون پاريس  اما ماركس
سوسياليست هلند نظر كامال متفاوتى را ابراز مى دارد. اين نامه بنظر من 

است كه نه ماركسيسم رسمى،   يكى از مهمترين نامه هاى سياسى ماركس
لنينيسم انقالبى، و نه سوسيال دموكرات هاى _نه ماركسيسم

كدام عالقه اى به عطف و توجه به آن را نداشته اند. پارلمانتاريست، هيچ 
اين نامه، كه تحليل آن به مقاله جداگانه اى نياز دارد، در وحله اول پاسخ (

به سوسياليست هائى است كه بى توجه به وجود شرائط   اعتراضى ماركس
كه با اخذ اكثريت در  _و مى كنند  _اجتماعىِ الزم تصور مى كردند 

تشكيل دهند. اما اين ايراد  "سوسياليستى"وانند دولت پارلمان مى ت
عينا به آنهائى كه بى توجه به شرائط الزم، اميد دارند از طريق يك   ماركس

انقالب سياسى سريع قدرت سياسى را بدست آورند نيز مربوط مى شود، و 
نشان مى   را در اوج پختگىِ و قبل از مرگش  بخوبى نظر سياسى ماركس

 )دهد.
.... اينكه چه بايد كرد، و چه كارى را بالفاصله در "مى نويسد:   سمارك

زمانى معين و در لحظه مشخصى در آينده بايد به انجام رساند، تماما و كال 
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به شرائط واقعىِ تاريخى اى بستگى دارد كه عمل بايد در آن انجام شود. ... 
درون خود نداشته ما نمى توانيم معادله اى را كه عناصرى از راه حل را در 

باشد، حل كنيم... در عاقبت دولتى كه بطور ناگهانى بر اثر يك پيروزىِ 
وجود  "سوسياليستى"سرِ كار آمده، هيچ چيز مشخصا  )پوپولر(خلقى 

قرار گيرد،   ندارد. ... دولت سوسياليستى در هيچ كشورى نمى تواند در راس
اند قبل از هر چيز مگر آنكه اوضاع به مرحله اى رسيده باشد كه بتو

گيرد كه جماعت بورژوازى را مرعوب كند و   سياست هائى را در پيش
 "عمل قطعى، بدست آورد. _خواسته اول  _فرصت الزم را براى 

كمون  )تجربه(ممكن است كه مرا به "در ادامه نامه مى نويسد،   ماركس
يك  صرفا )كمون(رجعت دهيد. بر كنار از اين واقعيت كه اين   پاريس

شورشِ يك شهر در شرائط استثنائى بود، اكثريت كمون بهيچ وجه 
سوسياليست نبودند، و نمى توانستند باشند. با ذره اى عقل سليم كمون 
مى توانست حد اكثر آنچه را كه در آن زمان قابل بدست آوردن بود، بدست 

 با ورساى به نفع تمامىِ مردم بود. تصرف بانك  يك سازش )يعنى( _آورد 
فرانسه به تنهائى مى توانست به نخوت ورساى خاتمه دهد، و غيره، و 

، مجموعه آثار 1881فوريه  22،  به دومال نوى ون هويس  ماركس( "غيره.
     )65_67  ، ص46جلد 

در هر حال معتقدين به ديدگاه و متد ماركسى چاره اى ندارند كه واقعيت 
با توجه به تضاد هاى نظم كنكرت موجود را مورد تحليل قرار دهند و 

موجود و نيروهاى سياسى درگير در آن راه حل هاى مناسب براى تغيير 
هاى رهائى بشر به مبارزه اى  آن را جستجو كنند و در راه نيل به آرمان

از يك يا دو دهه ى قبل، مى   و جهت دار ادامه دهند. امروزه بيش  مشخص
را مشاهده كرد. اما ترديدى   توان صحت بسيارى از ديد گاههاى ماركس

و   عملى خواهد شد و ماركس  بينى مخالفينِ ماركس  نيست كه روزى پيش
ديد ماركسى سر انجام خواهد مرد. ولى آن زمانى است كه تمامىِ مسائل 

بر آنها انگشت نهاده از بين رفته باشند.   اجتماعى و اقتصادىاى كه ماركس
است، و متاسفانه مخالفينِ   طوالنى در پيشتا آن زمان راه دراز و مبارزه اى 

  را تحمل كنند.  او و پيروانش )فزاينده(چاره اى ندارند كه حضورِ   ماركس
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  ؟»وطنيجهان«
  مليحه تيره گل                                                    

  ي مد روز بنشينددر اين گيومه» من«تا 

  شود؟چي از چي پر مي

  شود؟ چي از چي خالي مي 

  هاي رفتههزار خال از راه

  ي لببرگشته آمده نشسته، نه، لميده در گوشه 

  ي دلي نه، رج خورده بر كناره

  زنديما طعنه ميكه به شب ن

  زندبه فصل سرد فروغ طعنه مي

  زندي شاملو طعنه ميبه عشق آبي

  زندحتا به كالغ براهني طعنه مي

  

  شود عابري كه از پشت پنجره رد مي

  زند صدا مي

  ي برهنگي پرتاب شدخال از لب و لب از لبه

 ي دري آبي رنگ تا لبالب شود چاهي كه بر دورترين دستگيره

  ه است.معلق ماند

  يكي گفت:  هوم ...! پس ...!

  

  شدعابري كه از پشت پنجره رد مي

  وارد شد كه: نه 

  شودهاي جهان باز ميشود دري كه به دروازهنمي

  رنگي باشد

  

  هوم ... 

  رنگ شود؟شود عشق شاملو بيمگر مي

  شوكت نيما/ اخواندرشت قرمز را از شبِ بي شود خالِمگر مي

  قيچي كرد؟ 

  هاي سمكوب را بر پوست خود نديد؟شود خاليمگر م

  ها را از گيومه برداشت و خود را گذاشت كهشود اينمگر مي

  مثالً حاال من جهان وطنم؟

  رنگ موالنا چكيد؟ي بيشود به زور مد روز در گيومهمگر مي

  

  اين برداشتن گذاشتن اگر بشود

  نيم؟ سفيد؟ كي ورودي به گيومه را با چه رنگي چاپ ميپس برگه

  هوم..... ! البد سفيد! 

  كه بااليش رنگي نيست!

  بگذريم كه گيومه

  كند؛شك مي» من«ي هي به سفيدي 

  كند،  را لك مي» من«ي كند، هي سفيديرا قي مي» من«هي  

  خال ِ شب و سمكوب و آه مشترك را از خط ، هي هنوز خال»من«و 

  وطنم،جهان زند تا بگويد: هي جهان! ببين كهخط مي 

  آهم، بي دردم.رنگم، بيخالم، بيبي 
      2008آوريل  27
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خوزه كاليفرنيا، به كمك  را در شهر سن 101ي  زماني كه آرش شمازه
كردم، به همت سعيد و  دوست نازنينم مهدي ذالفقاري آماده چاپ مي

حوزه، سمينار سه  سن ي حقوقِ بشر اعضاي كميتهفريده و با همكاري اكثر 
  ي در اين شهر در جريان بودا   روزه

به كمك ضبط سوت دوست عزيزم  در دو نوبتي كه به اين سمينار رفتم،
اي با برخي از سخنرانان و شركت  دقيقه 4و3اصغر ايزدي، گفت و گوهاي 

خيلي ، حبت كرده و بعد از برگشت به اروپاكه اصغر م كنندگان انجام دادم.
  م ميل كرد.يرا براسريع و با دقت فراوان، همه 

ركمان نهاد علي حجت نيز، قرار شد دوست مشت به خواهش من و پيش 
ي آتي آرش، به همراه  شي از سمينار تهيه كند تا در شمارهراگز ،كيومرث

 - قدرداني از زحمات برگزار كنندگانبراي  -ها ي مصاحبه متن پباده شده
  از اين سمينار داشته باشيم. اي نامه ويژه

حقوق  جهاني با گذشت زمان و فرا رسيدن شصتمين سالروز صدور اعالميه
  .تدارك ببينيماي در اين زمينه  نامه در اين شماره، ويژه بر آن شديم  ،بشر

در اين پروژه، و هم چنين كار  سمينار سخنرانانِ نفر از 5به خاطر شركت 
ي ديگري كه در اين شماره در دست  نامه ويژه 3روزي براي  سخت و شبانه

تدارك داشتيم، متأسفانه موفق به تهيه و درج اين گزارش از سمينار بسيار 
  خوزه كاليفرنيا، نشديم. وبِ دوستانمان در سنخ

كاري ما را كرده  نامه، جبران كم با پوزش از اين دوستان، اميد كه اين ويژه
  باشد.

  آرش

 

 
 

  ايران و حقوق بنيادي انسان

  

  مهرانگيز كار
  
  

شصتمين سالروز صدور اعالمية جهاني حقوق بشر است. اعالميه را مجمع 
ميالدي تصويب كرد و مفاد آن   1948ر سال عمومي سازمان ملل متحد د

كه حقوق بنيادي و تدوين شدة فردي است، براي دولت هاي عضو سازمان 
ملل متحد تعهد آور است. دولت ايران عالوه بر آنكه عضو سازمان ملل 
متحد است، بر اعالميه صحه گذاشته است. مفاد اعالميه را دولت ايران 

براي ارج نهادن به كرامت انساني عمل  گيرد و به تعهدات خود جدي نمي
  كند. نمي

در اين مقاله دو دسته از موانع كه كار را بر تثبيت موازين جهاني حقوق 
بشر دشوار ساخته و دولت را ياري رسانده تا به نام اسالم و به بهانة 

هاي فرهنگي جامعه به نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر  ويژگي
  د.ادامه دهد بررسي مي شو

  

  موانع اجتماعي، فرهنگي و ديني - 1

كند كه در آن شرايط كار بر ناقضان  اين موانع در جامعه شرايطي ايجاد مي
شود. موانع اجتماعي، فرهنگي و ديني صرف نظر از  حقوق بشر آسان مي

اينكه نظام سياسي با كدام ويژگي (ديني يا سكوالر) تأسيس شده باشد 
هاي  اي ضد حقوق بشري كه در حكومته كند و به نگرش منفي عمل مي

دهد تا اصول  گردند امكان مي غير دموكراتيك همواره دنبال فرصتي مي
ها را زير پا بگذارند و با استناد به موانع اجتماعي،  بنيادي حقوق انسان

فرهنگي و ديني به رفتار ضد حقوق بشري خود مشروعيت بخشند. براي 
و كودكان يكي از موانع اجتماعي، مثال رواداري خشونت نسبت به زنان 

توانند از آن سوء استفاده كنند و  ها مي فرهنگي و ديني است كه حكومت
به سهولت قوانيني از تصويب بگذرانند كه خشونت بر ضد زنان و كودكان را 
ترويج بدهد. برخي را عقيده بر آن است كه ايرانيان در مناسبات با يكديگر 

ي كنند و در نتيجه نمي توانند از دولت حقوق يكديگر را مراعات نم
قانونمندي هم بهره مند بشوند. هرچند پايه هاي اين نتيجه گيري با توجه 
به تاريخ تحوالت سياسي معاصر ايران متزلزل است، اما نمي توان يكباره 
آن را انكار كرد. شايد بسيار دير وارد اين بحث شده ايم. جاي بحث آغاز 

به موقع وارد شده ايم. از آنرو كه در آغاز مشروطيت مشروطيت بود و شايد 
نرخ بيسوادي نزديك به صد در صد و انبوه جمعيت روستا نشين و سنتي 
جايي براي اين توقع باقي نمي گذاشت كه مردم در مناسبات خود حقوق 
يكديگر را مراعات كنند. اينك سالهاست ايران از آن شرايط اجتماعي دور 

ار حكومت، بلكه شكل مناسبات مردم با مردم مورد توجه شده و نه تنها رفت
  پژوهشگراني است كه ايران امروز را در مركز مطالعات خود نشانده اند.

برخي احوال و رفتار اجتماعي ايرانيان كه با درجات باسوادي و آگاهي 
سياسي آنها (به خصوص در سه دهة اخير) سازگار نيست مثال زدني است. 

عمومي و خصوصي، با نوعي نگرش و روحيه مواجه مي در هر دو حوزة 
شويم كه از نظم و مراعات حقوق ديگران گريزان است و به صورت 

  غيرمستقيم با سياست هاي ضد حقوق بشري حكومت همدستي مي كند. 
  

  در زندگي عمومي

شيوة رانندگي در ايران، كشوري كه چندين دهه است با انواع اتومبيل و  -
اي  ها آشنا شده  به اندازه ي در شهرها، جاده ها و بزرگراهمقررات رانندگ
كند كه مسافران خارجي در بدو ورود به ايران حيرت زده  جلب توجه مي

گذارند  اي را به اجرا مي مي شوند. در عرصة رانندگي مردم قوانين نانوشته
كه به موجب آن هر راننده كه بتواند رانندة ديگري را از حقي محروم كند 

بدون رعايت مقررات از او سبقت بگيرد، رانندة ماهري است. در روزهاي  و
ها را عمدا ناديده  بعد از انقالب شاهد بوديم راننده ها ورود ممنوع

گرفتند و در برابر پرسش پليس يا رهگذران كه: مگر تابلو ورود ممنوع  مي
زها و ايم تا از همة چراغ قرم گفتند: ما انقالب كرده بيني؟ مي را نمي
  ها عبور كنيم! ممنوعه

هايي كه براي سوار شدن به تاكسي،  چگونگي رفتار ايرانيان در صف -
شود، نشانة ديگري است  اتوبوس، خريد مواد غذايي و مانند آن تشكيل مي

از اين كه ايرانيان در حوزة زندگي عمومي حقوق يكديگر را مراعات 
ودن را در اين رفتارها و سوادي و عامي ب توان عامل بي نمي كنند. نمي

هنجارها عمده كرد. با سواد و بي سواد، فقير و ثروتمند در شكل بخشيدن 
هايي از آن نقل شد با يكديگر مشاركت  به رفتارها و هنجارهايي كه نمونه

  دارند.
درست است كه تا پيش از انقالب و مخصوصا آخرين دهه از آن دوران،  -

كنار يكديگر زندگي مسالمت آميزي هاي ديني در  مسلمانان و اقليت
داشتند، اما در عمق روابط، نابردباري چنان بود كه بحث برابري شئون و 

ساخت. در  كرامت انساني مسلمان و غير مسلمان را در عمل مسدود مي
ها به اين رفتارهاي تبعيض آميز و تحقير آميز اشاره  برخي خاطره نويسي

و آب كشيدن مكرر ظرفي كه غير شده است. نجس انگاشتن غير مسلمان 
مسلمان در آن ظرف چيزي خورده يا آشاميده، كمترين تصويري است كه 

  در خاطرات كودكي و نوجواني هريك از ما ثبت شده است.
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  در زندگي خصوصي

ايرانيان حقوق عاشقي يكديگر را محترم نمي شناسند و به حوزة زندگي  -
كسبه، همكاران اداري، شوند. اهل محل،  خصوصي يكديگر وارد مي

ها، دوستان، خويشاوندان، عموماٌ حق دخالت، ورود  همسايگان، هم كالسي
دانند و تجاوز به  و داوري دربارة زندگي خصوصي يكديگر را مشروع مي

زندگي خصوصي امري رايج است.  تجاوز به زندگي خصوصي در جايي كه 
ر پاية آن به خود عشق و عاشقي در كار است امري پذيرفته شده است و ب

دهند اطالع بر رابطة عاشقانة يك زن و يك مرد را به صورت  اجازه مي
خطرناكي علني كنند و اطالع بر رابطة عاشقانة دو هم جنس را كه از جملة 

هاي ورود به زندگي خصوصي ديگران است، افشا  ترين شكل خطرناك
قير، رسوايي سازند. اين درجه از دخالت در زندگي خصوصي ديگران به تح

شود و گاهي پاي  هاي گوناگون در حق دو هم جنس منجر مي و خشونت
  نهادهاي حكومتي را به ميان مي كشد.

سياسي سه دهه اخير اين روحيه را تقويت كرده و مردم  -تبليغات ديني -
در مواردي به تفتيش زندگي خصوصي يكديگر پرداخته و از باب انجام 

شوند. تاريخ ايران در كتاب هاي  كومت ميتكليف شرعي گاهي گزارشگر ح
اند كه تاريخ  هاي جوان آموخته درسي به درستي مكتوب نشده و به نسل

آغاز شده و تاريخ جهان از صدر اسالم در   1357بهمن   22ايران از روز 
كنند مثالٌ سنگسار  شبه جزيرة عربستان. در نتيجه جوانان ايراني تصور مي

هنگ ايرانيان است، يا قطع اعضاي بدن در جاي جزو غير قابل تفكيك فر
هاي فرهنگي است يا قصاص نفس و عضو را  مجازات چسبيده به ويژگي

توان از تاريخ قضايي ايران جدا ساخت و مانند آن. به جوانان گفته  نمي
نشده كه جامعة ايران با همة زير و باالها و ابتال به انواع بالياي سياسي و 

ر و قطع اعضاي بدن را در تاريخ تحوالت قضايي خود فرهنگي هرگز سنگسا
به رسميت نشناخته و با آن مأنوس نبوده است. به حكايت تاريخ، آخرين 
حكم سنگسار در اين خطه تا جايي كه خبر داريم در امپراطوري عثماني 

  انجام شده و خاك ايران با يك چنين مجازاتي بيگانه بوده است.
ن واقعيت گزيري نيست كه بخشي از جمعيت با اين وصف از اعالم اي -

ايران در دوران شاه كه روابط با غرب بسيار وسيع بود به تماشاي اعدام 
شد و با صحنة اعدام مثل پيك نيك،  رفتند كه علني انجام مي هايي مي

برخورد مي كردند. همين يك مثال كافي است تا به ضرورت مطالعات 
هاي خاص، بها دهيم. تثبيت  ويژگياي با اين  جامعه شناسي در جامعه

موازين جهاني حقوق بشر به بسترسازي نيازمند است و بدون كمك مردم، 
هاي رفتاري مردم بهره  ها از اين ويژگي بسترسازي تحقق نمي يابد. دولت

هاي ضد حقوق بشري را مناسب حال  كنند و قوانين و سياست برداري مي
  كنند. جامعه اعالم مي

هاي انقالب شاهد بوديم مردم دسته دسته به تماشاي زنان  نخستين ماه -
شتافتند كه آنها را در ميادين شهر روي تخته شالق  و مرداني مي

اي مواجه  زدند. در يك معاينة باليني با جامعه خواباندند و شالق مي مي
شويم كه هرچند در صد باسوادي و تحصيالت دانشگاهي در آن منحني  مي

ن مي دهد، اما جامعه و اندام هاي حياتي اش گرفتار هاي صعودي را نشا
دردهاي مزمن و كهنه است. نمي توان از اين دردهاي تاريخي و فرهنگي 
سخن نگفت. موانع اجتماعي و فرهنگي كه از مشروطه تا حال سر راه 
موازين حقوق انساني سبز شده وبه نمونه هايي از آن اشاره رفت، عموما 

  ارد.منشأ و مبناي ديني ند
خشونت ورزي نسبت به زنان از منابع ديني و تفاسيري از دين تغذيه مي  -

در ايران، حقوق شان به عمامة فقها گره خورده  "زنان"كند. به سخن ديگر 
است. حتي پيش از انقالب هرگاه مي خواستند در موقعيت نامطلوب قانوني 

د و هرگاه زنان كمترين بهبود ايجاد كنند دست بر دامان فقها مي شدن
فقهاي صاحب نام از امضاء طفره مي رفتند، از فقها كم بضاعت و كم آوازه 
دست خط و امضا مي گرفتند. روشنفكران كه در گذشته آنها را منورالفكر 
مي ناميدند از اين ميراث بهره برده اند و بحث برابري زن و مرد را بدون 

أخير انداخته اند. آن را در استناد به موازين شرعي، همواره به بهانه اي به ت
  تاريخ روشنفكري ايران جدي نگرفته اند. 

خشونت ورزي به كودكان اغلب به استناد تفاسيري از دين انجام مي  -
شود. تعيين سن بلوغ جسمي و رواني توسط فقها، همچنين دستورات آنها 

مبني بر مشروعيت تأديب جسمي فرزندان و اينكه پدر و جد پدري مالك 
و جان فرزند و نوه است، به خشونت نسبت به كودكان مشروعيت مال 

  بخشيده است.
خشونت ورزي به غير مسلمانان نيز سرچشمه هاي ديني دارد و در تاريخ  -

  ايران همواره به نام دين به آن مشروعيت داده اند.
  

  يك توضيح و يك اميد 

يك جنس  موانع اجتماعي، فرهنگي و ديني همواره و در همة زمان ها از
نيست. جاودانه هم نيست. پياپي با تغييراتي كه در شرايط سياسي و 
 اقتصادي اتفاق مي افتد شكل عوض مي كند. برخي ضعيف مي شود،
 برخي تقويت مي شود و برخي بكلي از بين مي رود. در اين تحوالت نقش

دولت واجد اهميت است. براي مثال فرستادن دختران به مدارس مدرن در 
به سهولت ميسر نشد. آنچه امروز امري عادي به نظر مي رسد  ايران

تاريخچة پر حادثه اي دارد. اگر تاريخچه را ورق بزنيم شيخ فضل اهللا نوري 
فقيه برجستة دوران مشروطه خواهي كه مخالف سرسخت مشروطه بود و 

داشت هنگامي كه تصميم گرفت مشروطه  "مشروعه"دل و جان در گرو 
  بي آبرو كند چنين اظهار كرد:خواهان را بكلي 

  
منكرات مجاز و مسكرات مباح و مخدرات مكشوف و شريعت منسوخ  "

  "شده است.
بدين ترتيب ازآغاز ورود به آموزش زنان در مدارس مدرن افراطيون ديني 
افتتاح مدارس  دختران را در رديف اباحة مسكرات و اشاعة بي بند و باري 

اح مراكز آموزش دختران (ابتدايي) از برمي شمردند. با اين وصف افتت
قاجاريه شروع شد و پهلوي اول به آن بسيار پرداخت و اين مانع اجتماعي 
كه آبشخور ديني داشت پيش از انقالب بسيار كمرنگ شده بود. تا سال ها 
اكثريت جمعيت ايران فقط اجازه مي دادند دختران شان دوران آموزش 

خانه بنشينند به انتظار شوهر. به تدريج  ابتدايي را سپري كنند و سپس در
رضايت دادند دختران تا پايان سيكل اول (كالس نهم) دبيرستان را 
بگذرانند. اين تحوالت تدريجي بود. اكثريت به درجه اي از تحول فكري 
رسيد كه به دختران خانواده تحصيل تا پايان ديپلم دبيرستان را اجازه داد. 

دختران شان را به دانشگاه مي فرستادند. در  جمع بزرگي از خانواده ها
سال هاي پيش از انقالب اين تحوالت اتفاق افتاده بود. با انقالب آن 
جمعيتي هم كه فضاي آموزشي و اجتماعي دوران شاه را نمي پسنديدند و 
آن را در تعارض با ارزش هاي اسالمي مي يافتند به دختران شان فرصت 

بعد از انقالب تحصيل كنند. اينك نرخ دادند تا در فضاي آموزشي 
دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر باالتر است و دولت كه از اين 

  وضعيت ناراضي است در صدد برآمده آن را تغيير دهد.
منظور آنكه با موانع اجتماعي، فرهنگي و ديني هرگاه سنجيده و به صورت 

ر شده و براي تثبيت مستمر برخورد بشود، اين موانع ضعيف و ضعيف ت
موازين جهاني حقوق بشر و تحقق برابري بسترسازي مي شود. نقش دولت 
در اين تحوالت بسيار تأثيرگذار است. پيرامون ورود دختران به مراكر 
آموزشي فقهايي به دولت ها ياري رسانده اند  و پياپي تأكيد كرده اند 

واجب مي داند . بنابراين اسالم دانش آموزي را براي زن و مرد جايز و بلكه 
اگر دولت ها با موانع اجتماعي با درايت و قاطع برخورد كنند و نظرات 
فقهايي را تبليغ كنند كه اصالح بينش ديني مقصودشان است، موانع 
ضعيف مي شود. با موانع از هر دسته و گروه بايد به زبان خودش سخن 

ام شرع و روايات و گفت. خشونت ورزان نسبت به زنان و كودكان از احك
احاديث مثال مي آورند تا كار خود را مشروع جلوه دهند. بنابراين مجلسي 
مي تواند با قانون گذاري اين مانع اجتماعي را كه از تفاسير ديني تغديه 
مي كند از نفس بيندازد كه خود با انتخابات ازاد تأسيس شده و قوانين را 

. در حال حاضر قوانين اين هدف با هدف خشونت زدايي از تصويب بگذراند
را دنبال نمي كنند. قانون مجازات اسالمي در مواد  ناظر بر ديه (خون بها)، 
سن ورود به مسئوليت جزايي و مانند آن خشونت بر ضد زنان و كودكان را 
ترويج مي دهد. اينكه خون بهاي زن نصف خون بهاي مرد است، اين كه 

سالگي است، اينكه   9ي براي دختران سن ورود به قلمروي مسئوليت جزاي
برخي اقليت هاي ديني به موجب قوانين ايران اساسا خون بهايي ندارند، 

http://dialogt.de/



  بشر  حقوق اعالميه جهاني روز سال شصتمينبه مناسبت 

٢٠٩  102 ي آرش شماره

حقوق بنيادي و برابر انسان ها زير سلطة آنها پايمال مي شود. حاكميت در 
توجيه اين شكل از قانون گذاري نه تنها به احكام شريعت كه بر رفتار 

  د. اجتماعي نيز استناد مي جوي
وقتي انبوه دختران ايراني را مي بينيم كه حتي در دوران حكومت ديني  

به دبستان و دبيرستان و دانشگاه مي روند، به سهولت درك مي كنيم كه 
همة موانع اجتماعي، فرهنگي و ديني را مي توان با برنامه ريزي هاي 
سنجيدة فرهنگي و سياسي به تدريج تضعيف كرد. در وضع موجود به 

الح موانع بينشي اميدي نيست. آن امام جمعه اي كه در نماز جمعه مي اص
و  "فعاالن حقوق زن مشتي هرزه و خود فروخته به دشمن هستند"گويد 

  همفكران او مجال نمي دهند تا موانع كمرنگ بشود.
با آنكه فرصت هاي فرهنگي با هدف رفع موانع اجتماعي و رشد حقوق 

ظه تنگ تر مي شود، اما نقطه هاي روشني در بنيادي انسان ها لحظه به لح
رفتار امروزي مردم ايران به چشم مي خورد كه آينده ساز است. همين كه 
نافضان حقوق بشر با وجود اتكا به قانون سنگسار نمي توانند در شهرها 
بساط سنگسار برپا كنند و مثال مجبور مي شوند جعفر كياني را پنهاني 

جمعي  از مأمورين به اجراي حكم بپردازند، نشان پشت تپه ها ببرند و با 
مي دهد از خشم مردم نسبت به اين مجازات ها اطالع دارند و مي دانند 
مردم حتي در مواردي كه مأمورين مي خواهند زن جواني را به جرم 
بدحجابي سوار اتومبيل كنند و با خود به بازداشتگاه ببرند عكس العمل 

ين نشانه ها را نبايد دست كم گرفت. در برابر اعتراضي نشان مي دهند. ا
هجوم به حقوق بنيادي انسان ها تا مدت ها اميد از دل ها مي گريزد وبه 
تدريج اميدهاي تازه جوانه مي زند. مي توان به جوانه اميد بست. هدايت 
مديران حكومتي  به سوي پاسداري از كرامت انساني فقط از مردم برمي 

نند در رفتارشان در حوزه هاي عمومي و خصوصي تجديد آيد. اگر آنها بتوا
نظر كنند ومثال  پيرامون اعدام هاي علني و دسته جمعي به تماشا نايستند 
و نظاره گر مجازات شالق نشوند و حوزة زندگي خصوصي يكديگر را محترم 
بشمارند، حاكميت نمي تواند به رفتار خشونت آميز خود به آساني ادامه 

  مي شود در قوانين و شيوه هاي اجرايي تجديد نظر كند. دهد و ناچار
  

  موانع قانوني و سياسي -2

دولت ايران با قانون گذاري كه نهادهاي متعدد  متصدي آن هستند براي 
خود حق و اختيار ايجاد كرده تا بتواند وارد تمام زواياي زندگي عمومي، 

ندگي خصوصي آنها اجتماعي، فرهنگي مردم از طرفي و وارد تمام زواياي ز
از طرف ديگر بشود. اين دولت بكلي فراموش كرده كه خود با گسترش 

روي كار آمده و   1357و  1356فضاي حقوق بشري در ايران سال هاي 
هرگاه خواستة پرزيدنت جيمي كارتر رئيس جمهور وقت امريكا توسط شاه 

نست بر سياسي و راديكال نمي توا -به اجرا گذاشته نمي شد، تفكر ديني
اريكة قدرت بنشيند. بنابراين انتظار مي رفت حكومتي كه از نردبان فضاي 
باز حقوق بشري باال رفته است، قدردان و حق گزار ضوابط جهاني حقوق 
بشر بشود و اسناد حقوق بشري را كاغذ پاره هاي بي ارزش اعالم نكند. اگر 

ي و ميثاق همين كاغذ پاره ها نبود و شاه ميثاق حقوق مدني و سياس
شمسي امضا نكرده   1354حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي را در سال 

بود، پرزيدنت جيمي كارتر نمي توانست به سهولت به مقصود برسد و شاه 
  را به ايجاد فضاي باز سياسي متقاعد كند.

اينك كار از اين حرف ها گذشته و سه دهه از روي كارآمدن حكومتي مي 
توي موازين جهاني حقوق بشررا متزلزل ساخت و سپس گذرد كه ابتدا با ف

با قانون گذاري. هدف از گسترش بحث هاي حقوق بشري هم اين است كه 
  دولت ايران بر پاية تحوالت اجتماعي و واقعيات امروزي ايران و جهان در 

رفتار خود تجديد نظر كند. در كشوري كه مدت سي سال است موانع  
كرده اند، تندروهاي ديني  "قانون"را تبديل به  اجتماعي، فرهنگي ، ديني

شبه "در چارچوب يك نظام سياسي غير دموكراتيك كه در مواردي خود را 
تعريف مي كند  "مردم ساالري ديني"با استفاده از اصطالح  "دموكراتيك

به سهولت حاضر نمي شوند تجديد نظر را بپذيرند و پياپي بر خشم و 
آنها معتقدند يا وانمود مي كنند كه در جاي  نارضايتي ها مي افزايند.

مديران و روساي كشور وظيفه اي به عهده ندارند، جز آنكه از محدوديت ها 
 و مجازات هاي خشونت آميز به نام اسالم پاسداري كنند. اسالم را به 

 

 

 
سليقة خود تفسير مي كنند و آن را به صورت ابزاري نگاه مي كنند و 

تفاسير ميانه روهاي اسالمي را بپذيرند. از اين نگاه  حاضر نمي شوند حتي
  با ويژگي هاي اصيل و شناخته شده تناسبي ندارد. "قانون"

اجتماعي يك قرن اخير ايران كلمة تاريخ  –قانون در تحوالت سياسي 
سازي بوده است. ايرانيان از ديرباز با آن اشنا شده اند و مي دانند قانون 

وعة فرهنگي، سياسي و ملي كه مردمي را با جلوه اي است از يك مجم
مشتركات تاريخي معين نمايندگي مي كند. پرواضح است اگر قانون با 
مشتركات تاريخي و واقعيات امروزي تناسب نداشته باشد يا متروكه مي 
شود، يا موضوع جوك هاي اعتراضي و در مواردي هم كه آن را به اجرا مي 

شه دار مي كنند. مثل اجراي قانون سنگسار، گذارند اعتبار و آبرويش را خد
  سالگي مرتكب جرم شده اند و مانند آن.  18اعدام جواناني كه زير سن 

در جايي از تاريخ معاصر ايران گفته شده قانون فقط يك كلمه است و 
ايرانيان خواستار همين يك كلمه هستند. ميرزا يوسف خان مستشارالدوله، 

قانون را كليد  "يك كلمه"در رسالة موثر  انديشمند هم عصر ملكم خان
گشودن در ايران به روي مدنيت معرفي مي كند. كليدي كه ميرزا يوسف 
خان مستشارالدوله از آن نام مي برد تعريف دارد. در تعريف ان مجموعة 
نيازهاي هر روزگار و عرف هرروزگار وارد مي شود. اين كه مردم را سنگسار 

به صورت دسته جمعي بياويزند، اعضاي بدن شان كنند، به چوبه هاي دار 
را قطع كنند، اجتماعات اعتراضي و مسالمت آميزشان را به خشونت 
بكشند. بهائيان را به مراكز عالي دانشگاهي راه ندهند، متهمين را در مرحلة 
تحقيقات در دست بازجو يا شكنجه گر تنها بگذارند و وكيل مدافع را به 

و ...، هرچند به موجب ماده يا تبصرة فالن از مجموعة  اين مرحله راه ندهند
فالن اجرا شده باشد، فاقد تعريف كليدي از قانون است. انحراف از آن است. 
كليد نيست، بلكه فقل است. درها را به روي مدنيت مي بندد. مدنيت پشت 

است زنداني مي شود. در يك  "قانون"دستوراتي كه فاقد ويژگي هاي 
  مردم واكنش هاي گوناگون از خود بروز مي دهند: چنين شرايطي

  دشمن دين و دولت مي شوند. -
  قانون را دور مي زنند. -
  قانون را مي شكنند و در شكستن قانون با هم مسابقه مي گذارند. -
  به قانون همچون نمادي از جهل و ظلم نگاه مي كنند. -
  قانون را به غفلت مي سپارند و اش مي كنند. -
  كاري مي كنند. متروكهريا  -
  با مجريان قانون تاجايي كه بتوانند معامله مي كنند. -
زندان ها تبديل به بهشتي مي شود كه بزهكاران در آن بر توش و توان  -

  خود مي افزايند.
بنابراين قانون اگر با محيط  پيراموني داخلي و بين المللي در تضاد باشد، 

ترام بگذارند. در منظر جهاني هم مردم متقاعد نمي شوند تا به آن اح
حيثيت ملي را مخدوش مي كند. هنر ديگري ندارد. نمي توان در محاصرة 
قوانين امروزي ايران، مردم را به احترام به قانون در جاهايي كه انسان را 
مثل شيئي مي نگرد توصيه كرد. مردم در مكتب يك چنين نظم غير عادله 

مي كنند كه به آنها راه و رسم شكستن اي فقط از توصيه هايي استقبال 
  قانون را بياموزد.

در اين وضع و حال كه با وجود قوانين خشونت آميز و تبعيض آميز، پياپي 
بر تعداد پرونده هاي مفتوحه در قوة قضاييه افزوده شده و آمار جرم و 
جنايت باال مي رود، بايد قانون گذار و درجة اختيارات او را بشناسيم و 
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حقوقي توانسته چنين قانون گذاري  –م در كدام چارچوب سياسي ببيني
  كند؟ آيا مي توانسته جز اين باشد كه هست؟ قانون گذار كيست:

  همة اعضاي مجلس شوراي اسالمي؟ -
  نهاد شوراي نگهبان؟ -
  همة اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام؟ -
  همة اعضاء شورايعالي انقالب فرهنگي؟ -
  شخص مقام رهبري؟ -
وب كه در رخدادهاي سه دهة اخير مي نگريم مي بينيم همة آنها قانون خ

گذار بوده و در قانون گذاري مشاركت داشته اند. اين كه قانون اساسي 
جمهوري اسالمي تأكيد دارد برمستفل بودن مجلس شوراي اسالمي در 

  قانون گذاري يك توهم است. نهاد شوراي نگهبان به موجب همان قانون 
ي تواند مصوبات مجلس را وتو كند. به فرض كه اكثريت مجلس اساسي م

بخواهد تجديد نظر در قوانين را با هدف نزديك شدن به ضوابط جهاني 
حقوق بشر در دستور كار قرار دهند، شوراي نگهبان با نظرات فقهي كه به 
آن شهره شده، مصوبات را وتو مي كند. مگر نبود برخي مصوبات مجلس 

قاضي از نگهداري متهم در سلول انفرادي يا الحاق  ششم مانند منع
مشروط ايران به كنوانسيون محو كلية اشكال تبعيض آميز در مورد زنان 
(سيدا) كه توسط شوراي نگهبان وتو شد؟ پس استقالل مجلس توهمي 

  بيش نيست.
مجمع تشخيص مصلحت نظام به جرگة قانون گذاري راه يافته و مصوبة آن 

ت مجلس از جق تحقيق و تفحص در امور نهادهاي زير پيرامون ممنوعي
مجموعة مقام رهبري نمونه اي از اقدام به قانون گذاري است. مجمع به 

قانون اساسي كاسته و نهادهاي زير   76صراحت از عموميت و اطالق اصل 
  مجموعة رهبري را از شمول اصل خارج ساخته است. 

يي در قانون گذاري دارند. اين اعضاي شورايعالي انقالب فرهنگي دست باال
شورا در قانون اساسي پيش بيني نشده و قدرت خود را از مقام رهبري و 
حيطة بالمنازع آن مي ستاند. در توصيف اختيارات شورا در زمينة قانون 
گذاري همين بس كه در ايران بعد از انقالب هنوز در مجلس شوراي 

صويب نگذشته، اما توصيه يا اسالمي قوانين ناظر بر سانسور كتاب از ت
فرمان از باال اين بوده و هست كه مسئولين وزارت ارشاد اسالمي مي توانند 
بر پاية مصوبات شورا مجوز انتشار كتاب بدهند يا  از صدور آن امتناع 
كنند. هرگاه وزير ارشاد اسالمي همسوي تندروي هاست، مصوباتي از 

ر كتاب و فيلم و تئاتر و انواع شوراي عالي انقالب فرهنگي مبناي سانسو
هنرها قرار مي گيرد كه تنگ نظرانه است و هرگاه وزير ارشاد افق ديد 
وسيع تري دارد، مصوباتي از شوراي عالي انقالب فرهنگي مبناي صدور 

  مجوز قرار مي گيرد كه به مميزين جواز مي دهد با سعة صدر به موضوع بنگرند.
ريم، شيوة برخورد مقام رهبري با امور از همة نهادهاي برشمرده كه بگذ

گاهي به اين برخوردها شكل قانون گذاري مي دهد. شاهد بوديم كه 
مجلس ششم در آغاز كار تصميم گرفت به اصالح قانون اصالح مطبوعات 

كه روزنه هاي خبررساني را بيش از پيش بسته بود   1379مصوب سال 
قبل از آنكه مجلس وارد بحث بپردازد و گردش اطالع رساني را آسان كند. 

بشود، مقام رهبري ورود به موضوع را مصلحت وقت ندانست و برحسب اين 
  خواسته، اصالح قانون مطبوعات از دستور كار مجلس خارج شد.

مراجع قانون گذاري ايران كه در باال برشمرده شد  مستقيم و غيرمستقيم 
ه ندرت به صورت منصوب مقام رهبري هستند. مقام رهبري نيز هرچند ب

علني وارد حيطة قانون گذاري مي شود، اما داراي اين حق و اختيار است. 
باقي مي ماند نمايندگان مجلس كه ظاهرا توسط مردم انتخاب مي شوند. 

  در اين باره هم تأمل واجب است.
شوراي نگهبان با استفاده از نظارت استصوابي (موضوع قانون انتخابات 

ية تفسير خودش از قانون اساسي به تصويب رسيده) كه بر پا 1374مصوب 
قانون انتخابات، فقط نامزدهايي را   28و بر پاية شرايط مندرج در مادة 

براي حضور در مسابقات انتخاباتي مجلس تأييد صالحيت مي كند كه با 
سليقه هاي فقهي، جناحي و سياسي  شورا در تعارض نبوده و در پيشينه 

تقاد مشاهده نشود. در اين ميان و با توجه به قانون شان كمترين شائبه ان
انتخابات، طرفداران عرفي گرايي و جدايي دين از حكومت شانسي براي 
ورود به مجلس ندارند. در نتيجه مجلس مجموعه اي است به صورت ظاهر 

انتخابي كه حتي در شكل گيري آن يك نهاد انتصابي نقش عمده دارد. 
  گذاري هم به شرحي كه گذشت فاقد استقالل است. عالوه بر آنكه در قانون

در اين چارچوب حقوقي، قانون گذاري با هدف نزديك شدن به ضوابط 
جهاني حقوق بشر هنگامي ميسر مي شود كه به راستي نظام سياسي زير 
فشارهاي بين المللي از آن گزيري نداشته باشد و شخص مقام رهبري 

صالح يك قانون خاص يا مجموعه اي مصلحت نظام را در فعال شدن براي ا
از قوانين مورد تأييد قرار دهد. براي مثال خون بهاي سه اقليت ديني 
مسيحي، كليمي، زرتشتي تا چند سال پيش ناچيز بود و گفته مي شد 
همين است كه هست و حكم اسالم است و تغيير ناپذير. فشارهاي بين 

و خون بهاي سه اقليت المللي كار خودش را كرد. نشستند و برخاستند 
ديني توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مساوي شد با خون بهاي 
مسلمين. بنابراين حتي در اين نظام حقوقي بسته هرگاه ضروري تشخيص 
بدهند مي توانند قوانين را اصالح كنند. هم اكنون كه اين مقاله در حال 

ن و تدوين است، زنان نمايندة مجلس هشتم كه از طيف اصول گرايا
افراطيون هستند زير فشارهاي داخلي و خارجي، راه افتاده اند و گويا با 
استفاده از يك فتوا كه توسط رهبر صادر شده است مي خواهند قانون ارث 
را در جايي كه زنان را از ارث شوهرشان در مواردي كه ماترك زمين و باغ 

ابراين در بحث و عرصه است محروم مي كند، به نفع زنان اصالح نمايند. بن
قانون با يك چارچوب حقوقي خاص سر و كار داريم كه در آن نمايندگان 
انتخابي مردم حضور ندارند يا كاره اي نيستند. اما هرآنچه تبديل به 
مصلحت نظام بشود، شدني است. اين نظم كه دموكراتيك نيست مردمي را 

هستند و در برمي گيرد كه دوستدار پلورالسيم سياسي (تنوع گرايي) 
انقالب كردند تا نمايندگان تمام انديشه هاي حاضر در جامعه را در حوزه 
هاي زمامداري ببينند. پس از سي سال هنوز چنين فرصتي به دست 

صاحب نياورده اند. فقط بايد تا پاي مرگ جان بكنند شايد خانم ها و آقايان 
   ام بكاهند.مقام متوجه ضرورت ها و مصلحت ها بشوند و از سنگسار و اعد

يعني قانون در مدنيت را  به روي ايرانيان در  "كلمه"بنابراين آن يك 
شرايط موجود باز نمي كند. اما هروقت حاكميت خود را در خطر احساس 
كند، از شريعت تفاسير عرفي مي دهد. جريان ها و جنبش هاي درون 
و  ايران براي رشد حقوق مدني و حمايت هاي جهاني از اين جريان ها

جنبش ها ممكن است در يك لحظة تاريخي تبديل به مصلحت نظام شده 
و همة انتصابي ها يك دل و يك زبان از ضرورت اصالح قوانين با هدف 
نزديك شدن به ضوابط جهاني حقوق بشر سخن بگويند. بنابراين بي وقفه 

  بايد گفت و نوشت. 
همة آنها كه در  مثل همة كساني كه پشت در بسته مي مانند بايد پياپي با

را بر ما بسته اند سخن بگوييم و بر در بكوبيم. عجالتا همين كار از دست 
مان برمي آيد. به تأثير درازمدت آن اميد داشته باشيم. اعالمية جهاني 
حقوق بشر هم يك رويداد ناگهاني نبوده و بسيارانرژي صرف آن شده است. 

گ و بحران و آشوب شده بي ترديد روند تحوالت در جهاني كه پر از جن
تند مي شود و ما بايد بتوانيم در تند شدن اين روند نقش ايفا كنيم. 
درهاي بسته را بگشاييم و آن يك كلمه، قانون را در بستر اعالمية جهاني 

  حقوق بشر به تكامل برسانيم.
كارهاي ما چندان هم بي حاصل نبوده است. خوشبختانه در حالي كه با 

از دست رفته زندگي مي كنيم، خبرهايي مي رسد كه انبوه فرصت هاي 
نشان مي دهد فعاليت هاي حقوق بشري سودمند بوده است. برخي خودي 
هاي درون نظام سياسي كشور از آنچه درون زندان ها و بازداشتگاه ها مي 
گذرد خبر مي دهند و گاهي با ما هم صدا مي شوند. اخيرا يكي از اين 

شم زاده هريسي عضو سابق مجلس خبرگان خودي ها به نام هاشم ها
رهبري با ااشاره به اظهارات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر 

  لزوم توجه به فتاوي سياسي در حوزه ها گفت: 
ن عقب هستيم و اگر اين بحث بايد از مدت ها پيش آغاز مي شد و اكنو 

  كنيم، دير مي شود.يك روز هم تعل 
با انتقاد از روش هايي كه  "ايلنا"گو با خبرنگار هاشم زاده هريسي در گفت

براي تبليغ اسالم به كار برده مي شود توضيح داد فتاوي گذشته به درد آن 
روزها مي خورد و امروز شرايط دگرگون شده است. فقها بايد با شناخت از 
افكار جهان به صدور فتوي بپردازند. وي از بي توجهي به مسألة حقوق بشر 

انتقاد كرد و خاطر نشان ساخت: حقوق بشر بايد در حوزه ها در كشور 

http://dialogt.de/
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تدريس و توجه زيادي به آن شود اما متاسفانه اكنون مسألة حقوق بشر را 
لوث كرده ايم و آن را امريكايي و اسرائيلي مي ناميم. حقوق بشر به ضد 
ارزش تبديل شده است. برخورد مغرضانه با حقوق بشر صحيح نيست. 

ي حقوق بشربا حقوق بشر در اسالم تفاوت اندكي دارد. اما اعالمية جهان
متاسفانه نفي مي شود. با منفي بافي كاري نمي توان كرد. نفي حقوق بشر 
به معناي منزوي كردن خود است. حقوق بشر را امريكايي و غربي نشان 

  )1(مي دهند. حقوق بشر حقيقتي است كه ربطي به عملكرد امريكا ندارد
١ http://news.gooya.com/politics/archives/2008/08/075669.php  

  

  موانع رفتاري

  در ايران  دمكراسي در برابر رشد 
خاني، سردبير گرامي آرش، از من  حدود دو ماه قبل آقاي پرويز قليچ

ي برخورد  مجله آرش، مطلبي در باره 102ي  كه براي شمارهدعوت كردند 
با آن كه براي اين موضوع اهميت  فراجناحي با مقوله حقوق بشر بنويسم.

داد كه مسئوليت  هاي كار و زندگي اجازه نمي بسيار قائلم، ولي مشغله
اش را بپذيرم. لذا به اقاي  نوشتن مطلبي در خور انتظار آرش و خوانندگان

اي را  ي مقاله دانند، ترجمه چه صالح مي نهاد كردم كه چنان خاني پيش قليچ
موانع رفتاري در برابر رشد دمكراسي در «كه سال گذشته تحت عنوان 

نهاد  خاني پيش نوشته بودم براي انتشار در نظر قرار دهند. آقاي قليچ» ايران
را پذيرفتند و از دوستي در ايران تقاضا كردند كه مطلب را به فارسي 

نظير تقاضاي ايشان را  ترجمه كند. اين هم ميهن عزيز با سخاوتي كم
  جمه كرد.پذيرفت و مقاله را تر

اي چون ايران كه ساختار و ايدئولوژي فراگير استبداد مسلّط  در جامعه
است و شهروندان حق شركت در سرنوشت ميهن خود را ندارند، گفتمان 

و  1357دموكراسي از گفتمان حقوق بشر تفكيك ناپذير است. انقالب 
باشد  خواهان و دگرانديشان آموخته پيامدهاي فاجعه بار آن بايد به آزادي

كه بحث و مناظره در باره موانع رشد دموكراسي و ارتقاع حقوق بشر در 
هاي  ايران نبايد به افشاي ماهيت رژيم حاكم و طرح راهكارها و بديل

تئوريك و انتزاعي، محدود باشد. ما بايد رفتار و كردار خود و فرهنگ 
ك رژيم مان را نيز به نقد بكشيم و نپنداريم كه مرگ ي يِ  سياسي جامعه

هاي دموكراسي و حقوق بشر  مستبد، الزاماٌ جامعه را بسوي معيارها و ارزش
برد. مقاله ذيل تالشي است براي طرح اين واقعيت كه چنانچه  پيش مي

مبارزه براي استقرار دموكراسي با رفتار دموكراتيك مبارزين توأم نباشد، 
وشتي بهتر از بعيد است كه تغيير يا استحاله رژيم جمهوري اسالمي سرن

سال مبارزه با استبداد پهلوي داشته باشد. گفتن ندارد كه نوشته  25
ها و ايرادات خاص خود را دارد. اميد است كه خوانندگان  اينجانب كاستي

  عالقمند آرش شكافتن و گسترش بحث را مفيد تشخيص دهند.
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  ما از كندوكاو باز نخواهيم ايستاد

 و پايان كاوش ما 
  رسيدن به جايي است كه از آن آغاز كرديم

  شناسيم  آن مكان را براي نخستين بار مي
  ت. س. اليوت                                         

  

  

  

  مقدمه

ي دمكراسي در ايران در پرتو تاريخ اخير اين  ي مسئله كندوكاو درباره
كشور، به معناي كشف چيزهايي است كه در كندوكاوهاي پيشين خود 
ناديده گرفتيم. اين فرصتي است براي آموختن كه تجربه و شواهد تاريخي 

رفت دمكراتيك در اين كشور يا اندازهاي پيش چگونه بر فهم ما از چشم
اند. تعريف دمكراسي در اين بحث با  موانع روياروي آن تاثير گذاشته

ي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي سازگار است. رابرت دال، محقق  تجربه
ي دمكراسي معتقد است كه بيست و دو دمكراسي باليده در جهان  برجسته

هاي منحصربفردي دارند،  ويژگي ها وجود دارند و با اينكه هر كدام از آن
شان كيفيتي  اي از اصول اساسي كه متفقاً به نظام حاكم همگي در مجموعه

ي  به اين ترتيب، براي بحث درباره ]1[دهد، سهيم هستند. متمايز مي
هاي دمكراسي در كشوري با تاريخي طوالني از حكومت استبدادي،  شانس

هاي  ودمند است. پيشينههاي موجود س بررسي تجارب مناسب دمكراسي
هايي  تواند درس متنوع اين كشورها در ارتباط با زايش و رشد دمكراسي مي

  هاي جديد يا در حال ظهور در جهان بدهد. ي دمكراسي را درباره
  

  دمكراسي در برابر استبداد

هاي ديگر، معادل  اصطالح دمكراسي در زبان فارسي، و در واقع در زبان
بنيادي ندارد. نامي است براي نظام حكومتي متحول و كلمه به كلمه يا خود

اي كه با مواردي از پسرفت (مانند آلمان نازي و ايتالياي فاشيست)  پيچيده
ي آن  اي متنوع از شرايط فرهنگي پديدار شده است. ريشه در مجموعه

است كه با پسوند » مردم«) به معناي demos( دموسي يوناني  واژه
) kratos( كراتوسي يوناني  شود كه از واژه يب مي) تركcracy» (كراسي«

گرفته شده است. آشكارا مردم بخشي از دمكراسي » قدرت«به معناي 
» حكومت مردم«توان  هاي مدرن تنها راهي كه مي ـ ملت هستند و در دولت

ي دمكراسي  را تصور كرد، از طريق انتخابات و نمايندگي است. دغدغه
گيري است تا  هاي تصميم ها يا رويه متبيشتر معطوف به عدالت حكو

هاي جدي  ها نيز نواقص و كاستي ترين دمكراسي پيامدها. حتي در باليده
شان رويدادي متعارف  وجود دارد و نوميدي عمومي از عملكرد رهبران

است. با اين همه، اين نظام حكومتي پرعيب و نقص هيچ رقيبي ندارد كه 
اي انساني در آزموني تجربي با موفقيت ه در ايجاد رضايت نسبي براي جمع

اي به   روبرو شده باشد. وينستون چرچيل طبق معمول پاسخ هوشمندانه
اين معما داد و گفت كه دمكراسي بدترين شكل حكومت است، به استثناي 

اند. پس عجيب نيست  هاي ديگري كه در تاريخ آزموده شده تمامي شكل
ر سراسر جهان به مشروعيتي كه دمكراسي تنها شكل حكومت است كه د

  عميق دست يافته است.
هاي متنوعي كه جوامع بشدت متفاوت حكومت دمكراتيك را برقرار  راه
نيازهاي  ها يا پيش شرط شود كه سخن گفتن از پيش اند، سبب مي كرده

توان نشان  اي مي دمكراسي دشوار شود. با اين همه، به نحو متقاعدكننده
ناپذير در   د و مستقل از ساكنان شهر عنصر جدايياي قدرتمن طبقه«داد كه 

رشد دمكراسي پارلماني بوده است. نبود بورژوا با نبود دمكراسي برابر 
شدني  شرط الزم يا شرط مشابه ديگر دمكراسي كه تاريخاً اثبات] 2[»است.

متعهد به خدمات رفاهي است، اقتصاد بازار است، هر قدر هم كه بسامان و 
اي با اقتصاد دستوري و نظم سياسي  اي از جامعه نهباشد. هيچ نمو

) يا استبداد دقيقاً ضد autocracyدمكراتيك سراغ نداريم. اتوكراسي (
دمكراسي است. نظام حكومتي است كه هيچ رقابت آزادي براي كسب 

توانند تا زماني كه بميرند يا كشته  قدرت در آن وجود ندارد و حاكمان مي
ي يوناني اتو  وند، مقام خود را حفظ كنند. ريشهشوند يا به زور خلع ش

)auto است و از اينرو استبداد به معناي حكومت فرد يا » خود«) به معناي
هاي استبدادي  شوندگان است. حكومت گويي به حكومت گروه بدون پاسخ
هاي مختلفي دارند. با اين همه، در  هاي دمكراتيك گونه همانند حكومت

كنم.  از اين اصطالح در تضاد با دمكراسي استفاده مي ي كنوني صرفاً مطالعه
برداري از عادات تمكينِ  كردن ناشي از بهره توانايي مستبدان براي حكومت

فراگير اجتماعي ـ طبقاتي در جوامع پيشامدرن است. اين عادات هنوز به 
  ]3[درجات متفاوت در بسياري از جوامع كنوني امروزي وجود دارد.
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نوشته است عامل استحكام  شاهزادهاكياولي در كتاب خود چنانكه م
هرگز «گرفت كه  ضروري اين مشروعيت اجتماعي از اين امر نشأت مي

قانونگذاري ميان مردم نبوده كه به خدا متوسل نشده باشد زيرا در 
ي بيستم، خودكامگان  در سده» شد. صورت قوانينش پذيرفته نمي غيراين

ند به نام قوانين تاريخي و برتري نژادي كمونيست و فاشيست كوشيد
اند  حكومت كنند؛ و مروجان جنبش جهادي كنوني در جهان اسالم مدعي
ي  كه حامالن وحي متافيزيكي و تغييرناپذيري هستند كه مبناي انگيزه

شود. در جهان پسااستعماري و  ها براي كسب قدرت دولتي شمرده مي آن
هاي قهر و اجبار  از پيش به دستگاههاي مستبد بيش  پساكمونيستي، رژيم

كنند تا خشم و نفرت شهروندان خود را مهار كنند زيرا تمكين  تكيه مي
ي  سياسي به چنين ادعاهايي آهسته آهسته اما يقيناً عمالً در همه

  هاي جمعيتي در حال فروپاشي است. گروه
  

  پذيري دمكراسي جذابيت و امكان

هاي  هاي معاصر كه عالئق و ارزش در محيط متنوع و متغير دولت ـ ملت
دهد، اعمال قدرت  ها را شكل مي افراد و گروه  هاي ها و توقع رقيب حساسيت

شوندگان ممكن است يا از طريق جلب  سياسي يا از طريق قهر بر حكومت
ها. امكان بالقوه براي اجراي دمكراسي در اين تكامل تاريخي و  رضايت آن

هزار سال حكومت استبدادي عالئمي را از عمالً جهاني نهفته است. پنج 
دهد و ديدگاهي عمومي يا اميدي  فروپاشي در سراسر جهان نشان مي

تواند  گسترده وجود دارد كه دمكراسي تنها بديل پايداري است كه مي
سازي است كه بگوييم جدال  جايگزين آن شود. با اين همه، نهايت ساده

استبدادي جدال بين نيروهاي  هاي ي سياسي كنوني دولت اصلي در صحنه
طرفدار برقراري دمكراسي و نخبگان حاكم در قدرت است. اين امر كه 

برند به معناي آن نيست كه  مخالفان استبداد واژگان دمكراسي را به كار مي
اي دمكراتيك عمل يا رفتار  هنگام رسيدن به قدرت نيز قادرند به شيوه
كه در عوض آگاهي جمعي يا كنند. صداقت آنان مورد ترديد نيست بل

اي مورد ترديد است كه  شده هاي تثبيت ها از عادات يا نگرش شناخت آن
دهد كه اگر  شود. تجربه نشان مي شان مي مانع از تحقق طرح ادعايي

اي  مخالفان استبداد هنگامي كه در اپوزيسيون هستند هنجارهاي پايه
در زماني كه خود دمكراسي را ميان خود رعايت نكنند، بعيد است كه 

باوري احترام بگذارند يا براي نظرات  گيرند به كثرت قدرت را به دست  مي
و در عراق  1979مخالف مشروعيت قائل باشند. در ايران پيش از انقالب 

، عناصر گوناگون مخالف چه 2003يد صدام از قدرت در سال  پيش از خلع
دند كه تنها مانع در برابر كر در داخل و چه در تبعيد اين ادعا را تكرار مي

استقرار حكومت توسط مردم و براي مردم استبداد حاكم است. در هر دو 
مورد هنگامي كه استبداد حاكم از قدرت خلع شد، نيروهاي مخالف به 

ي  ها و عادات ويژه ها، جزم هاي خود وفادار نماندند و اسير وابستگي وعده
هاي مخالف ايراني و  ترين گروهرفتار استبدادي شدند. اين امر كه متنفذ
شان عليه شاه فقيد يا  ي طوالني عراقي در مسائل دروني خود طي مبارزه

رژيم صدام حسين رفتاري دمكراتيك نشان ندادند، بايد عالمت هشداري 
شد كه هنگام كسب قدرت بعيد است هنجارهاي دمكراتيك را  تلقي مي

  رعايت كنند.

  باوري و پيشرفت دمكراتيك مرحله

ويژگي تاريخي دمكراسي اين است كه هم آغاز و هم پيشرفت آن محصول 
اي طوالني و پايدار است. دمكراسي هرگز در ديسي طاليي به مردم  مبارزه

اهدا نشده است و رشد حقوق فردي يا گروهي مرتبط با آن تدريجي و 
فزاينده بوده است. مثالً بيش از يك قرن طول كشيد تا زنان آمريكايي با 

)، 1793ـ 1748الش خود به حق راي دست يابند. المپ دوگوژ (ت
نويس فرانسوي، كه از بيانيه حقوق بشر و شهروند  نويس و رساله نمايشنامه

با  1793فرانسه به دليل ناديده گرفتن حق زنان انتقاد كرده، در سال 
را جايگزين » زن«گيوتين اعدام شد، تا حدي به اين دليل كه در بيانيه 

زنان فرانسه  ]4[كرده بود.» شهروند«را جايگزين » شهروند مونث«، و »مرد«
حق راي دادن را كسب كردند. در سوييس، حق راي  1948در سال 

به واقعيت بدل شد. در ايران ساختارهاي صوري  1967همگاني در سال 
استقرار يافت اما هنوز واقعيت نظام  1906حكومت مشروطه در  سال 

سازد  هاي باليده روشن مي ته است. تكامل دمكراسيمشروطه ماديت نياف
اي و قوانين حاكميت دمكراتيك يا گسترش  كه ايجاد ساختارهاي پايه
تنهايي با اعمال ارادي به دست آيد.  تواند به حقوق دمكراتيك نمي

ي  پارامترهايي در راه رسيدن به دمكراسي وجود دارد كه در هر مرحله
  كنند. يفيت پيشرفت آن را كنترل ميمعين از تكامل آن سرعت و ك

  
  رفتار دمكراتيك

ها و  اي از باورها، ارزش فرهنگي سياسي دارد: مجموعه  هر جامعه
كنند.  هايي كه اعضاي آن نسبت به موضوعات سياسي اتخاذ مي نگرش
گذارد و از  هاي فرهنگ سياسي بر آگاهي جمعي آن جامعه اثر مي ويژگي
هاي افراد يا  گيري سياسي يا فعاليت ه محرك جهتهايي ك آل ها و ايده ايده
نظر از استثناها، رفتار سياسي هر فرد كم و  هاست، مستقل است. صرف گروه

اي است كه آن فرد در آن اجتماعي  بيش بازتاب فرهنگ سياسي جامعه
برم.  شده است. من اصطالح رفتار را در اينجا در تمايز با عمل به كار مي

هايي در محيط  هاي انسان به محرك ا به نوع پاسخرفتار در اين معن
كم آگاهانه، آغاز  اجتماعي اشاره دارد كه با انديشه يا محاسبه، دست

شود. در مقابل، عمل با قصد قبلي و هدفمند همراه است. رفتار را  نمي
ها تبيين  توان بدون ارجاع به رويدادهاي ذهني مانند باورها و دلخواست مي

ناپذير است. مثالي  گذرد جدايي ه عمل از آنچه در ذهن ميكرد، در حالي ك
زدن و اشاره كردن با چشم است.  جالب در اين مورد تفاوت بين چشمك

زدن رفتار است؛ اشاره كردن با چشم عمل است. ما الگوهاي  چشمك
شدن رسمي و غيررسمي، در محيط پرورش  رفتاري را از طريق اجتماعي

آموزيم. الگوهاي رفتار اكتسابي ما به تدريج به  مان مي اجتماعي و فرهنگي
شوند كه هميشه از نمودهاي  شده تبديل و چنان دروني مي عاداتي تثبيت
كنيم  اي رفتاري را حمل مي  ها آگاه نيستيم. تمامي ما باروبنه خودجوش آن

ها  شود و به آن پاگير مي كه حتي زماني هم كه در مقابل عالئق ما دست
توانيم آن را از كامپيوتر  شويم كه به دشواري مي متوجه ميزند،  صدمه مي

توانيم  هاي آگاهانه است كه مي وجود خود حذف كنيم. تنها از طريق تالش
ي خود را اصالح كنيم يا دور بريزيم. از اين  هاي رفتاري مستبدانه گرايش

هاي  بابت، در مبارزه براي دمكراسي، چالشي كه روياروي طرفداران ايده
گرا قرار دارد وجه اشتراك زيادي با چالشي دارد كه در مقابل  برالي و چپلي

گراها قرار گرفته است. فعاالن سياسي متعهد از لحاظ  كاران و سنت محافظه
ها، بيش از همه در مقابل به  ايدئولوژيك، به ويژه افراد فرهيخته در ميان آن

  كنند. اتيك مقاومت ميهاي دمكر شناختن موانع رفتاري در برابر رويه رسميت
يا ملتي معين ميزاني   ي اساسي از فرهنگ سياسي در جامعه ا جنبه

گرايانه، در  خواه را، در تمايز با احساسات نخبه است كه احساسات برابري
خواهي در اين معنا به عنوان مفهوم  ي كند. برابر اعضايش تلقين مي

عناي آن است كه گيرد. صرفاً به م اقتصادي مورداستفاده قرار نمي
ها  هاي طبقاتي، آموزشي و جايگاه اجتماعي به افراد يا گروه تفاوت

قوت يا ضعف   ]5[كند. مشروعيت يا برتري سياسي قائم به ذاتي اعطا نمي
خواهي  رفتاري دمكراتيك در يك ملت در طيفي است كه فردباوري، برابري

در كران ديگر آن  باوري گرايي و جمع و تنوع در يك كران و همرنگي، نخبه
ها، و {وجود} فرهنگ  قرار دارد. رشد فردباوري به تكثر هنجارها و اولويت

انجامد. شاخص  دمكراتيك به درك چنين تنوع و احترام و مدارا با آن مي
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ديگر براي {تشخيص} اينكه ملتي به سوي فرهنگ سياسي دمكراتيك در 
و   دولت (رژيم) حال حركت است، ميزان تمايزي است كه شهروندان بين

شوند. اين تمايز در جوامع استبدادي وجود  مقامات (حكومت) قائل مي
ندارد. مثالً، تقريباً در تمامي كشورهاي خاورميانه، رييس حكومت رهبر 

چون و چراي دولت نيز هست.  در ميان روساي كشورهاي عربي و ايران  بي
كم  ري كرده يا دستگي توان يافت كه از مقام خود كناره يك مورد هم نمي

به لحاظ حقوقي به يك شهروند معمولي تبديل شده باشد. اگر رهبري 
اي را براي خود به وجود آورد، به يك قهرمان در اين منطقه  چنين سابقه
  شود. تبديل مي

شوند آشكارا يا مخفيانه  حتي زماني كه عناصر اپوزيسيون قادر مي
ي رهبري دائمي و بدون چالش سازمان پايداري را تشكيل دهند، اين الگو

كند. از زمان جنگ جهاني دوم به بعد،  در سطح حكومت نيز عمل مي
اند  گرا و كمونيست بوده هايي در ايران به اشكال مختلف اسالم چنين گروه

اند.  مراتبي بوده ناپذيري ايدئولوژيك و سلسله ها به نحو انعطاف ي آن ــ همه
ي مقامات  هواداران خود شبيه به رابطهها با  ي رهبران اين گروه رابطه

زمامدار حكومت و شهروندان بود. مثالً در شب پيروزي انقالب ايران در 
، نورالدين كيانوري، رهبر حزب توده (كمونيست)، و 1979ـ1978هاي  سال

مسعود رجوي، رهبر مجاهدين خلق (تشكيالتي اسالمي ـ لنينيستي)، 
ي خود داشتند كه  رون سازمان مربوطهپرستانه را د همان نوع جايگاه كيش

اهللا خميني در ميان روحانيون حاكم  محمد رضا شاه در رژيم پهلوي و آيت
هاي  گرا برخوردار بودند. در اين دوره، گرايش اي اسالم بر جنبش توده

شدند كه پيوند نزديكي  هايي نمايندگي مي ليبرالي و دمكراتيك توسط گروه
ها شامل نهضت آزادي به رهبري مهدي  ين گروهبا شخصيتي ويژه داشتند. ا

ي ملي به رهبري وارثان ميراث محمد مصدق و گروهي افراد  بازرگان، جبهه
صدر و  كردند. بازرگان، بني صدر كار مي پراكنده بودند كه با ابوالحسن بني

تر  فرهيخته  ي ملي بسيار معروف بودند و مورد احترام بخش رهبران جبهه
اي مهمي از آن خود  ي توده قرار داشتند، اما هيچ پايه ي ايران جامعه

وزيري  اهللا خميني پس از سقوط شاه بازرگان را به نخست نداشتند. آيت
صدر در نخستين انتخابات رياست  دولت موقت برگزيد و موفقيت بني

اش با خميني در دوران  جمهوري در جمهوري اسالمي عمدتاً ناشي از رابطه
صدر نشان دادند كه  نسه بود. هم بازرگان و هم بنيتبعيد وي در فرا
باورهايي متعهد هستند. آنان شجاعت زيادي را در  دمكرات و كثرت
ي خميني از خود نشان  انديشانه و مستبدانه هاي جزم مخالفت با تصميم

  اي براي مهار وي بودند. دادند اما فاقد حمايت كافي توده
  

  گذار از استبداد به دمكراسي

اي وجود دارد  ذار پيچيده و تدريجي از استبداد به دمكراسي، آستانهدر گ
كند.  كه گسستي كيفي را با گذشته در نظام حاكم بر جامعه مشخص مي

عموماً جوهر اين آستانه را ايجاد قانون، نهادسازي و استقالل قضايي، 
 دانند. اما آنچه اغلب برابري حقوقي شهروندان و صيانت از حقوق اقليت مي

شود، به رسميت شناختن ضرورت  در اين رهيافت ناديده گرفته مي
هماهنگي رفتاري و نگرشي با مقتضيات زندگي دمكراتيك است. در قالب 

يابد و دائمي  مراتب اجتماعي معيني سامان مي ذهني استبدادي، سلسله
شود. برعكس، در قالب ذهن دمكراتيك، جهان سامان نيافته و  مي

هن استبدادي با تمكين اجتماعي ـ طبقاتي و يا دعاوي تغييرپذير است. ذ
ي برتري ذاتي يا  نسبت به دانشي ويژه سازگار است؛ ذهن دمكراتيك ايده

  كند. فطري را رد مي
گذار از قالب استبدادي به قالب دمكراتيك ذهن {فرايندي} تدريجي 

 اي عام، تغيير و متضمن تغيير شناختي و رفتاري است. به عنوان قاعده
ي  شده شناختي كمتر از تغيير رفتاري دشوار است. عادات قديمي و تثبيت

ي كردارهاي  ورزي درباره هاي موروثي انديشه تر از شيوه استبدادي بيش
اجتماعي و سياسي در مقابل مقتضيات ناشي از رعايت هنجارهاي 

  كند. دمكراتيك مقاومت مي
ها و عالئق  ششود كه تداوم ارز زماني ذهن دمكراتيك پديدار مي

متنوع و رقيب را در جامعه به رسميت بشناسيم، يعني آن زمان كه اعتقاد 
و خطاهايي كه به   ها و آزمايش يابيم مصالحه و احترام به رويه مي

ناپذيري چيزها گره خورده است به احتمال زياد بيش از  بيني پيش

مصون از  چون و چرا يا ادعاي دانشي شدن به دستورات اقتداري بي تسليم
كند. اين تغيير در آگاهي انسان عميق و  خطا پيامدهاي مطلوب را ايجاد مي

ناپذير است. اگر قرار است دمكراسي در  اي برگشت به نحو اميدواركننده
حكومتي استبدادي  موفق شود، بايد با جنبشي از درون به پيش رانده 

ي  ر از آستانهشود. و شاخص گويا در ارتباط با توانمندي جنبش براي عبو
ها و بازيگران اصلي در  استبداد به دمكراسي اين است كه آيا سازمان

كنند. با نبود  جنبش هنجارهاي دمكراتيك را بين صفوف خود رعايت مي
هاي روشن اين امر، اين امكان وجود خواهد داشت كه جنبش در  نشانه

ي  ه گفتهصورت موفقيت خود فقط شكل و واژگان استبداد را تغيير دهد. ب
ها يا  مهاتما گاندي روح دمكراسي مستلزم تغيير قلبي و نيز تغيير در شكل

يا در دوران گذار از   نهادهاي حكومت است. رفتار رهبران سياسي در آستانه
اينكه آيا اين   استبداد به دمكراسي شاخصي كليدي است براي {تعيين}

  د يا خير.امكان وجود دارد كه هنجارهاي دمكراتيك ريشه بگيرن
  

  هاي انتخاباتي يا ليبرالي دمكراسي

هاي انتخاباتي و ليبرالي در هر بحثي از دمكراسي در  تمايز بين دمكراسي
هاي  مند از حق راي در دمكراسي جهان معاصر مهم است. شهروندان بهره

هاي  كنند. حق راي در تمامي دمكراسي انتخاباتي حاكمان را انتخاب مي
هاي هجدهم و نوزدهم به اقليتي از كل جمعيت  هاستقراريافته در سد

كند و از  محدود بود. برعكس، دمكراسي ليبرالي حق راي را همگاني مي
هاي متنوع هستند،  ي منافع و ارزش حقوق تمامي شهروندان، كه نماينده

براي رقابت كردن از طريق بحث و مجادله، بسيج و تحرك اجتماعي و 
كند. سفر از دمكراسي متكي بر حق  صيانت مي نمايندگي فراتر از انتخابات

راي محدود به دمكراسي ليبرالي متكي بر حقوق {فرايندي} طوالني و 
ي سرشار از عذاب و رنج اين  وخيز بود. هر دمكراسي باليده تاريخچه پرافت

هاي باليده، پيش از آغاز مبارزه براي  سفر را دارد. در تمامي دمكراسي
هاي مدني و استقالل قضايي  و مذهبي آزادي برابري نژادي، جنسيتي

ي كنوني، به استثناي  محكم و استوار تثبيت شده بود. در خاورميانه
اسرائيل (به جز مناطق اشغالي آن) و اخيراً تركيه، هيچ نوع برابري افراد در 

هاي استبدادي به  ي قضايي مستقل وجود ندارد. رژيم مقابل قانون يا قوه
نند گه گويي صاحبان يا مالكان كشور هستند. با اين ك اي عمل مي گونه

هاي دمكراتيك فراتر از {خواست  همه، در سراسر اين منطقه، خواست
برقراري} حكومت اكثريت هستند و، دست كم براي اقليتي از جمعيت، 

المللي به  شامل حفاظت از حقوق بشري است كه از لحاظ بين
  شناخته شده است. رسميت

به عنوان » دمكراسي غيرليبرالي«ي خيزش  بارهفريد زكريا در
 ]6[مطالبي نوشته است.» المللي اي دردسرساز در حيات بين پديده«

دمكراسي ليبرالي به انتخابات منصفانه و آزاد و حكومت اكثريت محدود 
اي  هاي پايه نيست بلكه حق راي همگاني، جدايي قوا و صيانت از آزادي

دهد  گيرد. زكريا نشان مي ذهب را نيز در بر ميمانند آزادي بيان، تجمع و م
ي استبداد  كه چگونه در شماري از كشورهايي كه در فرايند عبور از آستانه

به دمكراسي هستند، انتخابات منصفانه و آزاد به نوعي حكومت اكثريت 
اي را محدود و قيدوبندهاي اجتماعي  را  هاي پايه انجاميده است كه آزادي

كند. تمايزي كه زكريا بين دمكراسي  هاي اكثريت تحميل مي به نام اولويت
ي ليبرالي قائل است، و نيز تفسيرهاي او  گرا و دمكراسي مشروطه اكثريت

تواند رويكردي غيرليبرالي باشد، در تالش براي  گرايي مي كه چگونه اكثريت
درك موانع {استقرار} دمكراسي در كشورهاي استبدادي خاورميانه 

خودمختاري «تند. با اين همه، اين ادعاي زكريا كه صيانت از سودمند هس
و شأن و كرامت فردي در مقابل زور با هر خاستگاهي ــ دولت، كليسا يا 

كننده  دار در تاريخ غرب است، مبهم و گمراه عميقاً سنتي ريشه» جامعه ــ 
است. درست است كه روشنگري اروپايي متفكراني چون ميلتون، ولتر، 

يو، روسو و كانت را پديد آورد كه احترام به خودمختاري و كرامت مونتسك
كردن و عموميت بخشيدن به  ي نهادينه بخشيدند، اما ايده فرد را ارتقاء 

دار نيست. به عبارت  چنين صيانتي نسبتاً متاخر است و سنتي عميقاً ريشه
به نژاد، ي دولت، بدون توجه  تر، دفاع از حقوق انساني به عنوان وظيفه دقيق

جنس، مذهب و قوم، تحولي مربوط به دوران پس از جنگ دوم جهاني 
  است.
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غيرقانوني شد و  1865داري در زادگاه دمكراسي مدرن در سال  برده
هاي پيشين قانوناً به  يك قرن ديگر طول كشيد تا حقوق فردي برده

پي جدايي خود را  سي سي ، ايالت مي1861رسميت شناخته شود. در سال 
موضع ما يكسره در ارتباط با «اتحاد فدرال با اين ادعا توجيه كرد كه  از

شود. كار آن  ترين منفعت مادي جهان ــ تعيين مي داري ــ بزرگ نهاد برده
ترين بخش تجارت  ترين و مهم آورد كه بزرگ نهاد محصولي را به وجود مي

طق ي اقليمي هستند كه به منا ي زمين است. اين محصوالت ويژه كره
استوايي نزديك است و با قانون مبرم و الزم طبيعت هيچكس جز 

توانند آفتاب استوايي را تحمل كنند. اين محصوالت به  پوستان نمي سياه
داري ضربه به تجارت و تمدن  اند، و ضربه به برده نيازهاي جهان بدل شده

اثر آذر نفيسي به  لوليتاخواني در تهرانپس از آنكه كتاب  ]7[»است.
ها راه يافت، بسياري از منتقدان ادبي از اينكه كتاب  ترين هرست پرفروشف

شود تعجب كردند و حتي خشمگين  در ايران آزادانه خوانده نمي لوليتا
كنند اين است كه والديمير ناباكوف،  شدند. اما چيزي كه آنان توجه نمي

ر توانست ناشري را براي انتشا نمي 1954، در سال لوليتاي  نويسنده
ي ناشري فرانسوي و  كتابش در آمريكا يا بريتانيا بيابد. اين كار بر عهده

نسخه از  5000ي آثار پورنوگرافي، انتشارات المپيا، افتاد تا  كننده عرضه
هنوز  1955ها پس از انتشارش در سال  لوليتا را چاپ كند. اين كتاب سال

ي كثيف و غيراخالقي ممنوع بود و در انگلستان و اياالت متحد به عنوان اثر
شد. متاسفانه، خانم نفيسي نه در كتابش به اين نكته اشاره كرد  تقبيح مي

ها پس از انتشار آن داشت. جيمز مديسون و  اي كه با رسانه و نه در مصاحبه
ي سركوب يا خودكامگي ناشي از حكومت اكثريت در  توكويل درباره

ي  كراسي غيرليبرالي پديدهطور خالصه، دم دمكراسي هشدار داده بودند. به
  جديدي نيست؛ عمالً هنجاري است پيش از برآمد دمكراسي ليبرالي.

زكريا معتقد است كه دولت قوي، قدرت متمركز و آرايش ساختاري 
هاي {دمكراسي} غيرليبرالي يا  نامناسب براي تسهيم قدرت، ريشه

ان در تو هاي جديد و نوظهور است. هرچند نمي كمبودهاي ديگر دمكراسي
ها موانع رفتاري و فرهنگي  اهميت اين متغيرها بيش از حد تاكيد كرد، آن

كه  دهند. هنگامي در مقابل پيشرفت دمكراتيك را مورد توجه قرار نمي
ي استبدادي خاصي خواستار حقوق  نيروهاي اپوزيسيون در جامعه

خود گرايانه را در ميان  هاي استبدادي و فرقه دمكراتيك هستند اما گرايش
هاي كمبود  گذارند، آنگاه ضروري است كه براي درك علت به نمايش مي

اي بايد از متغيرهاي عيني يا ساختاري فراتر  دمكراسي در چنين جامعه
رفت. زيرا بدون ابرازِ مشخصِ تعهد پايدارِ نيروهاي به ظاهر طرفدار 

باوري سياسي و فرهنگي، سقوط رژيم استبدادي فقط  دمكراسي به كثرت
تواند شكل و مبناي منطقي رسمي استبداد حاكم را تغيير دهد. ناتواني  مي

يد صدام حسين،  هاي عراقي براي ايجاد ائتالفي موثر پيش از خلع تبعيدي
ها براي جلب حمايت اياالت متحد به  ي مانورهاي برخي از آن به عالوه
ها  آن شد كه اي تلقي مي شان، بايد نشانه سياسي شخصي  طلبي دليل جاه

اي  هاي فرقه بندي هاي خُرد و پاي بعيد است در عراق پس از صدام اولويت
انگيز  شان را تابع مقتضيات ملي عراقي دمكراتيك كنند. ناكامي غم يا قومي

حسين در سازش با يكديگر و به نفع جمعي  مخالفان تبعيدي صدام
شتر آنان باور، ناشي از عدم شناخت اين ضرورت نبوده است زيرا بي كثرت

هاي طوالني در آمريكا و اروپا  افرادي بسيار فرهيخته و قابل بودند كه سال
  زندگي و كار كرده بودند.

  اسالم و دمكراسي

ي اسالمي منوط به ليبراليزه كردن اسالم به  اجراي دمكراسي در خاورميانه
عنوان نظامي اخالقي و فرهنگي است. در اين بستر، ليبراليزه كردن به 

رشد مشروعيت عمومي تفسيرهاي متنوع و رقيب متون و  معناي
پيرايي {رفرماسيون} و روشنگري راه را براي  هاي مذهبي است. دين فرمان

فكر دمكراسي در غرب باز كرد. تحوالت مشابهي در جهان اسالم در جريان 
ي دمكراسي طي پنجاه سال  هاي مسلمانان به جاذبه ي واكنش است. گستره

سطح نظري و عملي، از طرد كامل تا انطباق ليبرالي با آن را گذشته، در دو 
ترين بحث در جهان اسالمي معاصر بين كساني  گرفته است. مهم در بر مي
اسالم را به معناي دقيق كلمه كامل و ابدي » حقيقت وحياني«است كه 

هاي معين قوانين  دانند، و كساني كه خواستار اصالح در برخي از جنبه مي
  هاي اسالمي هستند تا به مقتضيات زندگي مدرن پاسخ دهند، و  نو دكتري

كنند و به تفسير آن در  كساني كه با قرآن چون متني زنده برخورد مي
نسل كنوني  ]8[پردازند. شناختي معاصر مي بستر دانش علمي و جامعه

اي را در مورد اسالم  سابقه هاي بي كنندگان مسلمان باب بحث مباحثه
كنند، در  مسلمانان مؤمني، كه در كشورهاي اسالمي زندگي مياند.  گشوده

اندازها را مورد  واكنش خود به چالش دمكراتيك معاصر طيفي از چشم
  دهند. تصديق قرار مي

ها، دمكراسي  باورترين مسلمانان معروف به جهادي ترين يا لفظ راديكال
دا طرد اي ضداسالمي تلقي و آن را به عنوان غصب حكومت خ را برنامه

ها معتقدند قرآن و كردارهاي حضرت محمد شامل نظام  كنند. آن مي
اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعي به نام شريعت براي تمامي رفتارهاي 

اي نياز نيست. عالوه بر اين،  انسان است و بنابراين به قانون جداگانه
ترتيب اند كه هنجارها و قوانين آسماني اسالم ابدي است و به اين  مدعي

هر تالشي براي تعديل يا تابع قرار دادن آن ذيل تفسيرهاي در حال تكامل 
كننده است و در بدترين حالت توهين به مقدسات  در بهترين حالت گمراه

است. القاعده، طالبان و وهابيون عربستان سعودي طرفداران اين نوع تفسير 
ي  ربارهاز اسالم هستند. در كران ديگر طيف {نظرات} مسلمانان د

هاي مسلماني قرار دارند كه اغلب خود را با  دمكراسي، دمكرات
هاي مسلمان، مانند  كنند. دمكرات هاي اروپا مقايسه مي مسيحي دمكرات

باوري سياسي در  گراي كثرت همتايان مسيحي خود، مدافعان عمل
اي  دانند، نه شيوه شان هستند. آنان مذهب را ايماني شخصي مي كشورهاي
هاي  ي} زندگي. در يك دهه و نيم گذشته، دمكرات يار براي {ادارهتمام ع

هاي قانونگذاري در  هاي انتخاباتي براي تصاحب كرسي مسلمان در رقابت
اند. در تركيه در  بنگالدش، تركيه، اندونزي، مالزي و پاكستان شركت كرده

هاي پارلمان  درصد از كرسي AKP( 66( ، حزب عدالت و توسعه2002سال 
به خود اختصاص داد. حزب عدالت و توسعه كه يك تشكل دمكراتيك  را

ي اروپا در آورد. در  خواهد تركيه را به عضويت اتحاديه اسالمي است، مي
كه ائتالف دمكراتيك  )PAN(، حزب وكالت ملي 2004اندونزي در سال 

هاي انتخابات پارلماني را از آن خود كرد.  درصد كرسي 53اسالمي است، 
كار، ليبرال و چه سوسياليست در  هاي مسلمان، چه محافظه دمكرات
باوري سياسي را مورد تاييد قرار  هاي اقتصادي خود، كثرت سياست

دهند و افراد يا احزاب سكوالر را به عنوان رقبايي برابر و مشروع در  مي
ي اين  پذيرند. دولت كنوني تركيه نماينده مبارزه براي قدرت و نفوذ مي

« دهد،  مي است. شايد همانطور كه پروفسور نصر نشان ميديدگاه اسال
اي تعلق دارد كه از  هاي اسالمي به آن دسته ي سياست احتماالً آينده

اي  گويند، اما در چارچوب برنامه ها و اخالقيات اسالمي سخن مي ارزش
  ]9[»سياسي كه با رشد و ترقي در شرايط دمكراتيك جفت و جور باشد.

گرايان قرار دارند ــ  هاي مسلمان، اسالم دمكراتها و  بين جهادي
ها و افرادي كه طرفدار ايجاد يا بازگشت نظم اجتماعي اسالمي هستند  گروه

يا قوانين اسالمي  شريعترود حاكمان مطابق با  كه در آن انتظار مي
هاي  تواند ديدگاه ي تفسير شريعت مي حكومت كنند. چون گستره

باور/ابدي را در خود بگنجاند، معاني ضمني عملي  روانه/تحولي تا لفظ ميانه
گرا  گرايي در هر كشور اسالمي و از اين گروه تا آن گروه اسالم اسالم

گراها ديدگاه يكدستي از اسالم يا  متفاوت است. به اين ترتيب، اسالم
ها اوضاع و احوال  آن  ي سياسي تجديدحيات اسالمي ندارند. محرك برنامه

گرايان در سياليت و ابهام موضع  شان است. تنوع اسالم  امعهي ملت يا ج ويژه
يابد. در دوران پس از  ي ايده و عمل دمكراسي بازتاب مي ها در باره آن

گرا در خاورميانه طرفدار انتخابات  هاي اسالم جنگ سرد، بسياري از گروه
عنوان روشي براي كسب قدرت دولتي شدند. مثالً، در سال   دمكراتيك به

 ي شيعيان لبنان اعالم كرد: اهللا، رهبر معنوي جامعه ، شيخ فضل1992
هاي معيني خواستار  ايم. جريان عطفي در عمل سياسي رسيده ما به نقطه

ترين مسير براي كسب قدرت بودند. اكنون گرايش  انقالب به عنوان كوتاه
هاي اسالمي در جهان سود بردن از تمامي وسايل موجود است كه  جنبش
  ] 10[اي شركت در انتخابات و سياست است.به معن

ي نجات ملي اكثريت قاطع  ، جبهه1992در انتخابات الجزاير در سال 
آرا را كسب كرد و فقط دخالت نظامي مانع از تبديل الجزاير به حكومتي 
اسالمي شد. اقدام نظامي به جنگ داخلي انجاميد كه جان حدود هفتاد 

المسلمين، نيز  گرايان مصر، اخوان اسالم] 11[هزار شهروند الجزايري را گرفت.
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طور  اند. به هاي انتخاباتي بيان كرده تمايل خود را به مشاركت در سياست
رود كه اگر انتخابات آزاد در مصر برگزار شود،  كلي گمان مي

گرايان در  المسلمين بيشترين ميزان آراء را كسب خواهد كرد. اسالم اخوان
دهندگان نشان  ي چشمگير خود را براي راي لبنان و عراق نيز جاذبه

هاي زمامدار  گرايان عليه رژيم ي اسالم اند. در مقابل اين تغيير در مبارزه داده
گرايان در  ترسند كه پيروزي اسالم قدرت، نيروهاي طرفدار دمكراسي مي

هاي انتخاباتي باشد. اين  هاي انتخاباتي {به معناي} پايان سياست رقابت
كند،  حزبي باز مي هاي چندحزبي راه را براي حكومت تك استايده كه سي

هايي در آلمان و ايتالياي پيش از جنگ جهاني دوم دارد. امروز،  پيشينه
تواند در شماري از كشورهاي خاورميانه رخ دهد كه  تحول مشابهي مي

شوند.  نيروهاي طرفدار دمكراسي خواستار انتخابات و حق راي عمومي مي
ي  حلي مناسب براي اين دوراهه مكراتيك، انديشيدن به راهاز ديدگاه د

ها،  ناسازمند دشوار است. ما اسالم خوب و بد، درست و غلط نداريم. جهادي
كنند. در واقع،  هاي مسلمان اسالم را كژديسه نمي گرايان و دمكرات اسالم
ي آنان تفسيرشان را از قران و شريعت بر مكاتب سنتي حقوق الهي  همه
كنند. هر گروه مدعي تبارشناسي است كه قدمت آن به اوايل  ار مياستو

هاي  رسد. براي هواداران ديدگاه ي حضرت محمد مي اسالم و روايات و سيره
هاي قرآن يا رجوع به شواهد تاريخي در تاييد  قول از آيه رقيب آوردن نقل

هاي  ي چالش شان درباره هاي عمومي يا مواضع شان از دكترين تفسير مرجح
ها روبرو هستند، روالي عادي  هايشان با آن معاصري كه مسلمانان و ملت

هاي مقدس يهوديان و مسيحيان تفسيرهاي متنوع  است. قران مانند كتاب
هاي مدرن در  هاي مقتضي به چالش و حتي متناقضي از شريعت يا پاسخ

  گيرد. هاي مذهبي سنتي را در بر مي برابر رويه
هاي قرآني و سنت اسالمي،  اهيم ضمني فرمانبر سر مف  در مجادله

پژوهاني است كه اين  ترين موضع به نفع دمكراسي از سوي دانش نويدبخش
برند كه فقط يك تفسير راستين از اسالم وجود دارد.  ايده را زير سوال مي

ها معتقدند كه معاني اسالم در ذهن ماست و ذهن ما محصول زمان و  آن
آموخته در  اي ميان مومنان دانش حمايت فزاينده مكان است. اين موضع از

ايران برخوردار است. عبدالكريم سروش متفكر ايراني است كه آثار 
ها و   چشمگيري در مشروعيت بخشيدن به تفسيرهاي چندگانه به دكترين

  قوانين اسالمي نوشته است.
، تمام نويسندگان مسلمان ايران كه به تغيير 1979پيش از انقالب 

كار، چه ليبرال چه راديكال، مدعي  مند بودند، چه محافظه اعي عالقهاجتم
بودند كه تنها يك اسالم راستين وجود دارد. با توجه به ماهيت فراگير 
اسالم به عنوان نظامي اعتقادي، تصور سازگاري اسالم سياسي و برخوردار 

و زنان  از معنايي يكتا با هنجارهاي دمكراتيك دشوار بود. بسياري از مردان
برداري  ي بهره معتقد در ايران پس از استقرار جمهوري اسالمي، با مشاهده

اند. سروش و ديگر متفكران  اسالم در توجيه استبداد عميقاً نوميد شده
مسلمان و ليبرال، چه روحاني چه غيرروحاني، راهنمايي پرارزش را براي 

م با رهانيدن كتاب تواني آورند. ما مي مسلمانان معتقد و متحير فراهم مي
اش يا رهانيدن خود از بند كتاب  وسطايي مقدس از بند متوليان قرون

مقدس با ستم مذهبي مبارزه كنيم. برخي از ايرانيان راه دوم را پيش 
اند و استبداد مذهبي راه اول را براي ديگران ضروري ساخته است.  گرفته

مظهر گسست   دورنماي سروش گامي نوآورانه در اين جهت است، زيرا
ي اسالمي پيشاانقالبي در ايران است. وي اين دليل معتبر  كيفي با انديشه
كند كه قران مسئوليت تفسيرش را به هيچ عامل يا كارگزاري  را مطرح مي
كند و هيچكس حق ندارد چنين مرجعيتي را به نمايندگي از  وگذار نمي

خويش است و  مؤمنان بپذيرد. به اين ترتيب، هر فرد مؤمن خود قاضي
پذيرش ] 12[ي مستقيم برقرار كند. ا تواند با امر ناشناختني رابطه خودش مي

ي  تواند در رشد قالب ذهني دمكراتيك در جامعه عمومي اين ايده مي
تواند برهان كارآمدي  اسالمي سهم چشمگيري داشته باشد. همچنين مي

دقيقاً چيزي است ي روحانيت استبدادي باشد. اين  فريبانه عليه نفوذ عوام
كه در اروپا در عصر روشنگري رخ داد. خداباوراني مانند روسو و الك به 

ي خداناباوراني چون ولتر و هيوم در اين تحول نقش داشتند.  همان اندازه
توانند اهميت اين رويكرد را  كساني از ما كه حساسيت مذهبي ندارند نمي

سيع ايرانياني كه ايمان در مذهبي بودن درك كنند. اما براي اكثريت و
هاي چندگانه و در حال تكامل از  مذهبي دارند، آموزش احترام به ديدگاه

شدن  اي در اجتماعي  كننده موضوعات مذهبي يا فرهنگي، گام تعيين
دمكراتيك است. عالوه براين، بايد پاسخ به اسالم به عنوان يك ايدئولوژي 

ال بدهد. فعالين و متفكران رو و ليبر سياسي راديكال را  اسالم ميانه
گرا و چه ليبرال، توانايي محدودي براي نفوذ  گرا چه چپ سكوالر، چه راست

ي متوسط و جمعيت روستايي  در تهيدستان شهري، اقشار پاييني طبقه
  ها بيانگر اكثريت وسيع مردم در جهان اسالم هستند. دارند. اين گروه

  
  
  

  
 

  معماي اسالم

ي اسرارآميز حكومت در جهان اسالم است.  نمونهجمهوري اسالمي ايران 
اين كشور تاريخ فرهنگي و سنت فكري متمايزي دارد اما حيات سياسي 

ي متوسط و  مدرن آن به سركوب، استبداد، پراكندگي طبقه
هاي ليبرالي  ناپذيري ايدئولوژيك و مذهبي مبتالست. گروه انعطاف

رو  گراي راديكال و مذهبي ميانه گرا و نيز نيروهاي اسالم ناسيوناليست و چپ
گرا توانستند مسير  حمايت كردند اما روحانيون اسالم 1979از انقالب 

انقالب را كنترل كنند و نخستين حكومت ديني را در جهان مدرن استقرار 
گرايان ايران در كسب قدرت دولتي،  ي اسالم سابقه بخشند. موفقيت بي

و سياسي مخالفان سكوالر آن، ي ايدئولوژيك  عالوه بر وضعيت آشفته
اهللا خميني به عنوان رهبر جنبش  ي آيت عمدتاً ناشي از ظهور غيرمترقبه

ي  ، جنبش ضدشاه عمدتاً پديده1970و  1960هاي  ضدشاه بود. در دهه
  اي پيش هاي توده اي و اعتصاب هاي توده ي متوسط بود اما تظاهرات طبقه

گراها، به ويژه روحانيون  الم، اس1979ي  ژانويه 16از فرار شاه در 
ها مسلط شوند و به تدريج حاميان  پوپوليست، را قادر ساخت تا بر خيابان

سكوالر و مدرنيست انقالب را به حاشيه بكشانند يا حذف بكنند. طنز اين 
گراها كه بسيج شد،  تهيدست شهري اسالم  موقعيت در آن است كه بخش

گراي نيازهاي  افعان ليبرالي يا چپاز همبستگي فرهنگي يا اجتماعي با مد
  سياسي خود دركي نداشت.  اقتصادي يا حقوق

مخالفانِ پراكنده و از لحاظ ايدئولوژيك متنوعِ سكوالر ايراني در قرن 
ي كشور و از  گذشته، در آشكار ساختن فساد و بيرحمي رهبران خودكامه

هنوز بايد  ها اند. با اين همه آن شان موفق بوده رو كاهش مشروعيت اين
بديلي كارآمد را در برابر استبداد حاكم ايجاد كنند. اين امر عمدتاً ناشي از 

كدام از  ناكامي مخالفان سكوالر در تشخيص اين موضوع است كه هيچ
ها از آن حمايت مردمي كافي برخوردار نيست  هاي موجود در ميان آن گروه

ا همچنين اين واقعيت ه ي ملي بدل شود. آن كه به بازيگر متنفذ در صحنه
ي موضوعات اجتماعي،  شان درباره گيرند كه تنوع مواضع را ناديده مي

اقتصادي و سياسي پيامد تغيير اجتماعي بنيادين و بنابراين ويژگي پايدار 
انداز سياسي مدرن ايران است. عالوه بر اين، تا فروپاشي كمونيسم و  چشم

ديگر فاسد و استبدادي، افشاء جمهوري اسالمي به عنوان يك حكومت 
اي از فعالين اپوزيسيون و مبلغان روشنفكر آنان چنان در  بخش عمده

هاي عملي  ندرت به واقعيت طلب بودند كه به ادعاهاي ايدئولوژيك خود منزه
توان  كردند. علت اين گرايش مسلط را نمي در سرزمين بومي خود توجه مي
ي حكومت منتسب كرد.  رانههاي سركوبگ به نبود آزادي سياسي يا سياست

، دانشجويان ايراني ضدشاه در اورپا و 1979زيرا دو دهه پيش از انقالب 
ناپذيري  آمريكا به همان نوع رفتار مستبدانه، پراكندگي و انعطاف

  شان در داخل مبتال بودند. ايدئولوژيك همتايان
به تا زمان فروپاشي اتحاد شوروي و تبديل چين  1940ي  از اوايل دهه

گراي ايران ستايشگران و مقلدان  مائوييسم بازار، متفكران و فعاالن چپ
ي  طرفانه شهرها در اردوگاه سوسياليستي بودند. تبليغ بي يكي از آرمان

دمكراسي به عنوان شكلي از حكومت در آثار ايدئولوژيكي و ژورناليستي 
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ان هاي رقيب در جريان دو دوره گشايش نسبي در اير احزاب يا گروه
) هيچ است. به همين ترتيب، حتي در 1980ـ1979و  1953ـ1941(

هاي دانشجويي در خارج از كشور، كه نمايندگان و  انتشارات سازمان
هاي سياسي ايراني به مدت بيست سال پيش از انقالب  هوادارانِ گرايش

خورد.  اند، هچ دفاعي از دمكراسي به چشم نمي ها فعال بوده در آن 1979
برخي از نويسندگان و افراد ليبرال، چه در داخل و چه در خارج از يقيناً، 

ي گفتمان عمومي تبديل  كشور، كوشيدند تا موضوع دمكراسي را به برنامه
هاي پيش  كنند، اما نتوانستند توجه فعاالن را جلب كنند. در واقع، در دهه

و   هاي رهبران متنفذ چپ ، در جزوات و سخنراني1979از انقالب 
شد.  باور برخورد مي ي دمكراسي كثرت گرايان، با نظر تحقير به ايده ماسال

ي استقالل ملي و احياي هنجارهاي  مبارزه با امپرياليسم، استقرار دوباره
، گفتار اپوزيسيون راديكال »زدگي غرب«اجتماعي سنتي يا رسوا كردن 
و كنترل انحصاري حكومت ايران  1953رژيم شاه را بين كودتاي سال 

  فرا گرفته بود. 1981گراها در سال  توسط اسالم
، مخالفان شاه، استبدادش را 1979يك ربع قرن پيش از انقالب 

كردن كشور به  محكوم و او را به چپاول و اتالف درآمدهاي ملت و وابسته
اي نوشته انتشار يافت كه عمدتاً  كردند. مجموعه اياالت متحد متهم مي

شان را عليه سلطنت موثق  داشت كه ادعاي قدر مدرك لفاظي بود اما آن
سازد. منتقدان ديكتاتوري سلطنتي به كرات و با شور و حرارت و واژگاني 

ي پايدار  كردند، اما عمالً هيچ توجه شاعرانه آزادي و استقالل را ستايش مي
اي آزاد چه بايد  مندي به اين مسئله نداشتند كه براي ايجاد جامعه يا نظام

كردند  گراها، گمان مي گراها و چپ مخالفان شاه، به ويژه اسالمكرد. بيشتر 
كه هنگامي كه حكومت شاه از بين برود و آنان اين امكان را بيابند كه بر 

شان از تاريخ و سياست  » علمي«يا » مقدس«كشور حكومت كنند، دانش 
اي آزاد، مستقل و عادالنه بسازند. در  سازد تا جامعه ها را قادر مي آن
، برخي از ايرانيان اين خياالت را زير سوال 1970و  1960هاي  ههد

چه » علمي«يا » مقدس«خواستند بدانند صاحبان حقيقت  بردند و مي مي
دركي از آزادي و عدالت دارند، اما صداي آنان فراتر از محافل كوچكي از 

گرايان قدرت  شد. هنگامي كه اسالم شدت مرعوب شنيده نمي شهروندان به
تر از پيشينيان خود از كار درآمدند، و  تصاحب كردند، بيرحمرا 

شد مسئوليت  دهنده آن بود كه نمي ي اين تحولِ تكان ترين جنبه دردناك
هاي خارجي گذاشت، وضعيتي كه در تاريخ مدرن  آن را به گردن قدرت

كشور جديد بود.  باورنكردني بود كه استبداد باستاني با چه سرعتي خود را 
كرد كه گويي مصون از خطا و فراتر  يد كرد. شاه فقيد چنان رفتار ميبازتول

هاي  از قانون است، و مقامات حكومتي پيرامون او و نيز كساني كه رسانه
كردند، هرگز فرصت را از دست  اي تحت كنترل دولت را هدايت مي توده
ن دادند كه تصويري را كه شاه از خود ساخته بود تاييد كنند. به همي نمي

اش چنان به مقام  اهللا خميني توسط پيروان روحاني و عامي ترتيب، آيت
اولوهيت رسيده بود كه هر نوع ترديدي درباره نظراتش، حمله به جمهوري 

گرفتند وحي منزل و  شد. هر تصميمي كه اين دو مرد مي اسالمي تلقي مي
ليحضرت بدون ايراد بود. شاه به كرات در اسناد رسمي و اخبار به عنوان اع

همايوني، شاه شاهان، نور آريايي، بنيانگذار تمدن بزرگ و فرمانده بزرگ 
اي كه  اهللا خميني، از همان لحظه شد. و آيت نيروهاي مسلح توصيف مي

جاي شاه را كرد، رسماً به امام امت، بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران، اميد 
انگيز در  اوم شگفتي مومنان ملقب شد. اين تد مستضعفان جهان و فرمانده

ي  مدح و ستايش عمومي اين دو مرد، با وجود تفاوت عظيم در نحوه
  ها. شان با جهان، شرحي است گويا از حيات سياسي ايراني پرورش و تماس

ي  مند از اعتبار انقالبي در دوره هاي بهره هنگامي كه به مواضع گروه
كه همگي  گيريم كنيم، فقط اين نتيجه را مي تأمل مي 1981ـ1978
شدت ايدئولوژيك بودند  ها به خواه و ضد دمكراسي ليبرالي بودند. آن بيشينه

گيري از واژگاني پوپوليستي خود را چون مدافع ستمكشان به  و با بهره
كشيدند. هر بار هم با ديدگاهي مثبت اصطالحاتي چون  تصوير مي

 بردند، مقصودشان را به كار مي» دمكراسي مردم«و » دمكراتيك«
كشورهايي مانند چين، كوبا، آلباني و اتحاد شوروي بود. مراجع تاريخي 

گراها به قرن هفتم ميالدي محدود بود كه حضرت محمد و امام علي  اسالم
در قدرت بودند. توجه به اين نكته مهم است كه بيشتر رهبران و 

ها معتقداني فرهيخته و مومناني صادق به  نويسندگان در اين گروه

تا  1953هاي  شان بودند. حجم عظيمي مطلب بين سال هاي ژيايدئولو
توان يك مقاله را يافت كه توسط يك  نوشته شد، اما به زحمت مي 1979

ي اپوزيسيون آن زمان نوشته شده باشد و در آن  پرسشي از  رهبر برجسته
به طراحي سيا چنين  1953اين دست را مطرح كرده باشد كه چرا كودتاي 

طور خالصه، نسلي از ايرانيان مخالف در  موفق شد. بهساده و راحت 
زدايي از حكومت شاه كار بزرگي انجام دادند، اما نتوانستند از  مشروعيت

ها و كمبودهاي سياسي كه كودتا را ممكن ساخت، بياموزند. بهاي  ضعف
شان در مواجهه با  پذيري اين ناكامي همانا آشفتگي، پراكندگي و آسيب

  رايي پس از سقوط شاه بود.گ ي اسالم حمله
  

  
  

  مبارزه براي دمكراسي در جمهوري اسالمي

زمان در فرهنگ سياسي ما وارد  به بعد، سه گفتمان هم 1979از انقالب 
يافتن تفسيرهاي چندگانه از  شد: گفتمان دمكراسي، گفتمان مشروعيت

توان عناصري از اين سه گفتمان را در  اسالم و گفتمان حقوق بشر. مي
نگارهاي دوران پيش از انقالب يافت،  هاي برخي از متفكران يا وقايع شتهنو

ها در ميان  مندي به اين گفتمان اما عمالً هيچ تعهد پايدار يا نظام
روشنفكران ايراني يا مخالفان متشكل ديكتاتوري پهلوي وجود نداشت. 
مبارزان مسلح، چه ماركسيست چه اسالمي، از لحاظ ايدئولوژيكي چنان 

توانستند هيچ تصوري از اين داشته باشند كه  جانب بودند كه نمي به قح
ي  گرايي مذهبي به آينده موضوعات مربوط به حقوق، دمكراسي و كثرت

گراها به هدف انقالبيِ واقعيت كاركردي  ايران مربوط خواهد بود. اسالم
گونه اين حقيقت  بخشيدن به استقالل قضايي ايران رسيدند؛ و به اين

ن را تاييد كردند كه استقالل كاركردي يك كشور ضروري است اما به روش
  هيچ وجه شرط كافي براي پيشرفت دمكراسي نيست.

اند مخالفان خود را تا سر  ساالران ايران نتوانسته برخالف رژيم شاه، دين
شان مرعوب كنند. مخالفان اجازه ندارند كه آزادانه متشكل  كردن حد ساكت

هاي عمومي تشكيل بدهند، اما آنان از اينترنت و خطوط  شوند يا گردهمايي
كنند تا  هاي خارجي استفاده مي تلفن براي تماس با راديو و تلويزيون

برانگيز بيان كنند و رژيم را مورد  ي موضوعات جنجال نظرات خود را درباره
رود كه زبان فارسي (پس از انگليسي، چيني و  انتقاد قرار دهند. گمان مي

يايي) چهارمين زباني باشد كه در سطحي گسترده در اينترنت مورد اسپان
ميليون ايراني كاربر آنالين هستند و انتظار  5گيرد. تقريباً  استفاده قرار مي

 75هاي آينده به سرعت رشد كند. بيش از  رود كه اين رقم در سال مي
اي نويس و تارنماي فارسي وجود دارد كه در اروپا و آمريك هزار وبالگ
ي قضاييه  اهللا محمود شاهرودي، رييس قوه رويند. آيت سرعت مي شمالي به

اسب تروايي كه «جمهوري اسالمي، اينترنت را چنين توصيف كرده است: 
بيان و   اينترنت، وسيله] 13[»كند. سربازان دشمن را در شكم خود حمل مي

رژيم و  توان سانسورش كرد، چالشي را در مقابل ارتباط كه به دشواري مي
شود كه بيش از  ي مردمي روبرو مي كند. رژيم با توده منتقدانش مطرح مي

شوند، و مخالفان كه  ها و ادعاهاي گزافش باخبر مي ها، حيله پيش از كاستي
كنند، بايد نشان دهند كه  خود را دمكراسي اعالم مي  عمالً همگي اولويت

  شان هستند.  الر حاكم بر وطنسا بديلي راستين و موثر در برابر نظام سياسي دين
ها و تبادل آراي طرفداران دمكراسي در تارنماهايي كه  كيفيت نوشته

هاي  پذيرند، بسيار برتر از برنامه هايي را از ديدگاه متنوع يا مخالف مي مقاله
اي به رژيم  انداز ويژه هاي مستقر در خارج از كشور است كه از چشم شبكه

آنجلس  اي در لوس هاي ماهواره لويزيونكنند. يك دوجين ت حمله مي
مستقرند، شهري كه تقريباً نيم ميليون ايراني در آن ساكن هستند و به 

ايي طيفي از  هاي ماهواره ايرانجلس شهرت يافته است. اين كانال
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كنند و بيست و چهار ساعته براي  هاي سياسي را نمايندگي مي ديدگاه
هاي  كنند. ظاهراً در ايران بشقاب المللي برنامه پخش مي بينندگاني بين

هاي ايراني اين  اي غيرقانوني هستند اما بسياري از خانواده ماهواره
شوند.  ي خود كار گذاشته مي بام خانه اي را در پشت هاي ماهواره بشقاب

المللي در دانشگاه  اي/بين پور، استاد ارتباطات توده چنانكه يحيي كمال
آسمان ايران به لحاظ الكترونيكي توسط  فضاي«پوردو عنوان كرده است 

اي كه از اياالت متحد و ديگر  بيشمار عالئم راديويي، تلويزيوني و ماهواره
گيرند مورد تجاوز قرار گرفته است.... اين  كشورهاي جهان سرچشمه مي

سيمي، پيوند الكترونيكي  هاي بي عالئم همراه با اينترنت، فاكس و تلفن
پور در  كمال ]14[»كنند. ي جهاني برقرار مي ي دهكده همردم ايران را با بقي

هاي  هاي بحث و ارتباط مستقيم تلفني تلويزيون يك بررسي از برنامه
آنجلس، پي برده است كه گفتگوهاي ارزشمند يا  ماهورايي مستقر در لوس

هايي كه جامعه ايران يا اپوزيسيون رژيم با آن  ي چالش برانگيز درباره تأمل
عجيب نيست كه در «نويسد:  ها بسيار ناچيز است. او مي ت در آنروبرو اس

، "دمكراسي"كننده از  ايي ايران، ميزبان و تلفن قلمرو تلويزيون ماهواره
گويند اما تعداد اندكي به  سخن مي "همبستگي"و  "تساهل"، "آزادي"
كنند كه  در  ها فراموش مي رسد كه آن  كنند. به نظر مي ها عمل مي آن

هاي داخل و خارج  كردار نيست. ايراني ل نهايي دوصد گفته چون نيمتحلي
ايران، بايد از عرش اعالي خودساخته و موهومي خويش پايين بيايند و در 

پور در ادامه  كمال] 15[»ي تاريخ نگاهي طوالني و انتقادي به خود بكنند. آينه
ي چگونه ا كامالً روشن نيست كه اين يازده كانال ماهواره«نويسد:  مي
ها  توانند به كار خود ادامه بدهند. مالكان و گردانندگان اين كانال مي

كنند كه با سيا، رضا پهلوي يا جمهوري اسالمي ايران  يكديگر را متهم مي
ها منابع درآمد  شوند؛ هيچكدام از آن ها حمايت مي رابطه دارند و توسط آن

من حتي به تارنماهاي هر اند.  و حمايت خود را براي بينندگان روشن نكرده
ي رسالت، فلسفه،  ام اما هيچ اطالعاتي درباره كانال در اينترنت سر زده
پور  ي كمال در مطالعه ]16[»شان پيدا نكردم. هاي منابع درآمد يا وابستگي

هاي مالي از طريق تحكيم و  پيشنهاداتي عملي براي برخورد با محدوديت
  ارائه» كيفيت و محتواي كلي برنامه«ء هاي موجود براي ارتقا همكاري كانال

تا  4تواند زمان معيني ( اي معيني مي و يا اينكه، كانال ماهواره«شده است. 
هاي گوناگون اختصاص دهد. به اين ترتيب، در منابع و  ساعت) را به گروه 6

شان را كاهش  شوند و مشكالت مالي ادعايي امكانات واحدي شريك مي
گذرد و  پور مي ي كمال از زمان انتشار نتايج مطالعه سه سال ]17[»دهند. مي

اي ايران در  هاي ماهواره هاي كانال اي در بهبود محتواي برنامه هيچ نشانه
  ارتباط با مسائل عمومي مشاهده نشده است.

، در يك سخنراني در برابر 2006ژوئن  19پرزيدنت بوش در 
اعالم كرد  United States Merchant Marine Academyالتحصيالن  فارغ

ميليون دالر براي كمك به  75امسال بيش از «كه دولت وي قصد دارد 
گشايش {فضاي سياسي} و آزادي مردم ايران اختصاص دهد. اين وجوه به 

هاي راديويي و تلويزيوني براي مردم ايران را  دهد تا برنامه ما اجازه مي
قوق بشر و بهبود ببخشيم. وجوه فوق در جهت كمك به مدافعان ح

  ]18[»ي مدني ايران در نظر گرفته شده است. هاي جامعه سازمان
مند است كه به آرمان دمكراسي در ايران ياري  اگر اياالت متحد عالقه

هاي ديگري غير از اعطاي پول به فعاالن حقوق بشر  برساند، بايد بكوشد راه
خارج از  هايي كه اين فعاالن در داخل و ي مدني بيابد. چالش يا جامعه

اي با كمبود پول ندارد يا اين رابطه  ها روبرو هستند، هيچ رابطه كشور با آن
بسيار ناچيز است. و مروجان دمكراسي در ايران با پذيرش كمك مالي از 

  شوند. اياالت متحد يا هر حكومت ديگر اشتباه بزرگي مرتكب مي
وري تصميم ابرقدرت آمريكا در اعطاي پول به عناصر مخالف در كش

متخاصم، كه روشي است معروف، به ندرت اقدامي آشكار بوده يا به طور 
خاص مورد تصويب كنگره قرار گرفته است. تنها دليل منطقي براي علني 

ها يا افراد معيني است كه مايلند  كردن اين برنامه، كمك به گروه
هاي ضدرژيمي خود را با سياست آمريكا هماهنگ سازند. چنين  فعاليت
ها يا مهاجران اجرا شود. هيچ گروه  تواند ميان تبعيدي اي تنها مي هپروژ

معتبري در داخل كشور چنين كمكي را نخواهد پذيرفت. اين احتمال 
رود كه كمك مالي اياالت متحد به عناصر مخالف ايران به نحو  بيشتر مي

اعتبار كردن منتقدانش به كار رود تا  موثرتري توسط رژيم ايران براي بي
  كنندگان اين پول. وسط دريافتت

بنا به نظر كارل ويك و ديويد فينكل، خبرنگاراني كه از تهران گزارش 
گويند اقدام بوش شكاف ميان كساني  در اينجا فعاالن مي«كنند،  ارسال مي

كنند ــ و با دقت  هاي بيشتر كار مي را كه در داخل ايران براي آزادي
اي را در نظامي  تغييرات فزايندهكنند تا  اقدامات خود را تنظيم مي

هاي ايراني  باور ايجاد كنند ــ و رويكرد ناهنجار بسياري از تبعيدي كليت
گذاران واشينگتن هستند، نشان  به فرمان سياست  كه اغلب گوش

بشر كه در ايران زندگي  ي حقوق برجسته  عماد باقي، فعال ]19[»دهد. مي
ما در اينجا هم تحت فشار جناح «ند. ك كند، اين اظهارنظر را تاييد مي مي

ي قضاييه هستيم و هم تحت فشار جورج بوش احمق؛ او  تندرو در قوه
خواهد به برقراري دمكراسي در ايران كمك كند، به اين  گويد مي  مي
 ]20[»كشيم. دهد و ما در اينجا اذيت مي هاي خارج كشوري پول مي گروه

گذاران گروه مدافعان حقوق بشر ابوالفتح سلطاني، وكيل و يكي از بنيان
ي صلح نوبل، نظر آقاي باقي را تاييد  ي جايزه همراه با شيرين عبادي برنده

متاسفانه، بايد بگويم كه اين امر اثر منفي دارد نه مثبت. اين «كند:  مي
دانيم، كه يك راه براي برخورد با فعاالن  ي ما مي چيزي است كه همه

هاي خارجي  ها روابط مخفي با قدرت نند آنحقوق بشر اين است كه ادعا ك
ي ما  كند و براي جامعه هاي ما را محدود مي دارند. اين امر به شدت فعاليت

سال گذشته آقاي سلطاني هفت ماه در زندان  ]21[»بسيار خطرناك است.
ها فاش كرده بود كه موكالنش در زندان كتك  بود چرا كه براي روزنامه

  هاماتي كه به او وارد شد، جاسوسي براي اياالت متحد بود.اند. از جمله ات خورده
ايرانياني كه مايل به دريافت وجوه حكومت اياالت متحد براي اجراي 

هاي سياسي آن هستند، چه تبعيدي چه مهاجر، به سه گروه متفاوت  فرمان
مند  ها كساني هستند كه به پول بادآورده عالقه تعلق دارند. بخشي از آن

گويند  يچ تعهد يا وابستگي سياسي مطمئني ندارند. هر چه ميهستند و ه
هاي دولت بوش و  دهند براي خشنود ساختن ايدئولوگ يا انجام مي

ي  راستي واشينگتن است تا راهبردهاي رسمي نحوه هاي دست البيست
كردن اين بودجه رعايت شود. دومين گروه شامل كساني است كه   هزينه
خواهند نقش احمد چلبي و  ها مي اي دارند. آن انههاي سياسي متعصب انگيزه

ها  هاي پيش از اشغال عراق توسط آمريكا ايفا كنند. آن شركاء را در سال
خواستار تغيير رژيم به هر قيمتي از جمله به كار گرفتن زور هستند و 

شان در ايجاد رژيم  سياست اياالت متحد را ابزاري براي تحقق روياي
كارهاي  بينند. آنان مانند نومحافظه در ايران ميپساجمهوري اسالمي 

واشينگتن كه ايشان را به نمايندگان نيروهاي اپوزيسيون ايران ترفيع 
كند و  گذارند كه هدف وسيله را توجيه مي اند، بر اين نظر صحه مي داده

ي سهولت تغيير رژيم در ايران يا حمايت فرضي  اند درباره همواره آماده
در داخل ايران اطالعات خالف بدهند، دروغ بگويند و مبالغه مردمي از آنان 

كنند. گروه سوم از تبعيديان و مهاجران ايراني كه به بذل و بخشش اياالت 
مند هستند، شمار كوچكي از فعاالن صادق حقوق بشر هستند  متحد عالقه

دهنده  س سياسي تا زماني كه عامل هديه كه در گرفتن هدايايي با انگيزه
بينند. اعتقاد  ارشان دخالت نكند، هيچ تنگناي اخالقي يا سياسي نميدر ك

دارند كه چون درگير افشاء و مستندسازي نقض حقوق بشر در ايران 
هستند، هيچ اهميتي ندارد كه چه هدف يا چه اوضاع و احوالي منجر به 

اين افراد، بعيد   نيت ي اين وجوه شده است. با وجود حس تخصيص اوليه
ي وضعيت حقوق  چيزي مهمي به كارهاي چشمگيري كه دربارهاست كه 

الملل،  بشر در طول بيست و هفت سال گذشته توسط پژوهشگران، عفو بين
المللي حقوق بشر و گزارشگران  بان حقوق بشر، فدراسيون بين ديده

كميسيون حقوق بشر سامان ملل و فعاالن مستقل حقوق بشر چه در داخل 
نجام شده، بيفزايند. عالوه بر اين، هر گزارش حقوق چه در خارج از كشور ا

ها و ديگر  بشر كه به پول حكومت آمريكا آلوده باشد، توسط بيشتر ايراني
شود. علت اين است كه معيار  مردم خاورميانه با شك و بدبيني بررسي مي

ي اياالت متحد در نشان دادن نگراني خود نسبت به نقض حقوق  دوگانه
ه ويژه در خاورميانه، براي همه شناخته شده است. بشر در جهان، ب

گيرند از حكومت اياالت متحد كمك مالي  مخالفان ايراني كه تصميم مي
بگيرند، شايد بتوانند تصميم خود را به نام كمك به پيشرفت سياست 

http://dialogt.de/



  بشر  حقوق اعالميه جهاني روز سال شصتمينبه مناسبت 

٢١٨  102 ي آرش شماره

گيرند كه  آمريكا نسبت به ايران توجيه كنند اما بشدت تحت فشار قرار مي
  اند. شان عمالً نقش داشته د دمكراسي در سرزمين مادرينشان بدهند در پيشبر

زايش و رشد دمكراسي نياز به طرح و رفتاري دمكراتيك دارد. مروجان 
ساالري  توانند اثبات برنامه يا قصد خود را به نابودي دين دمكراسي نمي

حاكم مشروط كنند. كافي نيست كه در گفتار و نوشتار هنجارهاي 
نيم. مروجان دمكراسي بايد چنين تعهدي را در دمكراتيك را تصديق ك

شان را هدايت  اي كه موضوعات دروني و بيروني هاي سازماني و شيوه شكل
رسد كه فعاالن سياسي در  كنند به نمايش بگذارند. امروزه به نظر مي مي

داخل كشور، كه آرمان دمكراسي را به وظيفه و رسالت خود بدل كردند، از 
ترند. به نظر  گمان آزادانديش ها بي آموزند. آن خود مي اشتباهات پيشينيان

رسد كه فروپاشي الگوهاي توتاليتري و ورشكستگي اخالقي جمهوري  مي
گرايانه  وزي مستقالنه و عمل اسالمي زنان و مردان جوان ايراني را به انديشه

كننده است، هر چند چالشي كه با  هدايت كرده است. اين امر بسيار دلگرم
وبرو هستند ترسناك است. زيرا آنان آرزو دارند كه از حكومتي آن ر
قانون به نظامي سياسي متكي بر هنجارهاي حقوق بشر برسند. به اين  بي

ترتيب، برخالف دوران پيش از انقالب، دفاع از دمكراسي ليبرالي به 
ساالري بدل شده  ي مركزي گفتمان سياسيِ مخالفان روحانيت درونمايه

كنند كه هرگز در ايران مرسوم  ز واژگاني سياسي استفاده مياست. آنان ا
گرا و جستجوگر بسيار متفاوت از زبان سياسي  نبوده است. اين زبان عمل
هايشان است. اينترنت اين امر را  ها و مادربزرگ پدر و مادرها و پدربزرگ

كنند ممكن ساخته است تا در  براي ايرانياني كه در خارج زندگي مي
ي مدافعان  شان شركت كنند و به مثابه دمكراتيك نويدبخش وطنگفتگوي 

  المللي عمل كنند. ي بين نيروهاي طرفدار دمكراسي در جامعه
ي دمكراسي در ايران، متمايز از جنبش ضدرژيم، به توانايي  رشد پروژه

شان  هاي دمكراتيك درون صفوف مروجان دمكراسي براي ايجاد نگرش
ورت، شايد بار ديگر شاهد جايگزيني شكلي از ص وابسته است. در غيراين

استبداد با شكلي ديگر باشند. سه حوزه موضوع وجود دارد كه الزمست 
مروجان دمكراسي در ايران به آن توجه سيستماتيكي بكنند تا موانع ذهني 

ي دمكراتيك را برطرف كنند.  شدن ايده و رفتاري در مقابل رشد و نهادينه 
است. فعاالن سياسي ايران  نگرش به سياستاط با نخستين حوزه در ارتب

هاي دمكراتيك، ضمن آنكه هميشه نياز به  بايد تشخيص بدهند كه سياست
اصالح و شفافيت بيشتري دارد، فعاليتي است متمدنانه كه هدفش آشتي و 

شده  هاي دمكراتيك تنها بديل شناخته حل و فصل كشمكش است. سياست
بايد بياموزيم كه كشمكش منافع و باورها ويژگي در برابر استبداد است. ما 

اين است كه چنين   دائمي جوامع مدرن است و كاركرد اصلي سياست
وفصل و مديريت كند و يا بر  آميزي حل مجادالتي را با وسايل مسالمت

ها چيره شود يا به حداقل برساند. در ايران و كشورهاي ديگري كه  آن
ادي و دخالت خارجي در مسائل تاريخي طوالني از حكومت استبد

گرانه  ورزي توطئه ي سياست، انديشه شان دارند، ديدگاه مسلط درباره داخلي
است. اين ديدگاهي است كه تبيين رويدادهاي سياسي را همچون بازي 

داند. رهبران جمهوري  شده و به نحو مرموزي كنترل شده مي بندي مرحله
آميز،  هاي نيرنگ عنوان سياستهاي مخالف را به  اسالمي منظماً سياست

كنند. كساني كه با تصميمات آنان مخالفت  خائنانه يا متظاهرانه تقبيح مي
اند.  هاي خارجي هستند يا توسط آنان اغفال شده كنند، يا عوامل قدرت مي
ي   كنند كه فقط خادمان ازخودگذشته هاي حاكم بر ايران ادعا مي اهللا آيت

نوع سكوالر و هم از نوع مذهبي، يا وجود  مردم هستند. مستبدان هم از
دانند چگونه يك  كنند مي كنند يا ادعا مي هاي مشروع را انكار مي كشمكش

  ها خاتمه دهند. بار براي هميشه به آن
بسياري از مخالفان رژيم ايران گرايش دارند كه رويدادهاي نامطلوب را 

موز داخلي نسبت هاي خارجي يا بازيگران مر هاي پنهان قدرت به برنامه
پسندكردن  بدهند. اين نگرش نسبت به سياست يا رويدادهاي سياسي، عامه

ها را در جامعه يعني كشمكش عالئق،  درك عقالني يا تجربي از كشمكش
آميز ديدن  سازد. ديدگاه ديگري كه با توطئه ها و باورها را دشوار مي ارزش

خش نامطلوب سياست ارتباط نزديكي دارد، اين است كه مسئول چر
شان هستند. شاه فقيد در  ها يا عوامل رويدادها در داخل كشور خارجي

 المللي هاي نفتي بين حالي مرد كه قاطعانه معتقد بود سيا و شركت
  اهللا خميني نيز، چه در تبعيد چه در سرنگوني او را طراحي كرده بودند. آيت

رد مگر آنكه ي اجتماعي يا سياسي اشاره نك قدرت، هرگز به هيچ مسئله
داد. موضوع يا تفسير غالباً تكراري در  ها نسبت مي علت آن را به خارجي

اي ايراني در خارج  هاي ماهواره ميزگردهاي تلويزيوني يا راديويي كانال
متضمن اتهام يا سوءظن به وجود يك توطئه است. همگرايي طنزآميز 

حسين اين  اميد طالبان و صد منافع بين ايران و اياالت متحد در خلع
ي خاورميانه ايجاد كرده است كه دولت بوش و  برداشت را در منطقه

هاي حاكم بر ايران عمالً شريك هم هستند. مارس گذشته، مجري  اهللا آيت
 The Opposite«يك ميزگرد پرطرفدار در تلويزيون الجزيره به نام 

Direction «متحد  از بينندگان برنامه پرسيد كه آيا ايران را دشمن يا
دهنده  پاسخ 1374درصد از  70دانند. بيش از  اياالت متحد در عراق مي

 ]22[ايران را متحد آمريكا دانستند.
نگرش نسبت به دومين حوزه موضوع براي فعاالن دمكراتيك به 

مربوط است. چون اغلب در ايران اعالم شده است كه قانون اراده و  قانون
قانون را چون مشت سركوبگر يا ابزار ها  خواست مستبد است، اكثر ايراني

درك به كردارهاي دولت استبدادي،  دانند. اين واكنشي است قابل دولت مي
ي قانون. در تمامي  اما عادت غيردمكراتيك خطرناكي است نسبت به ايده

گيري همگاني و حقوق بشر به معيار  هاي باليده، پيش از آنكه راي دمكراسي
دل شود، حكومت قانون نهادينه شده بود. هاي دمكراتيك ب نقد سياست
ي  ي رفتاري يا نگرشي كشورهايي كه در حال عبور از آستانه چالش عمده

استبداد به دمكراسي هستند، عدم تجربه از حكومت قانون است. مدافعان 
قانوني دولت،  دمكراسي در ايران نبايد به عنوان گريزگاهي در شكايت از بي

ي  ي حكومت قانون محدود كنند. ما بايد ايدهخود را به خواست برقرار
شود، در مركز عقيده و مرام  قانوني را كه به طور مشروع وضع مي

  دمكراتيك خود قرار دهيم.
ي فعاالن دمكراتيك قرار  ي موضوع كه بايد مورد توجه سومين حوزه

هاي استبدادي  مربوط است. حكومت نگرش ما نسبت به دانشبگيرد، به 
دانند و هركس كه حق انحصاري آن را براي  د كه حقيقت را ميكنن ادعا مي

دانند يا او را آدم با  تعريف و كاربرد حقيقت زير سوال ببرد، يا گمراه مي
ها كاربرد دانش را نسبي، وابسته  كنند. در مقابل دمكرات سوءنيتي تلقي مي

ات ديگران و دانند. بنابراين، رقابت با نظر به قراين و تابع تغيير و تعديل مي
ها شرط ضروري فرمانروايي  ها و سياست ي ايده برقراري بحث عمومي درباره

در سپهر سياسي   ها و دانش دمكراتيك است. اعتقاد به حادث بودن ارزش
هاي  ي اساسي آموزش دمكراتيك بدل شود. بسياري از ايراني بايد به جنبه

شرايط عيني  طرفدار دمكراسي درك شناختي مشتركي دارند كه چگونه
نفع، و دستگاه قهري  هاي ذي هاي اجتماعي ـ اقتصادي، گروه مانند نابرابري

كند. اما چيزي كه ظاهراً به نحو  شان مقاومت مي استبداد در برابر آرزوهاي
ي  سرمايه«ي  اند اين امر است كه به عنوان گروه در زمينه كافي درك نكرده

شان  بر موانع ذهني مبارزه براي غلبه» هيجان دمكراتيك«و » فرهنگي
اي دارند. اگر مروجان كنوني دمكراسي ايران  ه كنند كمبود تعيين

هاي پيشينيان خود اجتناب كنند،  ها و ناكامي خواهند از دلسردي مي
شدت مورد نياز است. در ژوئن  انگيز به پاسخي سازنده به اين واقعيت غم

ي، زنداني سياسي كه هفده سال داشتم، به مالقات خليل ملك 1954
كه محمد  1953معروف، در زنداني در تهران رفتم. ده ماه از كودتاي 

گذشت و ملكي، روشنفكر و  مصدق نخست وزير را سرنگون كرده بود مي
دمكرات اجتماعي برجسته، به دليل اينكه هوادار مصدق بود به بند كشيده  

م كه آيا هرگز لوحانه جواني از ملكي پرسيد شده بود. با آن حالت ساده
شانس ديگري براي زندگي در محيطي دمكراتيك خواهيم داشت. پاسخ 

حتماً دوباره فرصتي به دست خواهد آمد. پرسش واقعي اين است كه «داد: 
بيست و پنج سال براي من » بردن از آن آماده خواهيم بود. آيا ما براي بهره

الزم بود تا  و شكست تراژيك ديگري براي اميد به دمكراسي در ايران
  بينش ارزشمند ملكي را درك كنم.

*  
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  در خدمت شكنجه و كشتار مذهب

  

  ايرج مصداقي

  

   مقدمه:

اي كه پيش رو داريم مذهب در حاكميت،  بر پايه اسناد تاريخي و تجربه
كليساي مسيح، پس از به هاي تاريخي را رقم زده است.  ترين دوره سياه

آنچه كه در كتاب مقدس آمده به سرعت دست گرفتن قدرت، با استناد به 
گر و ظالم  از مقام كليساي شكنجه شده و زجر ديده به كليساي شكنجه

در نظام جمهوري اسالمي كه مقامات آن پيش از به دست تبديل شد. 
گرفتن قدرت با استناد به قرآن و روايات و سيره ائمه و پيامبر اسالم يك 

كردند پس از به دست  . صحبت ميو..» عفو«، »عدالت«، »رحمت«سره از 
ها با استناد به همان قرآن و روايات و  گرفتن قدرت، ورق برگشت و آن

سيره محمدي، خشم و كين، عداوت و دشمني و شقاوت و بيرحمي را 
  العين خود قرار دادند و از هيچ بني بشري نگذشتند.  نصب

دم ايران ي حاضر قصد بررسي نقش مذهب در زندگي روزمره مر در نوشته
هاي مختلف اين پديده و تأثيرگذاري آن  را ندارم. تالش من بازكردن جنبه

آيد تنها به  در زندگي افراد جامعه نيست. همانطور كه از عنوان نوشته بر مي
پردازم. چرا كه  ها مي استفاده از مذهب به عنوان ابزار سركوب در زندان

گذرد، پيشتر توسط  مي هاي جمهوري اسالمي چه در زندان آن جواز شرعي
هاي دستگاه جنايت آفريني  مقامات مذهبي نظام صادر شده است. پايه

  پايه شرع و تعاليم آن استوار شده است. ها نيز بر  رژيم در زندان
  

  » كاله شرعي«شريعت كارخانه توليد 

قدرتمندان در لباس مذهب جنايات خود را تحت لواي رواج اخالق در 
ترين جنايات خود  دشمنان خدا پيش برده و براي فجيعجامعه و مبارزه با 

خون كسي را "گفت:  اند. مسيح مي هاي مذهبي جور كرده نيز توجيه
و اربابان كليسا، به ظاهر براي نمايش اطاعت خود از فرامين  "نريزيد

كردند، به صالبه كشيدن و  كه مجرم معرفي مي مسيح، براي مجازات كساني
  كردند!  سوزاندن را اجتهاد مي

اسالمي مدعي هستند در  مقامات سياسي، قضايي و امنيتي جمهوري 
گويند بلكه  كنند؛ آنان راست مي شان كسي را شكنجه نمي هاي زندان

  كنند. مي» عقوبت«و » تعزير«مجرمان و دشمنان خدا را 

كنند، بلكه ابتدا از  ها به هنگام كسب اطالعات هم كسي را شكنجه نمي آن 
جايي كه   ها بگذارد. از آن خواهند كليه اطالعاتش را در اختيار آن  زنداني مي

در  "دروغگويي"شود كه اطالعاتي ندارد، او را به جرم  زنداني مدعي مي
دهند.  محضر خدا و نمايندگانش روي زمين، مورد تنبيه و تعزير قرار مي

و  بردارد "دروغگويي"شود تا زنداني دست از  اين كار، آنقدر تكرار مي
محمد محمدي ها را بر زبان آورد. از اين روست كه  آن مورد نظر  "حقيقت"

« گويد:  گيالني، يكي از بلندپايگان قضايي رژيم در سه دهه گذشته مي
ها جان هم بدهند كسي ضامن  دهد حتا اگر زير تعزير آن اسالم اجازه مي

  )1(» نيست كه عين فتواي امام است.
كه حداكثر يك  "حد"نبايستي از مجازات  "تعزير"طبق موازين شرعي، 

گران  صد ضربه تازيانه است، بيشتر باشد. رعايت اين موازين، دست شكنجه
بندد. مقامات قضايي، براي گشودن  را براي اعمال فشار روي زنداني مي

كاله «گران و تشديد فشار روي زنداني با استفاده از يك  دست شكنجه
كند، به شكنجه گران اجازه  عنا پيدا ميكه به دليل قدرت شرع م» شرعي

دادند كه بعد از هر بار تعزير، متهم را از تخت شكنجه باز كنند و سؤاالت 
قبلي را دوباره بپرسند. چنانچه وي پاسخ يكساني داد، دوباره وي را تعزير 

   كنند.
پاكي "برند و به خاطر رواج  دست به تعزير مي "بشريت"ها براي نجات  آن 

در ها  كنند. آن پاك مي "دشمنان خدا"زمين را از لوث وجود  ،"و طهارت
خويش هم   هيچ شرايطي نيازي به رعايت همان اصول خودساخته

تواند مورد  شان به راحتي مي بينند؛ چرا كه اين اصول بر اساس منافع نمي
اي به خاطر صدور  از همين رو است كه در دوره تفسير و تأويل قرار گيرد.

دختران باكره، قبل از اعدام دستور تجاوز به آنان را صادر جواز مرگ 
ها  كردند تا هم مشكل صدور حكم اعدام را حل كنند و هم از رفتن آن مي

  به بهشت جلوگيري كنند. 
ها براي اين كه به اعمال خود قداست بخشند و نشان دهند كه بر ايمان  آن

و يا كفن و  "ان خدادشمن"كنند، از دفن اجساد  خود تا كجا پافشاري مي
ها را در گورستان مسلمانان به  آن دهند  ها نيز ابا دارند و اجازه نمي آن دفن 

  خاك بسپارند. 
مقامات جمهوري اسالمي با استفاده از فرهنگ مذهبي حاكم بر  

هاي وسيعي از جامعه و براي قداست بخشيدن به انواع و اقسام  بخش
، "االرض مفسد في"ذهبي مانند هاي بيرحمانه، به عناوين م مجازات

و...  "مرتد"، "منافق"، "كافر"، "ملحد"، "باغي"، "محارب با خدا"
  شوند.  متوسل مي

توان با داليل شرعي نوجواني را  شود چگونه مي گاه اين پرسش ايجاد مي
اش كمك مالي در اختيار  اي فروخته و يا از پول توجيبي كه تنها نشريه

توان فردي را كه در  را اعدام كرد؛ چگونه مي هاي سياسي گذاشته گروه
خنديده و يا شيريني پخش كرده مقابل  60شهريور  8تير يا  7روزهاي 
  ي اعدام قرار داد؟ جوخه

ها به سادگي  آن با دستاويز قرار دادن متون مذهبي، پاسخ ساده است. 
د با گاه كه ضرورت ايجاب كر آنتوانند هر گونه جنايتي را توجيه كنند.  مي

بن علي و ياران  كه به منظور خونخواهي حسين  "زيارت عاشورا"توسل به 
ولَعنَ اللَّه عمرَ بنَ سعد ولَعنَ اللَّه شمراً «گويد:  جا كه مي او سروده شده؛ آن

بن خدا لعنت كند عمر  لقتالك، اَسرَجت واَلْجمت وتَنَقَّبت ولَعنَ اللَّه اُمةً
ها را  كند مردمى را كه اسب سعد را و خدا لعنت كند شمر را و خدا لعنت

لعنت "به عنوان » زين كردند و دهنه زدند و به راه افتادند براى پيكار با تو،
هاي سياسي را  حكم به اعدام نوجواني دادند كه روزنامه يكي از گروه "شده

داده بود. همچنين با  ها قرار فروخته بود و يا امكاني را در اختيار آن
گويد:  جا كه مي آن "زيارت عاشورا"دستاويز قرار دادن بخش ديگري از 

تبايعو تشايعينَ وساْلح تدةَ الَّتى جاهصابنِ الْعلى الْعع تعتابو  ماَلّله هقَتْل
الم و عليه الس لعنت كن بر گروهى كه پيكار كردند با حسين الْعنْهم جميعاً

براى كشتن آن  همراهى كردند و پيمان بستند و از هم پيروى كردند
لعنت "حكم بر اعدام تمامي » را ها حضرت خدايا لعنت كن همه آن

هاي سياسي  يعني كساني دادند كه به نوعي به حمايت از گروه "شدگان
در اين تفسير فرقي  ها نشان داده بودند. پرداخته بودند و يا همراهي با آن

لعنت «دايره ها نيست.  ي آن هاي سياسي با هواداران ساده بين رهبران گروه
  توان گسترش داد و احاد مردم را مشمول آن كرد. را همچنان مي» شدگان
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  "عتيق"رحمي و خشونت در عهد  شقاوت، بي

صرفاً به برداشت تفسيرگرايانه مناديان  بخشيدن صبغه الهي به خشونت،
  شود. ر نميمتحجر از اسالم منحص

ترين متن مذهبي و روايتگر سرگذشت پيامبران  به عنوان قديمي "تورات"
النهرين، كنعان و مصر زندگي  كه هزاران سال پيش در بين  و اقوامي

و تقديس   خشونت و شقاوت را كه ويژگي آن دوران بود، تئوريزهكردند،  مي
 . كند مي

رحم و  است پرقدرت، بياسرائيل در تورات، خدايي  خداي بني "يهوه"
گذشت و نمايشگر درك انسان آن دوره از قدرت و عدالت، كه در هيأت  بي

آيد. خداي تورات موجودي است زميني. از شب تا  خدا به تصوير در مي
شود، به نيرنگ روي  گيرد و چون بر او فائق نمي صبح با يعقوب كشتي مي

  آورد مي
ي تكامل خود  ديان در دوران اوليها كه در زمان نگارش تورات، جايي از آن

ديگر  هاي متافيزيكي مرتبط با دنيايي پديده اين كتاب،بردند، در  به سر مي
شوند. مجازات و پاداش عمل كه  قيامت، جهنم و بهشت مطرح نمي از قبيل

است، در همين دنيا به دست  "قانون حمورابي"در واقع نشأت گرفته از 
  شود.   ترين شكل اعمال مي رحمانه او به بيي  پيغمبر خدا و قوم برگزيده

در ها  تورات نه تنها مورد تأييد يهوديان، بلكه مسيحيان نيز هست و قرن
ها، كليساها و مدارس ديني يهوديان و مسيحيان مورد بحث و  كنيسه

  بررسي بوده است. 
است. از داده   باورنكردني هايي رحمي بي به در تورات و آيين يهوديت، يهوه فرمان

(جانشين موسي) و پيروانش به فرمان خدا به  "يوشع بن نوم" جا كه  جمله آن

چه در شهر بود، از مرد و زن و جوان و پير  هر آن«حمله آورده و  "اريحا"شهر 
چه در آن  حتا گاو و گوسفند و االغ را به دم شمشير هالك كردند ... و شهر را با آن

»بود، به آتش سوزاندند.
 
را به فرمان خدا  "حاصور"يا وقتي كه يوشع  و(٢)  

را كه در آن بودند به دم شمشير كشته، بالكُل هالك   همه كساني«تسخير كرد و 
»كرد و هيچ ذي حيات باقي نماند و حاصور را به آتش سوزانيد

 
)3(  

  

  رحمي در عصر جديد خميني، پيشواي شقاوت و بي

و معرف آن است نيز رحم و اي كه خميني، نماينده، شاخص  در ايدئولوژي
  يابد. رود، معنايي واژگونه مي شفقت جايي ندارد و گاه اگر سخني از آن مي

هرچند او بر خالف تفسير تورات به مفاهيمي همچون بهشت و جهنم و روز 
پردازد اما از مجازات  جزاي الهي در آن دنيا معتقد است و به تبليغ آن مي

كند. خميني منطق انبيا را چنين  غفلت نمياي   دنيوي گناهكاران نيز لحظه
  كند: بيان مي

بايد باشند بر كفار و بر كساني كه بر ضد  "اشدا"منطق انبيا اين است كه 
بشريت هستند، بين خودشان هم رحيم باشند. و آن شدت هم رحمت 

  )4(ها.  است بر آن
ب روز مرگ و نيستي و عذا) 5( "اهللا يوم"در شريعت خميني و پيروانش، 

  57اش به مناسبت اولين سالگرد هفده شهريور سال  است. او در سخنراني
، خطوط نظام مورد نظر خود را به روشني ترسيم كرده و از جمله براي )6(

كه فرمان كشتار مخالفان سياسي را مشروع جلوه دهد، با يك شبيه   آن
  گويد:  مذهبي، چنين مي -سازي تاريخي 

شمشير را كشيد و  - سالم اهللا عليه -المومنين يوم خوارج، روزي كه امير«
بود ...  "يوم اهللا"هاي سرطاني را درو كرد، اين هم  اين فاسدها را، اين غده

كنند ملت را،  ها باقي باشند فاسد مي ديد كه اگر اين -عليه السالم  - امام 
  )7( »بود.  "يوم اهللا"، اال بعضي كه فرار كردند؛ اين  تمامشان را كشت

  كند:  پس تأكيد ميو س
ها يك چيزهايي را  روزهايي كه خداي تبارك و تعالي براي تنبيه ملت«

كند، يك  اي وارد مي كند، يك سيلي وارد مي يك زلزله كند، وارد مي
ها هم  كند، كه شالق بزند به اين مردم كه آدم بشويد، اين توفاني وارد مي

  )8( »است. "يوم اهللا"
  كند: ش تصريح ميو در بخشي ديگر از سخنان

طور كه  خواهيم كه دست ببرد، حد بزند، رجم كند! همان ما خليفه مي«
  »)9(  !كرد زد، رجم مي بريد، حد مي اهللا دست مي رسول

حدود "خميني و پيروان او تأثيرات شالق زدن به مردم را كه تحت نام 
  شمارند:  مي شود، از قول پيامبر اسالم چنين بر اجرا مي "الهي

 »مةُ حد من حدود اللَّه خَيرٌ من مطَرِ أربعينَ لَيلةً في بِالد اللَّه . إقا«
جارى كردن يك حد از حدود الهى بهتر است از چهل شب بارش باران در 

  هاى خدا . سرزمين
 .» من عبادةِ ستّينَ سنةً   حد يقام في األرضِ أزكى«

تر از عبادت شصت سال   زمين پاكيزهبرپا شدن يك حد (الهى) در روى 
  است . 

» اللَّه خَطلَم يزَلْ في س ، اللَّه دودن حم دونَ حد تُهَشفاع لٍ حالَتأيما رج
  »ينْزِع  حتّى

هركس با وساطت خود مانع جارى شدن حدى از حدود الهى شود پيوسته 
  . در خشم الهى به سر برد تا آن كه وساطتش را پس بگيرد

بوالٍ نَقَص من الحد سوطاً فيقولُ : رب رحمةً لعبادك ، فيقالُ لَه :   يؤتى«
.  أنت أرحم بهِم منّي ؟! فيؤمرُ به إلى  »النّارِ

آورند. او  (در روز قيامت) حاكمى را كه يك تازيانه از حد كاسته است مى
اين كار را كردم. خداوند گويد: پروردگارا! از روى دلسوزى به بندگانت  مى

شود  فرمايد: آيا تو به آنان از من دلسوزترى؟! آنگاه دستور داده مى به او مى
  )10(0او را در آتش افكنند. 

پيداست كه فرد به خاطر ترحم نسبت به بندگان خدا و كاهش   ناگفته
  شود.  عذاب و مجازات دنيوي گناهكاران، به آتش دوزخ گرفتار مي

اعضاي مجلس خبرگان، ائمه رود كه خطاب به  جا پيش مي خميني تا آن
جمعه سراسركشور و ميهمانان خارجي شركت كننده در سومين كنفرانس 

  گويد:  مي "دهه فجر"داشت  انديشه اسالمي و گرامي
ها را هم بايد بگوييد، اما احكام  نرويد سراغ احكام فقط نماز و روزه، آن«

خوانيد؟ هي  شما آيات قتال را چرا نمي اسالم كه منحصر در اين نيست ...
آيات رحمت را مي خوانيد! آن قتال هم رحمت است براي اين كه 

 )11( » خواهد آدم درست كند. مي
او در فرمان صادره براي كشتار زندانيان سياسي مجاهد در روز ششم مرداد 

  نويسد:  رحمي تأكيد كرده و مي بر اصل بي 67سال 
انديشي است. قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا  هرحم بر محاربين، ساد«

ي انقالبي  ناپدير نظام اسالمي است. اميدوارم با خشم و كينه از اصول ترديد
خود نسبت به دشمنان اسالم، رضايت خداوند متعال را جلب نماييد. 
آقاياني كه تشخيص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شك و ترديد 

باشند. ترديد در مسائل اسالم  "الكفار اشدا علي"نكنند و سعي كنند 
  )12(  .»باشد انقالبي، ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مي

اي مبناي كشتار زندانيان كمونيست نيز قرار  رحمي مطمئناً چنين بي
گرفت. بر اساس چنين دستورالعملي بود كه جنايتكاران، به سادگي حكم 

يمار جسمي و روحي را صادر كرده و از انتقال اعدام زندانيان معلول، فلج، ب
ها با برانكارد يا بر دوش دوستانشان به قتلگاه نيز ابايي نداشتند. به  آن

ي چنين احكامي جنايتكاران پس از فارغ شدن از اعدام روزانه با  پشتوانه
رفتند و پس از انتقال يك دسته از زندانيان به  هاي گل به خانه مي گلدان

  گرفتند.   كردند و جشن مي اي تقسيم مي ريني و نان خامهقتلگاه شي
دهد، روزي كه در آن زندانيان  اهللا به دست مي با تعريفي كه خميني از يوم

به شكل گسترده كشتار  "دشمنان اسالم"و مخالفان سياسي تحت عنوان 
اش براي  " بندگان صالح"شوند و روزي كه در آن دست خدا از آستين  مي

اهللا محسوب  آيد، يوم جازات دشمنان خدا و مفسدين بيرون ميشكنجه و م
  )13( شود. مي

هاي تعيين شده در دين، دستورات الهي هستند كه  جايي كه مجازات از آن
توسط پيامبر، خليفه، امام، نايب امام و بندگان خاص خدا توصيه و اجرا 

تند و نوع هاي معمولي نيس شوند، بنا بر اين مجريان امر انسان شده و مي
هاي معمولي متفاوت است. در اين نگاه اجراي  مجازات نيز با مجازات

مجازات، جزيي از طاعات و عبادات محسوب شده و عدم اجراي آن نيز در 
اين افراد به تعيبر ) 14( شود. دستگاه الهي با كيفر و عقاب مواجه مي

  )15( ».حقند مظهر خشونت «جوادي آملي 
رحم و  كنند، خدايي است بي وانش تبليغ آن را ميخدايي كه خميني و پير

اش عذاب دادن بندگان گناهكار است و  اصلي  گذشت. خدايي كه ويژگي بي
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سختدل براي نيل به آن، دستگاهي مخوف را تدارك ديده است و مأموراني 
  )16( و سنگدل (غالظ و شداد) را در دوزخ به خدمت خود دارد.

  

  گاه الهي جهنم، شكنجه

گاه  زندان و شكنجهغضب و خشم خداوند و ) 17، ( يا جهنمدوزخ 
 و اقسام باليايي وجودها  اخروي گناهكاران است. در آن انواع عذاب

و هفت  داراي هفت درجهنم دارد كه براي عقل ما قابل درك نيست. 
است، هر گناهكاري را  "عادل"جايي كه خداوند  است و از آن )18( طبقه

دهد. منافقين بر  داده عذاب مي  اي خاص قرار طبقهبه مقتضاي گناهش در 
 بدترين، "السافلين اسفل"هفتم يعني    خداوند در طبقه "عدالت"اساس 

هاى  مشركان و كافران، كه در ميدان) 19. (گيرند جاي جهنم قرار مي
اند و در  شده "تباهى"و  "فساد "گرفتار ،"اخالق"و  "عمل"، "انديشه"

دوزخ  جا نيز آتشگيره اند، در آن بوده "انحراف"ه واقع، آتش بيار معرك
  )20( هستند.

در آيات قرآن و روايات مذهبي، مختصات اين دوزخ به روشني 
مشخص شده و بنيادگرايان مذهبي به عنوان نمايندگان خدا روي 

يابي به قدرت و براي حفظ و حراست از آن،  زمين، در صورت دست
ايجاد الگوي زميني آن خواهند  ي خاكي به دنبال در هر كجاي كره

  )21(  رفت.
خميني و انصار او با توسل به اين دسته آيات با زيرپا گذاشتن معيارهاي 
انساني، براي حفظ قدرت جهنم روي زمين را براي تأديب و عقوبت كساني 

  ناميدند، برپا كردند: مي "مفسد"و  "منافق"، "مشرك"، "كافر"كه 
»نَّمهكَفَي بِج و عاسنَار يِهملنُص فونَا ست ينَ كَفَرُوا بِـَايـيرًا إِنَّ الَّذ  تجا نَضكُلَّم

   »الْعذَاب إِنَّ اللَه كَانَ عزِيزًا حكيما؛ جلُودهم بدلْنَـهم جلُودا غَيرَها ليذُوقُوا

ا كافر شدند، كه به آيات م براي آنان كافي است. آنان و شعله و لَهيب جهنّم
كه هر وقت  خواهيم انداخت بطوري ها را در آتش ما به زودي آن

تازه ديگري  هاي شان بپزد و ريخته شود، ما به جاي آن، پوست هاي پوست
نمائيم تا  هاي جديدي مي ها را تبديل به پوست رويانيم و آن پوست مي
  )22(  ) 56و  55آيات  -مزه عذاب را خوب بچشند. (سوره نساء كه اين

هذَانِ خَصمانِ اخْتَصموا في ربهِم فَالَّذينَ كَفَرُوا قُطِّعت لَهم ثياب من نَّارٍ 
 عقَامم ملَهو لُوداْلجو هِمطُوني با فم رُ بِههيص يمماْلح هِمؤُوسقِ رن فَوم بيص

يددنْ حم 
اند و بر سر آنان آب سوزان  قيامت بريده كافران را لباسي از آتش دوزخ به

هاست به آن  آن حميم جهنم فرو ريزد. تا پوست بدنشان و آنچه در درون 
ها مهيا  آن آب سوزان گداخته شود. و گرز گران و عمودهاي آهنين بر سر 

  )21تا  19آيات  -باشد ( سوره حج 
ئكَةُ يضْرِبونَ وجوههم وأَدبارهم وذُوقُواْ ولَو تَرَى إِذْ يَتوفَّى الَّذينَ كَفَرُواْ الْمآل

 .   عذَاب الْحرِيقِ
ها را  آن اگر بنگري سختي حال كافران را، هنگامي كه فرشتگان جان  و

گويند بچشيد طعم عذاب سوزنده  زنند و مي ها تيغ مي آن گرفته و بر پشت 
  )50آيه -را ( سوره انفال 
  تْهم الْملَائكَةُ يضْرِبونَ وجوههم وأَدبارهمفَكَيف إِذَا تَوفَّ

رو شوند هنگامي كه فرشتگان جانشان بگيرند  پس با چه حال سختي روبه
  )27آيه   -ي قهر زنند ( سوره محمد  ها تازيانه آن و بر پشت 

جو مهاها جِبى بِهفَتُكْو نَّمهي نَارِ جا فلَيهى عميح مذَا يو هـ مهورظُهو مهنوب
  ما كَنَزْتُم ألَنفُسكُم فَذُوقُواْ ما كُنتُم تَكْنزُونَ 

روزي كه طال و نقره در آتش دوزخ گداخته شود و پيشاني و پشت و پهلوي 
  )35آيه  - ها را به آن داغ كنند (سوره توبه  آن 

  يسحبونَ إِذ الْأَغْلَالُ في أَعنَاقهِم والسلَاسلُ 
  )71آيه  -شان با غل و زنجير كشيده شود ( سوره مؤمن  هاي چون گردن

إِنَّ شَجرَةَ الزَّقُّومِ طَعام الْأَثيمِ َكاْلمهلِ يغْلي في الْبطُونِ كَغَلْي اْلحميمِ درخت 
كه آن غذا در شكمشان چون مس زقوم جهنم؛ قوت و غذاي بدكاران است. 

 -گونه كه آب بر روي آتش جوشانست. ( سوره دخان آن جوشد. گداخته مي
  )46تا  43آيات 

  يرْسلُ علَيُكما شُواظٌ من نَّارٍ ونُحاس فَلَا تَنتَصرَانِ 
  

  

  
  

هاي آتش و مس گداخته فرود آرد تا هيچ نصرت و  خدا بر شما شراره
  )35آيه  - نجاتي نيابيد (سوره رحمان 

يمٍ ومحومٍ ومي سلَا كَرِيمٍ فو اِردومٍ  لَّا بمن يحلٍّ مظ  
اي از دود و آتش  ها در عذاب باد سموم و آب جوشان باشند. و سايه آن 

آيات  –دوزخ. كه نه هرگز سرد شود و نه خوش نسيم گردد. ( سوره واقعه 
  ) 44تا  42

يتَجرَّعه والَ يكَاد  من ماء صديدوخَاب كُلُّ جبارٍ عنيد من ورآئه جهنَّم ويسقَى 
  يسيغُه ويأْتيه اْلموت من كُلِّ مكَانٍ وما هو بِميت ومن ورآئه عذَاب غَليظٌ 

آشامد، آب پليد  از پي گردنكش عنود آتش دوزخ خواهد بود و آب كه مي
گواراي او نشود و  آشامد و هيچ كه آن آب پليد را پيوسته ميچركين است. 

ميرد تا دائم در عذاب  از هر جانب مرگ به وي روي آور شود ولي نمي
  )17تا  15آيات  - (سوره ابراهيم سخت گرفتار باشد 

گران توجيهات  آيد، شكنجه اي از آن در زير مي و با تكيه بر رواياتي كه شمه
   آفريدند. الزم را براي جنايات خود 

حديث نبوي را كه گفته  ،"تفسير القمي"كتاب شيخ عباس قمي به نقل از 
  )23(آورد:  ي ابوطالب عموي پيامبر است، به شرح زير مي دربارهشود  مي

انّ أهون الناس عذاباً يوم القيامة لرجل في ضحضاح من نار عليه نعالن من 
نار، وشراكان من نار، يغلي منها دماغ كما يغلي المرجل، ما يرى انّ في النار 

 )24( أشد عذاباً منه، وما في النار أحد أهون عذاباً منهأحداً 
ترين عذاب جهنم اين است كه يك جفت نعل از آتش [كفشي از  نآسا

، مغز سرش  ها نعل زنند كه از شدت حرارت آن آتش] بر پاي كافر مي
 جوشد. درست مانند آتشي كه زير ديگ روشن كنند و آب در ديگ به مي

ي اهل جهنم  كند عذاب او از عذاب همه مي آيد. كافر تصور جوش مي
  )25(  ها سبكتر است. ي عذاب كه عذاب او از همه شديدتر است در حالي

ري شهري اولين وزير اطالعات و مسئول دستگاه امنيتي   محمدي
  ميزان"ابن ابوطالب در بخش يازدهم منتخب  جمهوري اسالمي از قول علي

  گويد:  مي "الحكمه
سألوا  كغَلْي الحميم الزَّقُّوم والضَّريع في بطونهِم  ارِ لَما غلىإنَّ أهلَ النّ«

 ويأتيه ، يسيغُه وال يكاد هيتَجرّع ، ديداقٍ وصفاُتوا بشرابٍ غَس ، الشَّراب
 . يتو بمن كلِّ مكانٍ وما هم وتالم 

ه جوش هنگامى كه زقّوم و خار خشك در شكم دوزخيان، همچون آب جوشان، ب
آيد، آب بخواهند؛ پس نوشيدنىِ غساق (خون و چركى كه از پوست تن دوزخيان 

ها داده شود كه آن را با سختى جرعه  جارى شود) و صديد (زردابه و چرك) به آن
  ميرند. گيرد اما نمى نوشند و از هر سو مرگ گريبانشان را مى جرعه مى

بينيد و  ال ذكر شد، نميعيسي مسيح نيز جهنم را متفاوت از آن چه در با
   گويد: مي

لغزش دهندگان و بدكاران را جمع خواهند كرد، و ايشان را به تنور «... 
  )26( »آتش خواهند انداخت، جايي كه گريه و فشار دندان بود.

  گويد:  و يا در جاي ديگري عيسي خطاب به كاتبان و فريسيان رياكار مي
  )27( »عذاب جهنم فرار خواهيد كرد.اي ماران و افعي زادگان! چگونه از «
يابد، عاقبت گناهكاران  كه انجيل با آن پايان مي "مكاشفه يوحناي رسول"

  كند:  را بدين گونه تشريح مي
پرستان  ايمانان و خبيثان و قاتالن و زانيان و جادوگران و بت لكن ترسندگان و بي«

ه آتش و كبريت ي ب و جميع دروغگويان، نصيب ايشان درياچه افروخته شده
   )28( »خواهد بود. اين است موت ثاني.

  مأموران عذاب در جهنم

ويژگي اصلي فرشتگان جهنم خشونت و غضبناكني آنان است. تأكيد بر آن 
شود و به امر خداوند مظهر قهر  است كه رحم و عطوفتى از آنان ظاهر نمى

  و غضبند.
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  بشر  حقوق اعالميه جهاني روز سال شصتمينبه مناسبت 

٢٢٢  102 ي آرش شماره

ن عذاب تأكيد شده ي ويژگي فرشتگا  درباره 6ي   ي تحريم آيه در سوره
  است كه:  

  علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرَهم ويفْعلُونَ ما يؤْمرُونَ  «...
اند و  رحم (غالظ و شداد) فرشتگان عذاب در جهنم بسيار سنگدل و بي

ه را كه چ كنند (در اجراي قهر و غضب) و آن  هيچگاه نافرماني خدا را نمي
  »دهند.  ها حكم شود، انجام مي آن به 

  ي اسراء آمده است:  سوره 97ي  هر چند در آيه
  مأْواهم جهنَّم كُلَّما خَبت ِزدنَاهم سعيرًا، «

اش  شان جهنم است و هرگاه آتش جهنم افسرده شود، ما افروخته مسكن
  »كنيم. مي

  گويد:  قرار داده و ميهمچنين خداوند، اين فرشتگان را خطاب 
» لُكُوهاعاً فَاسرونَ ذعبا سهعلَةٍ ذَرلْسي سف ثُم لُّوهص يمحاْلج ثُم فَغُلُّوه خُذُوه  

بگيريد او را به زنجير كشيد آنگاه در ميان آتشش اندازيد، پس در زنجيري 
 30آيات  -(سوره حاقه .كه درازاي آن هفتاد گز است، وي را در بند كشيد

 )»32تا 
شايد تاثرانگيزترين حادثه براي پيامبر در روايات مذهبي آمده است كه 

ي خود را از  اسالم به هنگام معراج، ديدارش از جهنم بوده است. او مشاهده
  كند:   جهنم چنين بيان مي

ي غالظ و شداد را ديدم چندان كه شمار آن جز خداي نداند، و در  مالئكه«
، فرشتگان غالظ و شداد هر يك مقراضي از  ها ديدم از آتش جا تابوت آن

هاي ديگر  آوردند و به چاه هايي بيرون مي آتش، در دست، و مردم را از چاه
  )29( ...»كرد  كس بر ايشان رحم نمي انداختند ... هيچ

ي مدثر ، تعداد فرشتگان عذاب دهنده نوزده تن ذكر   سوره 30ي  در آيه
  اند) نوزده نفر. . بر آن (موكلتسعةَ عشَرَ علَيهاشده است : 

البته «كند:  هاي رژيم تأكيد مي محمد تقي مصباح يزدي يكي از تئوريسين
ممكن است كه اين نوزده تن، فرماندهان دوزخ باشند و زيردست هر يك 

  )30( »ي ديگر، وجود داشته باشند. هزاران فرشته
، خازن "مالك"هاي  با ويژگيدر روايات مورد قبول شيعيان در ارتباط 

جهنم، از قول پيامبر اسالم كه در معراج به آسمان اول موفق به ديدار او 
ي عظيم، هيأت بسيار زننده، غضبناكي،  جثه«شده بود، از جمله روي 
  )31( »ترشرويي و و ترسناك بودن

پيروان خميني در هيأت مأموران عذاب، جهنمي را كه در روز رستاخيز 
كنند تا دشمنان خدا از عذاب دنيوي نيز  شده، روي زمين بنا مي وعده داده

اي از عذاب  بهره نمانده و پيش از وصل به برزخ و دوزخ ابدي شمه بي
  خداوند را بچشند. 

  

  

  زنان؛  قربانيان اصلي جهنم موعود

ترين ساكنان جهنم هستند  در نگاه معتقدان به اين باور، زنان اولين و اصلي
هاي گوناگون و گاه به خاطر داليلي بسيار پيش پا افتاده به  كه به صورت

ها تماماً در  گيرند. اين مجازات ترين وجه مورد مجازات قرار مي سخت 
باشد. در رواياتي كه  شوهر از سوي زن مي "حقوق"ارتباط با ناديده گرفتن 

ن مردا  اي به مجازات جداگانه شود كمتر اشاره از امامان و پيامبر نقل مي
بندي  هاي زنان در روايات مختلف دسته كه مجازات شده است؛ در حالي

  اند. شده

كند كه  يكي از فقهاي بزرگ شيعه، روايت مي مجلسي، "عالمه"براي مثال 
پيامبر پس از بازگشت از سفر معراج و ديدار از جهنم در پاسخ به فرزندش 

گناه زناني را دند، كه همراه همسرش علي ابن ابوطالب نزد او رفته بوفاطمه 
  كند:  بودند، چنين عنوان مي  كه مورد عذاب خداوند قرار گرفته

يا بنية، أما المعلَّقة بشعرها فإنها كانت ال تغطي شعرها من الرجال، وأما 
التي كانت معلقة بلســـانها فإنها كانت تؤذي زوجها، وأما المعلقة بثدييها 

ي تشد رجالها إلى ثدييها ويداها إلى فإنها كانت تفسد فراش زوجها، وأما الت
ناصيتها وقد سلِّطَ عليها الحيـات والعقارب فإنها كانت ال تنظف بدنها من 
الجنابة والحيض وتستهزئ بالصالة. وأما التي رأسها رأس خنزير وبدنها بدن 
حمار فإنها كانت نمامة كذابة. وأما التي على صورة الكلب والنار تدخل من 

ادةفيها وتخرج م 32( ن دبرها فإنها كانت منانة حسـ(  
دخترم! زني كه از موي سرش آويخته شده بود، موي سر خود را از نامحرم 

پوشاند. زني كه از پستانش آويزان بود، زني است كه از حق شوهرش  نمي
ورزيد. زني كه از زبانش آويزان بود، شوهرش را با زبان اذيت  امتناع مي

خورد، خود را براي ديگران زينت  دن خود را ميكرد. زني كه گوشت ب مي
كرد و از نامحرمان پرهيز نداشت. زني كه دست و پايش بسته بود و  مي

ها بر او مسلط شده بودند، به وضو و طهارت لباس و غسل  مارها و عقرب
كرد و  داد و نظافت و پاكيزگي را مراعات نمي جنابت و حيض اهميت نمي

داد. زني كه كر و كور و الل  مورد اهانت قرار ميشمرد و  نماز را سبك مي
گويد بچه  آورد و به شوهرش مي بود، زني است كه از راه زنا بچه به دنيا مي

بريدند، خود را در اختيار  تو است. زني كه گوشت بدن او را با قيچي مي
سوخت و او امعا و  گذاشت. زني كه صورت و دستاش مي مردان اجنبي مي

خورد، زني است كه واسطه كارهاي نامشروع و  خودش را مياحشاي داخلي 
گرفت. زني كه سرش مانند خوك و بدنش  خالف عفت و عصمت قرار مي

مانند االغ بود، زني سخن چين و دروغگو بود. و اما زني كه در قيافه سگ 
شد، زني خواننده و  بود و آتش از نشيمنگاه او وارد و از دهانش خارج مي

  )33( حسود بود.
 شود:  و از قول پيامبر در مورد دليل عذاب زنان چنين ياد مي

صرْفًا و ال عدالً و ال حسنَةً  أَيما امرَأَة أَذَت زوجها بِلسانها لَم يقْبلِ اللّه منْها
لَ منْ صامت نَهارها و قامت لَيلَها و كانَت أَو منْ عملها حتّى تُرْضيه و إِنْ

... النّار رِد34( ي(  
بيازارد، خداوند هيچ جبران و عوض و  هر زنى كه شوهر خود را با زبان

اگرچه روزش را روزه بگيرد  پذيرد تا او را راضى كند، نيكى از كارش را نمى
داخل جهّنم  و شبش را به عبادت بگذراند، و چنين زنى اول كسى است كه

  خواهد شد....
  و يا: 
جِهاأَيمتَرْفُقْ بِزَو رَأَة لَملْ  ا امتُقْب ما ال يطيقُ لَم و لَيهع رلى ما ال يقْدع لَتْهمح و
أَيما امرَأَة لَم تَرْفُقْ بِزَوجِها و حملَتْه على ما ال يقْدر علَيه و ما ال حسنَةٌ و تَلْقَى  منْها

  )35( حسنَةٌ و تَلْقَى اللّه و هو علَيها غَضْبانُ يطيقُ لَم تُقْبلْ منْها

مدارا ننمايد و او را به كارى وادار سازد كه قدرت  هر زنى كه با شوهر خود
شود و در روز قيامت، خدا را  نيكى قبول نمى و طاقت آن را ندارد، از او كار

  خشمگين باشد. در حالتى مالقات خواهد كرد كه بر وى
يي كه ديدگاه ياد شده براي زنان هيچگونه حق و حقوق سياسي و جا از آن

ي تضييع  ها تنها در حيطه مجازات  ي باشد، كليه اجتماعي قائل نمي
  اند.  شوهر درجه بندي شده "حقوق"

به كرات ذكر شده است و از  "تورات"ي زنان در  مجازات دنيوي ويژه
  است.جا به فقه و فرهنگ اسالمي نيز راه يافته  همان

  شود:   و از قول پيامبر اسالم در سفر معراج روايت مي
  إطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء

   )36. (آگاهي يافتم كه اكثر ساكنان دوزخ زنان هستند
با چنين رويكردي به زن، هنگامي كه اكثر ساكنان دوزخ را زنان تشكيل 

ود، به طور قطع و دهند، وقتي كه قرار است جهنمي روي زمين برپا ش مي
  ترين قربانيان آن خواهند بود.  يقين زنان اولين و اصلي

به خاطر برخورداري از اين نگاه بود كه مردان در زندان خميني آماج اصلي 
گرفت قرار نگرفتند.  صورت مي» قبرها«و » بندقيامت«هايي كه در  شكنجه

دادند اما  ل ميحصار را مردها تشكي با آن كه دو سوم تعداد زندانيان قزل
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ها به واحد مسكوني برده نشد و تعداد مرداني كه در قبرها به  يك از آن هيچ
  بند كشيده شدند، بسيار كمتر از زنان بود.

   

  الهي و زميني فرجام دوزخيان در دارالشفاي

هرچند براي بسياري از اهل جهنم دوزخ هميشگي است؛ اما فرجام بعضي 
جايي كه  دن در جهنم يكسان نيست. از آنمـدت مـان از دوزخيان از نظر

اند و در ديگر  جاي گرفته "موحدين گناهكار"ي اول دوزخ،  در طبقه
اند، برخى از آنان احتمال  طبقات نيز افراد مرتكب گناهان يكساني نشده

  يابند. عفو و رحمت الهي از دوزخ نجاتدارد روزى با توجه به 

وجه به اين مسئله، دوزخ را خميني، بنيانگذار جمهوري اسالمي با ت
  نويسد:  ناميده و مي "رحمت در صورت غضب" 

جهنم، باطنش صورت لطف و رحمت الهى است كه براى تخليص مومنان 
زيرا كه  ;ها به سعادت ابد، چاره منحصره است آن معصيت كار و رساندن 

را   است كه در ايام عمر، آن فطرت مخموره صافيه انسان، چون طاليى
ها و  كوره و مخلوط به مس نموده باشيم. بايد آن طال را با مغشوش

الناس «هاى ذوب كننده، خالص نمود و از غل و غش، بيرون آورد:  آتش
فطرتشان  ] پس جهنم براى كسانى كه37» [معادن كمعادن الذهب والفضه

باشند، رحمت است  نشده و به كفر و جهود و نفاق نرسيده  كلى محجوب به
  )38. (در صورت غضب

كردن (مؤمنان در دوزخ ) در حقيقت، شقاوت و  عذاب«در نگاه خميني 
گناهكار، قطعاً دارالشفاى الهى  بدبختى نيست زيرا دوزخ نسبت به موحدان

روحى و  هاى است؛ چون سبب پاك و خالص شدن ايشان از بيمارى
  )39. (»گردد هاى ظلمانى مى كدورت

كه  ى ناتوان و ضعيف، با انواع آالمىها دادن انسان  خميني در توجيه عذاب
  گويد:   بينى شده است، مي در جهنم پيش

جهنم رحمتى است در صورت غضب، براى كسانى كه لياقت رسيدن به 
شود نبود، هرگز  و تطهيراتى كه در جهنم مى دارند. اگر تخليصات سعادت 

  )40ند. (ديد روى سعادت را آن اشخاص نمى
هاي جمهوري اسالمي همچون دوزخ الهي  زندانبا چنين نگاهي به جهنم، 

زندانيان،  "دارالشفا"كنند. در اين  آغاز به كار مي "دارالشفا"به عنوان 
  شوند كه نياز به درمان دارند. به زعم زندانبانان، شكنجه بيماراني تلقي مي

آميز و  رغم صورت خشونت شوند علي و عذابي كه زندانيان  متحمل مي
نظام را در بر دارد. اين  "رحمت" و  "لطف"در باطن  آن،  رحمانه بي

  و تنها راه  درمان است. "چاره منحصره"ها  شكنجه
گران حكم دكتر و روانپزشك را دارند كه از  شكنجه "دارالشفا" در اين

. پردازند طريق اعمال خشونت ظاهري به مداواي باطني بيماران خود مي
)41(  

همچون دوزخ الهي يكسان نيست و  "الشفادار"مدت ماندن بيماران در اين 
گردد به ميزان پيشرفت بيماري در فرد. بـسـيـار روشـن اسـت كـه  بر مي

كشد و  باشد، مداواى آن نيز به درازا مى  و بدخيم هـر چه بيمارى مزمن
اى در  تعداد گناهان خويش به اندازه گـنـاهـكـاران، نـسـبـت به ابعاد و

  يابند. مت كامل روحى خويش را بازمانند كه سال دوزخ مى
   

  عذاب دنيوي، عاملي براي تخفيف عذاب اخروي 

خميني به عنوان بنيانگذار و رهبر مذهبي جمهوري اسالمي در سخنراني 
به مناسبت ميالد پيامبر اسالم و والدت امام  1363آذر  20خود در تاريخ 

و لشگري  جعفر صادق در حضور سران قواي سه گانه و مسئوالن كشوري
   گويد: جمهوري اسالمي، مي

كند. اساس جهنم، انسان  آتش طلوع مي -ذات انسان -... از باطن خود 
شود بر شدت و مدت عمل، بر  است، و هر عملي كه از انسان صادر مي

افزايد. اگر يك كافري را سر خود بگذارند تا آخر  شدت و مدت عذاب مي
كند، بسيار  كه براي او پيدا ميعمر فساد بكند، آن شدت [و] آن عذابي 

باالتر است از آن كسي كه جلويش را بگيرند و همين حال بكشندش. اگر 
[را] كه مشغول فساد است بگيرند و بكشند، به صالح خودش   يك نفر فاسد

كند و فساد كه  ، براي اين كه اين اگر زنده بماند فساد زيادتر مي است
شود.  ، عذابش در آن جا زيادتر مي تزيادتر كرد، عمل چون ريشه عذاب اس

شود،  اين يك جراحي است براي اصالح . حتا اصالح آن كسي كه كشته مي
،  يك كسي كه دارد يك زهر كشنده را به خيال اين كه يك شربت است

خواهد بخورد. اگر چنانچه جلويش را شما بگيريد و با فشار و زور و  مي
كند كه  كرديد ولو او خيال مي كتك از دستش بگيريد، يك رحمتي بر او

طعمه او را از دستش گرفتيد و يك زحمتي برايش ايجادكرديد؛ لكن خير، 
اين جور نيست. اگر امروز، اين سران استكباري بميرند، براي خودشان بهتر 
است از اين كه ده سال ديگر بميرند. اگر امروز، يك كسي كه فساد در 

رحمتي است، به خيال اين كه به كند كشته بشود، براي خودش  ارض مي
صورت يك تأديب، نه اين است كه اين يك چيزي باشد كه برخالف 

  رحمت باشد 

در اين ديدگاه هرچه فرد زودتر توسط مؤمنين كشته شود، هرچه بيشتر 
مورد آزار و اذيت نمايندگان خدا در روي زمين قرار گيرد، از عذاب الهي او 

  گويد:  در ادامه همين سخنراني ميشود. خميني  در آخرت كاسته مي

ها را تا  [بكشيد آن» وقَاتلُوهم حتَّى لَا تَكُونَ فتْنَةٌ«فرمايد كه:  اين كه مي 
هايي كه خيال  رفع فتنه در جهان] بزرگترين رحمت است بر بشر. آن

كنند كه اين آسايش دنيايي، رحمت است و بودن در دنيا و خوردن و  مي
گويند كه اسالم چون رحمت  ها مي ، آن رحمت استخوابيدن حيواني 

، نبايد حدود داشته باشد، نبايد قصاص داشته باشد، نبايد آدمكشي  است
هايي كه معرفت دارند كه  دانند، آن هايي كه ريشه عذاب را مي بكند. آن

دانند كه حتا براي اين  ها مي ، آن مسائل عذاب آخرت وضعش چي است
، اين يك رحمتي  رند براي اين كاري كه كرده استب آدمي كه دستش را مي

شود. براي آن كسي  . رحمتش در آن طرف [روز رستاخير] ظاهر مي است
  )42. (، اگر او را از بين ببرند يك رحمتي است بر او كه فساد كن است

 رحمانه مانند قصاص، حدود و تعزيرات احكام سخت و بي  خميني در توجيه

    گويد: كنند، مي آميز از اسالم ترسيم مى تخشون اى كه چهره) 43(
  تمام حدود و تعزيرات و قصاص و امثال آن، حقيقت رحمت و رأفت است

انتقام، جلوه نموده: ولَكُم في القصاصِ حياةٌ يا أولي  كه در صورت غضب و
 )44ب. (األلبا

جمهوري اسالمي در طول   بر اساس اين ديدگاه آنچه توسط مقامات نظام
 "رحمت"ي گذشته بر مردم ما رفته است، چيزي نيست جز  دههسه 

كه توسط  "عذاب اخروي"براي كاستن از  "عذابي دنيوي"خداوند و 
  شود! خدا روي زمين، اعمال مي "بندگان صالح"
  

  هاي سرطاني  زندانيان سياسي، غده

هاي عازم به كشورهاي خارجي، در  خميني در جمع سرپرستان هيأت
ها، ضمن  ها با آن سياسي و چگونگي برخورد زندانبان خصوص زندانيان

     گويد: هايي چند مي دروغ  طرح
، گاهي زنند مامورين را ميها [زندانيان]  توي حبس هم گاهي وقت

ها را جزا دادند، يك جزاي  ، از اين جهت خوب، اينكشند ها مي وقت
در  يك سرطاني را براي حفظ مزاجاي كه براي حفظ جامعه،  عادالنه
  )45(  براي حفظ جامعه هم بايد اين كار بشود. آورند غده را؛ مي

، در سخنراني خود به مناسبت دهه فجر 1363بهمن 14باالخره خميني در 
در حضور سران قواي سه گانه و مسئوالن كشوري و لشكري جمهوري 
اسالمي، داغ كردن و بريدن و زجر دادن را راه  عالج مشكالت معرفي 

   گويد: يكند و م مي
) 46( شود، االبالكي؛ شود، مرض گاهي صحيح نمي آدم گاهي درست نمي

هايي كه فاسد هستند،  بايد ببرند، داغ كنند تا درست بشود جامعه. بايد آن
  )47. (اش از آن بيرون ريخته بشوند؛ جنبه رحمت است همه

اي رئيس جمهوري  در حضور خامنه 60آذر  18خميني همچنين در تاريخ 
ي تهران و اعضاي ستاد برگزاري نماز جمعه تهران با  و امام جمعهوقت 

تيغي را كه به دست  "جراحي"و  "اصالح"پيش كشيدن عناويني چون 
    گويد: كند و مي زنگيان مست داده بود، تيز مي

هايي  من اميدوارم كه بركات اين انقالب متحول كند همه قشرها را، حتا آن
اند كه اصالح  ك دسته معاند سرسختكه منحرف هستند. منحرفين ي

مانند كه بايد با جراحي اصالح  ها مثل سرطان مي شدني نيستند. اين
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ها را بايد ارشاد  اند، اين بشوند. يك دسته هم معاند نيستند، اما منحرف
  )48. (بكنند

 66كرده بود، در پاييز  60اي كه خميني در سال  بر اساس تقسيم بندي
زرد و » منحرف«سرخ، » معاند«به سه دسته  زندانيان گوهردشت را

بر اساس آن  67تواب و هدايت شده تقسيم كرده و در كشتار » سفيد«
  زندانيان را نزد هيأت كشتار بردند. 

شود  براساس اين رهنمودهاست كه الجوردي به ميدان آمده و مدعي مي
يون نفر توانيم حداقل يك ميل شكوفائي اسالم، حتا اگر الزم باشد مي براي«

كند كه كمتر مقام  و يا با صراحت مطالبي را نقل مي  )49( »را بكشيم.
   ها را طرح كرده است: قضايي در دوران معاصر به صراحت آن

شان بايد قلع و قمع بشوند وقتي با نظام  هاي فاسدي كه همه گروهك
كنند، بنا بر دستور مذهبي محاربند و بايد  جمهوري اسالمي مبارزه مي

ي من هيچ يك از افراد اين سازمان نبايد  شان اعدام شوند... به عقيده همه
احساس آرامش در اين مملكت داشته باشند. هميشه بايد مضطرب و در 
وحشت باشند ... و يك خواب خوش و يك قطره آب خوش نبايد از 

  )۵٠(  گلويشان پايين برود. امنيت بايد باشد براي مردم حزب اهللا...

  ي ايمان و مقوله انسان، حيوان

در حضور رؤساي جمهور، مجلس، نخست  1360دي  23خميني در تاريخ 
ي كساني معرفي  وزير و هيأت دولت، شكنجه و مرگ را تنها راه چاره

   :شوند ها تهذيب و تربيت نمي كند كه در زندان مي
هايي كه مانع از تهذيب  هايي كه تهذيب بردارند بايد تهذيب بشوند، آن آن
ا هستند بايد از سر راه برداشته بشوند. اين يك رحمتي است، ه ملت

كند كه كشتار است، لكن واقعش بيرون كردن  صورتش را انسان خيال مي
بينيد  يك موانعي از سر راه انسانيت است. و در ايران هم اين مسئله كه مي

ها  كشند، آن ها آدم مي شود كه اين كه در همه جا براي ما هي طرح مي
كشد، ايران تا امروز يك دانه آدم را نكشته  كنند كه ايران آدم مي ميخيال 

است، ايران يك سباعي را كه حمله كردند بر همه چيز اسالم، ملت، 
ها را  كند و اگر بتواند با حبس آن ها را اگر بتواند تهذيب مي انسانيت، آن

ن كاري كند. اين هما دارد تا تهذيب بشوند، اگر نتواند تصفيه مي نگه مي
اند و آن اشخاصي را كه ديگر  است كه همه انبيا از اول خلقت تا حاال كرده

  )51. (اند اند و يا از بين برده اند، آن اشخاص را يا غرق كرده قابل اصالح نبوده

در نگاه فقهي، كافر انسان نيست. چرا كه ايمان وجه تمايز آدمي از 
  )52. (شود اخته ميحيوانات است و انسانيت آدمي به ايمان وي شن

فقها به همين خاطر در بيان حكم نجاست، كافر را در رديف ادرار، مدفوع، 
  ) 53(  دهند.  خون، مني، سگ، خوك و مردار قرار مي

خواندن  "منافق"خود با  1359تيرماه  4خميني در سخنراني عمومي 
ها  ني الزم براي سركوب آ ها را بدتر از كفار دانست و زمينه مجاهدين، آن

  شمرد، فراهم كرد:  اش مي را كه خطري براي حاكميت
گويد مسلمان هستم و به ضد  ها هستند كه بدتر از كفارند. آن كه مي منافق

خواهد به ضد اسالم عمل بكند، آن است كه در  كند و مي اسالم عمل مي
ها تكذيب شده تا ديگران. ما سوره منافقين داريم، اما  قرآن بيشتر از آن

سوره منافقين داريم كه براي منافقين، از اول  )54. (كفار نداريمسوره 
  )55. (گويد شان را مي كند اوصاف شروع مي

پاسداري از احكام اسالم «كه به منظور  "شوراي نگهبان"احمد جنتي دبير 
و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسالمي با 

در وصف غير  "سرداران شهيد"ادواره تشكيل شده، در نخستين ي» ها آن
بشر غير از اسالم، همان «گويد:  مسلمانان كه همانا كفار هستند، مي

  )56( »كنند. چرخند و فساد مي  حيواناتي هستند كه روي زمين مي
ي شأن  هاي سركوب رژيم درباره حسن رحيم پور ازغدي يكي از تئوريسين

  گويد:  در مكتب انبيا مي  انسان
كنند و   عدول  نبايد از آن  دارند كه  بااليي  ها شأن انسان انبيأ (ع)،  در مكتب

شود و  مي  صالح، تضمين  و عمل  تنها با ايمان اللهي، خالفت  شأن  اين
  و رفتار درست  از اخالق  و نيز عاري  صحيح و عقائد  فاقد ايمان  كه  آدمياني

  ، اگر زياد شده"حقيقت"با   صلهفا  اين افتند و دور مي  باشند، از آدميت، به
و   حيوان  و او را به  كرده  ساقط را از آدميت،  خود بگذرد، آدمي  و از نصاب

از   راستي و مفسد به  تقوي بي  آدميان  كند. چه مي  تبديل  بدتر از حيوان
  )57( ترند. تر و كريه حيوانات، ساقطتر، موذي

اه براي ارتكاب هر جنايتي باز وقتي مخالفين خود را انسان نشناسيد، ر
شود. در قرون وسطي نيز وضع به همين گونه بود. وقتي از قول عيسي  مي

مسيح، گناهكاران در رديف سگان قرار گرفتند، دست ارباب كليسا براي 
هاي دردمندي كه در ملكوت خدا  انجام هرگونه جنايتي در حق انسان

  گنجيدند، باز شد:   نمي
شويند تا بر درخت حيات  هاي خود را مي كه رخت خوشا به حال آناني

هاي شهر در آيند. زيرا كه سگان و جادوگران و  اقتدار يابند و به دروازه
پرستان و هركه دروغ را دوست دارد و به عمل آورد،  زانيان و قاتالن و بت

  )58(باشند.  بيرون مي   [از ملكوت خدا]
كا به چنين رهنمودهايي و ديدي گران و زندانبانان با ات بازجويان، شكنجه

خواستند بر سر آنان  دفاع، هر باليي كه مي اين گونه نسبت به زندانيان بي
  آوردند. مي

   

  ارتداد زمينه ساز اعمال فشار و شكنجه

بودن زندانيان از نظر رژيم نيز راه را براي اعمال هرگونه  "منافق"و  "مرتد"
كرد. هرچند مجاهدين همواره بر  ها باز مي شكستن آن فشار به منظور درهم

ها  گري آن اما خميني با حيله -كنند و مي -كردند  مباني اسالم پافشاري مي
    ها بيش از پيش فراهم شود: ي سركوبي آن كرد تا زمينه مي را نيز مرتد معرفي 

جا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه  از آن
ها ارتداد پيدا  هاست و به اقرار سران آن يله و نفاق آنگويند از روي ح مي
  )59( اند، ... كرده

از نظر معتقدان به مذهب، خطر ارتداد و مرتد بيش از كفر و كافر است، 
چرا كه ارتداد از دل ايمان اوليه در آمده است؛ در حالي كه كفر از ابتدا در 

ي فرق  ي است كه همهي چنين ديدگاه مخالفت با ايمان بوده است. بر پايه
در  البته) 60( دهند. اسالمي اعم از شيعي و سني، حكم به كشتن مرتد مي

گيرد  شود، بلكه آنقدر تحت فشار قرار مي فقه شيعه، زن مرتده اعدام نمي
. بر اساس اين ديدگاه مرتد، تهديد جدي براي نظام سياسي تا اسالم آورد

  مبتني بر دين است: 
رُواْ بعد إِيمانهِم ثُم ازدادواْ كُفْراً لَّن تُقْبلَ تَوبتُهم وأُولَـئك هم إِنَّ الَّذينَ كَفَ

همانا آنان كه بعد از ايمان كافر شدند و بر كفر خود افزودند، هرگز الضĤَّلُّونَ 
ال   پذيرفته نشود، و همانا گمراهان هم آنان خواهند بود. (سوره ها توبه آن
  )90ه آي -عمران

 67عام زندانيان در سال  به منظور پوشاندن لباس عافيت به قتل
اندركاران اين جنايت از اعدام زنان ماركسيست (مرتده) خودداري  دست

  كردند تا بلكه جناياتشان را نزد عناصر خودشان توجيه كنند. 
جايي كه بنا به تعريف قرآن گرايش به دين در فطرت انسان نهاده  از آن

شود، ارتداد  ؤمن، عضوي از جماعت مؤمنان (امت) محسوب ميشده و م
ي خداوند تلقي  با خلقت و اراده  اعتراض آشكار به جماعت مؤمنان و مقابله

  شود.  مي
اهللا  فاقم وجهك الدين حنيفا فطره اهللا التي فطر الناس عليها التبديل لخلق

ن پاك ذلك الدين القيم، پس تو [اي رسول] مستقيم رو به جانب آيي
[اسالم] آور و پيوسته از طريق دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده 
است، پيروي كن؛ كه هيچ تغييري در خلقت خدا نبايد داد و اين است 

  ) 30آيه  -آيين استوار حق (سورره روم
بذر ترديد در دل ) 61( ،"برتر"و  "دين پسنديده"و  "امت"مرتد با گسستن از 

بايد در دنيا و آخرت  اشد. به همين دليل خطرناك است و ميپ مي "مؤمنان"ديگر 
 ها قرار داد. او را مورد شديدترين مجازات

)62(  

  

  گاه بر اساس اعتقادات ديني  اندازي شكنجه راه

ي تعاليم خشك مذهبي بر اين عقيده  الجوردي و مقامات دادستاني بر پايه
اسالمي، مادامي كه هاي سياسي مخالف جمهوري  بودند كه وابستگان گروه
اند، مستحق مرگ و نابودي هستند. اين ديدگاه   به خدمت رژيم در نيامده
هاي رژيم به كمتر از اعدام محكوم شده بودند،  كساني را كه در دادگاه

كردند  ها كوشش مي آن اند. به همين دليل  ديد كه قسر دررفته دشمناني مي
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ره به دام انداخته و به كيفري كه تا هر طور شده اين دسته زندانيان را دوبا
مستحق بودند، برسانند. ميزان محكوميت مهم نبود. زنداني بايستي 

منصبان دستگاه قضايي و  آمد. صاحب ها در مي شكست و به خدمت آن مي
  گذاري كرده بودند.  نام "ارشاد"و  "تربيت"امنيتي اين روند را 

بي به طور مدام خطر  خميني به عنوان مراد و مرشد بنيادگرايان مذه
هاي عمومي و  را در صحبت "عدالت"از تيغ  "فراريان"و  "قسر دررفتگان"

  كرد:  خصوصي گوشزد مي
اميرالمومنين، اگر بنا بود كه خير، هي مسامحه كند شمشير 

كشيد هفتصد نفر را يكدفعه بكشد، تا آخر آن اشخاصي كه قيام  نمي
بود ديگر، تا آخرشان را كرده بودند به ضدش، تا آخر، ضد اسالم 

بعد هم آمدند آن فساد را  )63( كشت و چند نفر ديگر فرار كردند،
 )64( هايشان آن فساد را كردند. كردند، فراري

گاه زندان  ترين شكنجه اصلي) 65( توان با مسامحه گفت: واحد مسكوني مي
قسر "ها و "فراري"قزلحصار بر اساس مدل جهنم و به منظور برخورد با 

ي  شان، آيه كنندگان آن براي توجيه سياست  برپا شده بود و اداره "رفتگاند
  )66( ي حج را مورد توجه قرار داده بودند: سوره 22

 كُلَّما أَرادوا أَن يْخرُجوا منْها منْ غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب اْلحرِيقِ 
از غم و اندوه آن نجات يابند  كافران هرگاه بخواهند از دوزخ به درآيند و

(فرشتگان عذاب) آنان را به دوزخ برگردانند و گويند باز بايد عذاب آتش 
   سوزان را بچشيد.

بانيان و گردانندگان واحد مسكوني حتا ندامت و اعتذار و پشيماني افراد را 
  ي تحريم آمده است:  سوره 7ها در آيه  پذيرفتند چرا كه به زعم آن نمي
لُونَ يا أَيهمتَع ا كُنتُمنَ مزَوا تُجإِنَّم موا الْيورتَذينَ كَفَرُوا لَا تَعا الَّذ  

اي كافران امروز عذرخواهي نكنيد، امروز اعتذار نجوييد. [اعتذارجويي نوعي 
ايد،  چه كرده اظهار پشيماني و بازگشت و به يك معنا توبه است]، تنها آن

  شويد.  به آن مجازات مي
  ي دوزخيان و درخواست ي استغاثه در باره 77ي زخرف، آيه  سوره در

  شان از خدا براي مرگ چنين آمده است:  عاجزانه
  ونَادوا يا مالك ليقْضِ علَينَا ربك قَالَ إِنَّكُم ماكثُونَ 

و آن دوزخيان مالك دوزخ را ندا كنند كه اي مالك! از خدا بخواه كه ما را 
  تا از عذاب برهيم، گويد شما در اين عذاب هميشه خواهيد ماند. بميراند 

نيز متأثر از فرهنگ مذهبي حاكم بر جامعه بود.  "قبرها"و  "بند قيامت"
هرچند فكر برپايي قبرها و اين نوع شكنجه نه بر اساس الگوي ايدئولوژيك، 

ي قدم به قدم در ذهن مجريان طرح شكل  كه بر مبناي ضرورت و تجربه
براي گسترش و تعميق آن و از همه مهمتر براي   فت؛ اما در ادامهگر

اندركاران طرح و همچنين  پوشاندن لباس عافيت به آن و توجيه دست
ايجاد فشار هرچه بيشتر بر روي قربانيان، دست به دامان مذهب و فرهنگ 

كه دستگاه  دريافته بودند براي آن  حاكم بر جامعه شدند. جانيان به تجربه
شان دچار وقفه و ركود نشود، بايستي از توجيه مذهبي  آفريني ايتجن

تر و  شان فجيع شان، هرچه جنايت استفاده كنند. براي تطهير زشتي اعمال
تر بود، توجيهات  هاي اعمال شده توسط بازجويان سخت هرچه شكنجه

  شد.   شان نيز غليظ تر مي مذهبي
ت كرده كه براساس ماهيت نظام جمهوري اسالمي در طول اين سه دهه ثاب

خود و به منظور پيشبرد اهدافش، پيوسته باورهاي مذهبي مردم را 
  )67. (دهد دستاويز قرار داده و مي

اندازي  هاي اول، حاج داوود رحماني به روشني از راه در روزها و هفته
آورد كه هدفش ساختن  ي سخن به ميان مي"دستگاه"و  "كارخانه"

  هاي جديدي بود. انسان
سرعت متوجه  ي خود به اندازي پروژه تبهكارانه زندانبانان پس از راه

هاي آن شده و دريافتند كه نام كارخانه يا دستگاه، براي بيان  نقص
اي كه مد نظر داشتند به اندازه كافي رسا و گويا نيست و ماهيت آن   پديده

ا بر مبناي ها براي رفع نقايص اين پديده، آن ر آن گذارد.  را به نمايش نمي
روايات مذهبي و ماكتي كه از قبل همه چيز آن توصيف شده، استوار 

تغيير دادند. به اين ترتيب  "قيامت"و  "قبر"كردند و نام آن را نيز به 
ي سركوب و توجيه  ي ديالكتيكي متقابل بين ميل به جنايت، تجربه  رابطه

  مذهبي ايجاد شد.

را به ذهن زنداني به بند كشيده  نام كارخانه و يا دستگاه، مفهوم مدرني
كند؛ در حالي كه قبر، قيامت و شب اول قبر، مضامين  شده، القاء مي

ي مذهبي را به او القاء كرده و پس از مدتي زنداني را در خود مدفون  كهنه
  كند.  مي

حضور پر رنگ ايدئولوژي و اجراي دستورات مذهبي كه بيانگر روح حاكم 
زندان در جمهوري اسالمي است، منجر به تأثير  كنندگان  بر تفكر اداره

ي اين تغيير و تحول  گذاري هرچه بيشتر اين نوع شكنجه شد. در نتيجه
زندانبانان به لحاظ ايدئولوژيك خود را محق پنداشتندكه با مرده پنداشتن 
زنداني و ايجاد يك قبر مجازي هر فشاري را بر او وارد كنند؛ چرا كه اعتقاد 

ي خداوند هريك از قربانيان  نياي پس از مرگ و به اذن و ارادهداشتند در د
  فشارهاي بسيار بيشتري را متحمل خواهند شد.
هاي خوشبختي  گران آدم زندانيان نگونبخت در نگاه زندانبانان و شكنجه

فشار شب اول "يافتند تا براي مدتي محدود  بودند كه اين توفيق را مي
برزخ را به چشم ببينند و ضمن توبه به  و شرايط "ضغطه القبر"يا  "قبر

بايستي  ها از اين بابت مي آن شان برآيند.  درگاه خداوند به جبران اشتباهات
پنداشتند كه اين امكان را  خود را مديون مقامات جمهوري اسالمي مي

  !شان فراهم كرده بودند تا از عذاب اخروي در امان بمانند براي

  

  
  

انگيزيسيون نيز بر اساس همين عقيده  در دوران تسلط كليسا و 
شد. مقامات كليسا، بازجويان ، مفتشان و مأموران عذاب  عمل مي

درست است كه مجرم با تنبيهات مقدس و كشيده شدن به معتقد بودند: 
گردد خود را با حس كردن رنج  كشد اما همين باعث مي صالّبه، درد مي

  هاي عيساي مسيح بازيابد و آزاد كند!
كه دچار تشويش دروني شوند، زجر دادن مردم  ها به اين شكل بدون آن آن

اي از  ها را با گوشه آن را نوعي پاك كردن از گناهان دانسته و از سوي ديگر 
  كردند.  زجري كه عيسي مسيح ديده بود، آشنا مي

حصار، نياز به شناسايي الگويي  قزل  ي قبر در زندان براي شناخت پديده
بر بنياد آن، قبر و قيامت و فشار شب اول قبر مجازي  است كه بعدها

اي از رنجي كه قربانيان آن  توان به گوشه استوار شد. از اين طريق مي
  اند نيز پي برد.  متحمل شده

ويژه در روايات مختص به شيعيان مباحث مفصلي از  روايات مذهبي و به
  ان آمده است. گذرد، به مي  چه كه در قبر مي و آن "فشار شب اول قبر"

بن ابوبكر نوشته  ابن ابوطالب كه خطاب به محمد  ي منصوب به علي در نامه
شود كه مو بر بدن آدمي سيخ  اي هولناك تصوير مي پديده "قبر"شده، 
  زند:   كند. در اين توصيف قبر هر روز فرياد مي  مي

الو ةِ ، انا بيتالغْرب يتإنَّ القَبرَ يقولُ كُلَّ يوم أنا ب. ودالد يتشَةِ، أنا بح  
ي وحشت، منم  ي غربت، منم خانه زند، منم خانه قبر هر روز فرياد مي

  )68. (ها ي مارها و كرم خانه
   گويد: ابن ابوطالب همچنين مي علي

ذَابع هودنها عاهللاُ م ذَّرالَّتي ح عيَشةَ الضَّنكإنَّ ماْلقَبرِ و  
د در قرآن دشمن خود را ترسانده [من همانا زندگي سختي كه خداون

  )69( اعرض عن ذكري فاءن له معيشتاً ضنكاً] عذاب قبر است.
گذرد، چنين توصيف  بر كافر مي "خانه"اي از آنچه را كه در اين  و شمه

  كند:  مي

إنَّه يسلّطُ على الكافرِ في قَبرِه تسعةً وتسعين تنيناً فَينهشنَ لحمه ويكسرنَ 
يترد نها نَفَخَ في األرض  ;دنَ عليه كذلك الى يوم يبعثعظمهلَو انَّ تنيناً م

 . لَم تُنبِت زرعاً

شوند. گوشت او را به نيش  مار بزرگ بر كافر مسلّط مي 99همانا در قبر 
شكنند و تا روز رستاخيز همنشين او  كشند و استخوانش را درهم مي مي
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آن مارها به زميني بدمد، در اثر  شوند و اين كار ادامه دارد. اگر يكي از مي
   )70. (حرارت و آتش دهانش ديگر گياهي در آن زمين نرويد 

رانده، هراس از  شود امام جعفر صادق در دعايي كه بر زبان مي گفته مي
  جويد: كند و از خدا طلب ياري مي گونه توصيف مي مرگ و قبر را اين

ملي غَم القبر،  اَلّلهنّي عاَع ملي ضيق القبر، اَلّلهنّي علي  اَعنّي عاَع ماَللّه
  )71( ظُلمةِ القبر، اَلّلهم اَعنّي علي وحشةِ القبر ،...

خدايا كمك كن مرا از غم قبر، خدايا كمك كن مرا از تنگي قبر، خدايا 
  كمك كن مرا از تاريكي قبر، خدايا كمك كن مرا از وحشت قبر.

، "تاريكي"، "تنگي"، "غم"هايي چون  ز ويژگيقبر بنا شده در زندان نيز ا
بود و فرد مدفون شده در آن، در اثر  برخوردار  "تنهايي"و  "وحشت"

كرد كه واقعاً در درون قبر قرار گرفته و گاه  القائات زندانبانان احساس مي
  شد. دچار تصورات ماليخوليايي مي

وز رستاخيز گوشت كسي مار به طور مداوم تا ر 99وقتي قرار است در قبر موعود 
هاي مجازي  هاي او را درهم شكنند، پس در قبر را به دندان كشند و استخوان

و فشاري   ساخته شده توسط جمهوري اسالمي راه براي اعمال هرگونه شكنجه
اي برعليه كفار و  توسط بندگان خداوند و معتقدان به چنين ايدئولوژي

   منافقين باز است.

  روايات شيعهفشار شب اول قبر در 

گويند گذشتن از فشار شب اول قبر گذري است  فشار قبر چيست؟ مي -
كند. در روايات  بسيار مشكل كه تصورش زندگي را بر انسان تنگ مي

شود قبر به محض در بر گرفتن كافر و ملعون و كسي كه  مذهبي گفته مي
  گويد:  قدر نعمات خدا را ندانسته، بانگ بلند كرده و مي

د كنت ابغضك وأنت تمشي على ظهري ، فكيف اذا دخلت بطني واهللا لق
  )72. (قال: فتضم عليه ، فتجعله رميماً ويعاد كما كان .. سترى ذلك. 
رفتي دشمن  كه بر روي من راه مي، تو را از هنگامي خداوند سوگند به

به زودي دشمني مرا  اي همن قرار گرفتميان اكنون كه در  و پنداشتم يم
  ... هايت خرد شود چنان جسد تو را فشار دهم كه استخوان .خواهي ديد

فردي توسط زندانبانان با داشتن چنين الگويي در ذهن، طبيعي است وقتي 
بود.  بايستي منتظر اعمال هرگونه فشاري مي شد، مي به قبر منتقل مي
دادن زنداني را كه   ي تأديب، تعذيب و عقوبت ها نقشه زندانبانان كه مدت

گاه آنان كافر و ملعوني بيش نبود، كشيده بودند، فرصت را غنيمت در ديد
  دهند.  مي  خود را نشان "دشمني" شمرده و
به « شود كه شود كه در اين موقع به ميت امر مي ابن ابوطالب روايت مي از قول علي
گيرد كه  قبر قرار مي ي در تنگناي فشارا بخواب، او به گونه تبدترين حال

گوشت و  گيرد، حتا مغزش از درون آهني خود قرار مي نيزه درون نوك
  »شود. ناخن هايش خارج مي

  

  كردند چرا زندانبانان به سادگي جنايت مي

هاي ايدئولوژيك براي ساختن جاني و قاتل كار چندان سختي  حكومت
  دهند، كافي است فرد بدان ايدئولوژي پايبند و وفادار باشد. انجام نمي

دانستند؛  گونه فشار به زندانيان نگونبخت را طبيعي مي زندانبانان اعمال هر
  ند:  چرا كه به لحاظ ايدئولوژيك معتقد

ها كه دم به دم به  هيزم آتش جهنم چيزي نيست جز اعمال زشت انسان
  افزايد.  ي آن مي گرماي سوزنده

شود  طبق آيات صريح قرآن، مسئوليت عذابي كه نصيب اهل جهنم مي
است كه در دنيا انجام   ي عملي ست و اين نتيجهها ي خود آن برعهده
  اند: داده

تما قَدبِم ك؛ ذَلبِيدلْعبِظَالَّمٍ ل سلَي أَنَّ اللَه و يكُمدمخاطب به  اي انسان( أَي
  چشيدن عذاب محترق كننده!) 
و خداوند أبداً  !هاي شما پيش فرستاده است اين است آنچه كاركرد دست

  )182آيه  -كند (سوره آل عمران ود ظلم نميبه بندگان خ
  و يا

مٍ للْعبِيد؛ ذَ لك بِما انسان مجادله  اي( قَدمت يداك و أَنَّ اللَه لَيس بِظَلـَّ
ي خدا!) اين است آنچه كاركرد دست تو پيش فرستاده است!  كننده درباره

  )10آيه  -ره حجدارد. (سو خداوند أبداً به بندگان خود ستم روا نمي و

كه از جعفر   در روايت مذهبي هم روي اين مسئله تأكيد شده است. چنان
  شود:  بن محمد، امام صادق نقل مي

رويش گشوده  گذارند؛ دري به وقتي شخص با ايمان را در قبرش مي
بيند. از آن دري كه به عالم غيب  شود و جايگاه خود را در بهشت مي مي

شود. شخص با ايمان به او  ي زيبا خارج مي هشده، مردي با چهر گشوده
دهد: من نيت  ام؟ پاسخ مي تو زيباتر نديده گويد: تو كيستي كه من از مي

  خوب تو هستم كه در دنيا  خوب تو هستم كه در دنيا بر آن بودي و عمل

  

  
  

 گذارند؛ دري به رويش انجام دادي. وقتي شخص كافر را در قبرش مي
بيند. سپس از آن در مردي  ه خود را در آتش ميشود و جايگا گشوده مي

گويد: تو كيستي  امام فرمود: شخص كافر به او مي شود. زشت رو خارج مي
دهد: من عمل بد تو هستم  پاسخ مي ام؟ تر نديده كه من صورتي از تو قبيح

  )73. (دل داشتي دادي و نيت ناپاك تو هستم كه در كه در دنيا انجام مي
استفاده از آيات قرآن، عذاب تابوت و يا  با شبيه سازي و سوءزندانبانان نيز 
ي عمل فرد در بند و پافشاري روي اعتقادات سياسي و  قبر را نتيجه

  كردند.  ايدئولوژيكش تلقي كرده و از خود سلب مسئوليت مي
ويژه در قرآن آمده است كه كافران پس از ديدن و  در روايات مذهبي و به
ها را براي جبران گذشته  آن خواهند كه  خداوند مي چشيدن عذاب الهي از

  شود. به دنيا بازگرداند. اما اين خواسته از جانب خداوند اجابت نمي
در مورد گفتگوي بين كافر و  100و  99ي المؤمنون آيات  قرآن در سوره

  گويد: خداوند و تالش او براي بازگشت به دنيا و جبران گذشته، چنين مي
جاء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجِعونِ لَعلِّي أَعملُ صالحاً فيما تَرَكْت حتَّى إِذَا 

  كَلَّا إِنَّها كَلمةٌ هو قَائلُها ومن ورائهِم برْزخٌ إِلَى يومِ يبعثُونَ
[كافران در غفلتند] تا آنگاه كه وقت مرگ هر يك فرا رسد و در آن حال 

دم شده گويد خدايا مرا به دنيا بازگردان تا شايد به تدارك گذشته آگاه و نا
عملي صالح به جا آورم و به او خطاب شود كه هرگز نخواهد شد و اين 

بخشد كه)  كلمه (بازگرداندن به دنيا) را از حسرت همي گويد و (ثمري نمي
ها برزخ است تا روزي كه برانگيخته شوند (روز رستاخيز و  آن از عقب 

 يامت). ق
برخالف دنياي پس از مرگ و قرار گرفتن در قبر واقعي كه راه بازگشتي به 
دنيا براي انسان خطا كار وجود ندارد و بر اساس روايات مذهبي و آيات 

ي  دهد، در قبرهاي ساخته شده قرآن، خداوند چنين امكاني را به كافر نمي
يم اين درجه از هاي رژ داوود و زندان حصار و در جهنم حاج مجازي قزل

وجود داشت كه انسان خطاكار پس از مواجهه با  "شفقت"و  "رحمت"
ها از قبر به  آن عذاب و پي بردن به اشتباهاتش و اقدام عملي براي جبران 

  درآيد و بار ديگر پا به دنيا بگذارد. 
ي دستگاه  حاج داوود رحماني رئيس زندان قزلحصار به عنوان نماينده

 "بخشنده"، "رئوف"و انساني  "سعه صدر"خود را داراي قضايي و امنيتي 
داد كه براي  پنداشت و به اين اعتبار به زنداني اجازه مي  مي "رحيم"و 

توانست تا زماني كه  ي خود عمل كند. او به زعم خود مي جبران گذشته
مرگ جان زنداني را بستاند، او را در فشار قبري كه ساخته بود، نگاه دارد. 

http://dialogt.de/
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٢٢٧  102 ي آرش شماره

فهميد زنداني قالب عوض  كرد و به محض آن كه مي كه چنين نمي حال آن
بخشيد و  ها در آيد وي را سخاوتمندانه مي آن كرده و حاضر است به خدمت 

داد.  كشيد و او را به مقام بندگان مقرب خويش ارتقا مي از قبر بيرون مي
  شد. براي همين دچار عذاب وجدان نمي

ن جمهوري اسالمي بدان معتقد هستند اي كه زندانبانا در دستگاه مذهبي
به هر طريق ممكن بايستي گناهكاران را با آتش جهنم و عذاب اخروي 

ها در همين زمينه  آن آشنا كرد تا بلكه متوجه شوند تحمل آن را ندارند. 
  كردند:  ابن ابوطالب اشاره مي بارها به مفهوم سخن علي

هذَا الْجِلْدل لَيس وا أَنَّهلَماعلَى النَّارِ، ورٌ عبيقِ صالرَّق  فَإِنّكُم ،كُموا نُفُوسمحفَار
 الدنْيا. [أَ] فَرَأَيتُم جزَع أَحدكُم منَ الشَّوكَةِ تُصيبه، قَد جرَّبتُموها في مصائبِ

  والْعثْرَةِ تُدميه، والرَّمضَاء تُحرِقُه؟ 
زك تن طاقت آتش دوزخ را ندارد، بنا بر اين به آگاه باشيد! اين پوست نا

ايد: آيا ناراحتى  رحم كنيد. اين حقيقت را در مصائب دنيا آزموده خويشتن
رود و زمين خوردنى  كه به بدنش فرو مى» خارى«يكى از خودتان را در اثر

دهد،  بيابان او را رنج مى سازد يا ريگهاى داغ كه مختصرى او را مجروح مى
  )74( ايد؟ ديده

ي  با توجه به بي بازگشت بودن دنياي قبر(برزخ) و عذاب دائمي كه از لحظه
گران با اعمال هرگونه فشار و  شود، زندانبانان و شكنجه مرگ شروع مي

شدند. اگر فشارها و  شكنجه بر روي زنداني دچار شعف ايدئولوژيك مي
ا عذاب الهي افتاد در واقع او را ب شان روي قرباني كارگر نمي هاي شكنجه

ي خويش عمل  آشنا ساخته بودند و به عنوان نمايندگان خداوند به وظيفه
اي از عقوبت اخروي را به او چشانده و ثواب ابدي را براي  كرده و گوشه

ها نتيجه بخش بود و  خود خريده بودند. چنانچه هم اين فشارها و شكنجه
آوردند كه   به دست ميآورد، اين احساس را  قرباني را به خدمت رژيم در مي

شان فردي را از فرو غلتيدن به ورطه آتش جهنم رهانيده و به  با عمل
گر  ها خود را در نقش شكنجه آن اند.  ي بندگان خوب خدا در آورده جرگه
ديدند، براي آن توجيه داشتند. پس در هر صورت  ديدند و اگر هم مي نمي

  خود "صالح" ها مجري فرمان خدا بودند و راضي از عمل آن 
.  

   گيري، چه بايد كرد: نتيجه

هايي از عملكرد شريعت و فقه در ارتباط با توجيه  چه كه گذشت گوشه آن
مؤمن و با ايماني حتا اگر به دنياي پر رمز   هيچ انسانكشتار و شكنجه بود. 

اي براي انديشيدن و باز انديشيدن و  ي گسترده و راز مذهب كه زمينه
تواند و نبايد از كنارِ شقاوت  انتقادي نداشته باشد، نمي كشف و شهود دارد،

و بربريت ديني كساني كه خدا و معنويت را هم، اسير منافع و مصالح 
  كنند، ساده بگذرد. شان مي حكومت ناسوتي

شريعت به خاطر نداشتن كاربردهاي متناسب با عصر جديد و بدون قابليت 
ست حكومتگران براي توجيه و ظرفيت نو شدن تنها ابزاري است در د

براي ايجاد تحوالت دمكراتيك در كشورمان نياز جدي به دين جناياتشان. 
ي دين و  پيرايي و تعمق دوباره در مفاهيم ديني داريم. بر آنان كه دغدغه

ها را دريده و قدم در راه سخت و دشوار  خدا دارند، واجب است كه پرده
  نهند.   "اجتهاد در اصول"
  

   :اه پانويس
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 - 13بعذاب  - 9يعذب  - 86العذاب  - 154آيه به كار رفته است : عذاب  300بيش از 
 - 3عذابه  - 5لعذاب  - 1تعذاب  -1تعذب  - 1معذبين  - 1 تعذب - 3عذب  - 39عذبا 

 1لعذبنا  -  1ليعذبه  - 2عذابها  - 1عذابهما  - 1نعذبه  - 1معذبوها  - 1ليعذب – 2معذبهم 
 -  2اعذبه  -  4يعذبكم  - 2تعذبهم  - 9عذابي  - 1فيعذبهم  -  1فاعذبهم  -  1عذبناها  -

  1بعذابكم  - 6عذبهم ي -  1المعذبين  - 3بمعذبين  - 6بالعذاب 
   به معناي آتش آمده است. "نار  "بار كلمه  150در قرآن بيش از  -17
) و  73- 71هاى  )، (زمر آيه 29)، (نحل آيه  44حجر آيه (هاى  به اين موضوع در سوره -18

المعانى و تفسير  ) اشاره شده است. مفسران قرآن مانند صاحب تفسير روح 76(مومن آيه 
هفتگانه جهنم را  به صورت زير تقسيم م (از مفسران اهل سنت) درها و طبقات االحكا جامع
در اول ويژه مسلمانان موحد گنهكار، در دوم از آن يهود، در سوم از آن «اند:  كرده

مسيحيت، در چهارم مخصوص ستاره پرستان، در پنجم از آن مجوس، در ششم از آن 
؛ جامع االحكام، 48، ص 14وح المعانى، ج ر». مشركان و آخرين در مخصوص منافقان است

  .3646، ح 5ج 
) 145نَصيرا (سوره نساء:  الْمنَافقينَ في الدرك االْسفَلِ منْ النَّارِ ولَنْ تَجِد لَهم إِنَّ -19

نخواهى يافت و عالمه  اند و هرگز براى آنان ياورى منافقان در فروترين دركات دوزخ 
اند كه  منافقان در پايين ترين طبقه جهنم قرار دارند. بعضي هم گفته« گويد: مجلسي مي

هايي از آهن هستند كه در جهنم بر روي آتش آويزان هستند و ايشان در  منافقين در تابوت
 . شوند هاي آهني گداخته شده كه هيچ راه فرار ندارند و جزغاله مي داخل تابوت
  )241، ص 8جلد  - (بحاراالنوار

اءمـْوالُهـُم والَ اءوالَ دهـُم مـِنْ ال لّه شَيئا و  الَّذيـنَ كـَفـَرُوا لَنْ تـُغـْنـِى عـَنـْهـُمإِنَّ  -20
مه كلَئوسوره آل عمران آيه  اء)  ) كسانى كه كفر ورزيدند، اموال و اوالدشان10وقُود النَّارِ

  اند.  ان خود هيزم دوزخچيزى از عذاب خدا را از آنان دور نخواهد كرد و آن
در متون مذهبي مختصات بهشت نيز بيان شده است؛ اما بنيادگرايان در هرجا كه به  -21

اند. اين بهشت  اند، تالشي براي برپايي بهشت موعود بر روي زمين نكرده قدرت رسيده
هميشه براي خودشان و جهنم از آن مردم و به ويژه تهيدستان و محرومان بوده است. 

گيرد و اين در تضاد  ي تقسيم نعمات، ثروت و قدرت شكل مي ت قبل از هر چيز بر پايهبهش
گيرد و عامل  ي سركوب و خشونت شكل مي با قدرت و منافع حاكمان است و جهنم بر پايه

هاي خميني، ما را به اين حقيقت  حفظ و دوام قدرت است. بررسي اجمالي سخنراني
ا به بهشت و نعمات آن داشته و رحمانيت خدا را نيز در ر  رساند كه وي كمترين اشاره مي

  غضب و انتقام و سختدلي معرفي كرده است.
به اعتبار اين نوع تفكر بود كه پاسداران، كادر پزشكي پاسدار و بازجويان بعضي اوقات  -22

كندند به طوري  او را به سختي مي  شده ي بيشتر زنداني، پانسمان پاي شكنجه  براي شكنجه
  شد. ه پوست تازه همراه با آن كنده ميك

داد، باالي سر او رفت. ابوجهل و  پيامبر هنگامي كه ابوطالب جان ميشود  گفته مي -  23
جا بودند. محمد به ابوطالب گفت: اي عمو! تو بيشترين حق را بر من داري،  اميه نيز آن ابي

 خواهي از ملت بوطالب! آيا مياميه گفتند: اي ا پس ال اله اال اهللا بگو ... ابوجهل و ابي
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٢٢٨  102 ي آرش شماره

اهللا پرهيز كرد و حرف دلخواه محمد  عبدالمطلب بيرون روي؟ ... ابوطالب از گفتن ال اله اال
كنم ... بعدها از قول او حديث  را نگفت. وقتي جان داد، محمد گفت: من براي او استغفار مي

  باال ذكر شد.
مؤسسة النشراالسالمي، التابعة ي، شيخ عباس قم، والمطالب الفاخرةاآلخره  منازل -24

  .   247لجماعة المدرسين بقم المشرّفة، ص 
تواند  زند، با تكيه بر اين روايت، مي گر معتقدي كه كابل به كف پاي زنداني مي شكنجه -25

كند. در نگاه او سوزش كابلي كه بر كف پاي زنداني زده  عمل خود را به سادگي توجيه 
ترين  كنند. آيا سهل شيني است كه در روز جزا به پاي كافر ميشود، يادآور كفش آت مي

تواند در جهنم روي زمين بندگان مقرب درگاه او، بر روي  ي جهنم خداوند، نمي شكنجه
  كافران و منافقين آزمايش شود؟ 

، انجمن پخش كتب 43تا  41، آيات 13كتاب مقدس، عهد جديد، انجيل متي، باب  - 26
  . 23و   22صص مقدسه در ميان ملل، 

  .40، انجمن پخش كتب مقدسه در ميان ملل، ص 33، آيه  23پيشين، باب  - 27 
  . 419، ص 8  ، آيه21ي يوحناي رسول، باب  پيشين، مكاشفه -  28
 مكتبه نوريه رضويه پاكستان،چاپ ، معارج النبوه ، مال معين الدين كاشفى سبزواري -  29

  .155، ص 3جلد 
پژوهشي امام خميني،  موسسه آموزشي ودتقي مصباح يزدي، قم، معارف قرآن، محم -  30

  .293ص  3-1جلد  ،1376
مؤسسة النشراالسالمي، التابعة شيخ عباس قمي، ، والمطالب الفاخرةاآلخره  منازل - 31

  .244ص لجماعة المدرسين بقم المشرّفة، 
  پيشين.   -  32
شوند،  ها مي ترين مجازات ار سختها زنان دچ اكثر گناهاني كه به خاطر ارتكاب آن -  33

مربوط به زيرپا گذاشتن حقوق جنسي مردان پس از ازدواج است! در نگاه فقهاي شيعه، پس 
آيد،  تناسلي او) در ازاي مبلغي مشخص به تملك مرد در مي از ازدواج، دارايي زن (يعني آلت

مندي از اين دارايي،  مرد به خاطر بهره». التزويج و هوالتمليك البضع بالعوض المعلوم«
تواند جلوي كار كردن، ترك منزل، تحصيل و... همسرش را بگيرد. چرا كه او حق تصرف  مي
را   ي بقره سوره 223ها آيه  يا دارايي همسرش را هر گاه كه اراده كند، دارد. آن "بضع"بر 

و قدموا نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم افّى شئتم كنند.  ي اين نگاه معرفي مي پشتوانه
توانيد با  شما، كشتزار شما هستند، پس هر زمان كه بخواهيد، مى النفسكم؛ واتقواهللا. زنان

جلد دوم تفسيرالميزان  309در ص  "عالمه طباطبايي"كنيد. همچنين  ها آميزش آن
فأتوا حرثكم انّى  "كند: معناي  در روايتى ابوبصير از امام صادق(ع) نقل مى«گويد:  مي

همچنين  »است كه هر ساعتى خواستيد، با عيال خود نزديكى كنيد.اين  "شئتم
العقول، زن را به جهت ازدواج،  العابدين بنا به روايتي در تحف الحسين، امام زين ابن علي

هر عملي كه بنا براين   »و أما حـق رعيتك بملك النكاح«گويد:  داند و مي رعيت مرد مي
هاي دنيوي و اخروي به  شود و مجازات ي ميحق تصرف مرد را مخدوش كند، گناه تلق

 همراه دارد. 
و  61 ، صص84في االسالم، سيد سعيد كاظم عذاري، مركز الرساله، سال  آداب االسرة -34
62 .  
  .4968باب ذكر جمل من مناهي النبي، ح  16و15-14و6ص 4 يحضره الفقيه: جمن ال -35
بسام درويش، الناقد،  - 36

http://www.annaqed.com/ar/content/show.aspx?aid=15660  
    »هاى طال و نقره هستند. مردم مانند معدن« سخن منصوب به پيامبر اسالم، به معناي -  37

، ص 1377شرح حديث جنود عقل و جهل، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،  38 
. حديث (جنود عقل و جهل)، روايت مفصلى است كه شيخ كلينى آن را درنخستين 142

  .(كافى) آورده است باب از ابواب
  .164-163 خميني، صص اهللا تعليقات علي شرح فصول الحكم، روح -  39
، ص 1377شرح حديث جنود عقل و جهل، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،  -40

233.  
در «گويد:   ها مي ي وظايف آن ها در باره اي در ديدار با مسئوالن سازمان زندان خامنه -41

در  هاست. علت معضل بودنش اين است كه ما نظام ما هم يكي از معضالت، مسأله زندان
خواهيم به او محبت كنيم؛ اما قهراً اين محبت ما با خشونت  زندان، كسي را داريم كه مي

يادتان نرود كه شما طبيبيد، پزشكيد، داريد كار طبابت را «يا اين كه  »همراه است
 ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور. سايت سازمان زندان »كنيد.  مي
  اينترنتي. 113، 112نوزدهم، صص مؤسسه نشر آثار امام خميني، جلد نور،   صحيفه -42
احكام و به ويژه حكم  انساني اين دسته احكام در دنياي امروز، اين خالف طينت ضدرب - 43

جمعي و وضع قوانين و  قصاص كه با تكيه بر مسئوليت فردي بر حذف مجازات دست
فشرد، در دوران خود جزو قوانين مترقي و انساني به شمار  هاي عادالنه پاي مي مجازات

  رفتند. مي
، ص 1377و جهل، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،  شرح حديث جنود عقل -  44

233.  
  اينترنتي. 4شانزدهم، ص ، جلد پيشين -  45

، آخرين راه درمان، داغ كردن است.  سخن منصوب به »آخرالدوا الكي« - 46
عالج كي  \\\ ابوطالب. حافظ نيز سروده است: به صوت بلبل و قمري اگر ننوشي مي ابن علي

  الكي آخرالدوا كنمت

  اينترنتي. 138جلد نوزدهم، ص  پيشين، -  47
  اينترنتي. 416مؤسسه نشر آثار امام خميني، جلد پانزدهم، ص نور،   صحيفه -  48

، 1363فروردين  16روزنامه جمهوري اسالمي،  -49
http://darvish58.blogfa.com/8512.aspx. 

قهرمانان در زنجير، سازمان مجاهدين   .61ي اطالعات ارديبهشت  ، روزنامهالجوردي - 50
  .1379ايران، سال  خلق
  اينترنتي. 493م خميني، جلد پانزدهم، ص مؤسسه نشر آثار امانور،   صحيفه -  51
رجوع كنيد به مجموعه آثار مرتصي مطهري، جلد دوم، انتشارات صدرا، چاپ يازدهم،  - 52

  . 24، ص 1383
بازجويان، زندانبانان به خاطر اعتقاد داشتن به نجس بودن زندانيان ماركسيست، به  - 53

  كردند. اما مسئوالن نظام در سطح رهيز ميها پ االمكان از لمس آن هنگام نقل و انتقال حتي
  پذيرند! المللي با اغوش باز رهبران كشورهاي كمونيستي را مي بين
ي  البته اين بهتاني است كه خميني براي پيشبرد مقاصدش، در قالب يك جمله - 54

قرآن،  109ي  دهند!  سوره زند و پيروانش همچنان آن را نشر مي دوپهلو، به قرآن مي
خواهد كه با كفار مرزبندي  رون است. خداوند در اين سوره از پيامبر به صراحت ميالكاف

  كند. 
  اينترنتي. 471و  470مؤسسه نشر آثار امام خميني، جلد يازدهم، صص نور،   صحيفه  -55
  .1384آبان  30روزنامه شرق،  - 56
  /http://www.rahimpour.ir !شريعت، منشأ خشونت؟مقاله  -  57
، انجمن 15و  14، آيات 22ي يوحناي رسول، باب  جديد، مكاشفهكتاب مقدس، عهد  - 58

  . 421پخش كتب مقدسه در ميان ملل، ص 
، ص 2001اهللا منتظري، اتحاد ناشران ايراني در اروپا، ژانويه  متن كامل خاطرات آيت -  59

520.  
شايد سبب روا بودن قتل مؤمنِ كافر شده آن باشد كه ايمان، حافظ «شافعي گفت:  - 60

شود، با خارج شدن از ايمان، ريختن خون خود را دوباره  خون است. وقتي مؤمني كافر مي
مباح كرده است. حكم او، حكم كسي است كه از آغاز، همواره كافر محارب بوده... (جرم) 

ست كه همواره مشرك بوده است. زيرا همه اعمال صالحي كه تر از كسي ا مرتد حتا سنگين
الشافعي، االمام » شود... مرتد در هنگام ايمان خود انجام داده در چشم خداوند تباه مي

ابوعبداهللا محمدبن ادريس، االم، اعتني به حسان بن عبدالمنّان، بيت االفكار الدولية، 
  .1250الرياض، ص 

»  ان الدين عنداهللا االسالم«داند،  ا دين پسنديده نزد خدا ميقرآن، اسالم را تنه  - 61
) و در حديث نبوي آمده است كه اسالم برتر است و چيزي بر آن 19آيه  - (سوره آل عمران

  ». االسالم يعلو و ال يعلي عليه«برتري ندارد، 
مرتد شود  دار در اسالم، اگر علناً شخص مسلمان سابقه«گويد:  منتظري مي "اهللا آيت"  - 62

چون غده سرطاني خواهد بود كه به تدريج به پيكر  ببرد، هم و مقدسات ديني را زير سؤال
هاي سياسي عليه اسالم و جامعه مسلمين  چه بسا از توطئه كند و سالم جامعه سرايت مي

، 45سال هشتم، شماره مجله كيان، » باشد.  محارب با آنان مي كند و در حقيقت حكايت مي
  .  1377 آذر و دي

ابن ملجم مرادي يكي از فراريان خوارج بود كه علي را در محراب مسجد كوفه با  - 63
  شمشير آغشته به زهر به قتل رساند.

  اينترنتي. 140مؤسسه نشر آثار امام خميني، جلد نوزدهم، ص نور،   صحيفه - 64
  ام.  شرح آن را در كتاب دوزخ روي زمين داده - 65
واحد مسكوني  ي ي اداره اندازي و يا شيوه نگارنده در صدد اين نيست كه القا كند راه - 66

مو به مو بر اساس تعاليم قرآن و يا دستورات مذهبي بوده است، اما بدون شك نگاه 
  كنندگان واحد مسكوني متأثر از چنين اعتقاداتي بوده است بازجويان و اداره

مسئوالن جمهوري اسالمي در يك اقدام تبليغي پشت اسكناس پنج هزارتوماني  كه  - 67
ايران را همراه با آرم انرژي اتمي و تصوير يك ماهواره چاپ   ت، نقشهاخيراً انتشار يافته اس

اند:  و با خط شكسته نستعليق و به زبان فارسي روي آن از قول پيامبر اسالم نوشته  كرده
ها به اين  آن» دانش اگر در ثريا باشد مرداني از سرزمين پارس بدان دست خواهند يافت.«

اي، سالح اتمي و رقابت تسليحاتي را  به انرژي هسته شان براي دست يابي ترتيب تالش
بيني و خواست پيامبر اسالم جا زده و رنگ و لعابي مذهبي به  پاسخگويي به پيش

ي  ، به سوء استفاده"نمادهاي ملي"گيري از  بخشند. و در عين حال، با بهره شان مي سياست
  پردازند.  ها نيز مي هم زمان از ان

مؤسسة النشر االسالمي، التابعة شيخ عباس قمي، ، المطالب الفاخرةومنازل اآلخره  - 68
  .137ص لجماعة المدرسين بقم المشرّفة، 

   پيشين. - 69
  پيشين.  -  70
، ح  7، باب  135، ص  98. بحاراالنوار : ج 178سيد ابن طاووس، اقبال األعمال، ص  - 71
3  .  

  .241ص  السالميه،دارالكتب ا، 3جلد فروع كافى، شيخ كليني،   -  72
 .241ص  3فروع كافي، شيخ محمد بن يعقوب كليني، جلد  - 73
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  رسي، فرهنگ ايراني،ادبيات فا

  و معضل حقوق انسان در جهان امروز

  

  
خوانيد باز نوشتة دو سخنراني ايراد شده است در تابستان  آنچه در اينجا مي

در » بررسي موانع دفـاع از حقـوق بشـر در ايـران    «، يكي در سمينار 2008
ژوئــن؛ ديگــري در هجــدهمين اجــالس ســاالنة  20-22خــوزه،  شــهر ســن

  اوت. 3ژوئيه تا  31در شهر شيكاگو، » ن فرهنگ ايرانيانجمن دوستدارا«

                                                                                                          

  حكاك احمد كريمي

  

عنوان سخنراني امروز من از سه عنصر تشـكيل شـده و مـن هـم كوشـش      
تـر   يك و البته بـه اختصـارِ هـر چـه تمـام      كخواهم كرد اين سه عنصر را ي

تعريف و تبيين كنم، ربط و نسبت ميان آنها را بنمايانم، و نظـرِ خـود را در   
امروز براي ما ايرانيـان پـيش آمـده      شوندة بابِ معضلي كه در جهان جهاني

بيان دارم. اميدم اين است كه ايـن صـحبت و نظـر هـم بخشـي از مكالمـة       
ام و هنوز هم  ميهنانِ خود آغاز كرده بوده اني با هممستمري بشود كه از جو

ثالـث،   روانشاد اخـوان   ادامه دارد. و هميشه هم ادامه خواهد داشت. به گفتة
  تا آنجا كه سرانجام 

  ها پر شود از سرّ و سرود لحظه
  عدل و اندازه شود بود و نمود

  نه سخن فتنه و فرياد كند 
  نه خموشي بد و بيداد كند.

  
ت در اين زمينه آن است كه از چهار شاخصي كه بـراي هويـت   سخن نخس

هـا   يعني اول يادها و يادواره -توان برشمرد  اند يا مي امروز ايرانيان برشمرده
مانده از ايران باستان پيش از راه يافتن اسالم به فرهنگ  و آثار و اثرات باقي

هـاي   گـرايش ما؛ دوم اسالم در هر دو نحلة سـني و شـيعه و نيـز در انـواع     
زاهدانه و عارفانه و ديگر وجوه آن؛ سوم تالشِ دويست سالة ايرانيـان در راه  
دستيابي به تجدد، يعني كنار آمدن با تمـدنِ امـروزينِ جهـان؛ و سـرانجام     
چهارم زبان و ادبِ فارسي اعم از شعر و نثر و انواع حكايت و روايت و حرف 

اين آخري، يعنـي زبـان و    -ع آنالمثل و ديگر انوا و حديث و زبانزد و ضرب
گمان من بيش از آن سه عامـلِ ديگـر در شـكل دادن بـه      ادبيات فارسي به

فرهنگ رفتاريِ عمليِ هر روزة مردمانِ آن سـرزمين مـؤثر بـوده اسـت. بـر      
  كنم. اساسِ همين باور، نخست سخنِ خود را متوجه ادبيات فارسي مي

  
گـرا و   يات، كالً ساحت متـونِ آرمـان  كالم اولِ من در اينجا آن است كه ادب 

هـا اشـاره   »بايد بود«پرور است؛ شعر و نثر و ديگر اقسام آن به جهانِ  آرمان
دارد، نه چندان به جهانِ واقعي. نكتة بعدي آن كه در گنجينة شايگانِ ادبِ 

هـا و   فارسي، كه ميراثي بيش از هزار ساله است، اثرات ذهن و ضميرِ نسـل 
بينيم، از قديم و جديد كه در متنِ  زبانان را مي ي از فارسيا عصرهاي عديده

رويدادهاي خُرد و كالنِ تاريخي شكل گرفته و بر قلمِ شـاعران و دبيـران و   
رنـگ در اختيـارِ مـا     اي رنـگ  نويسندگان جاري شده، و در كسوت مجموعه

بـه  گيرندگانِ امروزينِ آن قرار گرفته است. آنچه در بارة اين مجموعـه،   بهره
كه در آن   توان گفت اين است تهي، مي هاي ميان دور از افتخارات و ستايش

زند كه اذهانِ گوناگوني آنها را پديد آورده يا  رنگي موج مي هايِ رنگ انديشه
اند. ادبيات فارسي، عرصة نظـري واحـد و اليتغيـر و هميشـه همـان       پرورده

خوانـد. همـة    نمـي نبوده و نيست و ما را در جهتي معـين بـه حركـت فـرا     
خواه در واقعيت و خواه در  -ها و تضادهاي موجود در وضعِ انسان را  تناقض
اند به رنگارنگي جهاني كه پايـة   اند و معجوني ساخته در هم آميخته -خيال 

هـاي ريـز و    داده و به فراخـي تجربـه   را تشكيل مي مشاهدات آفريدگارانِ آن
  سر آن گذشته است.درشتي كه آن پاره از بشريت پويا از 

  
هـا   هـا و مخالفـت   هـا هسـت، موافقـت    ها و مذاكره در ادبيات فارسي مناظره
   گويد، مثالً در بارة جهـاني كـه   سويي هست. يكي مي هست، رويارويي و هم

جهان، خانة ديو بدپيكر است/ سرايي پرآشوب «كنيم، كه؛  در آن زيست مي
ن خـط و خـال و چشـم و    جهـان چـو  «سرايد  ديگري مي ».و دردسر است

و بـاز ديگـري زمزمـه     ».ابروست/ كه هر چيزي به جايِ خـويش نيكوسـت  
جهانا شگفتي ز كردار توسـت/ شكسـته هـم از    «كند، گويي زيرِ لب، كه  مي

مهتري گر به كامِ شير در است/ «خوانيم  . در بيتي مي»تو، هم از تو درست
در كف شـيرِ نـرِ   «كه  ، و در بيتي ديگر اين»شو خطر كن ز كامِ شير بجوي

گويـد، در مقولـة    يكـي مـي   »اي؟ اي/ غير تسليم و رضا كـو چـاره   خونخواره
اي كاش پس از هزار سـال از دل خـاك / چـون    «كه زندگي پس از مرگ، 

آيـد كـه    و ديگري، تو گويي بـه پاسـخ در مـي    »سبزه اميد بردميدن بودي
انسـانت ايـن گمـان    كدام دانه فرو رفت در زمين كه نَرُست/ چرا بـه دانـة   «

  »باشد؟
  

نكتة سـوم را   -از آنجا كه بايد سخن را در جايي دامن درچيد  -و سرانجام 
ادبيات فارسي را در كُجا بايد جسـت؟ در  «كنم:  در قالبِ پرسشي مطرح مي

توان يافت، چيده شده  اي كه در جايي دور يا نزديك مي هاي كتابخانه قَفَسه
كتابهايي سنگين و صامت، يا در ابيات و حكايـاتي   در كنارِ يكديگر به شكل

 ول مي كه در ذهنِ فَردما و تـابي   خورند و چون كودكـانِ بـازيگوشِ بـي    فرد
شان كنـيم؟   شان و بر زبانْ جاري خواهند كه از ذهنْ بگذرانيم مدام از ما مي

هاي در هم تنيده هر چه باشد در نهايت بايـد بـه ايـن     پاسخ به اين پرسش
جـا، تـا    ايم؟ تا همين صورت درش آورد كه: ما با اين ميراث بزرگ چه كرده

شـود، بلكـه خاسـتگاهي     همين امروز؟ و اين پرسش هم بيهوده طرح نمـي 
هـا در ايـن ميـان     پرِشي براي آن كه بـدانيم كـدام انديشـه    گردد، تختة  مي

قـوم   شايندة نگاهداري در ذهنِ جمعي يك قوم و سپردن بـه ناآمـدگانِ آن  
شناختيِ شعر و نثرِ فارسي مدد گرفت  هاي زيبائي توان از جاذبه است. آيا مي

دل كـرد كـه بتوانـد در      و توانِ بالقوة موجود و مندرج در آن را به نيرويي بـ
پذير و مـداراگر بـه كـار آيـد و آدميـان را در درك       اي تنوع ريزي جامعه پي

در متنِ وفاقِ اجتماعي پايداري ها و كار گذاشتنِ آنها در ساختاري نو  تفاوت
  كه زيباي امروز و زيبندة آينده باشد ياري كند؟

  
توان و بايد چنين كرد. گـامِ نخسـت    پاسخ من اين است، امروز، كه آري مي

  در درك امكان و بلكه لزوم چنين اقدامي اين است كه بپذيريم پيشينيانِ  
زبـان نيـز چنـين     ارسـي ما، بزرگان ادب فارسي و تفكرِ تاريخي در جوامع ف

چيدن از كشتزارِ گُستردة ادبِ فارسي ديگران را به  اند، يعني با خوشه  كرده
شـناختي دعـوت    هاي موجود در اين سنت زيبـائي  تأمل در پيشروترين رگه

چه خوش گفت فردوسي پـاكزاد / كـه   «گويد  اند. سعدي، آنگاه كه مي كرده
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كش  ميازار موري كه دانه«زيباي و آنگاه بيت » رحمت بر آن تربت پاك باد
آورد،  را از زبـان او مـي   »است/ كه جان دارد و جـان شـيرين خـوش اسـت    

كند، يعني با ستايشِ نيايِ خرَدورزِ خويش مهـرِ تصـديق و    چنين كاري مي
زند، پس آنگاه سخنِ خود را هم به اين گفتـة فردوسـي    تأييد بر فكر او مي

دست زور/ كه روزي در افتـي بـه پـايش چـو      مزن بر سرِ ناتوان« افزايد: مي
اي كه از فرط بلندآوازگي نيازي به تكـرارش   هم او آنگاه كه، در قطعه ».مور

كنـد كـه درد، در    نيست، افراد آدمي را به اعضاي پيكري واحـد ماننـد مـي   
گيـرد، سرفصـلي در شـعر     عضوي از آن، ناگزير قرار را از اعضاي ديگـر مـي  

زند كه پژواك آن را بارهـا در كـالمِ شـاعران     حور رقم ميم آرمانگراي انسان
واسـطه بـا مـا سـخن      ايم و هنوز از سرِ هشتصـد سـال بـي    پس از او شنيده

  گويد. مي
  

هاي ديگري شاعران اوايل قرن پيشين نيز، از دهخدا و عارف و ايرج  به گونه
يي گرفته تا بهار و عشقي و پروين و الهـوتي و ديگـران از سـويي بـا بـازگو     

هاي خويش مهـرِ   سخناني از نياكانِ خويش بر اعتبارِ كالمِ ايشان در سروده
سـعي و  «اند و از سوي ديگر با پيش كشـيدنِ مقـوالتي از قبيـل     تأييد زده

هـاي ديگـري را كـه گـرايش بـه       برگـه » كوشـندگي «، »پايـداري «، »عمل
ــ  ديــده درويشـي و دريــوزگي و دنيـاگريزي را در آنهــا مـي    از انـد، موضــوعِ ب

اي قــرار داده و در ميــراث ادبــي خــويش، تغييــرات و  هــاي عمــده انديشــي
اند. اگر در فرايند ظهورِ تجدد در شعرِ فارسي از اين  تحوالتي را توصيه كرده

 -يعني فراسوي قواعد رايج يـا منـدرسِ شـعرِ كالسـيك فارسـي       -ديدگاه 
ـ   -هـا   مقصود و مقصدي بتوان ديد در همين بهنگام كـردن  ه اصـطالح  يـا ب

است. سـتايش از كرامـت ذاتـي آدمـي و صـيانت       -ها  كردن»به روز«ديگر 
انسان، بزرگداشت تَجلّيات عقل و عاطفة مشترك آدميان، و فصلِ مشتركي 
براي انسانيت در فراسوي مرزهاي معهود مذهبي يا مسلكي، ملي يا قـومي،  

  و زباني يا فرهنگي.
  

تر خواهد شد هرگاه بخواهيم  و درازدامن درازا كشيد  سخن در اين مقوله به
هاي بيشتري را برشماريم. نكته در اين است: در نـو كـردن و بهنگـام     نمونه

وجو و كاوش در متونِ سـازگار بـا    كردن ميراث مكتوبِ يك فرهنگ، جست
پنهـان و    زندگي و زمانة حاضر، يا پژوهيدنِ اصـولي كـه افكـار و آراي نيمـه    

ر متونِ پيشين را به اذهانِ امروزيان راه دهد؛ گزينشـي  آشكار موجود د نيمه
هــاي متكــي بــر انــواع  عقاليــي و بــه دور از تعصــبات جــاهلي و جانبــداري

، »اشـاعه «، كـاري اسـت و   »حفـظ «ها ضرور است. به ديگـر سـخن   عصبيت
ريگ بازمانده از اجداد را نگاه داشت تا رد ِ  كاري ديگر است. البته بايد مرده

گان در ازدحامِ تاريخ، محو و گُم نشود. اما در اشاعة آنچه به كـارِ  پايِ گذشت
چيني بايد در پيش گرفت  خورد خوشه ما امروزيان و فرزندانِ فردائيمان مي

هـاي آتـي گسـترده     و سيرِ هدفمند در مسيري كه تاريخ، پيش روي نسـل 
  است. 

  
سود بـرد، خـواه   توان و بايد  از خرد قومي مندرج در زبان و ادبِ فارسي مي

باشد؛ يا زبانزدهايي از  »الدين الاكراه في«وام گرفته از آيات و رواياتي چون 
ترِ آن، يعني  ، يا وجه شاعرانه»عيسي به دين خود، موسي به دين خود«نوع 

در ايـن كـار، يعنـي تـدارك      »من اگر نيكم اگر بد تو بـرو خـود را بـاش،   «
هـاي فـراوان،    رو از ميـان مائـده  خوراك عاطفي براي ضيافت تاريخي پيشِ 

بيش از هر چيز، زندگي امروز و فردا را در برابر چشم بايد داشـت؛ آنچـه را   
هـاي تـاريخي و    بايـد بـه بايگـاني    تـوان و مـي   كه بـه ايـن كـار نيايـد، مـي     

  هاي دانشگاهي سپرد.  كتابخانه
  

اي از  اما همين بحث نيز، در عين اجمال، بسنده نخواهد بود هر گاه با نمونه
سيرِ تاريخي برخي مفاهيمِ اساسي، تا حـد الزم روشـن نگـردد. مـن بارهـا      
مفاهيم مشخصي را، نظير آزادي، حقيقت، عشق يا جز اينها، آن طور كه در 

ام. امـروز هـم    انـد موضـوع صـحبت قـرار داده     ادبيات فارسـي رقـم خـورده   
، جـايي در  خواهم به مفهومي بپردازم كه در امرِ پيشـبرد حقـوقِ انسـان    مي

خور يافته، و آن مفهومِ عدل است. عدل البته در برابر ظلم و ستم و جـور و  
شود. هر گاه در اين مفهـوم خيـره    بيداد و ديگر مفاهيمِ مخالف شناخته مي

شويم نخستين چرخشي كه نظرمان را جلب خواهد كـرد انتقـال از مفهـوم    

معدلت است، كه در سـيرِ  به عدل و » داد و دهش«،  مثالً در عبارت »داد«
توان گفت كـه   دهد. مي زبان رخ مي تاريخيِ ديانت اسالم در فرهنگ فارسي

داري در  اي با اعتبار و اقتدارِ پادشاهي و كـارِ مملكـت   به گونه«داد و دهش 
اي مفهومِ حكميـت را بـا    پيوند است، و خصلتي بوده است شايد كه به گونه

است، چنانكه  از تركيب عبارت پيداست. آنگـاه   زده مفهومِ سخاوت گره مي
  گويد: كه فردوسي مي

  
  

  فريدون فَرُخ فرشته نبود 
  زِ مشك و زِ عنْبر سرشته نبود

  به داد و دهش يافت اين نيكويي
  تو داد و دهش كن فريدون توئي

  
  
  
  
  

رون اي اين خصلت را از جايگاه بلند شاهان و پهلوانانِ شـاهنامه بيـ   به گونه
گـذارد. بـه ديگـر     مي» تو«كشد و در دسترسِ همگانِ مندرج در ضميرِ  مي

تـو داد و  «وجـه امـري    »تو داد و دهش كن فريدون توئي«سخن در جملة 
ش در      «در بطنِ خود جملة شرطي  »دهش كن هـهـر گـاه تـو هـم داد و د

  دهد.   را نيز به ذهنِ خواننده راه مي» گيري پيش
اي ديگـر و   بينيم كه در زمانه بندي، اميد شاعر را نيز مي رتهمراه با اين عبا

مـداران   تر داد و دهش فقـط خصـلت شـاهان و قـدرت     اي آرماني در جامعه
توان تصور كرد كه آدميان به تمـامي،  بـه ايـن     تاريخ نخواهد بود، بلكه مي

توان همـه   خصلت انساني آراسته گردند. و جهان پر از آدمياني گردد كه مي
جـز ايـن چيـزي    » فريـدون شـدن  «را دادگر و دهنده ديد، و مفهوم نهايي 

خـوانيم كـه در    نيست. اين ويژگي متن را در اصطالح، نيروي بالقوة آن مـي 
توان ديد نهاده  بافتارهاي اجتماعيِ ناموجودي كه تنها در خيالِ شاعرانه مي

ه آن گـوا » تـو «تـا  » فريـدون «شده و خود متن در سيرِ معنايي خـويش از  
  است.

  
داد و «در گذار از فرهنگ اسـاطيريِ ايـرانِ باسـتان بـه فرهنـگ اسـالمي،       

تا حد زيادي جاي خود را به عدل و معدلَت در مفهومِ اسـالميِ وام  » دهش
 -» فضايل و رذايـل «به ويژه در الگوي ارسطويي  -گرفته از فرهنگ يوناني 

دو رذيلت ظلم و جبـر اسـت، كـه     دهد. در اين مسير، عدل نُقطة مياني مي
يابد،  معنـاي   رفته در نوشتارِ فلسفيِ زبان كاربرد بيشتري مي واژة اخير رفته

گيرد و در اين معنا در برابـرِ اختيـار قـرار     اسناد كار بندگان به خداي را مي
گيرد. البته در اين مسير وجهي از كلمة جبر هم در شكلِ جور همراه بـا   مي

رود، ولي بيشتر در توصيف ظلمِ معشـوق بـه عاشـق، يعنـي      ر ميظلم به كا
يابد تا در پهنة رفتارِ اجتماعي. در ايـن مسـير    بيانِ روابط فردي، كاربرد مي

پهلوي) » ستهم«فارسي باستان و »ستخمه«يافتة  (شكلِ تَحول» ستم«واژة 
ظلـم و  «در مقابلـه بـا   » عـدل و داد «گيرد، و بدين ترتيب  جاي جور را مي

ــارِ شايســته و ناشايســتة   » ســتم پاســدارِ ســاحت سياســي اجتمــاعي رفت
  شوند. مداران با مردمان عادي و عامي مي قدرت

  
بحث واژگان به كنار، در ادبيـات حماسـي و روايـي زبـانِ فارسـي مـثالً در       

داد و دهش. عدل و انصـاف عمـدتاً بـه     -هاي نظامي و در منظومه شاهنامه
 پيكـرِ  هفـت شوند، و به ويژه در  شاهانه به كار گرفته ميهاي  صورت خصلت

نظامي، كه به يك معنا حكايت تربيت بهرام براي پادشاهيِ عادالنـه اسـت،   
داري و  يابد در مسيرِ مملكـت  هاي فراواني تجسمِ عملي مي در قالبِ داستان

و پروري. در ادبِ عرفاني زبانِ فارسي نيز عدل، منزلـت وااليـي دارد،    رعيت
الَعدلِ عزَالـدنيا  «در بسياري موارد مصداقي است بر احاديث نبوي، همچون 

ع الَكفَـرَ و   «يا  ،»بِالعدلِ قامت السموات«يا ، »و قُوة السلْطان قي مـبي كلاْلم
و نظاير اينها. برداشت سنائي از ايـن مفهـوم و نزديكـي    ، »اليبقي مع الظَلَم

ارات باال تا حدي نمايشـگرِ رفتـاري اسـت كـه شـاعرانِ      شيوة بيانِ او به عب
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زبان در انتقالِ محتواي آيات و روايات اسـالمي بـه ادبِ    مسلك فارسي عارف
  اند: گرفته فارسي و افزودنِ مفاهيمِ آنها به ميراث ادبيِ ما در پيش مي

  
  عدل بازوي شه قوي دارد
  قامت ملك مستوي دارد
  افروز عدل شمعي بود جهان

  لم شه آتشي ممالك سوزظ
  رخنه در پادشاهي آرد ظلم

  در ممالك تباهي آرد ظلم
  شه چو ظالم بود نپايد دير
  زود گردد بر او مخالف چير

  شه چو عادل بود ز قحط منال
  عدل سلطان به از فراخي سال

  
در ابيات باال خواه در تشبيه عدل به شمعي كه جهان را به نورِ خود روشـن  

سوزاند، يا در هشـدار دادنِ   ظُلم به آتشي كه مملكت را ميكُند و تشبيه  مي
عـدالتيِ ايشـان، يـا نويـد دادنِ      مداران به زوالِ ناشـي از بـي   شاهان و قدرت

پروريِ سلطان، بردباري رعاياي ايشان را نيـز   ايشان به اينكه احساس عدالت
ز كند تا بدانجا كـه در برابـرِ قحطـي و گرسـنگيِ ناشـي از آن نيـ       بيشتر مي

بينـيم كـه    اي را نهفتـه مـي   طاقت آورنـد و نشـورند، نيـروي نويـد دهنـده     
پيونـدد، و   مداران را به شيوة رفتارشان با زيردستان در مـي  سرنوشت قدرت

  دهد. آنها را در وفاقي آرماني و خيالين در كنار يكديگر قرار مي
  

 كنـد آن اسـت كـه    پرسش تاريخي كه در اين مقوله در برابر ما سر بـر مـي  
پروري در قالـبِ شـعر و    هاي درخشانِ مفهوم چگونه در كارِ استناد به نمونه

هـايي از ادبِ فارسـي در دورانِ    آنكه خود بخواهيم نمونـه  حكايت فارسي بي
شوند. آيـا بـه راسـتي در خـاللِ      ميان رودكي و حافظ در ذهنمان زنده مي

پيونـدد بسـاط    پانصد و اندي سالي كه ظهورِ صفَويان را به عصرِ حاضر مـي 
زبانان درچيده شده  انديشيدن در مفاهيمِ اصلي و اساسي در فرهنگ فارسي

سـازِ   چيني است كه شـاعرانِ انديشـه   يا اين پديده، خود نتيجة نوعي خوشه
انـد؟   قرن بيستم از ميراث ادبي خود ساخته و براي مـا بـه يادگـار گذاشـته    

در اين دوران ديـد و برشـمرد   اي را  توان داليلِ عمده پاسخ هر چه باشد مي
كه، شايد هيچ يك به تنهايي نتواند بارِ سـنگينِ ركـود و فتـورِ تفكـر را در     

  توان گرفت. جوامعِ فارسي زبان بيان كند ولي مجموع آنها را ناديده نمي
  

هاي ويرانگرِ مغوالن و تاتاران را در نيمة اول قـرن سـيزدهم و نيمـة     يورش
از نظـر دور داشـت، چـرا كـه ايـن دو رويـداد       توان  دوم قرن چهاردهم نمي

تر كرد. شـهرهاي   تاريخي فضايِ گفت و شنود را در فرهنگ ما تنگ و تنگ
  شاهان و جايگـاه رات و نيشابور و ري نه تنها پايگاهلخ و هبزرگي همچون ب
درباريانِ ايشان بود بلكـه كـانونِ انديشـمندان و سـخنوراني نيـز محسـوب       

ر مجالسِ شاهانه، خواه در مدارس و محافلِ علمي، خـواه  شد كه، خواه د مي
هاي درويشان، افكارِ خود و ديگران  در مجلسِ عالمانِ دين و خواه در خانقاه

گونـه فضـاها را در    گذاشـتند. ايـن   كردند و به جاي مي را تقرير و تحرير مي
هاي مرگبار جـايي بـراي عرضـة كـاالي خـود       گيرودارِ نبرد و ميدانِ مصاف

توانست بماند. نيز، استقرارِ تشيع در مقامِ مذهبِ رسمي كشـورِ   اند و نمينم
هـاي شـانزدهم و هفـدهم مـيالدي،      ايران در عصر صفَويان، يعني در سـده 

نّت،    رفته رفته محيطي پديد آورد كه در آن اسالمِ شيعيان و اسالمِ اهـلِ سـ
بـه صـورت دو   نه به عنوان دو گرايش متفاوت ولي در كنار يكديگر،  بلكـه  

  ناپذير و ناگزير از ضديت با هم سر بر كردند. نظامِ عقيدتيِ آشتي
  

ل و مجـامِعِ درس و بحـث و      حافـبر روي هم اين دو رويداد يعني ويرانـي م
هاي تنـوعِ آرا   فحصِ علمي و ادبي و تنگي گرفتن مداراي مذهبي سرچشمه

سـازي و   ر جهـت نـاب  و غنايِ فرهنگي ايران را از آن گرفت و حركتـي را د 
خواهي پديد آورد كه در آن آدمي بيشتر پـژواك آواي   گرايي و تمامت اصول

شنيد، و نه بياني متفاوت در قالبِ كالمـي مشـفقانه    خويش را از ديگري مي
كه دعوتي به سخن گفتن و ارائة بديلي بر فكـرِ ابـراز شـده را در برداشـته     

اي انديشه و بيان جاي خود را به ه ها و نحله باشد. گفت و شنود ميان نحوه
نويسي بر افكارِ معاندان داد و در خـاللِ   نويسي بر كارِ موافقان و رديه حاشيه

زمان، يأس و سرخوردگي حاصل از اين كار موجب گرديد تا درهـاي تَنـوعِ   
سازانِ ايـران   فرهنگي به روي متفكران بسته شود، تا بدانجا كه حالِ فرهنگ

هـاي غربـي، بـه     پيش از ظهورِ تجدد در تماس با فرهنـگ  را در اين دوران،
توان تشبيه كرد كـه خـود را در ميانـة اقيانوسـي از      نشيناني مي حالِ جزيره

  ديدند.  بيگانگان و دشمنان محصور مي
  

و اما سخن در مورد فرهنگ امروزي ايران را به راستي بايد به اجمالِ تمـام  
نـگ، خـود مفهـومِ بسـيار گسـترده و      برگزار كنم، چرا كه از يـك سـو فره  

اجازه  -اي است و از سوي ديگر مجالِ سخن اندك است و زود گذر  پيچيده
بدهيد اين قدر بگويم كه در فرايند تجدد، فرهنـگ ايـران دچـارِ حـوادث و     
سوانحي شده كه امروز آن را در وضعيتي نـه چنـدان خوشـايند قـرار داده     

سمي دارد كه در هر دو قانونِ اساسـي  است. ايران امروز همچنان مذهبي ر
آن به رسميت شناخته شده است، و معناي ايـن سـخن ايـن اسـت كـه در      
فرهنگ امروزي ما تبعيض مذهبي امري ساختاري اسـت و نـه عرَضـي. در    
ايرانِ امروز زبانِ اداري، رسمي و چيـره، زبـانِ فارسـي اسـت و از ايـن امـر       

ها ديگري كه زبانِ مادري برخي از  اناي هم نيست، زيرا هيچ يك از زب چاره
ايرانيان است نه به اندازة زبانِ فارسي توانِ نو شدن و سازگار شدن با جهانِ 
امروز را دارد، و نه رواجِ عام آن زبان را، و نه، از همه مهمتر، بر گنجِ شايگانِ 

  ادبياتي تكيه كرده است كه به راستي فخرِ بشريت است. 
  

تجربة ايجاد حكومتي دموكراتيك در ايران قرن بيستم به لحاظ سياسي اگر 
توان تنها حاكمان را گناهكار شمرد. گرايشِ به  چندان توفيقي نداشته، نمي

دار است كه تنهـا   استبداد در تجربة تاريخي ايرانيان، چندان فراگير و ريشه
ربي توان بر آن فائق آمد. اگر آزمونِ تسخيرِ تمدنِ غ با صرف زمانِ كافي مي

كم يكي از داليلِ  در ايران از توفيق چشمگيري برخوردار نبوده است، دست
توان ميراث سـنت تقليـد و ترجيـع دانسـت كـه هـم در گـرايشِ         آن را مي

توان پيشينة آن را ديد  زاهدانه و هم در گرايشِ عارفانة فرهنگ اسالمي مي
  و نشان داد.

  
تاريخي در انطباقِ ايـرانِ باسـتان    و سرانجام روانپارگي ناشي از عدمِ توفيقِ 

با اسالم، عاملي است كـه بسـياري از ايرانيـان امـروز را در برابـر گزينشـي       
، سرگردان رها كـرده اسـت. ايـن حقيقـت     »اسالم«و » ايران«معنا ميان  بي

تاريخي كه اسالم، به صورتي كه امروز در ايران، زيرساخت اعتقـادي مـردم   
هـا و   دستكار ايرانيان است كـه در خـاللِ نسـل   دهد، خود  ما را تشكيل مي

عصرهاي گوناگون شكل گرفته و استحكام يافته است، هرگـز توسـط عامـة    
هاي بسياري، خواه در كسـوت   ايرانيان پذيرفته نشده و از راه آثار ايدئولوگ

هواداران ايرانِ بدون اسالم و خواه در لباسِ طرفدارانِ اسالمِ نابِ محمـدي،  
يدا نكرده است. نتيجه اين شـده اسـت كـه بسـياري از ايرانيـان      رواج عام پ

خود را در مصافي فرهنگـي   -هاي آغازين قرن بيست و يكم  در سال -امروز
پندارند كه در آن ايران و اسالم، فارسي و عربي، عقـل و ديـن در برابـر     مي

اند. و در اين ميان مردمي كه مبـارزه بـا مـذهب را     آرايي كرده يكديگر صف
پندارند، در برابر حكـومتي كـه در    خشي از مبارزه با حكومتي نامردمي ميب

كسوت ترويجِ دين، ايمان مردم را به بازي گرفته است. پـس بـه مـن حـق     
خواهيد داد كه، بنا بر چنين اعتقادي، از سـرِ درد دل بـا شـما بگـويم كـه،      

  بـا هـم  مـان   سان كـه در رفتـارِ هـر روزه    آن -دوستان من، امروز فرهنگ ما
حـال خوشـي نـدارد. هـيچ التجـايي هـم بــه        -كنـد  ميهنانمـان جلـوه مـي   

هاي باشكوه و سوابقِ پرافتخـارِ تـاريخي، شـرم و ننـگ منقـوش در       گذشته
تواند زدود، مگر آنكه همة ما ايرانيـان بـا    بافتارِ اجتماعي ايرانِ امروز را نمي

مال بپـذيريم و  حفظ همة مباني اعتقادي خويش، اعتقادات ديگران را به ك
  براي آن حرمت قائل گرديم. 

  
تر  دوستان من، امروز در ايران عرصه روز به روز بر دگرانديشان تنگ و تنگ

شاهنامة فردوسي پشت  گردد، و اين واقعيتي است كه با پناه گرفتن پس مي
توان چشـم بـر آن فـرو بسـت. روايـت       نمي ديوان حافظو  مثنوي معنويو 

گوينـد   ايـد كـه مـي    ي، امام سوم شيعيان، را شنيدهبي عل منسوب به حسين
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سرانجام خطاب به دشمناني كه قصد جـانش را داشـتند گفـت: اگـر ديـن      
كم آزاده باشيد! امروز آزادگي در ايـران ارزشِ برتـري شـمرده     نداريد دست

  رفت. شد وهني چنين بزرگ بر آدميان نمي شود؛ اگر مي نمي
  
  

  
  

ايرانيانِ يهودي و مسيحي و زردشتي و مسلمان  در ايرانِ امروز حقوقِ مدنيِ
مذهب در قالبِ قوانين و مقررات گاه متناقص و متضاد مـذهب شـيعة    سني

گردد، و ايرانيان بهايي در مقام پيروان كيشي كـه مطلقـاً    جعفري تبيين مي
شود، به اتهامِ كُفر و الحاد، عمـالً از حقـوقِ مسـلمِ     به رسميت شناخته نمي

 -هــاي كشــور ه ويــژه از حــق تحصــيالت عــالي در دانشــگاهبــ -شــهروندي
محرومند. امروز در ايران غيرروحانيان با روحانيـان برابـر نيسـتند و حقـوق     

امامي برابر نيست. امروز در ايران  امامي با شيعيان دوازده شيعيان غير دوازده
حقوق زنان با مردان برابر نيست. در يـك كـالم، اسـاسِ حكومـت امـروزي      

ن نه بر برابري حقوقِ آحاد افراد ملـت، كـه بـر انـواع تبعيضـات قـومي،       ايرا
مذهبي و جنسي نهاده شده است. و اين تازه در سطحِ قوانين اسـت نـه در   

گذارند و  انواعِ مراحلِ اجرايي كه حتي قوانينِ موجود خود نظام را زير پا مي
كنند. در ايران  مي مفهوم قانون و قانونمندي را يكسره از درون تُهي و پوك

اندركارانِ حكومت از نماينـدگانِ سـازمانِ ملـلِ متّحـد و ديگـر       امروز دست
  خواهند تا بهاييت را مذهب قلمداد نكنند. المللي مي هاي بين سازمان

  
گـذريم و بـه مـوارد منفـرد      و آنگاه كه از كليـات قـانون و مقـررات در مـي    

پوشاند خُـرد   واع تبعيضات را ميرسيم، همين لعابِ نازكي هم كه روية ان مي
ريـزد و در زيـر آن سـطح چركينـي از حكـومتي ظـاهر        شود و فرو مـي  مي
گردد كه در بندبند خويش كمترين اعتقادي به حقـوقِ بشـر نـدارد، تـا      مي

بدانجا كه به راستي حتي نقل جزئيات ستمي را كه بر افرادي همچون اوليا 
اهللا محرمـي رفتـه اسـت را دشـوار      زادگان يا بهمن سمندري يا ذبيح روحي
بارترين موارد تعديات مقامات دولتي ايران به  سازد. شايد يكي از خُسران مي

هاي گهگاه مامورانِ امنيتي نظام باشد كـه طـي آنهـا     ايرانيانِ بهايي، يورش
گردد، دانشجو و  ها و كامپيوترها و ديگر ابزار آموزشي آنان مصادره مي كتاب

هاي درازمدت محكـوم   شوند، و افرادي از ايشان به حبس مي استاد دستگير
  گردند.   مي

ميهنـان   اما علّت اين كه من در اين گفتار در خصوص سـتمي كـه بـه هـم    
شود به تفصيل بيشتري سخن گفتم عمدتاً ايـن اسـت كـه، در     بهايي ما مي

ة اين ميان، تبعيض عليه بهاييان بيش از سايرِ موارد تبعيضات مذهبي، جنب
 -حقوقي يـا عقيـدتي   -فرهنگي نيز دارد و فقط در مقولة تبعيضات سياسي

گرايانِ ايراني و  گنجد، بدين معنا كه بسياري روشنفكران و چپ مذهبي نمي
نيز عامة مردمِ ايران، خواه در گذشـته و خـواه امـروز، و حتـي در فضـاهاي      

د بهائيـان  غربت نيز، دچار تعصبات كوري هستند كـه نظـرِ آنهـا را در مـور    
كند. به ديگر سخن، مشكل تبعيض عليه ايرانيان بهايي بيش از  نامساعد مي

ديگر انواع تبعيضات مذهبي، متأسفانه در بافتار فرهنـگ ايـران نيـز ريشـه     
دوانده و صدمات و ضايعاتي را موجب شده كه عواقب ناگواري در بر خواهد 

  دهد. ميداشت. اين موضوع آخرين بخش سخن امروز را تشكيل 
  

هـاي   هاي اخير، شايد به دليلِ تداومِ حركت جامعة مدني و كوشش در سال
اي بـراي   كوشندگان در سطوح و طبقات مختلف جامعة ايران، فضاهاي تازه

هـاي   طرح گفت و شنودهاي مفيدي در خصوصِ ضرورت احتـرام بـه آزادي  
باشان ايجاد فردي، حقوق شهروندي، و لزوم مدارا با همة دگرانديشان و دگر

هـاي اخيـر نيـز،     شده است. در عين حال، حتـي در همـين روزهـا و هفتـه    
ها و تعديات جديـدي   اندازي مأموران امنيتي و كارگزاران دولت ايران، دست

اي همچـون شـيرين    شـده  هاي شـناخته  اند، كه حتي شخصيت را آغاز كرده
از يك تهاجمِ جديد هايي  اند. اينها همه نشانه عبادي نيز از آن مصون نمانده

است عليه حقوق مدني شهروندانِ ايراني كه خبرگزاري جمهوري اسـالمي،  
هايي همچـون روزنامـة كيهـان در صـف      هايِ دولتي، و رسانه بعضي سازمان

تـرين   مقدم آن قرار دارند. اين بار، اما، لبة تيز ايـن تهـاجم متوجـه ضـعيف    
ـ  حلقة اين زنجيرة به پنـاه باشـند.    گنـاه و بـي   يهم بسته است، كه بهائيان ب

فرضِ اين تهاجم شايد اين باشد كه حال كه در خصوص فقيه معتبري  پيش
نشين كردن او كاري انجام داد،  توان جز خانه اهللا منتظري نمي همچون آيت

شايد بتوان با برانگيختن تعصبات مذهبي عامة مردم حركتي را سـامان داد  
از حقوق بشـر بيـرون برانـد. حـال اگـر       كه بتواند حريفان را از ميدان دفاع

مردم ايران، در امر دفاع از حقوق مدنيِ همة ايرانيان، با شهروندان بهـايي و  
ديگر كساني كه آمـاج ايـذاء و آزار حكومتنـد همـراه و همپـا باشـند، ايـن        

نتيجه بماند و حتي مهاجمان را نيـز متوجـه بيهـودگي     تواند بي كوشش مي
  كار خود كند.

  
براي كوشندگانِ حقوقِ بشر در ايران، آشـنايي بيشـتر بـا اصـولِ      به راستي

هـاي   ديانت بهايي از ضروريات است، نه تنها از نظرِ دستيابي بـه سرچشـمه  
هاي اجتماعي كه سرانجام اين آيين را پديد آورد، بلكه از ايـن نظـر    حركت

آشـنا   كه ما را با ديرپايي خصومت متشَرِعانِ شيعه مذهب با ايـن آيـين نـو   
كند. حقيقت اين است كه آن گونه آرمانخواهي كه در بسياري از متـون   مي

تـوان ديـد و نمـود، در تفكـر      ادب فارسي، به ويژه در نحلة عرفـاني آن مـي  
بنيانگزاران اين ديانت نيز مشهود است؛ و همين امر سرچشمة الهام مؤثري 

محمـد بـاب.   بوده است در تدوين و تكوينِ افكارِ كساني همچون سـيدعلي  
هـاي متـاخرِ تفكـرِ الحـادي      تـوان از پديـده   بدين ترتيب، نهضت باب را مي

اي ديرينه دارد. از سوي ديگر هـيچ آيـين    زمين پيشينه دانست كه در ايران
هـاي الزم را بـراي    توان يافت كه بيش از ديانت بهايي، زمينه مذهبي را نمي

 -عالمية جهاني حقوقِ بشـر  و از جمله ا -كار انداختن اسناد سازمان ملل به
راسـتي بـر ايـن باورنـد كـه          فراهم كرده باشد. از اين رو، براي كساني كه به

بايسـت نـاگزير بـر آيـينِ      هاي اخالقي زندگيِ جمعيِ نـوعِ انسـاني مـي    پايه
بندي به اصولِ اخالقي در خـارج از   يعني برايشان پاي -مذهبي استوار باشد

ايـن   -كند تصور نيست و يا كفايت نمي  الً قابلِهاي انديشة ديني يا اص نظام
تواند نه تنها راهگشا باشد، بلكه راهنماي مهمـي نيـز خواهـد     ها مي آشنايي

رفت ازتناقضات بسياري كه حضور حكومت جمهـوري اسـالمي    بود در برون
ايران، امروزه روز، براي مسلمانانِ معتقـد بـه طـور كلـي و بـه ويـژه بـراي        

امروز پديد آورده است. سـخن آخـر در ايـن زمينـه ايـن      شيعيان در ايران 
اي همچـون ايـران    است: آنگاه كه پاي تعهد به تأمين حقوقِ بشر در جامعه

سـو و   توانند و بايـد بـا ايرانيـان بهـايي هـم      در ميان است، همة ايرانيان مي
  صدا باشند. هم

ـ      ر ايـن  در عينِ حال، اين نكته هم گفتني اسـت، و شـايد پايـاني بايسـته ب
تـر از   سخنراني در اين جمع باشد: دفاع از حقوقِ بشر معنـايي بـس وسـيع   

كيشان دارد. دفـاع يـك كوشـندة بهـايي از      مسلكان و هم دفاع از حقوق هم
اي اسـت، ولـي    حقوقِ شهروندي بهائيان در ايران امروز، كار بسيار پسنديده
ني، يا زردتشتي فعاليت حقوقِ بشري نيست! دفاع يك ايرانيِ يهودي، يا ارم

ترديـد در   از حقوقِ شهروندي يهوديان و مسـيحيان و زردشـتياني كـه بـي    
جاي جهانِ امروز آماجِ انواع اذيت و آزارند، دفاع از گروه خودي اسـت،   جاي

در برابر گروه غير، و نه در نهايت در برابـر واقعيـت سـتم و آزار، بـه مثابـة      
اجتماعي. كـارِ دفـاع از حقـوقي     هاي اي براي در كردن اينان از ميدان حربه

يابد كـه مسـلماناني همچـون     بشر هنگامي معنا و اهميت دقيق خود را مي
، يا ديگراني از اين دسـت، در مقـامِ دفـاع از    مهرانگيز كار، يا شيرين عبادي

كنند، چـرا كـه در اينجـا آنچـه      حقوقِ شهروندي ايرانيانِ بهايي قد علم مي
پيوندد، نه اشـتراك مـذهبي كـه انسـانيت      يستم م كوشنده را به فرد تحت
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مشترك ايشان است. هرگاه بتوان هدف مشترك مثبت و عامي هم در ايـن  
بايست به ساحتي انديشـيد، از تـاريخ و    گونه دفاع از حقوق بشر جست، مي

كـه   رنگـي  هـاي رنـگ   گـل   فرهنگ كه در آن اصلِ تنوعِ آراء و افكار، و نظارة
رويد، در خـود و بـه خـاطرِ خـود مثبـت و مفيـد       تواند در دشتي واحد ب مي

درپـي   هاي پي بارترين صدماتي كه موج   شود. شايد يكي از فاجعه ارزيابي مي
هاي  در سال كانون نويسندگان ايراناز  -گراي ايران سركوب نيروهاي كثرت

و  سـعيدي سـيرجاني  ، تا 1988هاي تابستان  نخست انقالب گرفته تا اعدام
هاي اخير به بهائيان و دگرانديشـان و   اي، تا يورش ي زنجيرهها قربانيان قتل

  گوني فرهنگي ايران باشد.  در پي داشته است، تقليل گونه -دگرباشان ديگر
هـاي   اندازي هر يـك از ايـن خيـزاب    مدارانِ ايرانِ امروز، با راه شايد حكومت

ا ساختن كه همانا برپ -تر به انگارة ذهني خود ويرانگر، خود را گامي نزديك
است بپندارند. چنين تصوري، اما بر » امت اسالم«يا » ملت مسلمان ايران«

خبري ايشان از تاريخِ اسـالم در   جهلي مركب استوار است كه خود نشان بي
انگيزي است كه ايـن تنـوعِ ظرفيـت، ايـن      سرزمينِ ايران و از غنايِ شگفت

ت ايمانِ فردي به آييني همزيستي شكننده، اين اشتراك پرتَنش، اين واقعي
و مذهبي و درك ناگزيريِ همبود انساني با ديگري، ديگراني، كه بـه همـان   
اندازه به آيين مذهب خود ايمان دارند، به آداب و ادبيـات روئيـده بـر ايـن     

  دشت پهناور بخشيده است. 
خواهم از همين جا نقبي به شعري بزنم كه در خالل تنظـيم ايـن    اجازه مي
كـرده. در ايـن شـعر بـانوي      وخيز مي ني همچنان در ذهن من جستسخنرا

اَفَلَا ينْظُرونَ الَـي  «يگانة شعر فارسي، سيمين بهبهاني، با الهام از آية قرآني 
قَتخُل فايِلِ كَيسـوره   نگرند به شتر كه چگونه سـاخته شـد).   (آيا نمي» ال]

كنـد كـه    اي دعوت مي ظارهاالعلي، آية هفدهم] مخاطبانِ معاند خود را به ن
تواند سرنوشت محتومِ همة حكومتمداراني باشد كه با رفتارِ خود صبر و  مي

اند. به نظر من، بهبهاني در اين شعر دقيقـاً   حوصلة مردم را به پايان رسانده
به كُنه معضَلي رسيده است كه در عنوان سخنِ امـروزِ مـن منـدرج اسـت:     

ري داعية بازگرداندن كرامت انساني را بـه  چگونه آن نظام سياسي كه روزگا
فردفرد شهروندانِ ايراني داشت، در گذاري سي ساله، چندان از درون تهـي  
گشت كه كارگزارانش امروز، نه نيروي مذهب را در كارِ تزكية انسـان درك  

كنند و نه آن آزادگي را دارند كه افراد آدمي را صرفاً به مثابة انسان و نه  مي
چنانكـه هسـتند    -تَعلّقشان به اين گروه زباني، نـژادي يـا مـذهبي    به دليل

بپذيرند. آيا سرنوشت اينان جز آن خواهد بـود كـه در ايـن شـعر، شـتر بـا       
  كند؟ ساربان مي

  

ــتر، آري  ــه شـ ــاه كـــن بـ  و نگـ

 نه ز آب و گل كـه سرشـتندش،  

 دانـــي و ســـراب را همـــه مـــي

ــي   ــيچ نمـ ــراب هـ ــد و سـ  دانـ

ــي   ــله مـ ــه حوصـ  آري و چگونـ

ــور  ــدن و حضـ ــتره را ديـ  گسـ

ــا    ــاه اينج ــه نگ ــن ك ــاه ك  و نگ

 چو خطوط خشك پس از اشكي

 و به اشك بين كه تهـي كـردت  

ــد   ــده را باي ــي ش ــن ته ــو اي  و ت

 بينــي و در ايــن تهــي شــده مــي

 كــه جنــون برآمــده بــا صــبرش

 و جنون دو نيشـة رخشـان شـد   

 كــه ز صــبر كينــه بــه بــار آيــد،

 و نگاه كـن كـه بـه كـين تـوزي     

ــد    ــگ آم ــله تن ــراب حوص  ز س

 

 كه چگونـه سـاخته شـد، بـاري  

 ز ســـراب و حوصـــله پنـــداري

 كــه چگونــه ديــده فريــب آمــد

ــي  ــله م ــه حوص ــه چگون  آري ك

 به عطش، به شن، به نمكـزاران 

ــزاري   بـــه نگـــاهي از ســـر بيـ

ــان دارد   ــوره نشـ ــيار شـ  ز شـ

 هـات شـود جـاري    كه به گونـه 

ــاهي  ــة آگـ ــه مايـ ــر آنچـ  ز هـ

ــدام هــــيچ بينبــــاري    ز كــ

 اهيمــــانِ اَشْــــتَرِ عطْشــــان ر
 نـــرود ســـبك بـــه گرانبـــاري

ــدان  ــونت دن ــه صــف خش ــا ب  ه

 كــه ز كينــه زخــم شــود كــاري

ــدان   ــا دنـ ــاربان زده بـ  رگ سـ

ــتر، آري...    ــه ش ــن ب ــاه ك  و نگ

 

  

  
  

  

  تداوم نقض حقوق بشر در ايران

  با كاظم علمداري گفت وگو

  

به  با گاظم علمداري است كه و گويِ مفصل گفتاز  بخشي خوانيد آنچه در زير مي
در اين ويژه نامه، در اختيار چاپ  گر براي مصاحبه، بخش هايي از آن را خواهش ما
  اند. ما قرار داده

  آرش                                                                           

  

  آيا شما ميان اخالق و حقوق بشر رابطه اي مي بينيد؟

ت كه ميان نقض حقوق بشر و بله، بسيار. در باره ايران بايد اين گونه گف
فساد اخالقي رابطه نزديكي وجود دارد، و جمهوري اسالمي در هر دو زبانزد 
است. اخالق يعني رعايت حقوق ديگران. فساد اخالقي يعني ضايع كردن 
حقوق ديگران. درايران نقض حقوق بشر و فساد اخالقي ابعاد گسترده اي 

نجام مي گيرد، بطوري كه دارد كه توسط حكومت و بطور سيستماتيك ا
احمدي نژاد با شعار مبارزه با فساد و تبعيض، يعني نقض حقوق بشرنظر 
مردم را جلب مي كند و انتخابات را مي برد. اين وضعيت به كليه بافت 
جامعه از دين گرفته تا ادارات و خانواده سرايت مي كند. زماني كه بي 

يه هرگونه فساد و بي اخالقي شيوه حكومت ديني شد، دين ابزار توج
اخالقي در جامعه مي شود. آنگاه به نام دين رشوه مي گيرند و رشوه مي 
دهند. به نام دين دروغ مي گويند، به نام دين افراد را دستگير مي كنند، 
به نام دين رعب و وحشت براه مي اندارند، به نام دين در زندان ها شكنجه 

ب مي كنند، به نام دين ثروت ملي را مي كنند، به نان دين در انتخابات تقل
غصب  و يا ميان خود تقسيم مي كنند. يعني همه اين اقدامات ضد اخالقي 
براي رضايت خاطر خداوند انجام مي گيرد. اين ها نمونه هايي از فساد 

  اخالق و نقض حقوق بشر در ايران است.
  

آيا چه معيار و ويژگي هاي را بايد در تعريف حقوق بشر بكار برد. 
حقوق بشر تعريفي جهاني دارد يا تابع ويژگي فرهنگي و تاريخي 

  است؟

البته پديده ها را نمي توان از تاريخ جداكرد. حقوق نيز چنين ويژگي دارد. 
اما زماني كه حقوقي شناخته شد ديگر تابع زمان و مكان نيست.  به ويژه 

حيات  آنكه حقوق بشر را حقوق طبيعي انسان مي شناسند كه شامل حق
يا زندگي كردن، آزادي براي انديشيدن و بيان عقيده و برابري در برابر 
قانون است. با پيدا شدن قانون به جاي سنت، حقوق فرد نيز با معيار 
حقوقي تعريف مي شود، تبعيض بخشي ازسنت و مذهب است، ولي قانون 
تبعيض پذير نيست. چون حقوق بشر، حقوق طبيعي انسان شناخته مي 

پس جهانشمول است و تابع معيار ديگري جز انسان بودن نمي شود.  شود.
ولي بطور قطع در جامعه اي كه نه انسان ها برابر شناخته مي شوند ونه 
حقوق شهروندي مفهوم پيدا كرده است، تعريف واحدي هم براي انسان 
بكار برده نمي شود. يعني برخي انسان ترا از انسانهاي ديگرند و از حقوق 

بر خوردارند. طبق سنت و قانون اسالمي، مسلمان ها، انسان تر از غير  ويژه
مسلمان ها هستيند و از حقو بيشتري بر خوردارند. البته اين امتيازها را 

 نهاد قدرت براي قشر و طبقه و ايدئولوژي خاصي بكار مي برد.
   

  . لطفا در باره حقوق طبيعي توضيح بيشتري بدهيد
ب ناپذير، تمام انسان ها آزاد متولد مي شوند و بر اساس واقعيت اجتنا

مستحق حقوق و حرمت انساني اند. تمام انسان ها با عقل و شعور متولد 
مي شوند و بايد اجازه داشته باشند كه سرنوشت خود را خود تعيين كنند. 
اين تعريف مسلما در يك جامعه سنتي كه ارزش ها و هنجار ها ي ديني بر 

نند و زندگي فرد در زندگي جمع يا گروه هاي جامعه حكومت مي ك
اجتماعي، خانوادگي و طايفه اي ادغام شده است و كساني خود را متولي 
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حفظ سنت ها و منافع جمع مي دانند مصداق ندارد. به همين دليل از نظر 
تاريخي و تحليلي پديده حقوق بشر متعلق به دوره مدرن است. دوره اي 

مي گيرند و فرد از گروه جدا مي شود، طايفه از  كه سنت ها در حاشيه قرار
هم مي پاشد، شهر نشيني شكل مي گيرد و خانواده تك هسته اي شكل 
غالب مي شود، فرديت (انديدويجوآليسم) يعني انسان متكي به خود و 
مستقل از گروه شكل مي گيرد وقانون رسميت مي يابد. بررسي تاريخي و 

در غرب در عين حال توضح گر پيدا  تحليلي پيدايش پديده حقوق بشر
نشدن آن در جوامعي مانند ايران است. در جوامعي كه هنوز با گدشت سه 
سده از اين واقعيت در غرب، حوزه خصوصي از حوزه عمومي جدا نشده 
است، سنت و تبعيض ديني بر قانون برتري دارد، ويا دقيق تر بگويم قانون 

مي شود. پس هنوزخصلت قانون را بر اساس معيار هاي سنت ديني تعريف 
  ندارد.

  
منظور از حوزه خصوصي و حوزه عمومي، و مشخصه بر جسته آنها 

  چيست و تفكيك اين دو از هم چگونه است؟

تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي ويژگي شكل گيري جامعه مدني 
است. حوزه خصوصي به محدوده ذهني و عيني فرد اطالق مي شود كه 

دگي جمع نقش مستقيم ندارد. فرد مسئول خوب وبد زندگي عمل او در زن
خود است و او را با خانواده و طايفه جمع نمي بندند. در حوزه ذهني، مانند 
اعتقادات ديني، صاحب اختيار است و جامعه نمي تواند براي او تعيين 
تكليف كند. در جوامعي كه جامعه مدني شكل گرفته است، فرد مي تواند 

سلمان باشد، روز يكشنبه مسيحي، روز دوشينبه بودايي، روز روز شنبه م
سه شنبه يهودي و روز چهارشنبه بي دين و و غيره و كسي با او كاري 
ندارد. در حاليكه در جامعه اي مانند ايران و افغانستان و عربستان فرد با 
تغيير دين خود با تهديد مرگ روبرو مي شود. يعني حوزه عمومي در حوزه 

به شدت دخالت مي كند. در حوزه خصوصي عيني مانند حق  خصوصي
انتخاب پوشاك و محل زيست و انتخاب نوع غذا و غيره نيز چنين است. 
حوزه عمومي از دايره زندگي خصوصي افراد خارج است و جنبه همگاني 
دارد. مثال رانندگي در خيابان. آنجا متعلق به همه ومشاء است و رعايت 

مه را در نظر گرفته باشد، ضروري است. مانند سرعت قوانيني كه حقوق ه
در رانندگي با تصميم قانون گذار. در جامعه مدني، مالكيت، حوزه خصوصي 
افراد است و دولت نمي تواند مالكيت كسي را از او بگيرد. مگر آنكه ثابت 
كند براي منافع عموم ضروري است و راه ديگري وجود ندارد. مانند 

سد هاي آبياري، كه اگر چنين ضرورتي پيدا شد، دولت ساختن جاده ويا 
موظف است كه ارزش منصفانه ملك او را بپردازد و خصارت او را جبران 
كند. همه اينها در مدرنيته و حضور جامعه مدني صادق است. در جوامع 
پبشا مدرن حكومت ها خود سرند و هر كجا اراده كنند به حقوق افراد به 

نند.  به همين دليل رعايت حقوق بشر كه به حوزه سود خود تجاوزمي ك
خصوصي بر مي گردد، به جامعه مدرن تعلق دارد. در چنين جامعه اي 
است كه حقوق انساني محترم شناخته مي شود. و دولت حق ندارد مثال به 
بهانه توهين به مقامات مملكتي كسي را مجازات كند. اما جامعه ايران كه 

برزخ سنت و مدرنتيه زندگي مي كند بنياد هاي اين هنوز ار نطر ذهني در 
حقوق شكل نگرفته است. اگر چه حقوق بشر وجهي از حوزه خصوصي 
است، ولي محافظت از آن به عهده حوزه عمومي، يا دولت است. دولت براي 

  محافظت از اين حقوق از مردم ماليات مي گيرد.
  

ق طبيعي شما در ابتداي صحبت تان به حقوق بشر به عنوان ح
انسان و به جهانشمول بودن آن اشاره كرديد. منظور از اين دو واژه 

  حق طبيعي و جهانشمول بودن چيست؟

فرض براين است، يا اصل بر اين است كه پايه حقوق بشر قانون طبيعت يا 
عدالت طبيعي است. براساس قانون طبيعت، انسان قوانين اجتماعي و 

را تنظيم مي كند. به عبارت ديگر انسان اخالق يا اتيك مناسبات اجتماعي 
از طبيعت مي آموزد كه چگونه هارموني و همĤ هنگي در زندگي اجتماعي 
اش به وجود آورد، و قوانين طبيعي را اجتماعي يا توافقي و اخالقي ( 
اخالق به معناي رعايت حقوق ديگران) كند. زيرا ويژگي ديگر انسان 

ك وتنها نمي تواند زندگي كند. به اجتماعي بودن اوست. يعني انسان ت
همين دليل براي رفع تعارض و جنگ و جدال دائمي متوسل به قرارداد 

هاي اجتماعي مي شود. حتي نزديك ترين افراد به يكديگر، مانند همسران، 
پدر ومادر و فرزندان زماني كه با هم و يا در مجاورت يك ديگر زندگي مي 

ي كنند. همين ويژگي است كه انسان را وا كنند با هم تضاد و تقابل پيدا م
مي دارد كه از حوزه حقوق طبيعي كه زيستن بدون ممانعت است، به حوزه 
حقوق اجتماعي كه با هم زيستن و داراي محدوديت است، گذر كند. در 
دوراني كه انسان در جوامع سنتي زندگي مي كرد، سنت ها، هنجارها و 

ي آموزد. ولي با رشد جميعيت، تقسيم كار قواعد زيست اوليه با يكديگر را م
اجتماعي، شهر نشيني و پيچيده شدن مناسبات اجتماعي، سنت ها ديگر 
پاسخگوي نيازمندي زندگي اجتماعي بشر نبود ونيست. به ويژه انسان در 
پي پيچيده شدن مناسبات اجتماعي اش و هياهوي جامعه توده وار به 

دليل به فكر چاره افتاد كه نظمي دنبال آرامش زندگي نيزهست. به اين 
  براي زندگي انبوه يا زندگي با كساني كه غريبه محسوب مي شوند بيابد.

    
چه جوامع و يا چه كساني  را مي توان پيشرو كشف و تنظيم اين 

  مناسبات دانست؟

چارلز منتسكيو و ژان جوامع غربي و متفكران عصر روشنفكري مانند 
رنه دكارت، توماس هابز، و جان  اني چون، متأثر از فيلسوفژاك روسو

با آغاز دوره مدرنيته راه چاره را در تنظيم قراردادهاي اجتماعي  الك
خود كتاب قرار داد هاي اجتماعي اش را بر همين اساس   روسوديدند. 

تنظيم نمود. اساس اين قرار دادها رعايت حقوق طبيعي و اجتماعي انسان 
شود كه حقوق انسان جهانشمول است.  بوده است. درعين حال گفته مي

يعني تابع زمان و مكان خاصي نيست. در تمام كشور ها و در تمام زمان ها 
بايد رعايت شود. همانطور كه اشاره كردم انسان دردوره مدرن به اين نياز 
واقف شد و متوسل به تنظيم قرار داد، ازجمله قرار داد چگونه حكومت 

  عني مردم و نماينده آنها دولت شد.كردن، و رعايت حق طرفين، ي
  

  آيا جهانشول بودن حقوق بشر هم پايه طبيعي دارد؟

كه قرار دادي و توافقي و تابع زمان و  "قوانين اجتماعي"بله. بر خالف 
مكان هستند، و نتيجه مناسبات انسانها با يكديگر، قوانين طبيعي 

كان نيستند. براي جهانشول اند و با انسان زاده مي شوند و تابع زمان وم
مثال قوه جاذبه، قانون طبيعت و در همه جاي كره زمين يكسان است. يا 

درجه سانتيگراد به جوش مي آيد، يا در  100آب در سطح تمام دريا ها در 
ارتفاع هوا سبك تر و در سطح زمين هوا سنگين تر است. اين ها قوانين 

ازمند تنفس، غذا طبيعت و جهانشول اند. انسان هم در تمام دينا ني
خوردن، انديشيدن و برآوردن نيازمندي هاي طبيعي خود است و در اين 
مورد استثنايي وجود ندارد. نمي توان گفت فردي كه در اروپا متولد مي 
شود حق فكر كردن دارد و فردي كه در ايران متولد مي شود حق فكر 

كردن خصلتي  كردن ندارد. زيرا انسان بدون فكر كردن، انسان نيست. فكر
است كه انسان را از حيوان منفك مي كند، نه انسان را از انسان. پس 
قوانيني كه مرتبط به حفظ انسان و فراهم آوردن نيازمندي هاي مستقل او 
است نياز جهانشمول است. كسي نمي تواند بگويد من به جاي تو فكر مي 

  كنم، به جاي تو رنگ لباس تو را انتخاب مي كنم و غيره.
  

ملهم از  "قوانين اجتماعي"با اين حساب مي توان نتيجه گرفت كه 
  قوانين طبيعي اند، ولي با آنها برابر نيستند. اينطور نيست؟

چرا همين طور است. قوانين طبيعي نزديك به مطلق و پايدارند و با كشف 
قوانين "و كنترل آنها سلطه انسان برطبيعت افزايش مي يابد، ولي 

اند و قابل تغيير. قوانين طبيعي بخشي از طبيعت اند كه نسبي  "اجتماعي
انسان در ساخت آن سهمي ندارد، و تنها دركنترل نسبي آن نقش دارد. 
انسان در رخ دادن و ندادن زلزله نقشي ندارد، ولي در كنترل عوارض آن 

كامال انسان  "قوانين اجتماعي"مي تواند نقش داشته باشد. درحاليكه 
همين دليل قوانين طبيعي ثابت و قوانين اجتماعي بنا بر ساخته اند. به 

نيازمندي هاي بشر و پيشرفت و تكامل جوامع تغيير مي كنند. بطور مثال 
حق راي به دست آوردند. اين قوانين در پي  1920در آمريكا زنان از سال 

مبارزه جنبش هاي زنان در برابر كساني كه نفي آنرا طبيعي مي پنداشتند 
كا تغيير كرد. يكي از مشكالت همين است كه گروه هاي كه در در آمري

حفظ قوانين جاري و سنت ها نفع دارند، آنها را طبيعي و غير قابل تغيير 
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مي دانند. در حاليكه آنها اجتماعي و ساخته بشرند. به همين دليل مي 
توانند دو باره بر اساس نيازمندي هاي جديد انسان ساخته شوند. زنان 

به حق راي دست يافتند. تا آن زمان بسياري نا  1341ن در سال درايرا
برابري زنان را طبيعي يا خدا دادي مي پنداشتند . هنوز هم كساني چنين 

سال گذشته قوانين طالق در جوامع مختلف دستخوش 50مي پندارند. در 
تغييرات بزرگي شده است. برخي از اديان طالق را مجاز نمي شمردند، ولي 

جامعه زير بار آن نمي رود. بشر براي راحتي خود سنت ها و قوانين امروز 
كهنه را تغيير مي دهد. اين قوانين در پي تحول اجتماعي و تحول فكري 
بشر به دست آمدند. خالصه اينكه كساني حق طبيعي بشر را نفي مي كنند 
و برعكس قوانين اجتماعي كه به سود خودشان است را طبيعي  و گاهي 

لوه مي دهند كه مانع تغيير آنها بشوند. حقوق بشر را انسان كشف الهي ج
كرد، و غربيان زود تر از ديگران به اين كشف رسيدند. ولي حقوق اجتماعي 
را انسان اختراع كرد. انسان دولت را كشف نكرد، اختراع كرد، دين را 
اختراع كرد. واژه كشف و اختراع گوياي سرشت حقوق بشر و ساير حقوق 

اني، از جمله حقوق مدني و حقوق سياسي است. حقوق بشر را نمي انس
توان دست كاري كرد و ايراني و اسالمي و چيني و غربي از آن ساخت. ولي 

  قوانين اجتماعي را مي توان.  
  

آيا حقوق بشر هم همين گونه بدست آمده است، يعني تفكر انساني 
  و تحول اجتماعي در پيدايش آن نقش داشته اند؟

وق بشر، پيشا پيش دگرگوني هاي دوره مدرنيسم بوجود آمد. اصوال حق
تحوالت عصر مدرن، تابع دونيرو بوده است. نخست نيروي اجتماعي كه 
مناسبات سنتي را بهم ريخت و انسان را مجبور به پذيريش مناسبات نويني 
كرد. اين نيرو شامل تحوالتي از نوع پيدا شدن سيستم سرمايه داري، 

نعتي، شهر نشيني، انقالبات اجتماعي وسياسي، تحوالت علمي، انقالب ص
تغييرات مذهبي،  پيدا شدن جنبش هاي اجتماعي مانند جنبش كارگران، 
و جنبش زنان و بزرگترين آن جنبش اصالح ديني كالون، كشيش پايه 
گذار پروتستاتيسم، يا اصالحات مذهبي (رفرماسيون) و غيره، و دوم ، 

ي بود كه در نهضصت روشنگري اروپا تجلي يافت. نيروي فكري و فلسف
توماس هابز، و متفكرين جنبش روشنگري خود متأثر از افكار فلسفي 

بودند. ويژگي هاي اصلي اين تحول فكري شامل رشد  جان الك
راسيوناليسم، يا خردگرايي، رشد علوم تجربي، پلوراليسم سياسي، 

دولت ودستگاه قضايي، و سكوالريزاسيون يعني جدا شدن دستگاه دين از 
هيومنيسم، يا محور گرايي انساني است. همين آخري، يعني اهميت پيدا 
كردن انسان صاحب حق در برابر انسان تماما تكليف در برابر خداوند، پايه 

توصيف كرده بودند  را تقويت كرد. يعني  هابز و الكحقوق بشري كه 
سان زاده نشده است كه استدالل متفكران نهضت روشنگري اين بود كه ان

تكليف ديني انجام دهد، بلكه انسان با حقوق طبيعي متولد مي شود و 
خارج از هر معياري حق دارد از زندگي اش لذت ببرد. در حاليكه لذت 
بردن از زندگي در مذاهب منع شده است. براي كسب حقوق بشر اين سد 

هاي متفكران ها مي بايست شكسته مي شد. به همين دليل يكي از تالش 
عصر روشنگري مقابله با مذاهب خرافي، كهنه پرستي و كليساي متولي 

نظارت بر اجراي وظايف ديني بود. يكي از داليل رشد جنبش اصالح ديني  
در مسيحيت همين بود، تا به نيازمندي هاي جديد انسان در دوره مدرن 

  پاسخ دهد.
  

  ه است؟ ارتباط اين تحوالت با انقالب فرانسه چگونه بود
ولتر همراه دو فيلسيوف بزرگ ديگر فرانسوي، يعني  منتيسكيو و روسو

، چهار ركن فكري انقالب كبير فرانسه محسوب مي شوند، كه و ديد درو
با  روسوالبته هيچكدام از آنها پيروزي انقالب كبير فرانسه را نديدند.  

تي نگاشتن كتاب قرداد هاي اجتماعي پايه هاي حكومت موروثي سلطن
فرانسه را سست و حكومت بر اساس قرارداد ميان نمايندگان مردم، يعني 
پارلمان را بنا نهاد. اما فقط اين ها نبودند. تحوالت ديگري نيز در اروپا، به 
ويژه در انگستان رخ داد كه به اين امر يعني، پايان سلظنت مطلقه و انقالب 

  سلطنتي در انگستان  فرانسه كمك كرد. بطور مثال پيش از فرانسه حكومت
  

  
  

مشروطه شد، اما نه با انقالب، بلكه با رفرم و اصالحات، يا انقالب 
غيرخونين. در حوزه هاي ديگر نيز تحوالتي رخ داد كه جامعه را آبستن اين 
حوادث و دگرگوني ها كرد. بطور مثال ليبراليسم اقتصادي سبب رشد 

اليسم سياسي باعث تحليل سرمايه داري و بازار آزاد اقتصادي شد. ليبر
رفتن حكومت هاي متمركز و مطلقه و پيدا شدن حكومت هاي انتخابي 
شد. و ليبراليسم فلسفي به آزادي فرد و جدا شدن او از گروه و پيدا شدن 

  فرديت يا اندويجوآليسم گرديد.
  

معني و منظور از حكومت انتخابي، بازار آزاد، يعني ليبراليسم 
يبا روشن است. غرض ازليبراليسم فلسفي سياسي و اقتصادي تقر

  چيست؟  آيا اين همان آزادي فرد يا حقوق بشر است؟

البته ليبراليسم فلسفي با آزادي فرد يا اينديويجوآليسم، يعني فرد در برابر 
گروه، يا فرد مستقل از گروه مربوط مي شود. پديده غير قابل تقسيمي 

و آزداي او هسته ليبراليسم فلسفي را ،  در برابر گروه Indivisibleمانند فرد 
تشكيل مي دهد. يعني فرد غير قابل تقسيم است، ولي گروه قابل تقسيم. 
پس حقوق فرد نيزقابل تقسم نيست. فرديت مفهومي است كه براي انسان 
صاحب استقالل، به خود متكي و آزاد از وابستگي بكار گرفته مي شود. 

ن در عصر فئوداليسم، يا پيشا مدرن همه اين صفات نشان مي دهد كه انسا
نمي توانست از حقوق بشر حرف بزند. زيرا انسان در آن دوره به ديگران 
وابسته بود. جمع و گروه بر سرنوشت فرد حاكم بود. حتي احساسات و 

  عواطف، وجدان و آگاهي فرد، جمعي تعريف مي شد. 
) را در نظر (قتل براي حفظ حيثيت خانواده  honor killingشما پديده 

بگيرد. اين اوج وابستگي و تعريف گروهي از فرد است. عمل يك زن، كه 
بطور فيزيكي جدا از خانواده و گروه است، به مجموع عواطف خانواده و 
قبيله متصل است. بنابراين فيزيك اين فرد نيز به جمع تعلق دارد. براي 

اده، يا طايفه او ازدواج اش، يا نقشي كه در جامعه دارد، جمع، يعني خانو
تصميم مي گيرد. يك فرد از اعضاي قبيله نه تنها به خود حق مي دهد كه 
زني را كه با بيگانه، آميزش كرده است را به قتل برساند، بلكه آنرا وظيفه 
خود براي دفاع از حثيت خانواده و قبيله مي داند. دراينگونه جوامع، 

بشر، كه ويژگي فرد، يا مناسبات اجتماعي الزم براي شكل گيري حقوق 
فرديت است، بوجود نيامده است. يعني حق زندگي براي زني كه تابع اراده 
جمع، به ويژه مردان خانواده نباشد، وجود ندارد. اين ويژگي ها در جامعه 
ايران بسيار نادر است و نمي توان بعنوان يك مانع از شكل گيري حقوق 

  فرد از آن نام برد.
سلماني در جامعه اي مانند ايران و افغانستان از دين يا تصور كنيد كه م

خود برگشته باشد. در اين جامعه عمل او را توهين به عواطف و اعتقادات 
جمعي دانسته او را مستحق مرگ مي دانند. مثال محاكمه عبدالرحمان در 
افغنستان، و دكتر هاشم آغا جري در ايران در سال هاي گذشته. اين ها 

فرد و ممانعت از استقالل فكري او توسط حكومت است. به ابزار سركوب 
ويژه در ايران ربطي به وجدان جمعي جامعه ندارد. درست برعكس، وجدان 
جمعي جامعه بسيار فراتر از ارزش هاي سنتي و ديني حكومت رشد كرده 
است. در اينگونه جوامع نمي گذارند شرايط ذهني الزم براي پرورش حقوق 

ر ايران بر خالف افغانستان، شرايط عيني رشد حقوق بشر بشر رشد كند. د
فراهم شده است، ولي قدرت حكومتي مانع از شكل گيري آن است. بايد 
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اين ويژگي هاي جامعه سنتي از هم بپاشد تا حقوق بشر به رسميت 
نفر از دختران  50شناخته شود.  در مقاله اي خواندم كه در دهه گذشته 

مان توسط افراد خانوده هاي خود با توجيه همان مهاجر ترك و كرد در آل
honor killing   .يا قتل براي حفظ حيثيت خانواده كشته شده اند

سرنوشت نسل جوان در ميان خانواده هاي مهاجر كه در دو گانگي 
كشمكش فرهنگ مدرن و فشارسنت ها گير كرده اند بسيار غم انگيز است. 

مع مدرن اروپاي بزرگ شده اند اين دختران جوان كه در فرهنگ و جوا
قربانيان راه تحول فرهنگ هاي عقب مانده اند. يا مهاجران برخي از كشور 
هاي آفريقايي در جوامع غربي زندگي مي كنند هنوز سنت ختنه دختران 
در ميان برخي از آنها رايج است. اين مشكل نهاد هاي مدرن در جوامع 

را دچار سرگرداني كرده است. زيرا غرب ، يعني بيمارستان ها و دادگاه ها 
نمي دانند با اين پديده هاي كهنه و ضد انساني در جامعه مدرن چگونه 
برخورد كنند. نكته جالب اصرا اين خانوده هاي سنتي براي زندگي در 
جوامع غربي است. آنها مي خواهند از ديگر مزاياي مادي اين جامعه 

ذهني اين جوامع را بپذيرند.  استفاده كنند، ولي قادر نيستند كه تحول
همين امر است كه به نوعي در ايران رهبران حكومتي عطش فراوان براي 
استفاده از تمام دستاوردهاي علمي و تكنولوژيك غرب را داردند ولي در 

  برابر تحوالت فكري و سياسي و اجتماعي آن به شدت مقاوت مي كنند. 
  

رابر جامعه، دولت، نهادهاي بنابراين بايد گفت كه مفهوم فرديت در ب
اجتماعي ديگر چون مذهب، خانواده سنتي قرار مي گيرد. اينطور 

  نيست؟

بله همين طور است. مفهموم فرديت در برابر كليت، جمع گرايي، 
توتاليتاريسم، كاميونتريسم، محله گراي و قوم گراي قرار مي گيرد. براي 

راي اين جوامع نير از عملي شدن حقوق بشر، بايد مناسبات كهنه حاكم ب
هم بپاشد. يعني در اين جوامع تنها دولت ستمگر وجود ندارد، خانواده، 
دين و فرهنگ ستمگر نيز وجود دارند كه همه آنها احيتاج به اصالح و 
دگرگوني دارند. البته با اصالح حكومتي راه براي اصالحات ديگر بسيار باز 

مانع در اين راه است.  اگر خواهد شد. دولت در جوامع سنتي بزرگترين 
اصالح سياسي به عهده احزاب مدرن است، اصالح مدني، ديني وخانوادگي 
را بايد تشكل هاي مدني و ديني مدرن از طريق آموزش مستمر انجام 
دهند. نقش دولت در اين رابطه بسيار مهم است. ولي تنها تغيير حكومتي 

  اين مشكالت را حل نمي كند.
   

معناست كه براي كسب حقوق بشر بايد منتظر اين  آيا اين به اين
  دگرگوني ها شد؟

. تغييرات مي تواند از زوايه هاي مختلف آغاز شود. كسب حقوق بشر  ابداً
دريچه اي است براي اصالحات ديگر در جامعه، از جمله اصالحات 
حكومتي. بسياري از اين تحوالت با رشد حقوق بشر بوجود مي آيد. اگر 

ساختار ذهني افراد شكل بگيرد، اگر دولتي وجود داشته  حقوق بشر در
باشد كه قوانين حفظ اين حقوق را تنظيم و اجرا كند، اگر دستگاه آموزش 
و پرورشي، رسانه هاي گروهي مطلع و متعهد به رعايت حقوق بشر وجود 
داشته باشند، جامعه و افراد به سرعت تحول مي يابند. مشكل اين است كه 

ع نهاد هاي اساسي جامعه چون دولت ودين متولي حفظ سنت در اين جوام
هاي كهنه اند، تا آموزش ارزش هاي نوين بشري. مدافعان حقو بشر در 
برابر اين قدرت هاي بزرگ، يعني در برابر پول، اسلحه، دادگاه، زندان، و 
دستگاه تبليغاتي آنها قرار دارند و بايد بكوشند كه مردم را در برابر آنها 

ش دهند و با حقوق شان آشنا كنند. به ويژه اينكه تجارب راه پيموده آموز
  شده كشور هاي دمكراتيك در برابر آنهاست.

  
ولي به نظر مي رسد كه جامعه ايران از حكومت ايران بسيار جلوتر 

  است. اينطور نيست؟

همين طور است. در ايران همانگ.نه كه گفته شد، بزرگ ترين سد تحول 
. در حاليكه در كشور هاي غربي زماني كه بورژوازي خود حكومت است

فئوداليسم را كنار زد، خود پيشتاز بسياري از اصالحات درجامعه شد. در 
اروپا بورژوازي نه تنها قدرت فئوداليسم را كنار زد، بلكه با كليساي 
كاتوليك كه محافظ خرافات و سنتي هاي كهن بود نيز به شدت مقابله 

، نهاد دين از حد يك شبكه تشكل جامعه مدني 57انقالب كرد. در ايران با 
و چالش گر قدرت دولتي، خود به قدرت دولتي بدل شد و سد راه تحوالت 
دمكراتيك گرديد. بنابراين در ايران حقوق بشر در گرو اصالح حكومت 
سنتي و ديني است، در حاليكه درگرگوني هاي زير بنايي الزم براي 

  و پديده شهروندي و قانون بوجود آمده است. رسميت يافتن حقوق بشر 
  

اجازه بدهيد باز برگرديم سر اصل موضوع، يعني حقوق بشر. شما 
اساس حقوق بشر را قانون طبيعي يا عدالت اجتماعي قرار داديد. يا 
حق و حقوقي كه با انسان متولد مي شود وبايد با او بماند و هيچ 

ه عبارت ديگر اين حق كس حق ندارد كه آنرا از او سلب كند. ب
طبيعي فرد است كه زندگي كند و هر طور كه خود صالح مي داند 
در پي خشنودي خود باشد. چه كساني در آغاز به اين اصول توجه 

ساله داريم به اين اصول  2500كردند، چرا ما ايراني ها كه تمدن 
  دست نيافتيم؟

  
ست به اين مطلب به اجازه بدهيد كه اين دو موضوع را از هم جدا كنيم. نخ

پردازيم كه پايه گذران فكري حقوق بشر چه كساني بودند وسپس  موضوع 
دست نيافتن ايراني ها به آن را باز هم بيشتر تشريح كنم كه خود مبحث 

 نسبتاً مفصلي است.
جدا از برخي متفكران مسيحي در عصر رفراماسيون كه با مطلق گرايي 

و  17، در سده توماس هابزاشخاصي چون كاتوليسم مقابله كردند، بايد از 
، در باره قدرت مطلق دولت (كامن ولث) "لوياتان"كتاب معروف او با عنوان 

ياد كرد. اين اثر اساس فلسفه شناسي غرب شناخته مي شود. دكترين يا 
آموزه هابز در اين كتاب بنيان جامعه وحكومت مشروع يا قانوني است. 

ادادهاي اجتماعي، پيش از نگارش كتاب كتابي است در زمينه تئوري قر
 منتسكيوملت، و روح القوانين  - قراداد هاي اجتماعي روسو، در باره دولت

،  جان الككه كتابي است در زمينه تفكيك قواي سه گانه حكومتي، كتاب 
 20، ويرايشگر كتاب ديد د روفليسوف انگليسي در باره جامعه مدني، 

كه زباني كنايه آميز را در باره  ديد د رو جلدي دانشنامه، و آزادي مذهب.
كليسا بكار مي گرفت، در باره آزادي انسان به زباني استعاره اي نوشت كه 

تا زماني كه آخرين پادشاه با روده آخرين كشيش به دار آويخته نشود  "
نويسنده ديكشنري فلسفه، متفكري ولتر !  و "انسان آزاد نخواهد شد

دو انقالب فرانسه  و آمريكا اثر گذاشت. اين  ديگري بود كه آثارش در
 متفكران با درجات مختلف در شناسايي پديده حقوق بشر نقش داشتند.

اهرم محافظت از حقوق بشر را دولت مقتدر مي دانست.  زيرا  هابزاما 
ضمن پرداختن به حقوق بشر، بعنوان حقي طبيعي، انسان را بطور طببعي 

ضرروت  "جنگ همه عليه همه"در باره خشونت طلب مي دانست. تز او 
نيز با انتشاركتاب قرارداد هاي  منتسكيودولت مقتدر را توجيه مي كرد. 

اجتماعي مسير تحول از حكومت سلطنتي به جمهوري پارلماني را هموارتر 
  كرد.

  

آيا تز هاي هابز بيشتر با حقوق بشر ارتباط دارد يا بيشتر در حوزه 
  است؟ توجيه ضرورت دولت قدرتمند

اين دو در هم تنيده اند. كتاب او درباره قدرت مطلقه در زمان جنگ 
نوشته شد. او در اين كتاب  1651تا  1642داخلي انگلستان يعني سال ها 

از حقوق انسان ها در برابر يكديگر و دولت به عنوان امري طبيعي دفاع 
به صلح كرده است. اوعليه جنگ بود. معتقد بود كه شور و اشتياق انسان 

به دليل ترس از مرگ است. و همين ترس انسان را وا مي دارد كه راه گريز 
از آن را بيابد.  پس انسان براي حفظ صلح و دوري از جنگ ناچار به تنظيم 
قراردادهاي اجتماعي است. اصل محوري اين قرار داد ها حقوق طبيعي 

ين قرارداد انسان يا حقوق بشر است و دولت مقتدر براي حفظ و اجراي ا
  الزم است. زيرا در غير اين صورت جنگ همه عليه همه رخ خواهد داد.

   
جنگ داخلي انگلستان منجر به سقوط نظام سلطنتي انگلستان 
شد و تحوالتي به سود حكومت پارلماني به وجود آورد. آيا اين 

  دگرگوني سياسي به رشد حقوق بشر هم كمك كرد؟ 

پادشاه  چارلز اولن ابتدا منجر به اعدام البته. جنگ هاي داخلي انگلستا
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شد و در پي آن انقالبي كه به انقالب شكوهمند  1649وقت  در سال 
)Gloriousاليور كرومولو با فرماندهي  1688) معروف است در سال 
)Cromwell حكومت پارلماني شكل گرفت، و پس از يك دهه حكومت  (

تان، به جاي سلطنت ، و با بر گشت سلطنت مشروطه در انگسكرومول
مطلقه، مدارا گري، از جمله مدارا گري مذهبي با پروتستان ها شكل گرفت. 
در بحبوهه همين دگرگوني هاي سياسي و ديني  است كه اولين قانون 

  ) نوشته شد.Bill of Rightsدفاع از حقوق فرد يا (
  

ظاهرا در همين زمان ها در كشور هاي ديگر مانند آمريكا و فرانسه 
تحوالت مشابهي در حوزه حقوق فرد شكل گرفت. آيا اين قانون  هم

مورد اشاره شما در انگلستان  Bill of Rightsدفاع از حقوق فرد يا 
ارتباطي با قانون دفاع از حقوق فرد در آمريكا و بيانيه حقوق بشر 

  فرانسه دارد؟
سي قانون اسا Bill of Rightsبله، اين پايه اي بوده است به ويژه براي 

آمريكا. همانگونه كه بيانيه حقوق بشر فرانسه پايه اي شد براي بيانيه 
آمريكا يك سند بسيار   Bill of Rightsحقوق بشر سازمان ملل. قانون 

معتبر براي دفاع از حقوق بشر و فراتر از آن در برابر دولت است كه شامل 
ه، ده اصل چون آزادي بيان، رسانه ها، مذهب، مالكيت و حمل اسحل

اجتماعات، تنظيم بيانيه و جمع آوري امضا عليه دولت، حق آزادي از 
جستجوي بدني، منع دستگيري خشونت بار افراد متهم، و ممانعت از 
مجازارت هاي غير انساني مانند شكنجه، و حق داشتن هيئت منصفه يا 
ژوري در داداگاه است. اگر دقت كنيم بيشتر اين اصول مسايلي است كه در 

امروز مطرح است و جمهوري اسالمي همه آنها را زير پا مي گذارد.  ايران
با همان فلسفه حقوق طبيعي انسان در سال  Bill of Rightsدر واقع 

يعني سالي كه انقالب استقالل آمريكا رخ داد شروع شد و زمينه اي  1776
شد براي سند پايه اي بيانيه حقوق بشر در انقالب كبير فرانسه در سال 

  . حقوق بشر در اين زمان با حقوق شهروندي آميخه، وكامل تر شد.1789
  
  ؟ فاوت اين دو حقوق، منظور حقوق شهروندي  و حقوق بشر چستت

در مورد حقوق بشر صحبت كرديم. حقوق شهروندي، شامل حقوق مدني و 
سياسي پس از رسميت يافتن حقوق بشر مطرح شد. البته در اينجا سخن 

دوره مدرن است. در عصر باستان و در دوره پيشا  بر سر حقوق شهروندي
مدرن گروه هايي داراي حقوق شهروندي بودند، ولي نه همگان. در دوران 
پيشا مدرن معيار شهروندي مالكيت بود. و از آنجا كه همه صاحب ملك 
نبودند، همه شهروند محسوب نمي شدند. گذشته از اين تفاوت، زنان و 

ه و از حقوق  شهروندي بر خوردار نمي شدند. برده ها نيز شهروند نبود
چون آنها هم مالكيت نداشتند. بنابراين، حقوق شهروندي يونيورسال اندك 
اندك بدست آمد. در كشور هاي مانند ايران هنوز حقوق شهروندي به 
دست نيامده است. و هنوز شهروندان به دوسته خودي وغير خودي تقسيم 

ت كه در كشوري مانند ايران هنوز حقوق مي شود. دليل اين امر اين اس
طبيعي انسان يا حقوق بشر بدست نيامده است. ما در ايران به جاي آنكه 
همانند كشور هاي غربي از حقوق بشر، حقوق شهروندي، و حقوق مدني 
آغاز كنيم، به سراغ حقوق سياسي رفتيم. كه البته برداشت از حقوق 

فقط مي توانست جاي يك حكومت سياسي  هم بسيار كج انديشانه بود و 
زور گو را با حكومت زور گوي ديگري عوض كند. كسب حقوق مدني و 
سياسي بدون به رسميت شناخته شدن حقوق طبيعي انسان امر دشواري 
است. به همين دليل در ايران بايد تالش صرف به دست آمدن حقوق بشر 

  گردد.
  

ياسي شما حقوق شهروندي را شامل حقوق مدني و حقوق س
  دانستيد. چگونه اين دو از هم تفكيك مي شوند؟

حقوق مدني، به حقوقي اتالق مي شود كه ميان شهروندان رد و بدل مي 
گردد و دولت به عنوان داور ميان شهروندان موظف به حفظ آن است. بطور 
مثال حقوق كودكان در برابر پدر و مادران. حقوق خريدار و فروشنده در 

، حق مالكيت. و مسائلي از اين دست. در حاليكه حقوق معامالت بازرگاني
سياسي مناسبات ميان شهروندان و دولت را تعيين مي كند. مانند حق 
انتخاب كردن و انتخاب شدن به مقام هاي دولتي. حفظ امنيت  در برابر 

بيگانگان و غيره. شهروندان عضو دولت محسوب مي شوند. بنابراين حق 
اهند منافع آنها را نمايندگي كنند خود انتخاب دارند كساني كه مي خو

كنند. كساني كه به مقامات دولتي انتخاب مي شوند، پس از انتخاب شدن 
نماينده همه شهروندان اند، نه نماينده كساني كه به آنها راي داداه اند و 
موظف اند از حقوق شهروندي همه محافظت كنند. توجه داشته باشيد 

ضيح مي دهم، نه مطابق قانون در يك كشور مشخص، آنچه من در اينجا تو
بلكه كلي است. قوانين مدني و سياسي، بر خالف قوانين حقوق بشري در 
تمام كشور هاي يكسان نبوده و نيستند، ولي در اساس براي حفظ حقوق 

  شناخته شده مدني و سياسي شهروندان است.
  

حقوق  آيا در كشور هايي كه هر سه حقوق بشر، حقوق مدني، و
سياسي به دست آمده است، مهاجران نيز از اين حق ها بر 

  خوردارند؟

همانگونه كه اشاره كردم حقوق بشر بعنوان حقوق طبيعي انسان خارج از 
معيار شهروندي تقريبا در جوامع مهاجر پذير رعايت مي شود. و پس از آن 
حقوق مدني و سپس حقوق سياسي.  اين دو بستگي به سيتسم حقوقي 

ن جوامع و معيار هاي شهروندي آنها دارد. در مورد حقوق مدني كمتر اي
مي توان تبعيض قانوني ديد. بطور مثال اگر يك فرد خارجي اموالش را به 
سرقت بردند، به دليل خارجي بودنش قانون او را مستثني از حقوق اش كه 
پي گيري پليس و دستگاه قضايي باشد، نمي كند. ولي اگر او شهروند 

اشد از يك سري حقوق سياسي محروم است.  شهروندان مهاجر به نب
داليلي ممكن است از حقوق كامل سياسي  برخوردار نباشند. مثال نتواند 

  براي مقام باالي حكومتي مانند رياست جمهوري نامزد شوند.
  

باز بر گرديم سر مسĤله حقوق بشر. شما حقو ق بشر را به حقوق 
  Bill of Rightsقسيم كرديد. و در باره بشر كشوري و بين المللي ت

در كشور هاي انگلستان، آمريكا و فرانسه توضيح داديد. حقوق 
  بشر بين المللي چيست و چه تفاوت هاي با اين كشور ها دارد؟

پس از پذيرفته شدن حقوق بشر در كشورهاي دمكراتيك، آنها در صدد بر 
گر در آن عضويت دارند آمدند كه از طريق سازمان ملل، كه دولت هاي دي

خواست حقوق بشر را جهاني كنند. حقوق بشر بين المللي به مفاد بيانيه 
ماده اي سازمان ملل متحد اطالق مي شود كه همه كشور هاي عضو  30

سازمان ملل، و امضا كنندگان اين پروتكل بايد آنرا اجرا كنند. اين سي 
نند كمتر از آن را اصل حد اقل هاست. كشورها در سطح داخلي نمي توا

اجرا كنند، ولي مجاز هستند كه قوانيني فراتر از سطح اين سي اصل بيانيه 
سازمان ملل تصويب و اجرا كنند. افزون بر آن مفاد سي گانه بيانه حقوق 

تصويب شد، در دوره هاي مختلف  1948بشر سازمان ملل كه در سال 
زه اي مختلف، از قوانين در حوزه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در حو

جمله حقوق زنان و مخافظت از محيط زيست و غيره نيز تصويت شده 
است كه دولت هاي عضو را متعهد به اجراي آنها مي كند. با رشد جهاني 
  شدن ابعاد و خواست قوانين بين المللي باز هم بيشتر افزايش خواهد يافت. 

وق بشر مفاد سي اين وسيله اي خواهد بود كه كشورهايي كه در زمينه حق
گانه اعالميه سازمان ملل را رعايت نمي كنند فشار هاي بيشتري وارد شود. 
سازمان ملل نهاد ويژه اي براي رسيدگي و پي گيري رعايت حقوق بشر و 
تعهدات دولت ها بوجود آورده است كه سازمان هاي مدافع حقوق بشر بايد 

جريان نقض حقوق بشر در با اين نهاد در تماس دائم باشند. و آنها را در 
 كشور خود قرار دهند.

  
اگركشور هاي عضو سارمان ملل موظف هستند كه اين مصوبات را 
اجراي كنند پس چرا خيلي از كشور ها مانند ايران آنرا اجرا نمي 

  كنند؟

مشكل در اين است كه سازمان ملل دستگاه اجرايي ندارد و شهروندان تنها 
انند به سازمان ملل شكايت ببرند. سازمان از طريق دولت هاي خود مي تو

ملل نهادي است كه بيشتر از طريق فشار افكار عمومي و توافق هاي 
مشخص عمل مي كند. مانند تصويب قطعنامه ها كه كشورهاي تصويب 
كننده براي اجراي آن از قدرت، نفوذ و دستگاه اجرايي خود استفاده مي 

اقتصادي كردند، شركت ها و دولت كنند. بطور مثال اگر ايران را تحريم 
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هايي را كه اين مصوبات را رعايت نكنند مورد مجازات كشورهاي قرار 
خواهند گرفت كه اصرار بر اجراي آن دارند. اميد برخي اين است كه در 
آينده سازمان ملل به دولت جهاني بدل شود و تمام مردم جهان شهروند 

ر باشند. ولي امروز سازمان ملل آن محسوب شوند تا از حق برابر بر خوردا
متحد ، در واقع سازمان دول است كه متحد هم نيستند، و شهروندان تنها 

  از كانال دولت هايشان مي توانند با اين نهاد تماس بگيرند.
  

  چه شد كه بيانيه حقوق بشر بين المللي تصويب شد؟

عاهداتي انسان، كشورهايي به فكر بستن م 8,5با جنگ جهاني اول و تلفات 
 1919منجر به تشكيل اتحاد ملل در سالهاي  حول حقوق انسان افتادند كه

فرانسه، منشور  كنفرانس صلح ورسايدر  1919در سال شد. 1921–
پايه جامعه ملل تصويب شد تا از بروز جنگ جهاني ديگر جلوگيري كند. 

بر اساس فلسفه صلح  1899اتحاد ملل از كنفرانس صلح الهه در سال 
هنوز مي  كانت) بنا شد. فلسفه صلح پايدار 1795( امانوئل كانتار پايد

تواند پايه صلح جهاني شود. به دنبال جنگ جهان اول و انقالب بلشويكي 
در روسيه، جهان به دوبلوك شرق (لنينيسم)  و غرب (ويلسونيسم) تقسيم 
شد. اين تقسيم بندي پايه جنگ سرد قرار گرفت. اولين اتحاد براي 

ي از جنگ مجدد ميان ملل بوجود آمد كه بروز جنگ جهاني دوم جلوگير
  نشان داد كارآمد نبود.

  
با توجه به اين نا كار آمدي كه اين اتحاد نتوانست مانع از وقوع 
جنگ دوم جهاني شود، چه اميدي به سازمان ملل مي توان داشت 
در حاليكه اين سازمان هم نتوانست مانع جنگ ايران و عراق، يا 

هاي قبيله اي در آفريقا و قومي در يوگسالوي سابق، و يا جنگ 
  حمله ارتش آمريكا به عراق شود؟

كامال درست است. سازمان ملل نهاد قدرتمندي براي حفظ صلح نبوده و 
نيست. ولي در برخي مسايل از جمله فشار آوردن به كشورهاي ئيكه حقوق 

مان تشكيل، اين اتحاد بشر را رعايت نمي كنند مؤثر بوده است، همين. از ز
بيشتر از آنكه مانع جنگ ها باشد، مراقب تنش ميان دو بلوك شرق و غرب 
بود. جنگ جهاني دوم از بطن بلوك غرب و با رشد نازيسم و فاشيسم در 
جوامع سرمايه داري بوجود آمد كه كشور هاي هر دو بلوك شرق و غرب را 

 1944يعني در سال  عليه خود برانگيخت. سال پاياني جنگ جهاني دوم
سازمان ملل با انگيزه حفظ صلح ميان كشورها شكل گرفت كه فرا تر از 
اتحاد ملل اوليه حركت مي كرد. به منظور خلع سالح عمومي، ممانعت از 
ادامه جنگ، و امنيت همگاني، توسل به ديپلماسي، پايان دادن به در گيري 

ت آورد ها بسيار هاي منطقه اي، و گسترش رفاه عمومي. همه اين دس
  نسبي بوده است، نه تعين كننده. 

  
  اعلالميه جهاني حقوق بشر در چه سالي تصويب شد؟

عضوسازمان  56با شركت  1948مفاد سي گانه بيانيه حقوق بشر در سال 
كشور به تصويب رسيد. در نگارش اين سند تاريخي  48ملل، و آراي موافق 

ولي شخص مركزي اين حركت افراد و كشور هاي مختلف شركت داشتند. 
، همسر رئيس جمهور اوليور روزولتاز كانادا بود. خانم  جان هامفري

وقت آمريكا، در تنظيم و به تصويب رساندن اين سند نقش مهمي ايفا كرد. 
اين سند سال ها بعد با مصوبات ديگري در زمينه حقوق مدني، سياسي، 

ذشته با برگزاري اقتصادي و فرهنگي كامل تر شد. و در دهه هاي گ
كنفرانس هاي بين المللي پيرامون مسائل و مشكالت زنان و تصويب اسناد 
جديد به برابري حقوق زن ومردم در كشور هاي مختلف كمك كرده است. 
اين ها مباحث ديگري است كه شما بايد در مصاحبه هاي ديگري با 

سال در  متخصصان آن صحبت كنيد. بهر حال تصويب اعالميه حقوق بشر
نقطه عطفي بود براي به رسميت شناختن حقوق بشرق و درگير  1948

كردن تمام كشور هاي عضو سازمان ملل متحد حول آن، ولي هنوز سازمان 
بر خوردار نيست. به همين  دستگاه قضايي و اجرايي الزمملل از يك 

دليل كشور ها خارج از تعهد خود به مفاد بيانيه سي گانه حقوق بشر 
لل و برخي از مصوبات آن، به طور سيستماتيك حقوق بشر را سازمان م

نقض مي كنند. ايران يكي از كشور هاي امضا كننده اين بيانه است كه از 
  روز نخست تا به امروز آنرا نقض كرده است. 

  

اجازه بدهيد كه ادامه گفتگو را به موانع رشد حقوق بشر در ايران 
  اختصاص دهيم.

يران ارتباطي به پيشينه فرهنگي يا آيا نقض حقوق بشر در ا
ساختاري جامعه ما دارد؟ و يا اصوالً در دوره اي كه غرب پروژه 
دست يابي به حقوق بشر را طي مي كرد ايران در چه وضعيتي قرار 

  داشت، چرا ايران  همزمان مسير مشابه اي را طي نكرد؟

اجتماعي در اجازه بدهيد در آغاز به چند اصل اشاره كنم. نخست: تغييرات 
نتيجه تغيير درمناسبات اجتماعي رخ مي دهند. دوم، بطور مختصر حقوق 
بشر بخشي از يك تمدن، يعني تمدن مدرن است. سوم، اسالم مانند اديان 
ديگر با حقوق بشر همخواني ندارد، مگر آنكه بنا بر ضرورت هاي روز اصالح 

شده سخت آميخه و امروزي شود. بافت جامعه ما با مذهب سنتي و اصالح ن
است. حكومت ديني بر بستر همين اعتقادان سنتي نقض حقوق بشر و 
حتي فساد و تقلب را با مصلحت ديني توجيه مي كند. جامعه هنوز حقوق 
بشر را، بي آنكه در باره آن بداند، پديده اي غربي  و ضد اسالمي مي داند 

هفته است. كه البته در پس آن رقابت و دشمني اديان و قدرت سياسي ن
تعصب ديني در ايران بخش مهمي از هويت ايراني هاست كه كمتر با 
عقالنيت دنياي مدرن همĤهنگي يافته است. روشنفكران ما مانند آل احمد 
و احزاب سياسي مانند حزب توده در نهادينه كردن تفكر ضد غربي نقش 
ي مهمي داشته اند. شايد رشد ماركسيسم در ايران، به دليل غير مسيح

بودن اين افكار و ايدئولوژي بوده است كه انگ مسيحي و بالطع غربي 
  نداشته است. در حاليكه غربي بوده است.

  
نه تنها تمدن مدرن را خود به دست نياورد، بلكه در پذيرش آن،  ايران 

موانع زيادي را مي بايست  كنار بزند كه بخشي از آن ساختاري و زير بناي 
و فرهنگي  و ديني بود. در طول سه قرني كه از بود و بخشي ديگر ذهني 

تاريخ شناخته شدن حقوق بشر مي گذرد، بخش هايي از بخش فيزيكي 
تمدن مدرن مانند تكنولوژي به ايران وارد شده است بي آنكه با مقاوت 
خيلي جدي روبرو بشود. و لي بخش فكري تمدن غرب با مقاومت هاي 

  شديدي مواجه گرديده است. 
، سعيد رجايي خراساني ، نماينده جمهوري اسالمي در 1981در سال 

سازمان ملل اعالم كرد كه بيانه حقوق بشر سكوالر و بر اساس سنت 
مسيحي درست شده و قابل اجرا توسط مسلمانان نيست، مگر آنكه -يهودي

كشور اسالمي مسلمان  57، 2000با قوانين اسالمي منطبق گردد. در سال 
را پايه گذاري كردند. و به اين بهانه از تعهد  بديل حقوق بشراسالمي

  حقوقي و انساني خود شانه خالي كردند.
  

  در چه دروه اي اين تفاوت پيداشد و غرب از ايران جلو افتاد؟

داستان جلو افتادن غرب و عقب ماندن ايران مفصل تر از اين است كه در 
  اتي اشاره كرد.  اين گفتگو بگنجد. ولي در زمينه حقوق بشر مي توان به نك

در انگلستان تصويب گرديد. اين  1688اولين بيانيه حقوق بشر در سال 
تاريخ مصادف با حكومت شاه اسماعيل دوم صفوي است. داستان شاه كشي 
و وزير كشي  و كشتن  افراد خانواده از ترس قدرت گيري آنها در ايران 

ت تا قدرت بدست برادر خود را كش 7بسيار رايج بود. شاه اسماعيل دوم 
آنها نيافتد و در خاونده خود او بچرخد. اما حكومت صوفيان به دست 
محمود افغان متالشي شد و پس از آن نادر شاه با اقتدار كامل به سطنت 

سال حكومت و  12رسيد. پس از دوران پر تالطم ويرانگر نادر هم پس از
ه هان صفوي در قتل او توسط سرداران خودش پايان يافت. او هم مانند شا

نگراني قدرت يابي پسرش عليه او، چشمان پسرش را كور كرد. آنچنانكه در 
باال گفته شد، در همان زمان در انگلستان انقالب نسبتا آرامي رخ داد كه 
قدرت شاه مشروطه شد. مشروطه كردن قدرت شاه در ايران، آنهم با الگو 

قرن بعد رخ داد، اما تا زمان برداري از غرب، ولي نا موفق، تقريبا دو و نيم 
ايران هنوز به حكومت مشروطه دست نيافت. پس از پايان  57انقالب 

سطنت مطلقه محمد رضا شاه، ايران به مسير حكومت مطلقه ديني كشيده 
شد كه خالف حقوق بشر و حقوق شهروندي حركت كرده است.  بنابراين، 

در غرب نهاد هاي اگر دگرگوني سرمايه داري و قدرت گيري بورژوازي 
اجتماعي را اصالح كرد، در ايران در نبود سرمايه داري و تداوم مناسبات 
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قبيله اي، و حتي حكومت قبايل، مشكالت ساختاري و فرهنگي و ديني تا 
  به كنون ادامه يافته است.

  

  آيا در اين رابطه خارجي ها هم نقش داشتند؟ 

ريخته بود با عثماني هاي در اواخر دروه  صفوي اوضاع ايران بسيار بهم 
همچنان در جنگ بودند كه سر انجام  محمد خان، يكي از سر قبيله هاي 
افغاني و والي صفويه در منقطه در زمان شاه سلطان حسين صفوي به ايران 

 220حمله كرد و بدون مقاوت وارد اصفهان، پايتخت ايران شد و به سلسله 
قبل از اين تاريخ، غرب به ماشين  سال 10ساله صفوي ها پايان داد. تقريبا 

سال قبل از آن پرتقالي هاي با كشتي هاي  200بخار دست يافته بود.  
توپ دارشان بنادر جنوب ايران را تسخير كرده بودند. بنابراين علي رغم 
آنكه قرنها ايران از غرب جلو بود ، دراين زمان غرب در زمينه هاي علمي و 

  افتاده بود. تكنولوژيك نيز از ايران جلو
  

در اواخر دروران صفوي وضع علوم عقلي نيز در ايران خراب بود. در برابر 
آن نفوذ دستگاه روحانيت باال رفت. يا شايد به همين دليل زمينه هاي 
علمي تضعيف گرديد. هرچه در غرب نفوذ مذهب سنتي كاهش پيدا مي 

رونق پيدا كرد در ايران مجلس روضه خواني و عزاداري و خرافه پرستي 
كرد و در زمان قاجار به اوج خود رسيد. بنابراين نه تنها ساختار اقتصادي، 
سياسي غرب و رابطه آن با مذهب با ايران متفاوت بود، بلكه از نظر ذهني و 
حقوقي غرب از دير زمان، يعني امپراتوري روم، داراي ساختار حقوقي غير 

  ديني بود.
  

تقيم ميان ايران و غرب مقايسه چه عواملي را مي توان به طور مس
  كرد كه به پديده حقوق بشر مرتبط هستند؟ 

در غرب سه قدرت موازي پادشاه، كليسا و فئودال ها در كنار هم و در 
رقابت و ستيز با هم حضور داشتند كه دردوره مدرن اين تقسيم بندي و 

ه كمك رابطه آنها با يكديگر بسيار قانونمند شد و به سكوالريزاسيون جامع
كرد. در ايران حكومت متمركز سلطنت استبدادي همچنان بر همه چيز 

 12غالب بود. سيتسم فئودالي غربي سبب شد كه پديده پارلمان در قرن 
ميالدي در كشور فرانسه و انگلستان شكل بگيرد. ولي كنترل دستگاه 

رخ داد. در حاليكه در  19و  18سلطنت و دين با تقويت پارلمان در قرون 
، و پس از شكست پرتقالي هاايران عصر صفوي حتي تجارت اگر در دست 

آنها با كمك انگليسي ها نبود، در دست پادشاه هان بود. اراضي كه جاي 
خود داشت. دريافت ماليات از مردم قاعده و قاتون مشخصي نداشت. بعد ها 
ز طوري شد كه خارجي ها شاه و در باريان را با رشوه مي خريدند و امتيا

به ايران باز شد كه بعد ها  1664تجاري مي  گرفتند. پاي روس ها در سال 
و تركمن  1812با تحريك روحانيون به جهاد با آنها در دو معاهده گلستان 

در زمان فتعلي شاه قاجاربخش هاي از ايران جدا شد. از آن  1828چاي  
شد تا به كه در زمان زنديه به ايران آمده بودند قرار  فرانسوي هاپس 

سال فاصله دوره ميان شكست  80ايران اسلحه و آموزش نظامي به دهند. 
صفويه و آغاز سلسله قاجار، درست در دوراني كه غرب به اكتشافات و 
اختراعات متعددي دست مي يافت، ايران دوران هرج و مرج و خشونت را 

  طي مي كرد.
  

اي آيا دست به دست شدن سلسله هاي در رشد و دگر گوني ه
  اجتماعي و صنعتي ايران نقش منفي بازي مي كردند؟ 

تنها دست به دست شدن حكومت ها نبود. مشكل از آنجا بود كه اين 
شكل گرفته بود. قبايل صفويه  مناسبات قبيله ايحكومت ها بر پايه 

رفتند، افشاريه آمدند، آنها رفتند زنديه آمدند، زنديه رفت طوايف قاجار 
فتند. گذشته از اين، حكومت هاي طايفه اي حكومت را به دست گر

خشونت را بيشتر مي كردند، وجود مناسبات قيبله اي در جامعه مانع 
  بوده است.  و حقوق بشر و حقوق شهروندي فرديتبزرگ شكل گيري 

  
آيا نقش اكتشافات و اختراعات درغرب كه شما به آن اشاره كرديد 

  را هم مي توان در اين زمينه مؤثر دانست؟

البته. غرب با توانايي هاي تكنولوژيك به ويژه در زمينه نظامي بر شرق 

سلطه يافت. پرتقالي هاي به دليل داشتن توپ هاي جنگي توانسته بودند 
سال در آنجا بمانند و از ايراني  120بنادر ايران را اشغال كنند و به مدت 

جنگي ها باج بگيرند. زماني كه ايراني هاي هنوز نمي دانستند توپ 
چيست. و باالخره با كمك نيروي اروپايي رقيب پرتقالي هاي، يعني 
انگليسي ها توانستند آنها را از ايران دور كنند. اين برتري در تمام زمينه ها 
بود.  به يك عبارت بايد گفت كه رشد حقوق بشر پا به پاي رشد سرمايه 

ما در دروه  داري ليبرال و عقالنيت سرمايه داري در غرب پيش رفت. ولي
كه روحانيت در آن نقش برخورد هاي احساسي و هيجاني گير كرده بوديم 

  بزرگي داشت.
 

 

 
  
  

شما در باال در باره نقش ليبراليسم اقتصادي، سياسي و فلسفي و 
ارتباط آن با حقوق بشر توضحي داديد. منظورتان از عقالنيت 

  سرمايه دارانه كه به آن اشاره كرديد چيست؟ 

در ايران نه عقالنيت تجريدي، (فكري) يعني فهم عقالني از جهان، ونه 
عملي، يعني عقالني عمل كردن درجهان (در زندگي روزانه)، عقالنيت 

علت اصلي اين واقعيت، غلبه ساختار  مانند قانون مداري عرفي، رشد نكرد.
قدرت سياسي استبدادي بود. اين ساختار شكل خاصي از رابطه دولت و 
مردم را طلب مي كرد كه انسان بر سر نوشت خود حاكم نبود. در غرب 

هاي  خالقيتاز نهاد دولت و دين،  م و كار، و استقاللعقل و علتركيب 
بزرگي به وجود آورد. در ايران قدرت حكومتي استبدادي مانع اين تحول 
بود. اين ساختار مانع پرورش خالقيت هاي همه جانبة انساني در فرهنگ 
ايراني شده است. به طوريكه خالقيت فكري به جاي پاداش مستوجب 

ه است. اين چنين است كه نگاهي منفعالنه، مجازات و محروميت بود
هيجاني و پراز احساس وشور همچنان در بافت فرهنگي ما جايگاه بزرگ و 
تعيين كننده اي دارد. اين ويژگي جامعه بسترمناسبي براي نهاد قدرت 
ديني در ايران بوده است. دوبار در تاريخ ايران نگاه عقالني به جهان از 

. نخست در سده هاي دوم تا چهارم هجري كه در غرب به ايران سرايت كرد
مجادله فكري و ديني معتزله و اشاعره بازتاب يافت، و بار ديگردر عصر 

  مشروطيت. هر دو بار اين گرايش قرباني قدرت سياسي و ديني شد.
  

زماني كه ما با تمدن مدرن آشنا شديم  در زميه هايي چون پارلمان، 
برداري كرديم  و در زمان رضا شاه  نهاد قانون گذاري از غرب الگو

هم دگرگوني هايي در زير ساخت ايران جامعه ايران مانند جاده 
سازي، راه آهن، دانشگاه و غيره بوجود آمد. چرا بطور همزمان 

  حقوق بشر مورد توجه قرار نگرفت؟

نهاد قانون سازي هم در ايران سرنوشت خوشي پيدا نكرد. پس از انقالب 
شدن به دوران هرج و مرج و جنگ هاي داخلي و ناحيه مشروطه و وارد 

اي، نا امني، فقر گستره و شيوع بيماري وبا، ايرانيان از آنچه در انقالب 
مشروطه طلب مي كردند فاصله گرفتند و به دست يابي به امنيت رضايت 
دادند. قدرت نظامي رضا شاه بر همين بستر بوجود آمد. رضا شاه با كپه 

تورك، اقدام به غربي كردن، نه مدرن سازي ايران كرد. اين برداري از آتا
دوگانگي ميان غربي شدن  وتجدد مشكالتي براي ايران ايجاد كرد كه 

  دست نيافتن به حقوق بشر يكي از آنها ست.
   

به تمدن غرب و تمدن مدرن اشاره كرديد، آيا اين دو، متفاوت 
   هستند؟

د اين دو را از هم تفكيك مي د ركتاب برخورد تمدن هاي خو هانتيگتون
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كند. و مي نويسد تمدن مدرن مي تواند جهاني شود، ولي تمدن غرب نه. او 
آنرا منحصر به غرب و آغشته به مسيحيت  مي داند. يعني جوامع غير غربي 
نمي توانند فرهنگ غرب را بپذيرند، ولي دست آورد هاي تمدن مدرن را 

قسيم بندي  اگر رضا شاه مي چرا. گذشته از درستي ونادرستي اين ت
خواست ايران را مدرن كند، مي بايست مجموعه اين تمدن، ازجمله 
دمكراسي، انتخابات آزاد، حكومت قانون و پادشاهي مشروطه را با هم مي 
پذيرفت. اما او صرفا به جنبه هاي فيزيكي و غير ذهني تمدن غرب توجه 

ود خود مشكالت كرد. حتي كشف حجاب كه هم پديده مادي و ذهني ب
  جديدي را براي جامعه بوجود مي اورد.  

  
آيا اين برداشت همگاني بود يا خاص رضا شاه بود. ساير ايرانيان 
چگونه فكرمي كردند؟ آيا مخالفان حكومت پهلوي در پي تمدن 

  مدرن در ايران بودند؟

راست اش نه. اجازه بدهيد يك مروري از برداشت هاي متعارف، متفاوت و 
از تمدن مدرن بدهم تا مشكل رشد نكردن حقوق بشر در ايران و  متضاد

  نقش منفي اپوزيسيون هم روشن تر شود. 
با وارد شدن الگوي تمدن مدرن به ايران واكنش ها و برداشت هاي 
مختلفي رشد كرد. اگر يادتان باشد در باال گفتم كه موتور حركت تمدن 

ن روشن نشد. به همين دليل مدرن سرمايه داري بود و اين موتور در ايرا
اگر مي خواستيم به تمدن مدرن دست بيابيم، مي بايست از غرب الگو 

  برداري ميشد و چنين نيز شد.
در پي احيا  ميرزا آقا خان كرماني و آخوند زادهبطور مثال افرادي مانند 

تمدن باستان و مدرنيزاسيون ايراني و پرو تستانتيسم اسالمي يا اصالح 
  ي در برابر تمدن مدرن غربي بودند. ديني ايران

مي خواستند ايران را غربي كنند، و از ويژگي هاي هر دوشاهان پهلوي 
سياسي آن مانند دمكراسي گريزان بودند.  غربي كردن فرهنگ ايراني 

  واكنش اسالمي هاي سنتي را بر انگيخت. 
آيا اين درست است كه فعاليت حقوق بشري معطوف به كسب 

   بنابراين از سالمت اخالقي بيشتري بر خوردار است.قدرت نيست، 
بله. در يك صد سال گذشته تمام نيروهاي سياسي در پي كسب قدرت 
بوده اند و حقوق بشر در برنامه آنها جاي روشني نداشته است. امروز بايد به 
حقوق بشر، مادر تمام حقوق ديگر از جمله حقوق سياسي  توجه كرد. 

رخ  57تغيير حكومت همان است كه در انقالب  بدون حقوق بشر نتيجه
داد. گروهي رفتند و گروهي بد تر جاي آنها را گرفتند. گذار از فعاليت 
سياسي (كسب قدرت) به فعاليت حقوق بشري ضرورت دوره كنوني در 
ايران است. حقوق بشر هسته هر فعاليت مدني (زنان، اقليت ها) و سياسي 

  (آزادي احزاب) است.
جمهوري اسالمي در ايران به دليل نا شناخته بودن نقش حقوق  30سلطه 

بشر و نبود جامعه مدني، و بي تفاوتي فعاالن سياسي و احزاب نسبت به 
اين نهاد ها، پايه هاي دمكراسي بوده است. در ايران غلبه اقتصاد دولتي 
بطور تاريخي و در حال حاضر منشاء تجاوز به حقوق بشر و جامعه مدني 

  است. 
مهوري اسالمي متعهد به اجراي اصول سي گانه اعالمه جهاني حقوق ج

  بشر است، ولي آنرا اجرا نمي كند.

قدرت، حتي چشم انداز ذهني آن، انسان را به ناروايي و گاهي به تباهي 
مي كشاند. كسب حقوق بشر در اساس چالش قدرت نيست. ولي نقض 

ند. رعايت حقوق حقوق بشر توسط قدرت دولتي، كسب آنرا سياسي مي ك
بشر و اخالق سكوالر در جامعه مدرن، شرط سالمت مناسبات اجتماعي 
است. فعاليت حقوق بشري با كشمكش هاي سياسي، عقيدتي، ايدئولوژيك، 

  حزبي و فرقه اي همرا نيست.
تفاوت كار حقوق بشري بر مي گردد به تفاوت حقوق بشر و حقوق سياسي. 

دم دارد. يعني تا حقوق بشر به حقوق بشر نسبت به حقوق سياسي تق
دست نيامده است حقوق سياسي به دست نخواهد آمد. حقوق بشر، حقوق 
طبيعي است كه با تولد انسان همراه است. حقوق سياسي حقوق شهروندي 

  ملت معني پيدا مي كند. -است كه با به وجود آمدن پديده دولت
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  شكنجه و حقوق بشر
  

 دعزت مصال نژا

  
ما را براي زيستن   شتبار عليه بشريت كه آرزويحو است شكنجه جنايتي
كند. نگراني بشر دوستان در اين رابطه سابقه  دار مي هدر صلح خدش

يت عطوالني دارد. ليكن صدها سال طول كشيد تا بشريت توانست ممنو
ن دركقانوني  غيردينه كند. تالش براي اشكنجه را از لحاظ حقوقي نه

ا استقرار جامعه مدني همراه بوده است. نخستين بار با استقرار شكنجه ب
ليكن اين  .مجمع بين المللي مساله محدود كردن شكنجه مطرح شد

با  .يت منحل شدايف و در نهضعمجمع با به قدرت رسيدن فاشيسم ت
 كردن ير قانونيغبحث در مورد  1945تشكيل سازمان ملل در ساله 
كيد منشور ملل متحد در رابطه با صلح و شكنجه از سر گرفته شد. تا

حقوق بشر هموار   جهاني عالميهين ادوامنيت بين المللي راه را براي ت
اين  1948، 10سازمان ملل متحد در تاريخ دسامبر   ساخت. مجمع عمومي

ترين حقوق هر   به اساسي طعنوانه نخستين سند منسجم مربو هرا ب عالميها
ند از او باز پس بگيرد به رسميت شناخت. ماده نميتوا سكه هيچ ك  انساني

بايد در نم داشت كه هيچ كس عالا صراحتاحقوق بشر  جهاني عالميها 5
و توهين آميز قرار   ر غير انسانياوت باهاي شق رض شكنجه و ديگر رفتارعم

  گيرد.
ن مربوط به ونسيار كنواهچن ملل ازماس  عمومي عد مجمعيك سال ب

ن جنگ و اطق جنگي و رفتار با اسرا و زخميار منن داميظار نغيحفاظت 
ي ميشوند را مورد قبول قرار داد.  ماده گكه دچار كشتي شكست  كساني

ر شب لليمالنون بين اكه (به ق لليمالهاي بين  سوم هر يك از اين قرار داد
است.  هشتدام عالا عمحكوم و ممنو اشديد را دوستانه موسوم است) شكنجه

م عالا  را غير قانوني جهاول كنوانسيون ژنو مجددا شكنتكل وپر 75ماده 
نخستين تالش در راه تدوين يك سند ). 1979 بر سالدسام 7كرده است (

شكنجه  غرامت در رابطه با توان بخشي و جبران و مستقل عليه شكنجه
به تصويب سازمان ملل رسيد. اين  1975 س سالمار 23تاريخ ن در گاديد
قرار گرفتن در معرض  دربرابرها  اظت همه انسانحفاعالميه " نام سند

را  "و توهين آميز  ا و تنبيهات شقاوت بار غير انسانيهشكنجه و ديگر رفتار
له نامه بين ويك مقا لكه به شك ايي. متاسفانه اين سند از آنجبرخود داشت

  نداشت.  مللي تنظيم نشده بود قدرت قانونيال
ير غ لليمالداد تعهد آور بين يك قرار  ينخستين باري كه شكنجه ط

بود. در اين زمان خانواده ملل  1976 سمار 23ح الم شد در تاريعقانوني ا
تحت عنوان  ئياحقوق بشر را در سطح يك ميثاق اجر  متحد اعالميه جهاني

اين ميثاق  7داد. ماده  ءارتقا "نيمدميثاق بين مللي حقوق سياسي و "
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م داشت كه هيچ عالاز را ممنوع كرد و هاي توهين آمي شكنجه و ديگر رفتار
آزمايشگاهي استفاده كند. در  هكچومقامي حق ندارد از انسان به صورت خ

ن ملل تشيكل شد كه ار سازمشحقوق ب هاين ميثاق كميت ايرابطه با اجر
گيرد ميتواند تحت شرايطي  كه در معرض شكنجه قرار مي  هر انساني

  مائد.اين كميته تسليم ن بهشكايت خود را 
  سازمان ملل اصول شش گانه اخالق پزشكي  مجمع عمومي 1982در سال 

و  نارايكن، پزشارارا مورد قبول قرار داد و تاكيد كرد كه پزشكان، پرست
مستقيم  ررمستقيم يا غيوبه هيچ وجه حق ندارند بط  ن پزشكياديگر كاركن

  كيشركت كنند. هدف علم پزش  يا روحي  هاي جسمي ل شكنجهامعا در
  درمان است نه شكنجه و كشتار.

 در تاريخ هنخستين كنوانسيون تعهد آور، همه جانبه و مستقل ضد شكنج
ن ملل متحد مورد ازماس  توسط مجمع عمومي 1984 سال سامبرد دهم

قدرت اجرئي  1987 سالژوئن  26خ قبول واقع شد. اين كنونسيون به تاري
 26 هاي ضد شكنجه ازمانهاي حقوق بشر و س ال حاضر نهادحيافت. در 

ن شكنجه جشن انياي با قربگهمبست  هر سال را به عنوان روز جهانيئن ژو
هر نوع  1989نسيون حقوق كودك در سال ابا تصويب كنو ميگيرند.

الم شد (ماده عممنوع ا  عليه كودكان بطور كلي  و جسمي  شكنجه روحي
37 .(  

ن ونسيابه كنو  كوتاهي در اينجا بخاطر اهميت موضوع مناسبت دارد نگاه
ها و  ن ضد شكنجه و ديگر رفتارونسيواكن" عنوان طوالنيكه  هضد شكنج

فكنيم. ارا بر خود دارد بي "و توهين آميز  انساني غيروت بار، ات شقاتنبيه
ت حشكنجه را ت 2شكنجه را تعريف كرده است. ماده  ،نونسياماده يك كنو

 3م داشته است. ماده عالانوع عليه هر كس و براي هميشه مم ايطكليه شر
د كند كه ممكن يتبع  را به جائي  دارد هيچ مقامي نميتواند انسانييم معالا

كند كه شكنجه   ها را ملزم مي دولت 4است مورد شكنجه قرار گيرد. ماده 
 عليه  6زات كنند. ماده ارا مج ننموده و شكنجه گرا  را يك جنايت تلقي

ها موظفند هر شكنجه گري را  ت است. دولتشكنجه گران از مجازا معافيت
در  10رند. ماده اباشد به عدالت بسپ رفتهكه از هر جاي دنيا به كشور آنها 

 هن در رابطه با حقوق بشر ضد شكنجامينظاو  ليسه با آموزش مداوم پطراب
تاكيد  هشكنجه ديدتوان بخشي انسان هاي بر جبران و  11است. ماده 
شكنجه به رسمييت  عليه  را براي شكايت حق فرد  13دارد. ماده 

هر شكل از و   انساني ريغهر نوع رفتار توهين آميز و  16ميشناسد. ماده 
دارد كه سازمان ملل يم معالا 20دارد. ماده يم معالاممنوع   شكنجه روحي

مخصوص و  اي ن ضد شكنجه كميتهونسياي كنوابايد در رابطه با اجر
شكيل دهد. اين كميته سالهاست كه ته مسقل تحت نام كميته ضد شكنج

رت قرار نظاها مورد  ن را توسط دولتويسناي كنواتشكيل شده و اجر
ورت قرار گرفتن در معرض شكنجه يا صميدهد. هر كس ميتواند در 

للي تحت شرايطي به كميته الماحساس خطر در رابطه با اين جنايت بين 
يت اي شكتورصته در كمي .)22يت كند (ماده كاملل متحد ش هضد شكنج
 ي كه ازآن شكايت شده استلتوقرار ميدهد كه د رسيدگي فرد را مورد

ا به امروز ا به رسميت شناخته باشد. تره تاين كمي اييقبال صالحيت قض
نزديك به ن ضد شكنجه را مورد تصويب قرار دادند وونسياكشور كنو 146
اند . عالوه بر  اين كميته را به رسميت شناخته اييصالحيت قض كشور 45

حقوق بشر  ورايش به عنوان ارگان مجري كنوانسيون، شكنجه ضدكميته 
رشگر مخصوص ضد املل متحد فردي خوشنام و مستقل را به عنوان گز

را در رابطه با  التهون كرده است كه به طور منظم رفتار دييشكنجه تع
كه   كسانين شكنجه يا اقرار ميدهد. قرباني  يت شكنجه مورد باز بينياجن

هند ميتوانند ادر خطر شكنجه قرار دارند و يا آنان كه از اعمال شكنجه آگ
ومراوده  تبهارشگر مخصوص ضد شكنجه مكازگبدون هيچ قيد و شرطي با 

  .داشته باشند
اين بود مختصري از تالش انسان مدرن عليه جنايت شكنجه. متاسفانه 

د شكنجه را به رسميت ن ضونسياجمهوري اسالمي ايران تا به امروز كنو
  كنوني با بي هيم ستم پيشژاست كه ر  نشناخته است اين بدين معني

ت به رسميت ميشناسد. ريعكام شحشي از اخشرمي شكنجه را به عنوان ب
، اليحه اي به مجلس شوراي اسالمي تسليم شد كه اجراي 2002درسال 

اين  اصل سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسالم را تسهيل مي كرد.
اليحه مي توانست راه را براي تصويب كنوانسيون ضد شكنجه ي ملل 

متحد توسط اين مجلس را هموارسازد. شوراي نگهبان جمهوري اسالمي 
اين اليحه را مغاير موازين فقه اسالمي اعالم كرد وجلو تصويب آن را 

برخي از نمايندگان اليحه ي ديگري به مجلس  2003گرفت. درژانويه سال 
ه دادند به اميد آنكه اين باراليحه براي شوراي نگهبان قابل قبول باشد. ارائ

شوراي بين المللي توان "درژوئن همان سال سميناري درتهران باشركت 
(كه مركز آن دركپنهاگ است) تشكيل شد. اين  "بخشي قربانيان شكنجه

شورا جمهوري اسالمي را براي تصويب كنوانسيون ضد شكنجه تشويق كرد 
ي قول كمك مالي دررابطه با آموزش مأموران اجرايي داد. ازآن زمان وحت

تابحال رژيم كوچكترين اقدامي براي تصويب كنوانسيون ضد شكنجه انجام 
  نداده است.  

مورد به صورت مشروط ن ضد شكنجه را ونسياي اسالمي كنواكشورهاغلب 
بخشي  شرط اين كشورها اين است كه هرماده با تصويب قرار داده اند.

ازاين قرارداد بين المللي كه با احكام اسالمي مغايرت داشته باشد 
 براي دست يابي به ست كهااين بدان معن بالاثروكان لم يكن است.

 ميانه رواهاي خ ديگر كشور ودر ايران   شكنجه ت كامل و مؤثريعممنو
مسيري بسياردور ودراز وپرپيچ وخم در پيش است. دراين رابطه بيش از 

و وپي گير مبارزه عميق و نيگاآموزش هميز به يك برنامه ي منظم هرچ
  داريم.نياز  بسيج فرهنگي

*  

  

  
  

  

  مبارزه با حكم اعدام
  گزارش آماري از روند حكم اعدام و نقض حقوق بشر در جهان

  

  زهره شيشه

  
الملليِ مدافع  هاي بين بر اساس آخرين آمار و ارقام منتشره از طرف سازمان

ه به مناسبت روز جهاني مبارزه با اعدام منتشر شده اند، بنظر حقوق بشر، ك
شود.  به لغو كامل حكم اعدام نزديك مي رسد كه كل جهان بتدريج مي

برهمين مبنا، پنج كشور دنيا مسئول بيشترين تعداد اجراي حكم اعدام 
كشور اعدام را بطور قانوني و يا در  137تا به حال مجموعاٌ  اند. شناخته شده

چنان اين حكم را غالباٌ در  هم كشور 60اند، در حاليكه  ل متوقف كردهعم
  مورد متهمين به قتل  به اجرا در مي آورند.

   
  كشور 93. ممنوعيت اعدام در تمامي موارد: 1

هايي كه در قوانين خود حكم اعدام را در مورد تمامي جرائم ممنوع  دولت
گوال، آرژانتين، ارمنستان، استراليا، اند عبارت اند از: آلباني، اندورا، آن كرده
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هرزگوين، بلغارستان، كامبوج،  -اتريش، آذربايجان، بلژيك، بوتان، بوسني
كانادا، كيپ روده، شيلي، كلمبيا، كوك آيلند، كاستاريكا، كوته دلووار، 
كرواتي، قبرس، جمهوري چك، دانمارك، جيبوتي، دومنيكن، اكوادور، 

رجستان، آلمان، يونان، گينه بيسائو، هائيتي، استونيا، فنالند، فرانسه، گ
هندوراس، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، كريباتي، ليتواني، 
لوگزامبورگ، ماكادوني، مالتا، مارشال آيلند، مكزيك، ميكرونزيا، مولدوي، 
موناكو، مونتگرو، موزامبيك، ناميبيا، نپال، هلند، نيوزيلند، نيكاراگوئه، نروژ، 

، پاناما، پاراگوئه، فيليپين، لهستان، پرتغال، روماني، روآندا، ساموئا، پاالؤو
سن مارينو، سنگال، صربستان، اسلواكي، اسلواني، جزيره سولومون، آفريقاي 
جنوبي، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تيمور، تركيه، تركمنستان، تووالو، اكراين، 

  انگلستان، اروگوئه، ازبكستان، واتيكان و ونزوئال.
  كشور  9. ممنوعيت اعدام فقط در مورد جرائم عادي (قتل): 2

دولت هائي كه قوانين آنها حكم اعدام را در مورد جرايمي كه در حيطه 
قوانين نظامي بوده و يا جرائمي كه تحت شرائط ويژه صورت گرفته باشند 

كنند عبارت اند از : برزيل، بوليوي، ال  سالوادور، فيجي، اسراييل،  اعمال مي
  قزاقستان، قرقيزستان، التويا، و پرو.

  
  كشور 35. ممنوعيت اعدام در عمل: 3

شامل دولت هائي است كه حكم اعدام را در مورد جرائم عادي مانند قتل 
سال گذشته  10شناسند ولي درعمل از حداقل  همچنان به رسميت مي

 اند. اين ليست همچنين شامل كشورها يي است كه به كسي را اعدام نكرده
  اند و عبارتند از: تعهدات بين المللي در جهت توقف اعدام پايبند بوده

الجزاير، مراكش، تونس، بنين، بروني داراالسالم، بوركينو فاسو، جمهوري 
مركزي افريقا، كنگو، اريتره، گابون، گامبيا، غنا، گرانادا، كنيا، كره جنوبي، 

، موريتاني، ميانمار، الئوس، ليبريا، ماداگاسكار، ماالوي، مالديوس، مالي
نائورا، نيجر، گينه جديد، روسيه فدرال، سريالنكا، سورينامه، تاجيكستان، 

  تانزانيا، توگو، تونگا، زامبيا.
دولت اجراي حكم اعدام را يا بطور قانوني لغو نموده و يا در  137درمجموع 

  عمل آن را متوقف نموده اند.
  

  كشور 60. دولت هاي حامي حكم اعدام: 4

مل دولت هائي است كه غالبا از حكم اعدام براي مجازات متهمان به شا
كنند. در ميان آنها دولت هائي مانند ايران، عربستان  قتل استفاده مي

سعودي، پاكستان، چين و يمن وجود دارند كه در موارد متعدد ديگري از 
 كنند. جمله رشوه، همجنس گرائي، تجاوز و ارتداد نيز حكم اعدام صادر مي

كشور از  24كشور، تنها  60بنا به گزارش سازمان عفو بين الملل، از اين 
استفاده كرده اند. اسامي كامل اين كشورها به قرار  2007اعدام در سال 

  زير است: 
 36افغانستان، عراق، ايران، پاكستان، چين، اياالت متحده امريكا (شامل 

الروس، بنگالدش، ايالت)، بحرين، باهاماس، عربستان سعودي، يمن، ب
باربادوس، سوريه، بوتسوانا، بروندي، كامرون، چاد، كنگو، مصر، كوبا، 
دومنيكا، گينه، گينه اكواتوريا، اتيوپي، گواتاماال، هندوستان، اندونزي، 
سودان، جامائيكا، ژاپن، كره شمالي، اردن، كويت، لبنان، لسوتو، ليبي، 

فلسطين، قطر، سن  مالزي، نيجريه، مغولستان، عمان، خودمختاري
كريستوفر، سن لوئيز، سن وينسن، سيرالئون، سنگاپور، سومالي، تايوان، 

  تايلند، ترينيداد، اوگاندا، امارات متحده عربي، ويتنام، و زيمبابوه.
صدور و  1997در زير نام برخي از كشورهائي است كه به ترتيب از سال 

  :حكم اعدام را قانوناٌ ممنوع نموده اند آمده است
گرجستان، نپال، لهستان، افريقاي جنوبي، بوليوي، آذربايجان، بلغارستان، 

تيمور شرقي، تركمنستان، اكراين، التويا، كانادا، استوني، ليتواني، انگلستان، 
هرزگوين، شيلي، قبرس، صربيا، مونتگرو، ارمنستان،  -مالتا، آلباني، بوسني

فيليپين، روآندا، قرقيزستان، بوتان، يونان، سنگال، تركيه، ليبريا، مكزيك، 
  قزاقستان و ازبكستان.

  
بر اساس آمار سازمان هاي  جهاني مدافع حقوق بشر ازجمله سازمان عفو 

هائي كه صدور و يا اجراي  بين الملل از دهه هشتاد ميالدي  تعداد دولت
 اند در حال افزايش است.  يا در عمل ممنوع نموده اعدام را در قانون و

مامي اعدام هاي شناخته شده درچين، ايران، پاكستان، درصد ت 88"
]. بر اساس 2["عربستان سعودي و اياالت متحده امريكا صورت گرفته است.

) سازمان عفو بين الملل كه هر ساله به مناسبت  2008گزارش ساليانه ( 
، چين 2008شود،  در سال  روز جهاني مبارزه با حكم اعدام منتشر مي

ميليون نفر) ، عربستان  71،2(335يون نفر)، ايران ميل 1331،4( 470
ميليون نفر)، و  164،6(135ميلين نفر) ، پاكستان  25،8(135سعودي 

ميليون نفر جمعيت) نفر را اعدام كرده  303،9(با  42اياالت متحده امريكا 
اند. به جز امريكا، اين تعداد تنها ارقامي است كه در جرايد اين كشورها 

باشند. هر چند كه اين  ند و بسيار كمتر از تعداد واقعي آن ميشو اعالم مي
توان روند  دهند، ولي به طور نسبي مي اعداد، رقم واقعي را نشان نمي

با  2008 - 2006هاي  افزايش و كاهش اعدام در اين پنج كشور را بين سال
هم مقايسه نمود. اگر چه كه چين باالترين رقم را به خود اختصاص داده 

ولي تعداد اعدام به نسبت جمعيت بسيار باالي آن از عربستان، ايران  است،
توان به اين واقعيت دست  اي مي و پاكستان كمتر است. با محاسبه ساده

  يافت. 
توان چنين نتيجه گرفت كه تعداد اعدام در  چنين بر اساس اين آمار مي هم

اعدام در  چين طي سه سال گذشته كاهش يافته و در عوض تعداد قربانيان
  ايران فزوني يافته است
، به ترتيب، عربستان، و با فاصله كمي 2008سال  بر اساس آخرين آمار

اند. عربستان  ايران باالترين رقم اعدام  را به نسبت جمعيت  خود داشته
از كارگران  نفر كه غالباٌ 6 ،سعودي به طور تقريب از هر يك ميليون نفر

 ،ي ايران از هر يك ميليون شهروند خودباشند و رژيم اسالم خارجي مي
  كنند. نفررا اعدام مي 5حدودا 

شناسد از اين  در اروپا، تنها بالروس است كه حكم اعدام را به رسميت مي
  رو اجازه ورود به اتحاديه اروپا را ندارد.

حكم اعدام تنها در اياالت متحده امريكا به  2003در قاره امريكا، از سال  
اند كه اين تعداد  نفر اعدام شده 33، 2008د. در سال اجرا در مي آي

كمترين تعداد اعدام در دهه گذشته بوده است و بطور كلي اجراي حكم 
  سير نزولي طي كرده است. 1999اعدام در اياالت متحده از سال 

مركز اطالعات حكم اعدام در امريكا يكي از سازمان هاي متعددي است كه 
روند احكام و چگونگي اجراي اعدام را  با  هر ساله گزارش مفصلي از
]. بر اساس اسناد منتشره اين سازمان 3كند [ جزئيات آماري آن منتشر مي

و تقريبا در تمامي اسناد مشابه ديگر  2008نوامبرسال  17در  گزارش 
مجموع تعداد احكام اجرا شده  اعدام  در اياالت متحده امريكا از سال 

باالترين ميزان اعدام را  1999رسد. سال  مي 1132تا به حال به  1976
  داشته است.

 3ايالت حكم اعدام قانوني است، كه  36اياالت امريكا، در  50ازمجموع 
تا بحال،  1976ايالت آن مانند نيو همشاير، كانزاس و ايالت نظامي، از سال 

 2003نوي از سال  اند. بعالوه، ايالت ايلي اين حكم را به اجرا در نياروده
اجراي حكم اعدام را متوقف كرده است.  تگزاس باالترين حكم اعدام را 

 52نفر در اين ايالت اعدام شده اند.   422، 1976دارد و مجموعاٌ از سال 
در تگزاس  2007هاي سال  درصد اعدام 62و  2008هاي سال  درصد اعدام

چنان  به اجرا در آمده است [همانجا]. مبارزه براي لغو كامل اعدام هم
درتمامي اين اياالت جريان دارد و  در نتيجه آن هر چند سال يكبار يك 

ايالت بطور  14كند. درمقابل  ايالت قانوني را براي توقف كامل آن وضع مي
اند از جمله آالسكا، نيويورك، هاوائي، نيو  كامل اعدام را ممنوع كرده

 جرسي، و ويسكانسين.
دهد كه  نشان مي 2003و  1985نظرسنجي موسسه گالوپ، بين سال هاي 

زمينه رواني مقابله با حكم اعدام در امريكا هر ساله قويتر گشته است و  
ساالنه از تعداد كساني كه به اعدام براي مقابله با قتل معتقدند كاسته 

گردد. بنابر  شود و در عوض به تعداد مخالفين آن افزوده مي مي
درصد مردم  61، 1936ل هاي مشابه موسسه گالوپ، در سا نظرسنجي

امريكا معتقد بودند كه اعدام بهترين شيوه براي مجازات متهمين به قتل 
هاي  درصد نزول كرد. در خالل دهه 42اين ميزان به  1966است. در سال 

هاي مدافع حكم اعدام رو به افزايش  هفتاد و هشتاد، در صد امريكائي
گالوپ در ماه مي سال  رسيد. آمار 1994درصد در سال  80گزارده و به 

حاكي از آن بود كه تعداد امريكائي هائي كه حبس ابد بدون بخشش 2004
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كنند بيش از مدافعين حكم اعدام افزايش يافته  رابهتر از اعدام ارزيابي مي
درصد پاسخ  46گيرد كه  است. از اينرو موسسه گالوپ چنين نتيجه مي

  ]4[اند تا اعدام.  ابد بوده دهندگان مدافع حبس
شود. هر چند كه از   هم اكنون بيشترين تعداد اعدام درقاره آسيا اجرا مي

تر كرده است  ، دادگاه عالي  چين اجراي حكم اعدام را سخت2007سال 
چنان بيشترين رقم به چين تعلق دارد. ايران و عربستان سعودي،  ولي هم

. ايران، اند پاكستان به ترتيب باالترين ارقام را به خود اختصاص داده
   كنند. سال را اعدام مي 18عربستان، پاكستان و يمن، بطور قانوني كودكان زير 

در عوض، قرقيزستان اعدام را در مورد جرائم عادي لغو نموده و قزاقستان 
  اند. حكم اعدام را  متوقف كرده 2004و تاجيكستان از  سال  2003از سال 
  را به اجرا درآوردند.شش دولت افريقايي، حكم اعدام  2006در سال 

سال گذشته، ماالوي حكم اعدام را غيرقانوني اعالم كرد و روآندا اعدام را 
لغو نمود. بروندي، گابون و مالي هم در جهت الغا حكم اعدام گام هاي 

  موثري برداشته اند.
كشور دنيا؛ ايران، عربستان سعودي، سودان، موريتاني، امارات متحده  7در 

هايي از نيجريه حكم اعدام در مورد كساني كه به  عربي، يمن و بخش
  شود. شوند اجرا مي داشتن ارتباط جنسي با  جنس موافق متهم مي

حكومت ايران بيشتر از هر دولت ديگري  شهروندان خود را تحت عناوين  
كند. فعاليت در گروه هاي  اجتماعي و اخالقي ديگر به اعدام محكوم مي

ط با آنها، جاسوسي، حمل قاچاق مواد مخدر، سياسي و مدني و حتي ارتبا
روابط نامشروع از جمله: زنا، ارتداد از دين اسالم، ادعاي عرفان و نبوت، 
بدعت گزاري، نوشيدن الكل، تعرض جنسي يا اغفال زنان، سرقت و آدم 

اند. اتهامات نامشخصي مانند اخالل در  ربايي همگي مشمول حكم اعدام
االرض، ارازل و  ظم اقتصادي، محاربه، مفسد فيامنيت عمومي، اخالل در ن

اوباش و شرارت، كه هيچ تعريف حقوقي ندارند، ازجمله اتهاماتي است كه 
كشاند. موارد زير تنها چند نمونه از  شهروندان ايراني را به اعدام مي

] است كه در رسانه هاي 5گزارشات ماهانه چند گروه حقوق بشر ايراني [
  اند:  م گرديدهرسمي دولتي نيز اعال
سالگي به حكم  13ساله به اتهام رابطه جنسي در  20ـ ماكوان مولودزاده 

شعبه اول دادگاه كيفري كرمانشاه  و با تائيد ديوانعالي در زندان كرمانشاه 
  ) 9-15-86به دار آويخته شد. ( راديو فردا 

بطه ساله متاهل و پدر دو فرزند كه به جرم را 48ـ عبداهللا فريور مقدم 
سال در زندان بسر ميبرد، در دادگاه به  4جنسي خارج از ازدواج به مدت 

  )9- 1-86سنگسار محكوم شد. (اعتماد 
به  "د.پهلوان"و  "ع.ر.روديني"،"ا.ريگي"،"ع.ب.ريگي"،"م.ع. جاللي" ـ 

االرض به قطع دست راست و پاي چپ محكوم  اتهام محاربه و افساد في
يد توسط مراجع عالي قضايي كشور با رعايت شدند. احكام صادره پس از تائ

تشريفات دادرسي و با حضور و نظارت كامل تيم پزشكي به مرحله اجرا 
  )  16/10/86(ايسنا  درآمد.

طيب و يزدان به جرم تجاوز به عنف در شعبه دوم دادگاه كيفري استان ـ 
حكوم فارس و با تاييد ديوانعالي كشور به اعدام به شيوه پرتاب از بلندي م

  )12/10/86شدند . (قدس 
دادگاه كيفري استان  77ـ دو پسر عمو به جرم تجاوز به عنف در شعبه 

ديوانعالي كشور  33تهران به رياست قاضي اكبر ساعي و با تائيد شعبه 
  ) 30/11/86محكوم به اعدام شدند.(ايران 

نا يك نفر به جرم ارتشاء و اخالل در نظم اقتصادي اعدام گرديد. ( ايسـ 
7/11/86 (  
يك مرد به جرم زناي عنف به حكم شعبه پنجم دادگاه كيفري استان ـ 

ديوانعالي كشور در زندان مشهد به دار  32خراسان رضوي و با تائيد شعبه 
  ) 28/11/86آويخته شد.( ايسنا 

ساله به اتهام رابطه نامشروع در  25ساله و آذر كبيري  27زهره كبيري ـ 
ديوانعالي كشور محكوم  27ي كرج و با تائيد شعبه دادگاه كيفر 80شعبه 

به سنگسار شدند. اين دو خواهر هر كدام داراي يك كودك مي باشند و 
باشند. آنها به همين اتهام در  ساكن محله خادم آباد در حاشيه شهريار مي

ضربه شالق محكوم شده بودندو حكم صادره  99هر كدام به  85اسفند  26
  )15/11/86رحله اجرا در آمد. (اعتماد در مورد آنها به م

نعمت صفوي به اتهام عمل لواط در دادگاه اطفال اردبيل محكوم به اعدام ـ 
 16ماه پيش در زندان بسر مي برد و در زمان ارتكاب جرم  30شد. وي از 

  )2/7/87ساله بوده است. (فعاالن حقوق بشر در ايران 
به اتهام جاسوسي در زندان  سال زندان 9داود عبداللهي پس از تحمل ـ 

  )13/4/87(فعاالن حقوق بشر در ايران  اوين به دار آويخته شد.
مرد  6بر اساس گزارش راديو و تلوزيون دولتي جمهوري اسالمي ايران، ـ 

به حكم قوه قضائيه در شهرستان سبزوار در  "شرور"و  "اراذل"به اتهام 
  )24/4/87مالء عام به دار آويخته شدند. (راديو فردا 

به اتهام ادعاي امام  "القائم"صفحه اي  673عليرضا پيغان نويسنده كتاب ـ 
و مفسد  "ارتداد"دوازدهم شيعيان بودن با فتواي مراجع تقليد به اتهام 

به  87و حكم اعدام در دي ماه  االرض در دادگاه قم محكوم به اعدام شد في
دنيا رفته و محل دفن  كه امام زمان از بود. نامبرده مدعي اجرا در آمد

ايشان جمكران است و به همين دليل ما بايد قبله خود را به سمت آن 
مسجد تغيير دهيم . مصطفي برزگر دادستان عمومي و انقالب قم اعالم 

نفر ديگر كه ادعاكرده بودند امام دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم  5كرد 
به جرم  "گ -يدهفر"هستند توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند خانم 
در زندان بسر مي  85اينكه ادعا كرده بود همسر امام زمان است از سال 

  )21/8/87برد.(شهاب نيوز
پنج گروه و سازمان حقوق بشري ايراني [همانجا] در گزارش ساليانه خود 
به مناسبت روز جهاني مبارزه براي لغو حكم اعدام، تعداد اعدام هاي اجرا 

اعالم  1387تا شهريور  1386اصله زماني مهر ماه شده در ايران را در ف
نفر كه يا زير  8اند كه از اين تعداد  نفر اعدام شده 286اند. مجموعا  كرده

اند را شامل  سال بوده 18سال بوده و يا در هنگام ارتكاب جرم زير  18
 شود. مي

هاي رسمي ايران قيد  ميانگين سني قربانياني كه سن آنها در روزنامه
 20باشد. كه از اين تعداد، افراد زير  ) سال مي30,7( 31اند تقريبا  شده

 30سال  30تا  26 درصد، 19سال  25-21، افراد بين درصد 7سال 
 درصد 21ساله  35تا  30ان و قرباني ؛اند كه باالترين تعداد را داشته درصد،

 درصد 77توان نتيجه گرفت كه  دهند. چنين مي كل اعدام ها را تشكيل مي
 اند.  اعدام شدگان، شهروندان جوان بوده

  

  
  

بر اساس آخرين گزارش ديدبان حقوق بشر، اگر تنها پنج كشور ديگر به 
اند پايان دهند، اجراي  اعدام افرادي كه در هنگام كودكي مرتكب جرم شده

شود. ديدبان حقوق بشر در يك  پيمان منع مجازات نوجوانان جهاني مي
آخرين سنگرها: پايان مجازات اعدام "عنوان  اي تحت صفحه 20گزارش 

] بطور 7[ "نوجوانان در ايران، عربستان سعودي، سودان، پاكستان ويمن
مستند چگونگي قوانين ضد بشري و كه عموماٌ مبتني برقوانين شرعي وضع 

كشد. در اين گزارش آمده است كه بر اساس قوانين  ه نقد مياند را  ب شده
مجرم نوجوان در پنج كشور: ايران  32تا كنون  2005 اين كشورها از ژانويه

مورد) 1مورد)، پاكستان (2مورد)، سودان (2مورد)، عربستان سعودي ( 26(
مجرم نوجوان ديگر در انتظار  100اند و هم اكنون  مورد) شده1و يمن (

اند و يا به  هائي را تصويب كرده هاي جهان پيمان اند. كليه دولت اعدام
اند كه  هرگز كودكان و يا كساني را كه در هنگام ارتكاب  فتهاي پذير گونه

اند را اعدام نكنند. طي چند سال گذشته امريكا،  سال داشته 18جرم زير 
  هاي موثري برداشته اند.  چين به سوي ممنوعيت اعدام نوجوانان گام
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توانند مجازات  دهد. قضات مي اكثر اعدام مجرمين نوجوان در ايران رخ مي"
سال  9بر اساس قوانين ايران  -  "بلوغ"ام را در صورتي كه فرد به سن اعد

شود  رسيده باشند اجرا كنند. گفته مي -سال براي پسران 15براي دختر و 
مجرم نوجوان را اعدام كرده كه دو مورد از  6تا كنون  2008ايران از آغاز 

  رضا و سيد 208اوت  26آنها در اوت انجام شده است. بهنام زارع در 
   

  

مجرم نوجوان  130. در حال حاضر بيش از 2008اوت  19حجازي در 
  [همانجا، ديدبان حقوق بشر] "اند ديگر به اعدام محكوم شده

بر مبناي گزارش ديگري كه توسط پنج گروه حقوق بشر  ايراني به 
] انتشار 7مصادف با روز جهاني حقوق بشر[ 2008دسامبر 10مناسبت 

مورد  12نفر محكوم به سنگسار شده و   5گذشته يافته است، در سال 
مورد قصاص چشم به اجرا درآمده  3مورد قصاص پا و  5قصاص دست، 

نفر بطرز  7نفر ديگر توسط نيروي انتظامي و امنيتي كشته و  29است. 
زنداني ديگر  3زنداني سياسي زير شكنجه و  2اند.  مشكوكي به قتل رسيده
  چنين، سه فعال سياسي  مفقود االثرگشته اند.  اند. هم در زندان جان سپرده

 ،اعضا سازمان ملل درصد 90كشور دنيا يعني بيش از  185، در حال حاضر
تاييد نموده اند و  كنوانسيون منع تمامي اشكال تبعيض عليه زنان را قانوناٌ

اند ولي هنوز آن را به تصويب  كشورهاي ديگري اين معاهده را امضا كرده
اند. اين كشورها متعهداند كه حداقل هر چهار سال يكبار،  ندهقانوني نرسا

گزارشي از وضعيت زنان و موارد تخلف از مفاد كنوانسيون را گزارش 
  ] 8دهند.[

حكومت اسالمي ايران تنها عضو سازمان ملل است كه نه اين كنوانسيون را 
تمامي  حال نيزه ب شناسد و تا امضا كرده و نه آن را به رسميت مي

شديدا  ،عتراضات و مبارزات فعالين مدني و گروه هاي مدافعين زنان راا
سركوب كرده است. الزم به يادآوري است كه تمامي كشورهاي عربي و 
اسالمي از جمله عربستان سعودي، يمن، مصر، پاكستان، عراق و افغانستان 

 باشند كه بسياري مانند عربستان سعودي و امضاكنندگان اين معاهده مي از
  اند.  افغانستان آن را نيز از مجلس قانونگزاري خود گذرانده

  منابع: 

1. http://deathpenaltyinfo.org/history-death-penalty 

2. http://www.amnesty.org/en/death-penalty/abolitionist-and-

retentionist-countries 

3. http://www.deathpenaltyinfo.org/FactSheet.pdf 

4. http://deathpenaltyinfo.org/history-death-penalty:  

    Gallup Poll News Service, June 2, 2004 

5. www.komitedefa.org/sidor/GA10OC08.htm 

6. http://www.hrw.org/en/reports/2008/09/10/last-holdouts 

7. www.komitedefa.org/sidor/a10d.htm 

8. http://un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm  

*  

  

  موانع و چشم اندازها

  مروري به زمينه هاي عمومي بين المللي

  

  م. فني آراز

                                              

                             
   است. نقطه ي عزيمت من در نوشتن اين مقاله چند نكته ي زير سخن آغازين:

آوردن نقل قول از مفاهيم عمومي و يا مواد مندرج در  ز). در اين مقاله ا1 
هاي  منشورهاي گوناگون سازمان ملل كه در رابطه با حقوق بشر در زمان

توسط كميته ي حقوق بشر سازمان ملل تنظيم،  1948گوناگون و از سال 
تصويب و ارايه شده است بدليل كمي حجم پرهيز خواهد شد با اين اميد 

رم يكباري ديگر فرصت كرده و نگاهي سريع به اين كه خوانندگان محت
  منشورها داشته باشند. 

). كه جهانشمول و عمومي بودن اين حقوق از طرف تعدادي از مكاتب 2
علمي، از جمله، طرفداران نسبي بودن فرهنگ ها، پسا  –سياسي 

كلنيالست ها، پسامدرن ها، پاره اي از ماركسيست ها، پاره اي از مكاتب 
ناسي، شناخت شناسان اجتماعي كه علم را زائيده ي اجتماع مي تاريخش

وابسته به عصر، زمان و افراد  و فمنيست هاي راديكال  ،دانند و بطور اولي
به اين و يا آن گونه مورد انتقاد قرار گرفته ولي اين به معني رد كامل اين 

صد حقوق نيست بلكه بيشتر مطلق در نظر گرفتن آنها مورد سئوال است. 
البته اين جريانها يكدست نبوده و زوايه ي انتقاد آنها هم با هم فرق دارد. 
آنچه كه مسلم است اين است كه اغلب اين نحله هاي فكري/عملي در 

  به ادعاي انحصاري در تاويل آن اعتراض دارند.  كليت خود،
). حقوق بشر بعنوان مفاهيم عمومي بوده و در همه جا بطور يكدست 3

تبديل نشده و  بين المللي ده است. يعني اينكه هنوز به قانونپياده نش
است. قدرت  بيشتر از جنبه ي قانوني آن حقوق بشرجنبه ي اخالقي 
  اجراي آن وجود ندارد. و جهاني جهت كنترل

). پذيرش اين نكته كه حقوق بين الملل و گفتمان هاي مورد بحث در 4
گر نياز به تاويل و تفسير داشته سازمان ملل و يا هر سازمان بين المللي دي

بدليل عدم  –و اين باز تعريف ها نقش دولت ها و قدرت هاي محلي را 
در پياده شدن آن عمده مي   –و منسجم  يك سازمان جهاني قوي وجود
  .، ضروري استكند

). مبناي ارزيابي و ماتريس معياري ما كشورهاي غربي هستند كه در آنها 5
يا   –تفكيك قوا و وجود موسساتي چون دولت، بازار انتخابات پارلماني و 
و فعاليت و ضرورت فعاليت جامعه ي سازمان يافته   –قوانين حاكم بر بازار 

وجود د به رد نمي توان ،ي مدني به رسميت شناخته شده است. اين مقايسه
افراد در انتخاب مذهب، ايدئولوژي، قوميت و دموكراسي نسبي و آزاديهاي 

  .اخص هاي هويتي را بدنبال داشته باشديا ساير ش
كه منشور حقوق بشر از ويرانه هاي دو  كردفراموش نبايد در عين حال  

جنگ جهاني كه عاملين آنها كشورهاي اروپائي بودند سر بر آورده است و 
دستهاي قدرتهاي استعماري اروپائي به خون مردم كشورهاي مستعمره 

ت كه در يك چشم انداز تاريخي شده رنگين است. اين بدين معني اس
اي و با هر  جامعهدر هر  موكراسي و اجراي حقوق بشر امكان پياده شدن
  ممكن و منطقس است.سابقه ي تاريخي 

 دردر بررسي داليل عدم رعايت حقوق بشر و بازبيني اين داليل، موانع 
چشم انداز محقق شدن چنين پروسه ي اجتماعي بايست به موارد زير 

  ت.توجه داش
حقوق بشر با رشد اقتصادي و تقسيم مفاد اجراي زمينه هاي ) رابطه ي 1

  .ناعادالنه ي ثروت در جوامع
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) رابطه ي حقوق بشر با رشد موسسات اجتماعي و خصوصن موسسه ي 2
  . دولت

تاثير مذهب و ساير موسسات اجتماعي در تكامل و يا عدم تكامل چنين ) 3
  روندي.

و يا تمركز آن در  جوامعسيم قدرت در ) بررسي رابطه ي منطقي تق4
   .اجراي قوانين حقوق بشري و عدمدست تعدادي اندك 

  .) بررسي وكشيدن مرز بين حقوق طبيعي، حقوق بشر و حقوق مدني5
) آيا امكان وارد كردن حقوق بشر بعنوان تفكر وجود دارد و آيا حقوق بشر 6

ر (حقوق بشر عمومي و جهاني است؟ بررسي حوزه هاي مختلف حقوق بش
  .شده در سازمان ملل) تصويبو منشور هاي گوناگون 

  ) آيا حقوق بشر ايراني و اسالمي مي تواند وجود داشته باشد؟7
) تكامل موسسات و سازمانهاي جامعه ي مدني و ارتباط آن با رعايت و 8

  .اجراي حقوق بشر
  .) دموكراتيزه شدن دموكراسي و اجراي حقوق بشر9

  .ابطه ي مدرنيته با تفكر حقوق بشري) مدرنيسم و ر10
) مقايسه ي اجمالي جامعه ي ايران با كشورهائي كه داعيه ي انحصار و 11

 .ابداع ديسكورس حقوق بشر را دارند
) روابط بين الملل، ميانكنش و تاثير وجود يك سيستم نو ليبرال و 12

 نظامي خشن بر روي عدم اجراي حقوق بشر در ايران. آيا دولت بوش و
نظام حاكم در ايران دو روي يك سكه هستند/بودند؟ تاثير سياست هاي 
مصلحت جويانه ي غرب با كشورهاي ديكتاتوري چون عربستان سعودي، 
شيخ نشين هاي عربي، مصر؛ پاكستان و كشورهاي نظير آن روي پروسه ي 

   )1.(تكامل حقوق بشر در ايران
ر و موضوع معامالت ) و در نهايت آيا حقوق بشر بعنوان عامل فشا13

تجاري در روابط بين الملل عمل كرده و مي كند. بررسي  اجمالي روابط 
كشورهاي صاحب امتياز حقوق بشر(غربي!) با ساير كشورها نشان از اين 
دارد كه حقوق بشر گاهي به فراموشي سپرده مي شود، هر جا كه الزم 

. رابطه ي باشد، زماني و يا در مكان و مقطعي مجددن مطرح مي شود
كشورها با صاحبين امتياز حقوق بشر در مطرح شدن اين حقوق نقش ويژه 
اي ايفا مي كند. سئوال اين است كه آيا چنين روابطي و تاويل هائي مي 

  تواند در اصولي بودن حقوق بشر خدشه وارد كند؟
) بررسي فقر اقتصادي و فقر سياسي (ناقص بودن اگاهي ما از مسايلي 14

مون ما مي گذرد) بدون اينكه به يكي از آنها بعنوان زير بنا كه در پبرا
نگريسته شود مي بايست از عوامل اساسي و عمومي در عدم پياده شدن 

  حقوق بشر در جامعه ي ايران مورد مداقه قرار گيرد.
  

  عناصر ماند و بازدارنده در تحقق حقوق بشر در ايران كدامند؟

ت است و منشورهاي گوناگون فرض كنيم كه حقوق بشر يك متن يكدس
ي عزيمت ما اين باشد كه  آن هم در اختالف با هم نيستند.  و باز نقطه

ي ما با محتواي مواد گوناگون آن آشنائي داريم و يك تفسير و تاويل  همه
وجود دارد. و در اين توافق، ما روي نيز عمومي كه مورد پذيرش ما هم 

ي منتخب مردم در  ان نمايندهاينكه دولت ملي و دولت رفاه ملي بعنو
و  )2(بازار –تصويب و اجراي حقوق بشر با نيروهاي طرفدار بازار آزاد 

ي مدني در كشورهاي غربي بدون اينكه تاكيدي  ي سازمان يافته جامعه
ي اجتماعي داشته باشيم، بعنوان موسساتي  روي برتري اين و يا آن موسسه

آنها نضج گرفته و تضمين  هستند كه حقوق بشر از دل همكاري و رشد
كنندگان حقوق بشر تا مقطع فعلي هم هستند نيز همراي هستيم.  تنها 
بعد از اين فرض ها كه بيشتر بعنوان يك توافق عمومي و شايد ذهني است 

  : مي توانيم به اين سئوال كه
موانع پياده شدن حقوق بشر در ايران كدام هستند را مورد بررسي قرار  

بررسي ما همچنين اختالفات موجود بين مفاد منشور اوليه  دهيم. در اين
توسط سازمان ملل صادر شد و احترام به آزادي مذاهب،  1948كه در سال 

اواخر به حقوق زنان و كودكان و حقوق اقليت هاي قومي، كه همين 
ي عزيمت ما اين است  ي همديگر ديده و نقطه تصويب رسيد تكميل كننده

  نها وجود ندارد.كه تضادي در بين آ
در  هاي قانوني مجزا ت حقوق بشر بعنوان قانون و مصوبهآنچه كه مسلم اس

فته است، مثال بارز ي كشورها قرار نگر كشورهاي غربي مورد تصويب همه

اي از اين حقوق بطور تدريجي در قوانين  ي آمريكا. پاره اياالت متحده
قوانين بعنوان  ه تصويب اينجوامع دموكراتيك ادغام شده و يا آنك

تكامل سياسي اجتماعي عيني اي از تكامل اجتماعي و انعكاس  پروسه
عمومي در قوانين موجود انعكاس پيدا كرده است. يادآوري اين نكته كه 
قوانين اساسي و مدني انعكاس بخشي از مبارزات گروه ها و جريانهاي 

 بوده،خود  گوناگون اجتماعي و افراد در دفاع از حقوق اقتصادي و سياسي
بي مورد نيست. از مجموعه ي اين حقوق در كتابهاي فلسفي و حقوقي با 

  عنوان حقوق منفي و حقوق مثبت ياد شده است.
 جمع بست مطالب باال اين مي تواند باشد كه سه موسسه ي اجتماعي/

ي مدني در  غربي يعني: دولت، بازار و جامعه سياسي فرهنگي در جوامع
با هم ديگر و در كنار همديگر با ساير عناصر و عوامل  ي طوالني يك مبارزه

اجتماعي به يك ترازش نسبي قدرت رسيده و توانسته اند اختالف ها، تضاد 
بازار را در پشت ميز هاي مذاكره، صندوق  و ها و جنگ در كوچه، خيابان

  هاي انتخابات و پارلمان حل كنند.
  

 دموكراسي و حقوق بشر
موسسات دموكراتيك و رعايت حقوق بشر  پژوهشگراني كه بين رشد

. رابطه ي دموكراسي و رشد )3(پيوندهاي تنگاتنگ مي بينند كم نيستند
موسسات اجتماعي، تكنيك  و توسعه ي اقتصادي بنظر مي رسد كه 
مبحثي است كه كمتر با آن مخالف وجود دارد. گرچه توزيع ناعادالنه ي 

دهنده ي عملكرد  ثروت در كشورهاي غربي موردي است كه نشان
دموكراسي بيشتر در حوزه ي سياسي است. حتي در كشورهاي پيشرفته و 
يا فراصنعتي امروز رشد اجتماعي ناموزن است يعني اينكه رشد و توسعه ي 
تكنيك، موسسات وحوزه ي اقتصاد نتوانسته به توزيع عادالنه ي ثروت، 

بدنبال داشته  درآمد (رفاه اجتماعي)  يعني معني كامل تقسيم قدرت را
باشد. البته مي توان با شرط  و شروطي با استداللي كه مي گويد 
كشورهاي پارلماني غربي بطور نسبي از ثبات و امنيت بيشتر و آزاديهاي 

  اجتماعي سياسي باالتري برخوردار هستند موافقت كرد.
گيرد؟ علت اينكه  مي راستي جان سختي نيروهاي ضد برابري از كجا نيرو

ها و يا بهترگفته شود صدها سال مبارزه براي رسيدن به برابري و  سال بعداز
هاي سخت جان  تقسيم قدرت عادالنه چرا مبارزات برابرطلبانه در صخره

سيستم سياسي و اجتماعي جوامع تاثير نگذاشته است؟ چرا هنوز در 
آزادي، عدالت و حق زندگي "كشورهائي كه بيش از دويست سال است كه 

كش) در قوانين سياسي  عايت حقوق مردم تحت ستم وزحمت(ر "مرفه
براي  –ي درآمد بين اقشار گوناگون  موجود به صراحت تاكيد شده فاصله

  از پنجاه برابر است؟  بيش  –مثال يك كارمند/كارگر معمولي بايك مدير 
تر اين مطالب را فرموله كرده و تصوير  اجازه بدهيد براي درك دقيق

مل موسسات جوامع غرب ارايه كنيم. اگر فرمول ساختار تري از تكا روشن
ي وجود موسسات گوناگون  هاي موجود را نتيجه گرايان را كه قوانين و نرم

توان تكامل اين  كنند را بپذيريم به بينيم آنگاه آيا مي اجتماعي ارايه مي
  پروسه را اين گونه فرموله كنيم:

ختارهاي عمومي جوامع بازيگران فعال موفق به ايجاد سا كنشگران/
اند  = ساختار اجتماعي كه عناصر فرهنگي و رشد تكنيكي هر دو را  گشته

گيرند، موسسات اجتماعي چون مذهب، دولت، بازار را بوجود  در بر مي
ي تكامل خود به  چنين در پروسه اند = اين موسسات قدرت هم آورده

كند  آنها را حفظ مي ي اول منافع ها و قوانين بازي كه در درجه نوشتن نرم
قوانين در عمل اجتماعي  اند = اين موسسات اجتماعي و نرمها/ موفق شده

(انواع گوناگون وزارتخانه  اجتماعي دارند گوناگونِ يها نياز به ايجاد سازمان
ها و عملكرد آنها  ي طوالني و تاريخي اين سازمان ها و... = در يك پروسه

اند. تاثير عوامل بيرون از ذهن  يم گذاشتهروي فكر و عمل افراد تاثير مستق
 ،توامن و همزمان ،در تركيب با ظرفيت ذهني و جسمي ،انسان (مادي)

اند. بدين ترتيب تفكر، علم، فرهنگ  رفتار و دانش اجتماعي ما را شكل داده
و تمدن يك محصول اجتماعي هستند ولي در عين حال افراد متقابلن روي 

  ها تاثير مي گذارند.  سازمان موسسات و چگونگي ساختارِ
اين تاثير گذاري نياز به اجراي قوانين بازي از يك طرف، بسيج قدرت از 
طرف ديگر و نوآوري، استفاده از دانش انساني و ابزار مناسب و پذيرش 

در ساختار ها و موسسات  ديگر، بيانبه و يا همراهي افراد دارد.  ،ساكت
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افراد با استفاده از قدرت و ابزار مناسب فضاي آزادي وجود دارد كه  ،موجود
  توانند روي قوانين بازي و نرم ها تاثير بگذارند. مي

اين نوع استدالل و منطق بيشتر در جوامع دموكراتيك قابل پياده شدن 
و  "ساختارگرائي"است و تئوري توضيح دهنده چنين استداللي با عنوان 

ي بازيگر/شبكه اجتماعي  ايانهي بيشتر فردگر يا ساختارگرائي جديد و نظريه
ي فنومنولوژي  مشهور است. البته نوعي پراگماتيسم همراه با مفادي ازنظريه

هم چاشني آن شده است. اين نوع تفكر امروز در مباحث شناخت شناسي 
علمي و جامعه شناسي سياسي و روابط بين الملل تبديل به يك گفتمان 

  متدوال گشته است.
  

  ترين مانع اجراي حقوق بشردولت به منزله بزرگ

بررسي تكامل حقوق بشر موضوع اين مقاله نيست ولي اشاره به منشاء 
هاي با نفوذ، افراد و يا كشورهاي كه بر حسب اتفاق و يا  قدرت جريان

بدليل ويژگي رشد اجتماعي و سياسي خود در نوك پيكان چنين حركتي 
ايد  ارها شنيدهكه ب خالي از خاصيت نيست. همانطوري ،قرار گرفتند
شروع شكل گرفتن برخورد انساني و  ،ها هاي ما و يا ايرانزميني روياليست

دهند. دليل صد  به كوروش پادشاه هخامنشي نسبت مي ،حقوق بشري را
بودند. برخي ديگر اساسن  البته آزاد كردن يهودياني كه در بابل اسير

دانند.  ين نگرشي ميفرهنگ متعالي ايراني و ادبيات ايراني را خواستگاه چن
هاي آورده شده بر اين ادعا  مثال اشعار سعدي و يا شاعرهاي مشهور

  هستند.
ها و خصوصن طرفداران آئين براهماپوترا، زد و يا بودائي،  ها، چيني هندي

هاي  انساني و منطبق با آئين ،مرام خود را نيز همانند ساير فرهنگ ها
شكل امروزي به دو انقالب و دو دانند. اما حقوق بشر به  حقوق بشري مي

ي آمريكا و  كشور بيشتر از هر چيزي مديون است. استقالل اياالت متحده
كه با استقالل اياالت متحده  )4(منشور مدون حقوق انساني حاصله از آن

تصويب شد و حقوق بشر مدون در فرانسه اواخر قرن هيجدهم كه همزمان 
  افت.و بعد از انقالب كبير فرانسه تدوين ي

اين دو انقالب با انقالب صنعتي در انگليس و تكامل تفكر آزاديخواهانه در 
ي دولت و بازار ازدواج فرهنگ  اروپا و همزماني آن با تكامل دو موسسه

سياسي با فرهنگ هويتي اجتماعي توام گشته و پايه اساسي تدوين حقوق 
گروهي  هاي بشر موجود را تشكيل مي دهند. حركت مردم، بسيج و تشكل

  ها در آن رشد يافتند. ساختاري بود كه اين موسسه ،و مردمي آن
حاصل سياسي اين انقالبات تصويب قوانين اجتماعي و مدني به حمايت از 

ي شكل گرفتن سامان جديد سياسي،  هاي سياسي بود. در پروسه آزادي
يز اي محل ست ها هركدام به گونه ها و پارلمان ها، مدارس، كارخانه دانشگاه

ها،  تبديل شده بودند. در نهايت جنگ از ميدان ،آرا و نظرات گوناگون
كوچه و خيابان به مراكز ديگري منتقل شد. يعني به پارلمان، دولت و 

هاي حقوقي و مدني. صد سال صلح در اروپا كه تا جنگ جهاني اول  دادگاه
ز چند ي ديگري داد. بغير ا فرهنگ حاكم در اروپا بود به اين تكامل جلوه

هاي  ي كريمه وجنگ جنگ كوچك از آن جمله جنگ در شبه جزيره
رقابت و  ،كوچك در بالكان و شمال اروپا، اكثر كشورهاي بزرگ اروپائي

به كشورهاي  ،جدال دروني بر سر منابع و ذخاير و همچنين سيادت خود را
  حاشيه اي منتقل كردند.

هاي  نافع دولتبهر جهت بيش از دو قرن سيادت سيستم دولت ملي، م
هاي پيروز صنعتي بعد از اين جنگها كه با تئوري  ملي، خصوصن دولت

به توضيح  ،باالنس قدرت تعريف و توضيح داده مي شد رئاليسم سياسي و
روابط بين الملل كه سامان سياسي، اقتصادي و حقوقي بين المللي را هم 

ي سابق مشهور شد. سيستم سياسي آمريكا و بخشن شورو ،تنظيم كردند
شكل گرفت و يا عمل و تئوري روي هم  ،در راستاي تحقق چنين تئوري

  تاثير گذاشته و سامان موجود را رقم زدند.
در اين مفهوم تئوريك دولت ملي با مشخصات و تعريف ارنست گلنري از 

ملت كه در آن نظام تكامل يافته در اروپاي غربي تنها الگوي معتبر  دولت/
شود.  فعالين حقوق بشر نيز انتخاب مي مبناي كار دولت ملي قرار دارد،

تواند نقش دفاعي  نمي ،عدم اطالع اين كنشگران از محتوي تئوريك آن
براي آنها ايجاد كند. اين موسسه بنا به تعريف ماكس وبر تنها قدرت قانوني 

ست كه از قدرت اسلحه و نيروي  نظامي براي پيش برد ا است كه مجاز

ي استقالل دولت از نظريه قداست  تفاده كند. نظريههاي خود اس برنامه
تجارت آزاد و سامان فكري ليبرال كه حافظ حقوق افراد و حقوق بشري 
است (بخوان افراد متمول و طبقه ي متوسط) بوجود آمده است. بر طبق 

 - توانند امنيت و ثبات سياسي هاي قوي هستند كه مي اين نظام تنها دولت
و امكان رقابت آزاد را براي  ،المللي را حفظ كنند ي بين اجتماعي جامعه

 - ها و شهروندان فراهم سازند. متاسفانه در مقطعي از تكامل سياسي شركت
هاي  ي چنين تفكري باعث بوجود آمدن دولت نتيجه ،اجتماعي اروپا

نازيستي و  هاي فاشيستي/ و نظام ،اقتدارگراي قرون نوزدهم و بيستم
نجر شد كه نيازي در توضيح ارتباط اين نظام ها سوسياليسم نوع دولتي م

  هاي ملي نيست. با سيستم فكري مسلط در دولت
  

  

  
  

   Positive and Negative rightsحقوق مثبت و منفي 

جداگانه، مفهوم قسمت  دودر ، حقوق بشر را هاي حقوق و فلسفي در متن
 . حقوق مثبت و حقوق منفي. حق مثبت حقي است كهسازي مي كنند

. يعني ايجاد شرايط ستافتن و حفظ آن  نياز به عمل و اكسيون ربراي گ
ولي حق منفي حقي است كه فعاليت و يا  عمومي براي پياده شدن آن.
رشد  پيدا كرده و تكاملي قسمت اول  پروسهعملي را نياز ندارد بلكه در 

حق زندگي،  :و تاكيدات آن، از قبيل كند. منشور جهاني حقوق بشر مي
جزو حقوق  ،ي بيان و اجتماعات، آزادي مالكيت، آزادي دفاع از خودآزاد

حقوق اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي،  :منفي هستند و حقوقي از قبيل
آموزش، بيمه هاي درماني، امنيت اجتماعي و برآورده شدن حداقل امكانات 

با اندكي تسامح در تاويل از حقوق مثبت بحساب مي آيند.  ،براي زندگي
ي جهاني حقوق بشر را  حقوق طبيعي و اولين منشور و اعالميه مي شود

ي حقوق منفي در نظر گرفت و منشورهاي بعدي را  بعنوان توضيح دهنده
  بعنوان حقوق مثبت ارزيابي كرد.

رئاليسم سياسي قدرت و يا يك نظريه خالص دولت گرا به حقوق اقليت ها 
هاي فرهنگي و قومي را و ساير گروهاي سياسي باور نداشته و وجود اقليت

در تضاد با ساختار ايدئولويك خود مي بيند. ولي در عمل چنين دولت 
هائي هستند كه بستر رشد نظري و عملي اقليت هاي قومي فرهنگي را در 
تكامل ديناميك خود بوجود مي آورند. يك جامعه ي پويا و صنعتي از 

ي و ايجاد طرفي به استاندارديزه كردن نظام سياسي، تكنيكي، علم
موسسات كشوري همت مي گمارد و از طرف ديگر آبستن ايجاد بديل براي 
خود در درون خود است. در استمرار وجود چنين نظامي امكان تكامل 

  ها فراهم شده و خواهد شد. حقوق كلكتيو و اقليت
هاي تكاملي خود در  هاي ملي اروپائي در اين صد سال به حركت دولت

چنان اصالح نظام مالي، اداري و بانكي  نظام خود و همتحكيم رشد بورژائي 
اي حقوق مدني و تصويب چنين  خود موفق شدند. حاصل چنين موسسه

ي كارگران و زحمتكشان و مردم معمولي  حقوق بود. آزادي مالكيت، مبارزه
  هاي رشد حقوق بشر بود. ها از انگيزه براي يك زندگي عادي و كسب حداقل آزادي
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ايجاد رابطه بين دموكراسي، سامان پارلماني با  ،ن تكامليي چني نتيجه
ي انسان آزاد با  همزمان انجام شد. حقوق بشر و انديشه ر،تحكيم حقوق بش
هاي تكنيكي راه را براي تكامل آنچه كه امروز بعنوان  كشف مكانيسم

  شود همواركرد. منشور حقوق بشر خوانده مي
ماعي و رشد اقتصادي و ي اجت پس همكاري و هماهنگي سه موسسه

هاي مردمي قرار داشت. دولت  اي در خدمت رشد خواست موسسه
بايست بعنوان حمايت كننده از چنين حقوق تقويت مي شد. عليرغم  مي

اينكه چه نظري در رابطه با تعريف دولت داشته باشيم: اينكه دولت را 
همه  بعنوان يك عنصر مستقل و يا سازمان مستقل پنداشته كه در خدمت
ي حاكم  ي جامعه است و يا از دولت بعنوان ابزار طبقاتي و در خدمت طبقه

هاي اروپائي  برداشت داشته باشيم و يا اينكه تركيبي از اين دو نظر؛ دولت
 .كنند ي كمتري استفاده مي در برخورد با مردم خود از فشار و قدرت قهريه

حقوق بشر حايز نقش دولت بعنوان يك عامل بازدارنده در پياده شدن 
بيشترين اهميت است. دولتهاي موجوددر ايران در صد سال اخير بنا به 
شواهد تاريخي در جريان تكامل شكل گرفتن جامعه ي امروز ايران با توجه 
به كليدي بودن موسسه مذهب در آنها بعنوان يك عامل بازدارنده ي در 

  پياده شدن حقوق بشر عمل كرده اند.
توجه به قانون اساسي موجود، نقش واليت فقيه، رهبري دولت در ايران با 

فرد و يا افرادي كه انتخاب نشده اند و تاكيد روي پياده شدن قوانين 
اسالمي و الهي بودن اين قوانين بعنوان بنيادي ترين مانع تشكيل سامان 
دموكراتيك و اجراي حقوق بشر در جامعه ايران است. دليل مهم آن عدم 

ر جامعه و انباشت همه ي اهرم هاي قدرت در دست يك وجود دمكراسي د
موسسه و فرد خالصه مي شود. دولت در ايران بعنوان بازار هم عمل مي 

در صد اقتصاد ايران و يا سيستم مالي و ... در دست دولت  90كند. 
متمركز است. از اين گونه است فروش نفت، واردات و صادرات، سيستم 

  بانكي، پست و...
جاري جمهوري اسالمي متاسفانه، نه به مفهوم و ديسكورس  در سياست

حقوق بشر فردي احترام گذاشته مي شود و نه به حقوق كلكتيوها و 
گروهاي عقيدتي، جنسيتي، قومي و يا مذهبي. دستگيري، شكنجه، اعدام 
دگرانديشان و حوادثي كه بر سر كنشگران يك ميليون امضا، پيروان اهل 

هاي بسيار  ي قومي/ملي  مي آيد از مثالها تها و اقليحق (دراويش)، بهائي 
هاي سياسي دگرانديش  بارز در اين مورد هستند. ناگفنه پيداست كه جريان

گذرد  اي مي هاي زنجيره ده سال از قتل ،خورند. امسال بار اصلي ضربه را مي
ي آن  كه هزاران قرباني گرفت و تقريبن همه 67و بيست سال از تابستان 

  يان، افراد سياسي بودند.قربان
توانند بزبان خود  نمي ايران در قرن بيست و يكم هنوز كه هنوز است مردم
 زبان خود را هاي عموميِ آموزش به بينند و يا مدارس، تلويزيون و رسانه

راستاي استحقاق چنين حقوق ابتدائي با عنوان  داشته باشند. هر حركت در
ها  ده وكنشگران آن در سياه چالجدائي خواه وضد امنيت ملي سركوب ش

قتل هاي  دانيم كه شكنجه، سنگسار، اعدام و شوند. مي انداخته مي
هاي مدني  زيرزميني و ساير اشكال اعمال قدرت قهرآميز بر عليه خواسته

اي است وشايد هم بعنوان نرم در  امر متداول و روزمره ايران، شهروندانِ
  آمده است. 

وق بشر و راهكارهاي دموكراتيك براي بيرون اكنون كه بحث و بررسي حق
رفت از سامان تك فكري و استبدادي جمهوري اسالمي دردستور روز 

داخل و خارج  ي نيروهاي حقوق بشري، اجتماعي، متفكر و سياسي جامعه
مهم است كه به مسايل قومي و ملي در ايران و حقوق اقوام،  ،قرار دارد

بي و يا ايدئولوژيك مورد توجه و بررسي ها و ساير تفكرات اعم از مذه ملت
هاي  چنين راه قرار گرفته و از تجربيات ساير كشورها در آناليز آن و هم

  استفاده كنيم.  ،برون رفت از شرايط فعلي
  

  مذهب بعنوان عامل بازدارنده

هاي سياسي بعنوان عامل محرك ويا ترمز/  مذهب در خيلي از تحليل
حقوق بشر محسوب شده و يا مانعي قابل  انسداد در تكامل دموكراسي و

توجه در مقابل تكامل يك نظام دموكراتيك. كشورهاي پروتستان براي 
مثال جزو اولين كشورهائي بودند كه دموكراسي در آنها رشد كرد. 

كشورهاي كاتوليك در عوض؛ مقابل چنين دگرگوني قرار گرفتند. نقش 
يكتاتور و اقتدارگرا در تاريخ كليساي كاتوليك و همكاري آن با دولت هاي د

  اي است. مسيحيت، عنصر شناخته شده
ي  اسالم نيز چنين عملكردي دارد. در جغرافياي سياسي امروز تقريبن همه

كشورهاي اسالمي جزو كشورها و مناطقي هستند كه نقض حقوق بشر 
ها را دارند و دموكراسي و  بشدت رايج است. باالترين در صد اعدام

  شوند. كراتيك بعنوان كاالهاي ناياب محسوب ميهاي دمو روش
برخي از پژوهشگران علوم سياسي/ اجتماعي، بطور كلي عملكرد اسالم را 

كنند. برخي ديگر، عوامل  غير منطبق با احكام دموكراتيك ارزيابي مي
در عقب  -هر سه را همزمان و باهم -جغرافيائي، مذهب و روابط استثماري 

ي خاورميانه، شمال افريقا و  وكراتيك در منطقهماندن سيستم سياسي دم
  مناطق مسلمان نشين آسيائي، موثر مي دانند.

رسد  ست اقتدارگرا. بنظر مي ست حكومتياحكومتي كه در ايران بر سر كار 
تمامي راه  ،طرفداران اصالحات، و دگرگوني از درون حكومت كه راهكارهايِ

اند. طرفداران اين  ه آزمودههاي برون رفت از شرايط موجود را بي نتيج
 ،هاي خارج و اصالح طلبان داخل تشكيل شده اند حركت كه از ليبرال

گير كرده  ،هاي خود داشتند دست از پا درازتر بر دور باطلي كه در استدالل
ها اصالح دين اسالم و رفرم در آن بوده  ي اين ي عزيمت همه اند. نقطه

ي چنين  نتيجه ،رهاي مذهبياست. تركيبي از سكوالريسم و حفظ باو
شايد حقوق بشر بعنوان يك  ،آميزشي بود. با شكست چنين رويكردهائي

تواند نيروهاي آزاديخواه را دور خود جمع كند بايد در نظر  رهكاري كه مي
رسد كه اسالم بعنوان ايدئولوژي اقتدارگرا عامل مهم  گرفته شود. بنظر مي

  .شود ايستائي و جرم و خشونت محسوب مي
نگاهي سطحي به جغرافياي سياسي جهان نشان مي دهد كه كشورهاي 
اسالمي و كشورهائي كه تحت استثمار بودند و در عين حال مذهب در آنها 

جزو  ،بعنوان ساختار اجتماعي كه روابط افراد با آن متراژ و قضاوت مي شود
ي اقتصادي بوده و  كشورهاي عقب افتاده به لحاظ رشد تكنيك، توسعه

اند. اين بويژه در رابطه  انائي ايجاد موسسات دموكراتيك را از دست دادهتو
  با كشورهاي اسالمي خاورميانه و شمال افريقا بيشتر صدق مي كند.

ما  ،طبق تحقيقات جامعه شناسان سياسي و پژوهشگران علوم سياسي
فوق ساختاري از عامل مذهب بعنوان عامل  توانيم در كنار ساير عوامل  مي
  .)5(دارنده و ماند در مقابل تحقق حقوق بشر ياد كنيمباز
  

  نقش زنان و ستم بر زنان

در كشور ما خشونت عليه زنان بصورت ديسكورس/گفتمان غالب در 
حكومت تبديل شده است.  قوانيني مانند  سنگسار، شالق ،ضرب وشتم در 

ي هاي وحشيانه و ضد بشر هاي خودسرانه و انواع خشونت خيابان، بازداشت
گردد به نوع  شود. داليل اين چنين خشونتي بر مي عليه زنان روا داشته مي

مردساالري و آپارتايد  نگرش دولت مذهبي به زنان. حكومت اسالميِ
در ايران قانوني شده است. زنان حق انتخاب آزاد كار، همسر و  ،جنسي

هاي تعيين شده نيز از طرف ماموران  پوشش را ندارند و حتي درپوشش
هاي بد حجابي و رفتارهاي  در امان نيستند و در خيابانها به بهانه ،ومتيحك

شتم و اهانت قرار گرفته و  ضرب و غير اسالمي و غير اخالقي مورد يورش و
  شوند.  بازداشت مي

ي ما از  زنان در جامعه .شود هاي آنها سلب مي هر جا كه الزم شود آزادي
سن و  د. ازدواج كودكان كمحداقل حقوق انساني خود برخوردار نيستن

و توسط خانواده ها  ،آيند كه طبق قوانين اسالمي بالغ به حساب مي يسال
ي برده داري است كه نقش  يكي از آثار دوره ،فروخته مي شوند

دولت/مذهب و تاثير نرم هاي اجتماعي و مذهبي را روي افراد بيشتر 
  كند. مشخص مي

كنند و  ان در مقابل قانون فعاليت ميبازداشت خانم هائي كه براي برابري زن
هائي چون يك ميليون امضا براي احقاق حقوق خود تالش  در كمپين

ي بارزي از ستم بر زنان و عدم بردباري اسالم سياسي است.  نمونه ،كنند مي
ها  ترين شيوه اين تعداد هر روز در حال افزايش است.  آنها با وحشيانه

مورد ضرب وشتم  ي،ر معرض ديد عمومو د ،دستگير و گاهن در خيابان
هاي نامعلومي برده مي شوند و  قرار مي گيرند و با خشونت تمام به مكان
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هاي وحشيانه  هاي انفرادي تحت شكنجه ها در سلول هفته ها و بعضن ماه
گيرند. پس از آن، آنها را  به بندهاي  مجرمين  جسمي و روحي قرار مي

در شرايط طاقت فرسائي تمام سعي كنند و  عادي و خطرناك منتقل مي
  ي انساني و مقاومت آنها متمركز مي شود. زندانبان در خورد كردن روحيه

بايست روي حمايت  ها مي هاي فعاليت حقوق بشري يكي از مهمترين حوزه
ها باشد. فراموش نكنيم كه تنها،  هاي برابرطلبانه فمنيست از زنان و حركت

هستند كه بايست شعارهاي كوتاه مدت و هاي گوناگون متشكل زنان  نحله
هاي سياسي و فرهنگي  طوالني مدت چنين حركتي را تعيين كنند. جريان
ها  از اين جنبش ،هائي مختلط مي بايست بدون گذاشتن پيش شرط

حمايت كنند. به چالش كشيدن اقتدار و سيادت مردان و بينش مذهبي و 
ي مبارزه براي يك جامعه ي ها يكي از مهمترين جلوه ،به زنان آنان سنتي

  آزاد و انساني بحساب مي آيد.
  

  نقش جامعه ي مدني

تواند  ي مدني مي شود اين است كه آيا جامعه سئوالي كه بالفاصله مطرح مي
بعنوان يك فاكتور مهم در احقاق حقوق انساني عمل كند؟ آيا جمهوري 

اين خود  اسالمي وقتي بقدرت رسيد راي مردم را با خود نداشت؟ پس آيا
ما نيستيم كه در مقابل حقوق انساني خود بعنوان سد بسيار قطور و بلند 

  ايستاده و عمل مي كنيم؟
تواند هم مثبت باشد و هم منفي. مثبت از آن نظر كه اين مردم  جواب مي

هستند كه با انتخاب و يا حتي عدم انتخاب خود به نيروهاي ارتجاعي و 
توانست  بدون راي مردم جورج بوش نميدهند.  عمل مي گرا ميدانِ واپس

توانست به  رئيس جمهور شود. بدون مشاركت مردم آلمان هيتلر نمي
ي خود ادامه دهد. سكوت و شاهد بودن بر اعمال  كشتار بيش از يك دهه
تواند بعنوان همرائي با چنين سيستمي باشد.  ها مي زور، خشونت و جنايت
  ي انجام داد نافرماني مدني است. توان در چنين زمان حداقل كاري كه مي

هاي معاصر، جنگ  توان گول زد. تاريخ جنگ اما از طرف ديگر مردم را مي
هاي آمريكا در آسياي جنوب شرقي و  جهاني اول، جنگ جهاني دوم، جنگ

بر گرديم جنگ با عراق و شروع آن اگر  ايران اگر به جمهوري اسالمي ...
شد ولي به تحريك سران جمهوري ي نظاميان عراق شروع  چه با حمله

گذرد را  بود. شعار صدور انقالب و راه كربال از بغداد مي ايران اسالمي
ايم. شركت مردم در جنگ و حتي نيروهاي سياسي كه بزعم  فراموش نكرده

تواند در كاتگوري ديگري بغير از  خود نيروهاي آگاه جامعه بودند، نمي
ما بعنوان انسان  ،ها ه به اين استداللحمايت از رژيم جاي گيرد. پس با توج

اجتماعي درست،  -ي زندگي و تفكر سياسي بايست در انتخاب شيوه مي
  اطالعات الزم براي انتخاب درست را جمع كرده و سپس عمل كنيم.

هاي خياباني، سنگسارها، خواستن ديه از كساني كه  شركت مردم در اعدام
شوند و ازدواج  حكم قصاص مياند، كساني كه خواستار  مرتكب جرم شده

اگرچه مي تواند دليل -اجباري دختران كم سن و سال توسط والدين آنها 
ي جدي  توانند مورد مطالعه از مواردي است كه مي -اقتصادي داشته باشد

در نقض حقوق بشر واقع شود. از طرف ديگر نبايد فراموش كرد كه مجازات 
ريشه در تسلط طوالني  ،جتماعيي اجتماعي و يا نرم ا بعنوان يك پديده

نقش  ،در ساختن و قانوني شدن چنين مسايلي مؤسساتي دارد كه نيروها و
  .كنند. اعمال ميتعيين 

 ،گفت كه افراد و نيروهاي داراي نفوذ و قدرت توانبدين ترتيب مي 
ساحتارها در تكامل خود بعنوان و سازند،  ساختارهاي اجتماعي را مي
خود را در راستاي اجراي چنين  نيز سساتموسسه عمل كرده و مو

ها به تدوين و تصويب  . در نهايت موسسات/سازماندهند فرم مي ييها نرم
روي نگرش مردم و  نيز هر كدام از اين پديده ها پرداخته، وقوانين عمل 

  گذارند. ميجاي پاي خود را  ،سنت هاي اجتماعي و قوانين
استقرار دموكراسي در ايران و پاشنه آشيل ديگري كه نقطه ضعف و مانع 

هاي  ها و يا اقليت ي خلق ست مسئلهاي خود عدم رعايت حقوق بشر  به نوبه
قومي/ملي و مذهبي است. حكومت ايران در سي سال حكومت خود اين 

ها را كه در بعضي موارد اقليت هم نيستند با ايجاد يك حكومت  اقليت
هر  ،ها ئي از خود اين اقليتنظامي متمركز و بعضن به خدمت گرفتن نيروها

ي خود  حركت برابرطلبي و آزاديخواهانه را سركوب كرده است. مسئله

مختاري فرهنگي و يا فدراليسم در آذربايجان، كردستان، ساكنين عربي 
ي  ي مهم در اين حوزه چند نمونه ،زبان خوزستان، بلوچستان و تركمنستان

  باشد. سياسي مي
  

  اري خلقها و حقوق بشري بنام حق خودمختمسئله ا

هاي حقوقي بين  هاي گوناگون سازمان ها در حوزه مشكلي اساسي كه سال
ي كه وفاق عمومي را بدنبال هائالمللي مورد بحث بوده  و هنوز هم راهكار

ي استقالل  ، تعريف و توضيح  مسئلهاست داشته باشد براي آن پيدا نشده
 اشكال رعايت حقوق بشرها بعنوان يكي از  يا خودمختاري خلق –ملي 
مصوب سازمان ملل از اطالق حق  المللِ چندي پيش حقوق بين باشد. تا مي

خوداري مي كرد. با اين توضيح كه اينهماني مفهوم  ،خود مختاري به اقوام
اعتقاد بر با مفهوم قوم توسط سازمان ملل رد شده و  "خلق"يا  "مردم"

دي سازمان ملل هم مي كرد و معني وجو بر خالف عمل ،چنين برابري
  باشد.

ها نيز زير  هاي اخير حتي حق خود مختاري و يا استقالل ملت در سال 
هاي مهم جهاني و عضو شوراي امنيت اينجا و  عالمت سئوال رفته و قدرت

هاي گوناگون به  يا آنجا استقالل كشورهاي عضو سازمان ملل را با عنوان
زمان ملل و يا زير عنوان ناتو و ... سئوال كشيده و نيروهائي تحت نام سا زير

هاي سومالي، سودان، يوگسالوي  اند. نمونه به اين كشورها ارسال كرده
ها  هاي بارزي هستند از رد خودمختاري خلق سابق، افغانستان و عراق مثال

هاي  گيري از جنگ و يا فاجعه ها با عنوان پيش ها. اين اشغال =و يا ملت 
  نظير آن ميسر شده است.

هائي  هاي قومي مشخصي چون مردم بومي ساكن سرزمين گروه ،در مقابل
هاي گوناگون سرخ پوست)،  چون استراليا، نيوزيلند، آمريكا (گروه

هاي صلح و غير دولتي به چنين برخوردي اعتراض كرده و خواهان  انجمن
 ،اي كه در عرف سياسي ملت نام گرفته ها با پديده برابري حقوق برابر اقليت

دانند و لذا اطالق  مي )6("مردم"ي نام  ها خود را شايسته تند. اين گروههس
دانم كه  شمارند. الزم به يادآوري مي خودمختاري را در حق خود جايز مي

هاي اخير بوميان مناطق گوناگون كه سفيد پوستان اروپائي خاك  در سال
اي از  به گونهآنها را اشغال و هويت سياسي و اجتماعي آنها را الينه كرده و 

از آن ميان  .شان به رسميت شناخته شده است خودمختاري ،اند بين برده
ها و بوميان شمال اروپا،  ي آمريكا، سامي هستند سرخ پوستان در قاره

  اسكيموها و رنگين پوستان استراليائي و نيوزلند.
هاي  جهت گيري "خلق و يا مردم"در رابطه با چنين تاويلي از مفهوم 

چون يونسكو و  هاي سازمان ملل هم اي از ارگان ني وجود دارد. پارهگوناگو
كشورها هم نظر بوده و  "بومي"سازمان جهاني كارگري با تعريف ساكنان 

پيش  ،اي عملكرد خود را با چنين تعريفي از استقالل و حقوق جمع به گونه
شتي ها نشانگر چنين بردا برند. نگاهي به كاركرد و اسناد اين سازمان مي

دانم كه اين تنها تاويل شخصي من از مسئله  است. الزم به يادآوري مي
المللي كار  نيست، بلكه پژوهشگران زيادي كه در ارتباط با مسايل بين

هاي خود چنين برداشتي از كار يونسكو و سازمان  كنند در نوشته مي
   )7(دهند. جهاني كارگري ارايه مي

 -ي براي كسب حقوق برابر با ملت هاي قوم تضاد ديگر، اختالف اقليت
ها  ي مشخص موفق به سركوب ساير قوم كه در يك دوره است هائي قوم

ي  اند. نمونه به ايجاد نظام دولت/ملت و فرهنگ خود گشته موفق گشته و
مي تواند سئوال مورد بررسي را مشخص تر كند. در اواسط قرن  فرانسه

ي امروز را  از مردم فرانسه %30ها و زبان فرانسوي حدود  هفدهم فرانس
داد. در انقالب فرانسه زبان فرانسوي زبان رسمي كشور اعالم  تشكيل مي

ها،  ي ايرلند، حركت باسك توان از مسئله شد. از ساير موارد مشابه مي
ها و غيره  ها، اسكاتلندي هاي مقيم اروپا، سامي ها، فالندرها، يهودي كاتالون

ها در بالكان روي داده  بارترين اين ستيزه جوئيترين و فاجعه  نام برد. مهم
و بدنبال امر قطب بندي جوامع اروپائي بعد از فروپاشي امپراطوري هاي 

  ده است.كرهنوز پس لرزه هاي خود را تمام ن ،عثماني، هابسبورگ و تزارها
آنچه كه در اين قسمت قابل توجه است تكامل اختالفات قومي به مشكل  

 - سياسي ي مسئله. اين استماعي بنام نژادپرستي اجت –بزرگ سياسي 
اجتماعي پس از شكست ايدئولوگ هاي آن در آلمان هيتلري، سوئد 
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هاي اول قرن نوزدهم تا قرن بيستم، اسپانياي فاشيستي، افريقاي  سال
اين شوند.  امروزه با عنوان اختالفات فرهنگي تئوريزه مي ،جنوبي و رودزيا

برتري سابق خود را ، قي، اروپائي، مدرن، سكوالرمتر هاي ها با صفت فرهنگ
آن "روي  پاترياركال، ابتدائي، سنتي، ناموس پرست و ...اوين فرهنگ با عن

. در همه ي اين موارد فرهنگ مدرن پويا است كنند اعمال مي  "ها ديگري
و فرهنگ باصطالخ غير مدرن ايستا. اين همه مفهوم سازي بدون توضيح 

پذيرفته  ،هاي اجتماعي ساير كشورها سم فرهنگي در حوزهي امپريالي رابطه
هاي دروني  ي مطالعه تصويه قومي و درگيري سومين حوزه )8(مي شود.

ها است كه روند اين اختالفات رو به افزايش بوده و در  بين اقوام و فرهنگ
  % اختالفات موجود را شامل مي شوند. 60هاي اخير بيش از  سال

  
  جمع بست سئوال هائي به جاي

د انيم كه آزادي انتخاب مذهب و اجراي آداب چنين انتخابي جزو  مي -
حقوق بشر است و مورد حمايت منشورهاي حقوق بشر. در الجزاير، در 
فلسطين، در ايران چنين انتخابي صورت گرفت و نتايج آن را ديديم/مي 

كه اگر بينيم و امروز در تركيه چنين احتمالي وجود دارد. سئوال اين است 
شخصي اسالم و يا هر دين ديگري را داشته باشد و همين افراد مسلمان در 

ي خود شركت كنند و نمايندگاني را انتخاب كنند  انتخابات سياسي جامعه
هاي قانون گذاري كسب كنند، و اين نمايندگان بر  كه اكثريت را در مجلس

د با اين طبق باورهاي خود به تدوين قوانين ضد دموكراتيك بپردازن
  انتخابات و حقوق چگونه بايد برخورد كرد؟

هاي بومي نيز صدق  هاي اقليت و اقليت ي حقوق گروه همين مورد در باره -
هاي بومي امروز در كانادا، استراليا، آمريكا و ساير مناطق  كند. اگر اقليت مي

ي حكمروائي خود به  دنيا به خود مختاري برسند و در چهار چوب محدوده
ال غير انساني دست يازند، تكليف با اين برداشت از حقوق بشر چگونه اعم

خواهد بود. آيا نسبيگرائي فرهنگي مخالف حقوق بشر نيست و اگر جواب 
  ي سازمان ملل در تضاد باهم قرار ندارند؟ مثبت هست، حقوق بشر مصوبه

27 /11 /2008  
  ضميمه ها:

There are seven human rights treaty bodies: 
monitors implementation of  Human Rights Committee (CCPR)The 

the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) and 
its optional protocols;  

 l and Cultural Rights (CESCR)Committee on Economic, SociaThe 
monitors implementation of the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (1966);  
Committee on the Elimination of Racial Discrimination The 

monitors implementation of the International Convention  (CERD)
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965);  

the Elimination of Discrimination Against Committee on The 
monitors implementation of the Convention on  Women (CEDAW)

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(1979);  

The Committee Against Torture (CAT)monitors implementation of  
the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment;  
Theights of the Child (CRC)Committee on the R monitors  

implementation of the Convention on the Rights of the Child 
(1989) and its optional protocols; and  

TheCommittee on Migrant Workers (CMW) monitors  
implementation of the International Convention on the Protection 
of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 

Families (1990).  
Each treaty body receives secretariat support from the Human 
Rights Treaties Branch of OHCHR in Geneva. CEDAW, which 

Division for the was supported until 31 December 2007 by the 
, meets once a year in New York Advancement of Women (DAW)

Human Rights ters. Similarly, the at United Nations Headquar
usually holds its session in March/April in New York.  Committee

The other treaty bodies meet in Geneva, either at Palais Wilson or 
Palais des Nations  

*  

  

  

  دگرباشان جنسي ايراني

  و شصتمين سالگرد اعالميه جهاي حقوق بشر 

  

  آرشام پارسي

  ايراني فعال حقوق دگرباشان جنسيِ

  

توسط سازمان ملل  1948ي جهاني حقوق بشر در سال  زماني كه اعالميه
به تصويب رسيد، مطالعات بر روي حقوق جنسي، هنوز در مراحل ابتدايي 

هاي جنسي افراد  عات كمي در ارتباط با گرايشخود بود. به عبارتي اطال
گرايان كمتر مطرح  وجود داشت و مباحث مربوط به حقوق همجنس

  شد.  مي
تواند بدون  هركس مي«گويد:  ي منشور حقوق بشر مي دومين ماده

ي  گونه تمايز، خصوصاٌ از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده هيچ
چنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، و... از  مي ديگر، ه سياسي يا هر عقيده
هايي كه در اين اعالميه ذكر شده است، بهره  ي آزادي تمام حقوق و كليه

  »مند گردد.
هاي جنسي به  در اين ماده و در ذكر كردن مواردش حتي نامي از گرايش

هاي جنسي و حقوق  گرايش 1984ميان نيامده است. در اصل در سال 
ي جهاني نبود. و متاسفانه  ع قابل اهميتي براي جامعهدگرباشان هنوز موضو

ي جهاني حقوق بشر هيچ تدبيري هم براي نيازها و مواردي كه  اعالميه
تواند باعث  كند نيانديشيده بود. مواردي كه مي ي آينده بروز مي براي جامعه

  ها و حتي مرگ آنها شود.  تبعيض و نقض حقوق انسان
باني و  در شوراي حقوق بشر، مسئول ديده پنجاه و سه عضو سازمان ملل

تالش براي گسترش اعالميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل در سرتاسر 
حقوق بشر و «دنيا شدند. برزيل در سال دو هزار و سه طرحي را با نام 

گرايان تاكيد  ارائه كرد كه بر برابري حقوق همجنس» هاي جنسي گرايش
كه براي رعايت و احترام به تمام داشت. در اين طرح اشاره شده بود 

ي سازمان ملل و براي حفظ شموليت آنها بايد  هاي تصويب شده كنوانسيون
از تمام كشورهاي عضو خواسته شود كه منشور حقوق بشر را براي تمامي 

شان نيز، محترم شمرند. و از سازمان  هاي جنسي ها خارج از گرايش انسان
كه به فشارها، شكنجه ها و تبعيض  ملل و شوراي حقوق بشر خواسته بود

گرايان وجود دارد نيز  هايي كه به دليل گرايش جنسي بر روي همجنس
  توجه و آن ها را در گزارش هاي ساليانه لحاظ كنند. 

برخوردهاي متفاوتي در ارتباط با اين طرح وجود داشت. از پنجاه و سه 
يوزلند و چند عضو، بيست و يك كشور مدافع اين طرح بودند. كانادا، ن

كشور اروپايي در آن زمان تالش هاي زيادي براي البي كردن با امريكا، 
استراليا، آرژانتين، هندوستان و آفريقاي جنوبي كردند تا از اين طرح 
حمايت كنند. بيشتر مخالفان بر اين باور بودند كه اگر اين طرح پذيرفته 

ايان كه تالش كنند شود ابزاري خواهد بود براي مدافعان حقوق همجنسگر
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تا قانون ازدواج همجنسگرايان نيز مطرح شود و آن را در تضاد با ارزش 
  هاي موجود و معناي خانواده مي دانستند. 

در آخرين جلسه ي پنجاه و نهمين نشست سازمان ملل، آلمان دوباره اين 
موضوع را پيش كشيد اما رياست وقت شوراي حقوق بشر پيشنهاد كرد كه 

براي بررسي بيشتر به شصتمين نشست موكول شود. كانادا تالش اين طرح 
هاي زيادي كرد تا در همان دوره بررسي هاي بيشتري بر روي اين طرح 
انجام و در نتيجه به تصويب برسد اما تالش هاي كانادا در آن زمان بي 

  نتيجه ماند. 
دگي در اوايل ماه دسامبر دو هزار و هشت طرحي از طرف فرانسه به نماين

از اتحاديه ي اروپا ارائه شد و پيشنهاد كرد به مناسبت شصتمين سالگرد 
اعالميه جهاني حقوق بشر از تمام كشورها خواسته شود تا در جرم زدايي از 
همجنسگرايي تالش كنند. اين ايده براي تشويق كشورها به رعايت حقوق 

بود. قرار انسان ها و كمك به اتفاق افتادن جرم زدايي از همجنسگرايي 
است كه در روز دهم دسامبر كه سالروز تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر 
است اين طرح به راي گيري گذاشته شود. حدود پنجاه كشور از صد و نود 
و دو عضو به سرعت از اين طرح حمايت كردند و آن را بسيار مهم ارزيابي 

  نمودند. 
ت. نماينده ي واتيكان اما يكي از مخالفان سرسخت اين طرح واتيكان اس

در سازمان ملل اين طرح را خطري براي حفظ ارزش ازدواج 
دگرجنسگرايان و از بين رفتن حرمت خانواده دانست. او گفت كشورهايي 
كه ازدواج همجنسگرايان را به رسميت نمي شناسند با پذيرفتن اين طرح 

  با مشكالت زيادي مواجه خواهند شد. 
و هشت كشور دنيا همجنس گرايي مجازاتي در امروزه در بيش از پنجاه 

پي دارد و اكثر آنها را كشورهاي مسلمان تشكيل مي دهند. در كشورهايي 
چون ايران، افغانستان، عربستان سعودي، سودان و يمن همجنسگرايي 

  مجازات مرگ دارد. 
پس از انقالب اسالمي ايران، مجازاتي از قبيل زندان، شكنجه، و مرگ براي 

رايان در نظر گرفته شد. به استناد گزارش گروه هومان در سوئد همجنسگ
كه هم اكنون غير فعال است و همچنين مدارك موجود در بنياد برومند 
حدود چهار هزار نفر در فاصله ي زماني سال هزار و نهصد و هفتاد و نه 
يعني شروع انقالب اسالمي تا پايان سال دو هزار به دليل همجنسگرايي 

ده اند. اما طبق بررسي هايي كه سازمان ما انجام داده است تمامي اعدام ش
آن افراد همجنسگرا نبوده اند و عمده ي آنها تنها با استفاده از اين جرم 
مجازات شده اند. در ميان آنها افراد زيادي هستند كه از مخالفان جمهوري 

ماتي از ، اتها»پاك سازي«اسالمي ايران در آن زمان بوده اند و به هدف 
االرض و محارب با خدا به پرونده هاي آنها  قبيل همجنسگرايي، مفسد في

  اضافه و اعدام شده اند. 
در قانون مجازات اسالمي ايران، ارتباط جنسي بين مردها لواط نام دارد. 

(ارتباط جنسي   چه بصورت دخول باشد يا تفخيذ لواط وطي مذكر است 
و فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم  بدون دخول و تنها براي لذت بردن)

. حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن  به حد خواهند شد
و حلق آويز كردن، از باالي بلندي پرتاب كردن،   در اختيار حاكم شرع است

و سنگسار نمونه هايي از آن ها مي باشد. لواط در صورتي موجب قتل 
. هر گاه مرد بالغ و  ل و مختار باشندميشود كه فاعل و مفعول بالغ و عاق

عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته ميشود و مفعول اگر پشيمان نباشد تا 
. و هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا  ضربه شالق تعزير ميشود 74
.  ضربه شالق تعزير ميشوند مگر آنكه يكي از آنها پشيمان شده باشد 74

آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه حد تفخيذ و نظاير 
. اگر  ، حد فاعل قتل است مسلمان باشد . در صورتي كه فاعل غير است

تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه 
. هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي  چهارم حد آن قتل است 

ورت در زير يك پوشش بطور برهنه قرار گيرند نداشته باشند بدون ضر
گاه كسي ديگري را از روي  ضربه شالق تعزير مي شوند. هر 99هردو تا 

. كسي كه مرتكب لواط يا  شهوت ببوسد تا شصت ضربه شالق تعزير ميشود
تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد از او 

  ز شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود.ساقط مي شود و اگر بعد ا
  

  
  

  
  

، ارتباط جنسي زنان است. راههاي اثبات مساحقه در دادگاه همان  مساحقه
. حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه  راههاي اثبات لواط است

، مختار و داراي قصد  . حد مساحقه درباره كسي ثابت ميشود كه بالغ است
چنين فرقي بين  د مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و هم. در ح باشد

گاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر  . هر مسلمان نيست مسلمان و غير
كننده  . اگر مساحقه چهارم حد آن قتل است بار حد جاري گردد در مرتبه 

قبل از شهادت توبه كند حد ساقط ميشود اما توبه بعد از شهادت موجب 
گاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند  . هر نيست سقوط حد

بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه 
. در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر  تعزير ميشوند

   يك صد تازيانه زده ميشود
ازات اسالمي پيش بيني شده براي اثبات اين جرم نيز مواردي در قانون مج

كننده ثابت  چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار است. حد لواط با 
كننده تعزير  چهار بار موجب حد نيست و اقرار . و اقرار كمتر از  ميشود
. اما متاسفانه به دليل عدم آگاهي همجنسگرايان از موارد حقوقي،  ميشود

يه مي گردد كه چنانچه اقرار كنند در در زمان دستگيري به آنها توص
پرونده ي آنها تخفيف هايي اعمال مي شود در حالي كه اقرار كردن آنها نه 
تنها كمكي نمي كند بلكه حكم آنها را ثابت كرده و متهم را به مرگ 
محكوم مي كند. در ارتباط با اقرار نيز اختالف عقيده هايي بين قضات 

آيت اهللا خميني اقرار بايد از روي اختيار و  وجود دارد. به استناد گفته ي
در چهار مرتبه ي جداگانه و در شرايط متفاوت به زبان جاري شود. اما 
برخي معتقدند كه اقرار مي تواند در يك روز و با چهار بار خارج و داخل 
شدن به اتاق هم براي دادگاه قبول واقع شود. همچنين در قانون آمده 

، مختار و  ، عاقل كننده بالغ تي نافذ است كه اقراراست كه اقرار در صور
. ولي متاسفانه اقرارهايي كه در زير شكنجه هاي روحي و   داراي قصد باشد

جسمي گرفته شده است براي دادگاه رسميت دارد و گزارش هايي موجود 
است كه متهم شرايط اقرار خود را براي قاضي توضيح داده اما توجهي به 

چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده  حد لواط با شهادت آن نشده است. 
چهار مرد عادل لواط ثابت نميشود و  . با شهادت كمتر از  باشند ثابت ميشود

. شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد  شهود به قذف محكوم ميشوند
. همچنين گزارش هايي از رد درخواست پناهندگي  لواط را ثابت نميكند

رايان در كشورهايي اروپايي موجود است كه وجود اين شاهدان را همجنسگ
دليلي بازدارنده براي اعدام همجنسگرايان تعبير كرده اند و معتقد هستند 
كه رابطه ي جنسي معموال در حريم شخصي افراد صورت مي گيرد و 
كسي نمي تواند شاهد آن باشد. اما فراهم آوردن شاهد كار دشواري نيست. 

ر زمان يورش نيروهاي امنيتي به ميهماني هاي خصوصي بارها د
همجنسگرايان از قبيل جشن تولد، چهار روحاني به همراه آنها وارد خانه 

  شده اند تا چنانچه مواردي وجود داشته باشد آنها بتوانند شهادت دهند. 
پس از تمام اين شرايط اثبات لواط، قانون مجازات اسالمي تدبيري كرده 

م شرع ميتواند طبق علم خود كه از طريق متعارف حاصل است كه حاك
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. بدين معني كه اگر شواهد و داليلي براي اثبات حكم لواط  ، حكم كند شود
وجود نداشت قاضي مي تواند شخصا و به استناد علم و آگاهي خود حكم را 
صادر كند. نمونه ي بارز اين ماده ي قانوني اعدام ماكوان مولود زاده در 

سامبر دو هزار و هفت در كرمانشاه بود. ماكوان مولود زاده در سن پنجم د
بيست و يك سالگي به دليل شكايت پسر عمويش كه ناشي از يك دعواي 
خانوادگي بود، دستگير مي شود. پسر عموي ماكوان ادعا كرده بود كه 
زماني كه ما سيزده سال داشتيم ماكوان به ما تجاوز كرده است. پس از 

بسيار كوتاهي ماكوان به اعدام محكوم مي شود و پس از آن مدت زمان 
پسرعمويش رسما از شكايت خود صرف نظر كرد و گفت كه تنها با هدف 
ضرب چشم گرفتن از او شكايت كرده بود. اما قاضي پرونده حكم اعدام را 

  قابل اجرا مي دانست. 
وه ي پس از پويش هاي (كمپين) بين المللي آيت اهللا شاهرودي رئيس ق

قضائيه دستور به تعليق درآوردن اعدام را صادر كرد و خواستار ارسال 
پرونده به دادگاه تجديد نظر شد. اما صبح روز بعد از طرف اجراي احكام 
دادگاه كرمانشاه با وكيل ماكوان تماس گرفتند كه او در سحرگاه همان روز 

  و قبل از دريافت دستور قوه ي قضائيه اعدام شده است. 
كمي دقت مي توان دريافت كه بر طبق قانون مجازات اسالمي مجازات  با

مرگ به دليل رابطه ي جنسي وجود دارد. اين ارتباط مي تواند بين دو 
همجنس (لواط و مساحقه) و يا بين دو جنس مخالف (زنا) صورت گيرد. 
گرايش هاي جنسي افراد از نظر قانون اهميتي ندارد. به عنوان مثال اگر 

د دگرجنسگرا بنا به هر دليلي با همجنس خود ارتباط برقرار كند يك فر
مي تواند با استفاده از قوانين مربوط به همجنسگرايي مجازات شود و اصال 

  مهم نيست كه اين فرد همجنسگرا است يا نه.
پس از نوزدهم ژوئيه دو هزار و پنج و اعدام دو نوجوان در مشهد كه به 

ه هاي جهاني تبديل شد دولت جمهوري يكي از جنجالي ترين پروند
اسالمي ايران دقت بيشتري را در صدور حكم هاي دادگاه اعمال كرد. 
همجنسگرايان در ايران دستگير و مجازات مي شوند. در دادگاه حكم آنها 
مرگ اعالم مي شود و در نهايت پس از يك دوره شكنجه ي روحي اعالم 

ها صد ضربه شالق مجازات مي مي كنند كه به شما ارفاق شده است و تن
شويد. اما وقتي كه حكم صادر مي شود هيچ موردي از همجنسگرايي را 
نمي توان در آن يافت. صد ضربه شالق مجازات نوشيدن مشروبات الكلي 
عنوان شده است. در حال حاضر تعداد زيادي از دگرباشان جنسي ايراني 

ندان ها هستند و يا (همجنس گرا، دوجنس گرا و دگرجنس گونه) يا در ز
پرونده ي قضايي دارند و امنيت جاني آنها به مخاطره افتاده است. به طور 
ميانگين هفته اي يك دگرباش به دليل مشكالت اجتماعي اش از ايران 
خارج و پناهجو مي شود. عالوه بر تمام اين مشكالت حقوقي و قانوني، 

ه روبرو هستند. دگرباشان جنسي ايراني با رفتارهاي ناشايست جامع
بسياري شغل هايشان را از دست داده اند، بسياري از خانواده طرد شده اند، 
بسياري قرباني قتل هاي ناموسي شده اند و همجنس گرا ستيزي در ايران 
ريشه اي عميق پيدا كرده است. شايد يكي از آن داليل قوانين اسالمي 

مي شود اما عمده دولت و فرهنگ ضد همجنس گرايي اي باشد كه تبليغ 
ي اين مشكالت ريشه در نا آگاهي مردم از گوناگوني مسائل جنسي است. 
نمي دانند كه همانطور كه حقوق زنان، كودكان، مذهبيون، فعاالن سياسي 
  و اجتماعي حقوق بشر است، حقوق دگرباشان جنسي هم حقوق بشر است.

سالگرد اميدواريم كه مجمع عمومي سازمان ملل به مناسبت شصتمين 
اعالميه ي حقوق بشر از تمام دولت ها بخواهد كه از همجنسگرايي جرم 
زدايي كنند اما نگران هستيم كه دولت جمهوري اسالمي ايران باز هم 
مصوبات سازمان ملل را ناديده بگيرد. همانطور كه به تعهدات خود در 
 رابطه با حقوق كودكان عمل نمي كند و هنوز افراد زير هجده سال در

  ايران اعدام مي شوند. 
  IRQRمدير سازمان 

www.irqr.net 
inf@irqr.net  
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  دوبارهىمردگان شادابى

                                             
  ميرزا آقا عسگري (ماني)                                                     

  اشباح خفته
  مىكنند. مراپير زمين
  دست مىبرندهم به كمرگا، مردهها

  نهان مىشوند.، و در نطفههاى تازه
  گيج مىچرخم و                      

  زده مىبينم. جهان را كپك                 
  

  و لهله شمشيرها
  چروكيدهى زمين. سيب                   

  ريدهى توفان و دفرياد 
  برگ مچالهى دانائى.                       

  
  سرگردانند.يم اشباح در استخوانها

  واژههاىپوسيده خش خش
  . خميازهى زمان در                         

  پگاه؛ گلوى
  درخشان كارد. زبان                        

  
  برآمد.، شاعرىبود كه پيشتر از سپيده آواز،اين

   
><><><    

  مچاله برخاكمىنشيند. برگ آواز
  ما خم مىشوند. مردگان برخواب

  خميدهاند.يم هارؤيا
  خفته مىبينند. را پيرانيم هارؤيا
  دوبارهى مردگان است. زندگىيم، بيدار

  ،چكههاى تاريكىام من
  سفيد. بر بوم                          

  
<><><>  

  بايد چيزىبراى هميشه
  ،شودهوش گم  پشت

  دهان هماغوشى باشم.  واژهدر ي تا شادى
  ، بايد زمين

  ،رانهاىخستهاش را گردآورد
  هرزه به دخمههاشان برگردندپيروزمندان ِتا 

  پشتسربشكند بايد پل
  بمانند.، هيچ آنسوى، تا پيران خفته

   
<><><>    

  شن راي  پوشه
  مىپوشانم شده  پيموده بر راههاى  

  تا برنگردد:
  ريشهاشخوشهى گندم به               
  جمله به نخستين واژهاش              
  . به مردههارؤيا               

  
  را خود ببينميم بايد خوابها

  تا جهان بيدار شود.
  1368زمستان تاريخ سرايش شعر:                                                    
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  باراني سياهسياره

  هايچند كالم در مورد مجموعه شعرِ سياه چون نقره؛ سروده

  هاها و حاشيهبرونو ك. اوير، شاعر سوئدي؛ برگردان

 
  بهروز شيدا

  
) آخرين 1،(سياه چون نقره خواهيم چند كالم از مجموعه شعرِاكنون مي

هايي بنويسيم خواهيم حاشيه) بگوييم. مي2مجموعه شعرِ برونو ك. اوير،(
-بر برگردان چند شعر از شاعري كه شعرهايش با ساز جهان قدرت نمي

خواهيم شعرهايي را بخوانيم كه به خوابند. مياي نميرقصند؛ به هر زمزمه
- خواهيم چند كالم در حاشيهند. ميابستهي خويش دل انداز تنهاييچشم

  بگوييم.سياه چون نقره ي مجموعه شعر 
  كالم اول: برونو ك. اوير كيست؟  
  

1  

شوپينگ در شهر لين 1951برونو ك. اوير شاعر سوئدي است. در سال 
متولد شده است. دوازده مجموعه شعر منتشر كرده است؛ از آن ميان هفت 

هايي از عكس)، 1973() 3شيسم(اي براي آنارترانهمجموعه شعرِ 
)، 1979() 5سنگ آن بازيگر()، 1974) (4(خند ويرانيلب

ي واژه )،1990()7كند(در حالي كه زهر اثر مي)، 1981()6گيوتين(
  ).2001() 9مهي از همه چيز()، 1996( )8رفته( از دست

كنيم؟ پاسخ اين جا ثبت ميهاي اين هفت مجموعه شعر را در اينچرا نام 
  آيند.هاي اين هفت مجموعه شعر به كارِ خوانش ما مياست: نام

  كالم دوم: نام هفت مجموعه شعر برونو ك. اوير در كنار يك ديگر.
  
2  

نگاه كنيم، نام سياه چون نقره كه به جهان مجموعه شعر پيش از آن
ي ديگر، در يك زنجيرههفت مجموعه شعر برونو ك. اوير را در كنار يك

-كه به اين نكته توجه كنيم كه هريك از اين نامآن بخوانيم؛ بينشيني، هم
كند يا آن شعرها ها در خود مجموعه شعر مورد نظر به كدام شعر اشاره مي

گويند. تنها چند نام داريم كه به عنوان عناصر يك خود چگونه چه مي
 توان كنار همهاي گوناگون ميها را به شكلكنند. اين نامساخت عمل مي

سازند؛ ها ميها  آهنگي اين نامنشينيهاي گوناگون همنشاند: شكل
اي كه تصويرها؛ اما شايد جز يك ساخت نسازند: يكي در برابر همه يا ترانه

در مقابل جهان تنها است. در اين ساخت نام اولين مجموعه شعرِ برونو ك. 
ر ديگر او ، در مقابل نام شش مجموعه شعاي براي آنارشيسمترانهاوير، 

گونه هاي چهبناسازند؟ سنگگونه فضايي ميگيرد. آن شش نام چهقرار مي
اي كه دهان جهاني هستند؟ پاسخ چندان دور از دست نيست: ويراني

ها به چهره دارد؛ سرهايي كه به عطوفتي كه نقابگشوده است؛ جهانِ بي
ومي كه تا دم هاي مسمشوند؛ پيكرشوند يا خم ميسختي يا نرمي قطع مي

مرگ از مسموميت خود خبر ندارند؛ غيبت عشق كه ديگر در جهان 
 كس از آن سر بيرون ندارد.   ها هم جايي ندارد؛ مهي كه هيچافسانه

    گونه است: جهاني در برابر يك ترانه: هم اين سياه چون نقره ساخت
 .  اي براي آنارشيسمترانه

     پردازِ ساختارگرا.ت؛ نظريهكالم سوم سخنِ ميشل ريفاتر اس  

3  

گويد چيز ديگري اما، سخن اول ميشل ريفاتر اين است:  شعر چيزي مي
منظور دارد. معناي اين سخن كلي چيزي نيست مگر اين كه شعر بايد بر 

هايي كه آن تجزيه و تحليل شود؛ بر مبناي نشانه» ساخت زبان«مبناي 
كنند. سخن دوم ميشل يف ميي خود را پيچيده يا تحري ارجاعيجنبه

الفظي ريفاتر اين است: زبان شعر دو سطح دارد: سطح نخست زبان تحت
است؛ سطح دوم زبان هنجارشكن، زبان شاعرانه. سخن سوم ريفاتر اين 

هاي از اي از واژهاست: هر شعر ساختاري ينيادين دارد كه از مجموعه
ن است: در هر شعر اند. سخن چهارم ريفاتر ايموجود تشكيل شدهپيش
كنند تا ساختار بنيادين نمايي ميهايي وجود دارند كه خواننده را راهنشانه

خواند. سخن پنجم » تعبيركننده«توان ها را ميشعر را دريابد. اين نشانه
يايد كه به مثابه اي درمي»ابرخواننده«ريفاتر اين است: ساختار هر شعر را 

ها، ي سليقهآن شعر خود را از همه گاني خوانندهمخرج مشترك همه
  كند تا ساختار راستين شعر را دريابد. ها خالي ميها، داورينگاه

توان فروكاست. اين لحظه اما تنها سخن ميشل ريفاتر را در پنج سخن مي
آيند؛ سخن چهارم و پنجم او؛ يعني دو سخن از پنج سخن او به كار ما مي

را ميشل » تعبيركننده«مفهوم ». رخوانندهاب«و » تعبيركننده«دو مفهومِ 
را » تعبيركننده«ريفاتر از چارلز پيرس وام گرفته است. چارلز پيرس 

داند كه ميان چيزي كه قرار است بازنمايي شود و كسي كه اي مينشانه
» تعبيركننده«كند. گري ميقرار است آن بازنمون را دريافت كند، ميانجي

گويد كه گويد: غريبه همان چيزي را مين ميكننده چنيخطاب به دريافت
اي است نشانه» تعبير كننده«) به روايت ميشل ريفاتر اما، 10گويم.(من مي

كند؛ به نمايي ميي شعر را در خوانشي ساختاري يا قياسي راهكه خواننده
تواند اشاره به مي» تعبيركننده«كند تا شعر را بگشايد. خواننده كمك مي

باشد، يك تصوير  باشد، يك واژه باشد، يك وجه شبه باشد،  متني ديگر
بيش از هر » ابرخواننده«) مفهوم 11يك تشبيه باشد؛ يك عبارت باشد.(

ي آن شعر را ي يك شعر با ساختار بنيانيآيد كه رابطهچيز به اين كار مي
ي پيدا كند. اما بيش از هر چيز بايد تبديل به مخرج مشترك صداي همه

ي بايد خود را از همه» ابرخواننده«گان شود. اين يعني اين كه دهخوانن
تفسيرها و نظريات شخصي خالي كند تا بتواند صداي شعر را دريابد. 

دو جنبه دارد هم متكثر است هم خالي است. متكثر است به » ابرخواننده«
اي است از يك ساختار يابد هر شعر صورت تغييريافتهاين معني كه درمي

» تعبير«مي، و خالي است به اين معني كه تفسيرهاي خود  را در كار عمو
ي شعر را كند ساختار عموميدهد؛ تنها تالش ميشعر دخالت نمي

-گونه كه ساختارش حكم ميكند شعر را همان) تنها تالش مي12دريابد.(
   كند، تفسير كند.

ر از مجموعه شش شع» ابرخواننده«و » تعبيركننده«بر مبناي دو مفهومِ    
- خوانيم. يعني نخست در سه شعر  دنبال واژهرا ميسياه چون نقره شعرِ 

گاه اين سه شعر را در مقابل سه شعر ديگر گرديم؛ آنمي» تعبيركننده«ي 
ي جهانِ ساختار عمومي» ابرخواننده«دهيم تا در نقش يك قرار مي

  را بيابيم.  سياه چون نقرهمجموعه شعر 
 تعبير«ي وجوي واژهاست در جست برگرداِن سه شعركالم چهارم    

نام دارد؛ شعر  علف آبيشعر اول نامي ندارد. شعر دوم  پنجره.ي »كننده
  .هنوزسوم 
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  نفس كشيدي
  ي پنجرهبر شيشه

  ات را بر بخار حك كردينام
  گاه نام را خط زديآن

  يك بار
  دو بار

  تا آرام شدي
  )13يد(آرامي در تو خزتا شادي به      
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 علف آبي
  

  شكاف گشوده شد
  ام افتادو قلم از دست

  به زمين هرگز نرسيد 
  چنان سقوط كردهم

  خوردي اتاق خواب در تندباد به هم ميپنجره
  صداهاي مشتاق
  آمدند از خيابان باال مي

  خواستند من بار ديگر ظاهر شوم ميو 
  بار ديگر آغاز كنم

  جا نبودممن اما، آن
  اي بس دور بودمذشتهمن در گ

  اماز الي انگشتان گشوده
  كندديدم كه اسب خورشيد عروج مي

  گرددو در آسمان مي
  آشفتندهاي چرخان را ميها ابرهاي برآمده از طالبرگسم

  )14كشيد(علف آبي تا بلندها قد مي
 

     
 هنوز

  

  پوش سنگيكف
  او را خورده است

  ي او رانه اما همه 
  مانده استپوست و استخواني  
  كشدهنوز نفس مي 
  هاي پنجرهاز الي نرده 

  آوردنور هجوم مي
  اندهاي خورشيد گرد آمدههاي غبار در اشعهذره

  ها راكند آنلمس مي
  ها راكشد آنبه سينه مي

  چون يك ساز سيمي
  گردنداش دنبال چيزي ميانگشتان 

  پيش از آن كه نور را از خود جدا كند
  زنداي ميآن زخمهاش بر باانگشتان
  باز هم

  نشينددهد و مينور را به  ديوار تكيه مي
  )15ماند(و خيره مي

است كه در سه شعري كه خوانديم يك  پنجرهي كالم پنجم تعبير واژه   
  سازد.را ميسياه چون نقره قطب از ساختار جهان شعر 
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شاعر را بر  اي كه ناميك صفحه است؛ تنها صفحه پنجرهنام،  بي در شعر
تنها  پنجره يتنها نيست؛ نام هم بر صفحه پنجرهپذيرد. تنها اما، خود مي

تنها نام شاعر  پنجرهاست. تنها صفحه تنها نيست؛ متن هم تنها است. بر 
ي تنهاي خود تنها است. شاعر تنها پنجرهشود. شاعر در مقابل حك مي

نويسد قدر نام خود را ميتكرار كند. پس آن  پنجرهتواند نام خود را بر مي
ي خود كند تا از هراس تنهاييتا آرام شود؛ آن قدر خود را تكثير مي

  ي خود را رو به جهان تكثير كند.پنجرهبكاهد؛ تا 
رسد؛ كند هرگز به زمين نميقلمي كه سقوط ميعلف آبي در شعر     

د. رسرسد؛ به ديگران نميها نميدرست مثل صداي شاعر كه به خيابان
رسد؛ چه انگار به كساني كه جهان را به شكل ديگري قلم به زمين نمي

اند براي صاحب بينند، باور ندارد. حتا اگر كساني كه در خيابان ايستادهمي
رسد؛ تنها هورا بكشند، صداي شاعر به خيابان نميپنجره قلم و صاحب 

شاعر را از آيند خورد. صداهايي كه از خيابان ميدر باد تكان مي پنجره
ي دارد. همهي خود را پاس ميخواهند. شاعر اما، تنهاييسرشت خود مي

عروج او برخاسته از تنهايي است. همين تنهايي است كه او را به سوي 
برد. از الي انگشت تنهاي شاعر برد؛ به سوي خورشيد ميآسمان مي

ه زمين رويند. قلمي كه بهاي بلند هم ميكند؛ علفخورشيد طلوع مي
ي شاعر خورد. تنهايياي است كه در باد تكان ميپنجرهرسد همان نمي

  ساز رنج او است هم عروج او.هم سبب
پوش سنگي او را زمين در مقابل شاعر ايستاده است. كف هنوزدر شعرِ    

پوش سنگي او را خورده است؟ چرا زمين او را خورده خورده است. چرا كف
-اند؛ كه سبب ميروند كه از جنس زمانهي راه مياست؟ چه بر زمين كسان

خورد. ديگران او را شوند صداهاي متفاوت تنها بمانند. زمين شاعر را مي
نوري است كه با  پنجره ي او است؛اما، عامل رهايي پنجرهدرند. مي

نشان تنهايي است، مخزن نور  پنجرهكند. گي جدال ميي درندهتاريكي
ي خورشيد هم هست؛ هواي تنفس هم هست. نور ههم اما، هست؛ نمايند

آيد؛ از تفاوت با ديگران. از تفاوت با آيد كه تنهايي ميجايي مياز همان
  اند؛ از تفاوت با كساني كه از جنس امروز اند. كساني كه از جنس زمين

سه شعر ما را  پنجرهكننده است. ي تأويل، واژهپنجرهدر سه شعر ما    
سياه چون : صدا، نور، تنهايي. در ساختار مجموعه شعر كندمي تأويل

قطبي است در مقابل قطب ديگر. قطب ديگر را در سه شعر  نقره پنجره
  كنيم.وجو ميديگر جست

. پنجرهوجوي قطب مقابل كالم ششم برگردان سه شعر است در جست   
  .خيلي كمشعر سوم افشا؛ شعر دوم  نام دارد؛شهر عجيب  شعر اول
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  ك شهر عجيبي

  
  يك شهر عجيب

  هايش را از ميان من كشيدخيابان
  خوردهيچ چيز تكان نمي

  كس نبودو هيچ
  همه جا از انسان خالي و ساكت

  هاي پرچمها و پارچهحتا صداي سايبان هتل
  رسيددر كوالك به گوش نمي

  هاي درخت بلوطحتا صداي برگ
  ي مچالهيك دستمال كاغذي

  روده بود زير آفتاب در پيادههيچ حركتي افتابي
  زدصدا ميزنگ كليسا بي

  ها پارك كرده بودندماشين
  هاشان پوشيده از غبارشيشه
  هاي ماشينكس قلبي نكشيده بود بر شيشههيچ

  دانستكس نميو هيچ
  چرا چنين است

  ردپاي جنگي نبود 
  ي ناشناخته نبودي يك بيماريشيوع ناگهاني
  هيچ چيز نبود

  ن احساس بد بود كهتنها اي
  امگشتهجا دنبال كسي ميمن زماني اين

  تنها سرنخي كه او به من داده بود اين شهر بود
  )16كند(اش من را دنبال ميگردد و نگاهاين شهر عجيب كه برمي

  

  افشا 

  

  در اطراف ميزي كه چيده بودند 
  زدندترها نشسته بودند و گپ ميبزرگ

  هاديدي كه فاصلهي خود ميي خياليدر بازي
  هاي ميان آنتُهي 

  چون تاجي بر سر شان نشسته است
  تواني اطمينان كنيها مييك از آن و زود دانستي به كدام

  بالندها چيزهايي را دوست دارند كه آزاد ميكدام يك از آن
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  بودند ان سيخ، نامطمئن و پوك نشستهديگر
  دادندو هيچ احساسي نشان نمي

  هايشانها و روحيگانگار زنده
  محل ارتكاب جرم بود 
  كه جرئت نداشتند به آن سر بزنند 

  شان رو شودكه دستاز ترس اين
  )17افشا شوند(

  

  خيلي كم

  
  چيزهاي كمي

  اندعزيز و محترم مانده
  هاي ما راترينها و پربهازيباترين

  بيندهرگز كسي نمي
  شنودهرگز  كسي نمي

   اند كه زير نورانگار بقيه
  زنندمعنا طناب ميپوچ و بي

  آيدهمه چيز فاضالبي است كه باال مي
  رودكه از طاعون شايعه سر مي

  از چرنديات مضحك
  ها اهل كجاينداين

  هاي متورماين متفرعن
  هامخاين بي

  كنند كه خود را تحقير مي
  خواهند انسان را خفيف كنندكه مي

  كه هنگامي كه
  زننديي هم نقب مي عقيدهدر روده

  كاوندهاي هم را هم ميپايين تنه
  ها اما، محكوم اندآن

  نگران نباش!
  هر شب 

  رودي سينمايي باال ميپرده
  آيدو نخستين كالم فيلم به زبان مي

  چون رهايي
If they move, kill’em!(18)  

است در سه شعري كه  پنجرهي كالم هفتم تعبير قطب مقابل واژه  
  خوانديم. 
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عناصر عمده چنين اند: سكوت، سرما. در اين يك شهر عجيب ر در شع
-ي غبارآلود اتومبيلي نكشيده است؛ هيچكسي قلبي بر  شيشهشهر هيچ

دهد. جا نكشيده است. كوالك نيز چيزي را تكان نميكس قلبي بر هيچ
شكلي ها نيز صدا ندارند. هرچه هست غياب است؛ تنهايي است؛ يكزنگ

گشته است. دنبال چه شاعر در اين شهر دنبال چيزي مي است. با اين همه
گشته است؟ دنبال ي خود ميي تنهاييپنجرهگشته است؟ دنبال چيز مي
هاي ايپنجرهگشته است؟ دنبال همي تفاوت خود با ديگران ميپنجره
  گشته است؟ خود مي

 تنها گروهي كوچك جان انساني دارند. ديگران همه يك افشا در شعر   
دهند. همه نقاب بر صورت گويند؛ همه به حماقت سر تكان ميچيز مي

- ها، بيها، ضعفترسند به ناتوانيگويند؛ همه ميدارند؛ همه دروغ مي
ترسند جز رسم زمانه ها، آرزوهاي خود بنگرند. همه ميها، كوچكيمعنايي

را زنند؛ حرف خود كنند خود حرف ميچيز ديگري بگويند. همه وانمود مي
سازد، اي نميسازد، خاطرهزنند كه خطري نميزنند. همه اما، حرفي ميمي

جا كسي كه به سراغ روح خود برود مجنون است، سازد. در اينصدايي نمي
 پنجرهجا گاني سهيم شود. در اينعاقل كسي است كه در جنون همه

  آورند.ي چشم كساني است كه روح خود را به صدا درميخانه

كنند، معنايي شركت نميكساني كه در نمايش بي  بسيار كم عردر ش   
اندازي كه در شوند؛ الگوهاي ما به خود ما شباهت دارند. در چشمديده نمي

ي تنهايان ميز چيده است تنها كساني كه هميشه پوچ و آلوده پنجرهقاب 
-اند، زير نور ميگويند، كساني كه چشم بر سر و چشم ديگران بستهمي
كنند؛ پشت جلد ي تلويزيون را اشغال ميشوند؛ صحنهند؛ چهره ميآي

پايانِ توان بر سر سكون بيكنند. جان خود را نيز ميها را اشغال ميمجله
اي به سوي روح خود پنجرهبندي كرد. در اين جا كسي كه جا شرطاين

  شود.ي ديگران پير مياعتناييي بيبگشايد در تاريكي
 پنجره بخواند. قطب مقابلاي براي آنارشيسم ترانهواهد خمي پنجره   
  چيزي نشنود. پنجره راببندد؛ از پنجره خواهدمي
  كالم هشتم چند خطي است در مورد آنارشيسم.   
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ي آنارشيسم عصيان است. عصيان فراتر از انقالب است. انقالب بنيان اصلي
كند. ديگر عوض ميي ي مستقر را با نهادهاي سياسينهادهاي سياسي
ي نهادهاي سياسي تعارض دارد؛ با دولت تعارض دارد؛ با عصيان اما، با همه

خواهد. تأكيد بر ها را ميي قدرتقدرت تعارض دارد. آنارشيسم لغو همه
لزوم لغو قدرت اما، بيش از هر چيز خواستي اخالقي است. آنارشيسم تأكيد 

امل رسيده است كه امكان لغو اي از تككند كه انسان به چنان درجهمي
) انسان به جايي 19گي فراهم شده است.(هاي ارباب ـ بردهي رابطههمه

رسيده است كه قادر است در مقابل قدرت پدر بايستد. به تمناي استقالل 
زند اما، اي كه قدرت حرف اول را مي) در جامعه20خويش پاسخ گويد.(

ي عريان يا شكليذير است. همي عريان يا پنهان نيز گزيرناپشكليهم
عطوفتي است كه همه جا را فرا گرفته ي بيپنهان بخشي از بوراكراسي

  ) 21ي طبقاتي است.(است؛ بخشي از جامعه
ي تخيل. خواهد هم نداي تسلط عقل باشد هم بشارت رهاييآنارشيسم مي
خواهد هم بر حرمت وظيفه تأكيد كند هم بر حرمت آزادي؛ آنارشيسم مي

ي آنارشيسم ) معيارهاي اخالقي22ي اخالق.(بر حرمت گزينش آزادانه
خواهي با تو باشند. نه بر گونه باش كه ميپيچيده نيست: باديگران همان

ي كار كسي را كسي حكومت كن نه بگذار بر تو حكومت كنند. نه ثمره
  )23ي كارت را تصاحب كنند.(تصاحب كن نه بگذار ثمره

-ي همباش! برده نباش! عروسك نباش! بخشي از تودهمطيع نباش! فرد 
  )24صدا نباش! آزادي را با برابري بياميز!(شكل و تك

صدا شكل و تكهاي همهاي غربي نيز تودهاز چشم آنارشيسم دموكراسي
خوانند؛ تحقير كنند؛ ناهنجار ميسازند. آنها صداهاهاي ديگر را طرد ميمي
كنند؛ پول را مقدس؛ قدرت ها را ابزار ميتودهآفرينند؛ كنند. جنگ ميمي

تفاوتي بندد. خشونت، تخريب، بيرا آرزو. انسان عاجز به قدرت دخيل مي
اي تنها است كه پنجرهي جهان ايستاده است. عصيان در دو سوي جاده

  )25شود.(ي جهان گشوده ميرو به تباهي
  و جهان. پنجره كالم نهم باز هم چند خطي است در مورد تقابل
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گشوده شده است؛ هنوز ، علف آبينام، اي كه در سه شعرِ بيپنجره
است؛ همان نام كتاب اول برونو ك. اوير ي براي آنارشيسم ترانههمان 

به سوي آن گشوده اي براي آنارشيسم ترانهي پنجرهاست. جهاني كه 
 ،افشا ،يك شهر عجيبشده است؛ همان جهاني است كه در سه شعرِ 

خوانيم؛ يعني همان جهاني كه نام ِ شش كتابِ ديگرِ برونو مي يار كمبس
هايي عكسكنند؛ يعني جهانِ ك. اوير به بازيگران و فضاي آن اشاره مي

در حالي كه زهر اثر  ،گيوتين سنگ آن بازيگر، خند ويراني،از لب
يعني جهانِ ويراني، مهي از همه چيز. ، رفته ي از دستكند، واژهمي

گي، مه؛ يعني جهانِ سكوت، رفته، بازيگري، گيوتين، زهر، از دستسنگ
  سرما.

ثبت مجموعه شعرِ اول برونو ك.  انگار سياه چون نقرهمجموعه شعرِ    
ي آنارشيسم رو به ي تنهايياوير است در مقابل شش كتاب ديگرِ او؛ پنجره

  شكل.جهان بي
سياه چون  وعه شعركالم دهم برگردان پنج شعر ديگر است از مجم   

-شكل را تصوير ميي آنارشيسم رو به جهان بيي تنهاييپنجرهكه نقره 
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؛ شعر سوم آسماني از دروغنام دارد؛ شعر دوم  مدرككنند. شعر اول 
  . از آغاز؛ شعر چهارم نامي ندارد؛ شعر پنجم خون در برف
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  مدرك

  

  غذايي از امعا و احشا
  ينشخوار روزانه
  هاي ديگرا، جامعه و مرضوهووضعيت آب

  در ژن ما است
  پوشاندو حقيقت را مي

  انگار آدمي سرانجام پس از نيم قرن
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  از باران، برف، تگرگ زنگ زده است

  اندها تار تنيدهعنكبوت هاي آنبر بال
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  هارفتم زير درختچنان ميو من هم
  شدهوا آرام دگرگون مي
  جنبيدندمي هابر فراز سر من شاخه
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  )27رود(ي آدمي راه ميچون يك دوست شانه به شانه
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  صدا استامشب همه چيز بي
  گرم و ساكن
  رودگي پابرهنه بر علف راه ميانگار زنده
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  اندجدال خود بر درخت را تمام كرده

  دهندهول مي ديگر راگوشانه يكبازي
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  )29دانم چه چيز(نمي
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  دفتر مهمان

  باز است
  ها خالي صفحه

  كردمو من گاه فكر مي
  چرا تو كسي را نپذيرفتي

  ات راه نداديا هرگز كسي را به باغچر
  ها فقطدانستي كه آناز آغاز مي

  رمق خواهند آمد در يك روز خاكستريبي
  ات خواهند كردو صبح روز بعد ترك

  تر را خواهند كشيدبه دنبال خود يك روز خاكستري
  ديدي كهگونه ميها را اينيا شايد زندگي و انسان

  كنندلگد مي 
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  كنندمالي ميها را دستها و برگي بوتهو همه
  ها را لمسي تمشكو همه

  گذارندو عصب خود را به جاي مي
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  براي افتتاح يك اتوبان متروك در هجوم باد سخت
  چرخندها ميجايي كه كاغذها و آشغال

 )30كنند(ها را باز ميزخم
د پنج شعري كه خوانديم؛ باز هم كالم يازدهم چند خطي است در مور   

 و جهان. پنجرهوجوي تقابل در جست
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،  از آغازنام، ، بيخون در برف، آسماني از دروغ، مدركدر پنج شعرِ 
ي پنجره ي ما پيدا است. يكي در كنار»تعبير كننده«ي ي واژهسايه

 ي خويش ايستاده است؛ يكي در برابر همه ايستاده است؛ يكي درتنهايي
ي آنارشيسم ترانهخواند؛ يكي در برابر همه ي تنهايي ميبرابر همه ترانه

 مدرككند؟ در شعر كنند؟ جهان چه ميخواند. ديگران چه ميمي
وگو را بسته است؛ راه حقيقت را بسته هاي روزمره راه گفتنشخوار حرف
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گي زنگ است؛ جوهر انساني را مختل كرده است. انسان از تكرار بيهوده
- هاي بيگان پارلمان وظيفهنماينده آسماني از دروغزده است. در شعر 
از گويند. در شعر اند؛ دروغ ميكنند؛ از خويش بيگانهمعنا را نشخوار مي

كند. هاي باغ تو را لگد ميدارد؛ تنها گل، جهان ياد تو را پاس نميآغاز
- شخم ميجهان خاكستري است؛ روزها خاكستري است؛  جهان باغ تو را 

كند. كنند. جهان چنين ميزند تا اتوباني متروك بسازد. ديگران چنين مي
از آغاز نام، ، بيخون در برف، آسماني از دروغ، مدركدر پنج شعرِ 

رويد. در شعرِ صدايي مي آسماني از دروغ كند؟ در شعرِچه مي پنجره
- بختي آهوي تير خورده برميهاي خوشدر اولين صفحهخون در برف 
نام فرعون مرده است؛ قدرت شود؛ خواهد دويد. در شعر بيخيزد؛ زنده مي

مرده است؛ قدرت خواهد مرد؛ اميد مرگ قدرت نخواهد مرد. در پنج شعرِ 
ي پنجرهاز آغاز نام، ، بيخون در برف، آسماني از دروغ ،مدرك

ارد. ، اميد پيروزي د»كنندهتعبير«ي اي از واژهتنهايي، صداي ديگر، سايه
ي رهايي به ها، ترانهها، يك شكليها، تسليمي تباهيانگار در بستر همه

ويراني،  خواهد توانستي براي آنارشيسم ترانهگوش است؛ انگار 
  را شكست بدهد.مه ، گيرفته زهر، از دست ،گيوتين سنگ، بازيگر،

سياه چون كالم دوازدهم برگردان شعري است كه نام مجموعه شعر    
  .راز از آن گرفته شده است؛ شعر نقره
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  راز

  
  هااطاق

  دهندخود را كش مي
  گاهيها در نور صبحچون گربه

  شنومصداي پاي تو را مي
  رويها پايين ميكه از پله
  مانمخواب ميو در تخت

  يابماي بعد درميلحظه
  امام و به ديوار خيرهكه چندي است دراز كشيده

  است به آرامي ديوار نيز به من خيره
  دهدو هيچ چيز  رخ نمي

  كشدانگار  يك ابديت طول مي
  تا رها شوم 

  و تالش كنم بار ديگر بخوابم
  تا به سوي چيزي بروم
  به سوي جايي بروم

  ها تنها بارش سيك باران استي نگرانيكه همه
  روي چيزهايي كه از سر فراموشي شب بيرون مانده است

  جا كه ديگر منآن
  اين بينديشم كه نبايد به
  كنندها با هم چه ميانسان
  امجا كه هرگز از آن چيزي نگفتهآن

  ام كجا استهرگز نگفته
  جا نشستميك بار آن
  در عمق خنك كردم و دست

  همه چيز را در مقابل خود ديدم
  ام را ديدمگيزنده
  )31ها بر آب؛ سياه چون نقره(حلقه

  .راز شعر كالم سيزدهم چند خطي است در مورد   
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گرفته است. اين  راز نام خود را از شعرِسياه چون نقره مجموعه شعر 
را در خود دارد  سياه چون نقره ي جهان مجموعه شعرشعر انگار هم همه

كنيم كه در جهان ي جهان شعرِ برونو ك. اوير را. تكرار ميهم همه
معنا بي ي تنهايي در مقابل جهانپنجره سياه چون نقرهمجموعه شعر 

در اي براي آنارشيسم ترانهايستاده است؛ در جهان شعر برونو ك. اوير 

در ، گيوتين خند ويراني، سنگ آن بازيگر،لب هايي ازمقابل عكس
  .مهي از همه چيز، رفته ي از دستكند، واژهحالي كه زهر اثر مي

امروز  اند؛سكون و حركت يك بار ديگر در مقابل هم ايستاده رازدر شعر    
خواب دراز اند. كسي در تختتلخ و فردايي ديگر در مقابل هم ايستاده

كند. اما چون بار ديگر بخوابد ي سكوت ميكشيده است و با ديوار مشاعره
رويايي هست؛ روياي وحدت انسان با انسان؛ روياي عمق خنكي؛ روياي 

- سياهيهاي آب است؛ در هاي آن رويا در همين حلقهمرگ نگراني. نطفه
سياه چون ي جهان مجموعه شعر ي نقره دارند. همههايي كه انگار نطفه

 رازي جهان شعر برونو ك. اوير را شايد بتوان در خط آخر شعر ؛ همهنقره
. يعني چه؟ يعني ها را بر آب ديدم سياه چون نقرهحلقهخالصه كرد: 

ياه اميد گونه، آرزومندانه كه در دل جهان ساي، مرهماين عبارت كليشه
اي خواند كه توان ترانهي تنهايي ميپنجرهفردايي سپيد هست؟ يعني از 

هاي جهان را بشويد؟ يعني هر چه تا كنون خوانديم در عبارت سياهي
يعني ويراني، سنگ، بازيگر، سياه  تكرار مي شود؟  يعنيسياه چون نقره 

اي براي ترانهيعني  نقره گي، مه؟ يعنيگيوتين، زهر، از دست رفته
  ؟آنارشيسم

  كالم چهاردهم: تا كنون چه نوشتيم؟ چه خواهيم نوشت؟   
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چند خطي » ابرخواننده«و » تعبيركننده«بر مبناي درك ميشل ريفاتر از 
ي متن نوشتيم؛ و جهان چند خط در حاشيه پنجره وجوي تقابلدر جست

ز زبان آن يابد؛ آن چند خط ادر مي» ابرخواننده«در تصوير روزگاري كه 
اما، انگار بر مبناي خوانشي تاريخي از متن نوشته شده است؛ » ابرخواننده«

خواننده وجود داشته باشد با دركي انگار ساخت ثابتي كه بايد در ذهن ابر
گرايانه در هم آميخته است تا تعارضي ساختاري رنگي طبقاتي هم تاريخ

هاي بسيار هست. در اين وايتگرايانه به هنر ركرد تاريخبيابد. در مورد روي
هايي شايد قابل تشخيص است؛ از آن ميان دو كالن ميان اما كالن روايت

  ي نو.گراييروايت كارل ماركس و تاريخ
-كرد كارل ماركس و تاريخكالم پانزدهم چند خطي است در مورد روي   

  ي نو به هنر؛ از آن ميان ادبيات.گرايي
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مورد هنر را شايد بيش از هر چيز بتوان در  كرد كارل ماركس درروي 
ي اپيكور نوشته است. ويلهم هگل با  اي خواند كه او در مورد فلسفهرساله
ي اپيكور سخت مخالف بود؛ چه اعتقاد داشت تأكيد اپيكور بر فلسفه

كند كه در آن جنگي اي فردگرا را منعكس مياتميسم، باور به  جامعه
ي كارل  ماركس هم به تعارض با شكند. رسالهرا مي گاني اخالق واالهمه

  خاست؛ اما از منظري متفاوت.ي اتميستي برميجامعه
ي يوناني وحدت با طبيعت است. گيكارل ماركس معتقد بود بنيان زنده   

ي اپيكور اين وحدت را به جدال طلبيده بود. كارل ماركس به نظريه
ها كه ي اتماما به وجود مستقل همه بست،ي يونان باستان دل نميانديشه

ي شهروندي باشد نيز باور نداشت. پس هم با گيتوانست تمثيلي از زندهمي
ي هومر را از ميان پارچهكرد كه دنياي زيبا و يكاي مخالفت ميهنر ابزاري

اي كه وجود مستقل و برابر اتمِ شهر وند را برده بود هم با شعر سياسي
ي يوناني، از اين رو بود كه كارل ماركس با پيكرتراشي كرد. همتبليغ مي

كردند، اعتنايي و نفرت از تغيير را منعكس ميكه در آن خدايان آرامش، بي
تراشي نه ي هنر پيكرمخالف بود. به روايت كارل ماركس محدوديت تاريخي

  )32گي كه در گريز به فضاي تهي نهفته بود.(در  پيوند با زنده
گردد؛ دنبال تصوير موقعيت ركس در هنر دنبال چيز ديگري ميكارل ما   

ي او به رمانتيسم نيز از همين رو گردد. حملهي شهروندان ميطبقاتي
) از چشم 33پراكند تا منافع حقير را بپوشاند.(مي است. رمانتيسم دروغ

چيز كه  همه آن) با اين34شود.(كارل ماركس هنر جز در فورم متولد نمي
انگيخت جهاني بود كه ادبيات بورژوايي تسليم در سيت او را بر ميحسا

اي را ) كارل ماركس ادبيات انتقادي35كرد.(مقابل آن را توجيه مي
  )36كردند.(خلق مي» طبقات پايين«كرد كه ستايش مي

اي مقدمهترين گفتار كارل ماركس در مورد هنر را شايد بتوان در مهم   
كند كه فت. كارل ماركس در اين گفتار تأكيد مييابر اقتصاد سياسي 
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زيربناي اقتصادي بنياد هنر است. در اين ميان اما، سه مسئله در كار است: 
ي زيربناي اقتصادي و هنر؛ فقدان ي ميانجيكاركرد اسطوره به منزله

ي  هنري تناسب ميان ميزان تكامل اقتصادي و تكامل هنر، افسون ابدي
ها است پشت سر گذاشته شده ي آن مدتتصاديويژه كه بنياد اق

  ) 37است.(
ي اسطوره در هنر تأكيد گرايانهكارل ماركس در مورد كاركرد ميانجي   
شود كه اسطوره تحت كند كه اين كاركرد تنها هنگامي ناپديد ميمي

تسلط انسان قرار گيرد. در دل اين حكم كلي اما، بايد به چند نكته توجه 
هايي كه در يك خاك، در يك مردم، در كه تنها اسطورهاينداشت: نخست 

ي فرهنگي و در يك نظام اقتصادي ريشه دارند، كاركرد هنري يك پيشينه
ي آن كه در اين است مايهدارند. دوم اين كه اهميت اسطوره نه در درون

كه اسطوره حاصل يك فرايند شود. سوم اينآفريده مي» مردم«كه توسط 
ها خود بر مبناي بنيادهاي تاريخي كه اسطورهچهارم اينجمعي است. 

گيرد كه كه هنر تنها از اسطوره تأثير نمي) پنجم اين38شوند.(ساخته مي
  ) 39گذارد.(بر آن تأثير نيز مي

كارل ماركس در مورد فقدان تناسب ميان ميزان تكامل اقتصادي و    
، ديگر دبي، از آن ميان حماسهاي از انواع اكند كه پارهتكامل هنر تأكيد مي

اي از مناسبات توانند به شكل دوران آغازين خود آفريده شوند. پارهنمي
كنند. به هاي معنوي  جلوگيري مياي از فراوردهاقتصادي از توليد پاره

  داري با هنر دشمني دارد.عنوان نمونه مناسبات سرمايه
ي ژه كه بنياد اقتصاديي هنري ويكارل ماركس در مورد افسون ابدي   

كند كه هنر يونان ها است پشت سر گذاشته شده است، تأكيد ميآن مدت
طراوت خود را هميشه حفظ كرده است. شايد به اين خاطر كه بازگشت به 

  ) 40برانگيز بوده است.(ي انسان هميشه وسوسهدورانِ كودكي
- ايد بتوانيم ايني نگاه كارل ماركس به هنر را بنويسيم. شعناصر عمده   

اجتماعي است. تاريخ  - گونه بنويسيم: هنر در نهايت بازتاب شرايط تاريخي
ي انسان روندي قانونمند را طي كرده اي از تاريخ هستيهنر به مثابه آينه

است. يك اثر هنري، در نهايت يك معناي تاريخي بيش ندارد. حضور 
شناسانه در يك ـ روان شناسانههاي هستيها يا محدوديتها، دريغدغدغه

  اثر هنري نيز خود بازتابي از شرايط تاريخي است.
ي نو پيش از هر چيز بايد به يك واژه گراييبراي نزديكي به مفهوم تاريخ   

ي اجتماعي، ارتباط ميان هنر زمينهو چند عبارت نزديك شد: تداوم، پيش
- تداوم چه ميي ) از واژه41و عناصر ديگر يك فرهنگ، كليت ارگانيك.(

» يتداوم قانونمندانه«به » ي قديمگراييتاريخ«فهميم؟ پاسخ اين است: 
ي نو اما، روند حركت تاريخ را گراييمراحل تاريخي معتقد است؛ تاريخ

يابد. روندي كه تنها تاريخيت متن را سبب گسسته، متنوع، تصادفي مي
متنيت تاريخ را نيز كند؛ شود كه خود تاريخ را نيز به متن تبديل مينمي
فهميم؟ پاسخ اين ي اجتماعي چه ميزمينه) از عبارت پيش42سازد.(مي

ي شود كه زمينهاست: اثر هنري در چهارچوب امكاناتي آفريده مي
گذارد؛ ارتباط ي آفرينش در اختيار هنرمند ميي دورانِ تاريخياجتماعي

ن نيست؛ كه توسط ي اجتماعي اما در ذات متزمينهمتن هنري با پيش
-) از عبارت رابطه43شود.(گان بازسازي ميگان، بينندههنرمندان، خواننده

فهميم؟ پاسخ اين است: ي هنر و فرهنگ به مثابه يك كليت چه مي
-ارتباط نزديكي ميان هنر و ديگر عناصر يك فرهنگ وجود دارد؛ تاريخ

ر و ديگرعناصر ي ارتباط ميان  هنگيگونهكند چهي نو تالش ميگرايي
فهميم؟ ) از عبارت كليت ارگانيك چه مي44يك فرهنگ را پيدا كند.(

هاي برآمده از يك ي نو به آن بخش از متنگراييپاسخ اين است: تاريخ
هاي ديگر قرار كند كه در تقابل يا تفاوت با بخشدوران تاريخي توجه مي

  )45سازد.(نمي هاي ديگر يك كليت ارگانيكدارد؛ كه در آميزش با بخش
ي نو به هنر را بنويسيم. شايد بتوانيم گراييي نگاه تاريخعناصر عمده   
اي از مناسبات مادي گونه بنويسيم: اثر هنري در چهارچوب شبكهاين

آميزند ديگر ميهاي گوناگون يك فرهنگ هم در يكشود. متنآفريده مي
ي در نهايت يك معناي ) يك اثر هنر46گذارند.(ديگر تأثير ميهم بر يك

-هاي هستيها يا محدوديتها، دريغتاريخي بيش ندارد. حضور دغدغه
شناسانه در يك اثر هنري خود بازتابي از شرايط اجتماعي شناسانه ـ روان

  است.

-ي نو را عناصر مشتركي به هم پيوند ميگرايينگاه كارل ماركس و تاريخ  
  دهد.

  گونه خوانديم؟را چهاه چون نقره سيكالم شانزدهم: مجموعه شعر    
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ي گونه خوانديم: بر مبناي انديشهرا اين سياه چون نقره مجموعه شعر
را يافتيم.  پنجرهي »تعبير كننده«ي ي ميشل ريفاتر واژهساختارگرايانه

- تاريخ«بر مبناي دركي » ابرخواننده«گاه بر مبناي باور به حضور يك آن
چند خطي نوشتيم. يعني مجموعه شعر  و جهان هپنجر از نقابل» گرايانه

سياه معنايي يافتيم. يعني معناي مجموعه شعر را تكسياه چون نقره 
اي براي آنارشيسم در جهاني ترانهرا چنين يافتيم: آرزوي چون نقره 
كند. داري صداي شورش و رويا را خفه ميمناسبات سرمايه كه در آن

تاريخي  -را معنايي اجتماعين نقره سياه چويعني معناي مجموعه شعر 
ها، ها، دريغجاپاي دغدغه سياه چون نقره يافتيم. يعني در مجموعه شعر

» زبانيت«شناسانه نجستيم. يعني به روان –شناسانه هاي هستيمحدوديت
سياه شعر  توجه نكرديم. يعني مجموعهسياه چون نقره مجموعه شعر 

  .را سوگوار روزگار يافتيمچون نقره 
سياه چون  كالم هفدهم چند خطي است در مورد روزگار مجموعه شعر   

  .نقره
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گيرد؛ ي بازار آزاد را به سخره مياسطوره سياه چون نقرهمجموعه شعر 
-گيرد؛ بوروكراسي را به سخره ميهاي غربي را به سخره ميدموكراسي
ي ي انسانيگيرد؛ سرماي سوئد را به سخره ميي جامعهشناسيگيرد. روان

ي سوئد را دل سوزاند؛ عدم تنوع انساني در جامعهي سوئد را دل ميجامعه
هاي سنگين را سنگرِ سوزاند كه نقابسوزاند. هراس كساني را دل ميمي

 اند.خأل وجود كرده
كند كه در آن روزگاري را تصوير ميسياه چون نقره مجموعه شعر     

واهد. بر مبناي فضاي مسلط سخن خكند چه امنيت ميانسان سكوت مي
شود چه به رو نميترسد؛ با عمق هستي روبهگويد چه از تنهايي ميمي

يابد؛ چه هست ميبافد؛ چه در رويا اعتراض به آنافتد. رويا نميوحشت مي
گاني ي همهيابد؛ در خطر معناي حذف خود از گردونهدر اعتراض خطر مي

 يابد.را مي
كند كه در آن روزگاري را تصوير مياه چون نقره سيمجموعه شعر    
-مي نويسد سكوتاند. روزگاري كه در آن انسان ميها خلع معنا شدهواژه

خواند نويسد منفعت ميخواند اختيار؛ مينويسد اجبار ميخواند صدا؛ مي
  خواند خلوت. گي ميشدهنويسد فراموشمصلحت؛ مي

كند: آغاز قرن گار ما را تصوير ميروز سياه چون نقره مجموعه شعر   
  ويكم.بيست

سياه چون كالم هجدهم برگردان دو شعر ديگر است از مجموعه شعر   
نام دارد؛ شعر دوم  هر يك از مادر تصوير روزگار ما. شعر اول نقره 

  . آيدطبيعي پيش مي
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  هريك از ما 

  
  داري نخواستمكس دلمن از هيچ
  اي نيستداريهيچ دل

  دانستمب ميخو
  اي استهر يك از ما جزيره

  ي خود را شيار كندكه بايد تاريكي
  خود پناه خود باشد

  گفتند هستآن فانوس دريايي كه مي
  ديري است به غارت رفته است

  بردنور كوچك خود را بر دوش ميانسان خرده
  كندراه ميخود و ديگران را گم
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  قدر كه سفر كنيمهر چه و هر چه
  بينيمدر مقابل خود نميدستي هم 

  تنها قلمروي كه از پس هزاران سال باقي است
  در زير زمين باقي است

  جا هستمو من اغلب آن
  روم كه ديگر نيستندهايي راه ميدر خيابان
  نشينمهاي ويران و متروك ميدر كافه

  همان گارسون قديمي هنوز هست
  شناسمو من دردش را مي

  كندا مينقش خود را تا پايان ايف
  آوردام شرابي ميبراي من و دوستان
  ايمكه بارها نوشيده

  نوشيمي هم ميو ما كه به سالمتي
  نوشيمي مه نميجز به سالمتي

  دانيم كه ديگري نيستچه مي
   بلند روغنيي باريكتنها بر تقاشي

  كه پشت سر ما بر ديوار آويزان است
  هايي استو تصوير چهره

  اندرون آوردهشان را بيكه قلب
  اندو محتاطانه بر چمن گذاشته

  رود سياه سرد 
  زندپيرامون خود را خيش مي
  و منتظر است تا رها شود

  )47منتظر است تا همه جا را بپوشاند(
  

  آيدطبيعي پيش مي

  
  راست است

  كنمهايي اعتماد ميكه من تنها به انسان
  دانند فقر چيستكه مي

  ثروتمندان را دوست ندارم
  شوم دور و بر من نباشندحال ميشخو

  و اين چيزي نيست كه به آن فكر كنم
  آيدطبيعي پيش مي

  قدر طبيعي كه شب بيدار بنشينيهمان
  و با تاريكي مچ بيندازي

  قدر طبيعيهمان
  كه در يك صبح سرد

  تبرت را در آسمان بچرخاني
  بند الوارهاي آبي را بگشايي

  هايي اره كنيو  هيزم
  ها را به سينه بگيريزماي از هيكپه

  )48همه را به خانه ببري(
  كالم نوزدهم چند خط آخر است.   
19  

ي ما از حضور گويد: بر سيارهمي سياه چون نقره چنين مجموعه شعر
ي وجود مدد كند كه در انسان باران سياه باريده است؛ مگر كان نقره

ي عشق باران جرهپنگاني به تاراج رفته است؛ مگر از چشم حراجي همه
  سپيد ببارد. 
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  فراموشي ادب، احترام و مهر

  ي چند رمان چاپ خارج) *(در آينه

 شادمهدي استعدادي

  
  

كش خونه و شه شيرهها كه بريم، اينجا ميمن و بچه« زن ... گفته بود:
  فاحشه خونه!

همينطور هم شد. ولي اينجاش رو نخونده بود « كرد:مرد شاعر تعريف مي
(افيون، شيوا » دارم!شعر مملكت را من روشن نگه ميكه بعد از او موتور 

  74،ص 2006ارسطويي، نشر البرز آلمان،

  

  پيشگفتار

، به انقالبي رسيديم كه خود حاصل 1979سال پيش از اين، يعني درسي
  هاي مدرنيزاسيوني ناكامل و بدور از مدرنيته فرهنگي بود. عارضه

كرد با ش خيالي فكرميپيش از انقالب، مديريت سياسي كشور با خو
ي جوامع گسترش صنعت مونتاژ و اجراي رفورم ارضي، كشور را در زمره

-تدبيري برميانديشي كه از بيپيشرفته قرار خواهد داد. در مقابل اين خام
خاست و در فرجام ذهنيت روستايي را بر جان شهرنشني نوپا آواركرد، 

دند. كار و سازي كه خود نيروهاي پوياي جامعه مشغول كار و ساز خود بو
ساخت. جماعت را بيش از هرجايي در ادب مدرن  و تحول هنر نمايان 

هاي مدرن كرد. بي هايي در جهت ارائه آثار و طرحهنرمند و ادبياتي تالش
ها در سر و سينه اكثريت افراد جامعه جايي براي خود آنكه اين نوآوري

  مانع شود. دست و پا كند و يورش ذهنيت واپسگرا را 
در جامعه ايراني بود كه خود را  هاي امر ناهمزمانياين امر يكي از بازتاب

در فاصله ميان روشنفكرمدرن و توده مردم نشان داد. بگذريم كه تازه ميان 
هايي وجود دستجات روشنفكر فرهنگي و روشنفكر سياسي هم شكاف

د گفتگوي عمومي داشت كه از بي توجهي ايندو دسته به هم و نيز از نبو
  گرفت. سرچشمه مي

در آن آشفته بازار كه، از منظر امروزي، به يكه تازي عامل ناهمزماني و نيز 
به وجود چندين سبك متضاد زندگاني و نبود هنجار همگاني تنظيم روابط 

اجتماعي مختلفي در ميدان  –قابل ترجمه است، نيروهاي سياسي 
هم با اين اميد و قصد كه بهشت را زورآزمايي كسب قدرت درگير شدند. آن

  از آن خود، دوزخ را از آن حريف و برزخ را از آن رقيب كنند. 
كشاكشي در گرفت كه خاندان حاكم را سرنگون كرد، قشري را بر كرسي 

ي نوكيسگان و تازه بدوران هاي ايشان طبقهكاميابي نشاند و از آقازاده
ما،  شهرنشينان متجدد با رسيدگان ايران را ساخت. در اين كشاكش، ا

ي نوپا و سياسي شده معناي زندگي در جهنم آشنا شدند و به نسل رزمنده
فقط موقعيت برزخي رسيد. نسلي كه، به رغم زندگاني همراه با ترس و 
دلهره، در عوالم پاكبازي خود از ميزان سازمانيابي رقيب( روحانيت شيعه) 

ت مختلفي گرد آمده بودند،  به كُلي بي خبر بود. اينان كه در دستجا
  ي ميدان قدرت يابي شدند. زدهناكامان حسرت

ي انقالب و ارزيابي پيامدهايش هر كدام از اين نيروهاي در بازبيني پديده
زنند. آنها، از هاي سياسي حرف خود را زده و مياجتماعي و جرگه(فرقه)

روايت كرده و  هاي خود، ماجرا رازاويه نفع و دستاوردها يا ضرر و صدمه
كنند. در حالي كه روايت ادبي و نويسنده، براي آن كه كيفيت و ارزش مي

اي به رويداد تاريخساز در ايران خود را حفظ كنند، بايستي فراي نگاه فرقه
بنگرند. نگرشي كه در ارزيابي خود پايبند ارزش باشد و دفاع از حرمت و 

اين پافشاري بر ارزش فرد و فرديت انسان را به هيچ چيز ديگري نفروشد. 
حمايتش در مقابل منافع گروهي، از آن رو است كه اهل ادب بيش از 
- هرصنف و قشرديگري  موقعيت تراژيك انسان در برابر هستي را مي

ي كند، در وهلهشناسد. آن كار ادبي كه اين اصل راهنما را رعايت نمي
وقيح به حساب  نهايي، به گسترش وقاحت ياري رسانده و در شمار متن

آيد. و واويال از وقتي كه متن ادبي بصورت سالح كشتار جمعي مي
كند و نويسنده و راوي در همدستي تبهكارانه به جان و حرمت رخنمايي 

آدمي يورش ببرند. در آن فضا  ادب، احترام و مهر به فراموشي سپرده شده 
  زمينه سازي براي برنمايي وقاحت. اين امر يعني است.

هايي چون بي حيايي ااين حال وقاحت و وقيح را نبايد فقط در شكلب
لفظي و گستاخي رفتاري خالصه كرد. گرچه در برابر شكل اولي، بي 
اعتنايي و بي پاسخ گذاشتن كارساز است و در برابر شكل دومي، بي 

  ريزد.معروف، آب بر آتش خودنمايي مي» شترديدي نديدي«توجهي و 
  

  شناخت واژه

شد فهميد كه در گفتگوهاي اين داشتيم، ميشماري ميتگاه كلمهاگر دس
ي وقاحت يا وقيح را بيش از گذشته به كار روزگارمان تا چه اندازه واژه

اجتماعي كشورمان را به  -كه شرايط سياسيبريم. به ويژه هنگامي مي
نشسته باشيم. شرايطي كه پس از تثبيت خالفت اسالمي، سنجش 

گي فقيه و آمد و شد كارگزاران عوامفريبش پديد آمده آشكاري خودكام
است. به واقع در واكنش بدين اوضاع است كه كاربرد صفت وقاحت (از 
مشتقات وقح، در عربي) در گفت و شنودهاي روزمره افزايش يافته است. 

  آزرمي است.اي كه معادل فارسي آن بيواژه
آزرمي، شايد آن هم بجاي بيتر وقاحت، البته دليل ناخودآگاه كاربرد رايج

در اين احساس باشد كه آدمي، با  تكيه بر حرف ق به هنگام بر زبان راندن 
- ي وقاحت، مقداري از غيظ و بغض تلنبار شده در سينه را بيرون ميواژه

ي وقيح  شود. غيظ  و بغضي كه از رو دررويي با پديدهريزد و سبك مي
  انباشته شده است.
ي وقاحت را در زبان فارسي غير حوزوي با بيشرمي و به هر روي، واژه

آزرمي و نيز با الف و گستاخي مترداف همانطوري كه پيشتر آورديم با بي
شان ها معنايي روشن دارند و در مصرف معمولياند. كليه اين مترادفگرفته

  رند. آومعناي ضمني چندان مهمي را به ذهن نمي
ي فرنگي ايد كه وقاحت را معادل كلمهنمپيچيدگي اما هنگامي رخ مي

 - ي دو زبانه(فارسينامه بگيريم كه در اين و آن واژه cynismسينيسم 
  آلماني) آمده است.  –انگليسي يا فارسي 

هاي اروپايي امروز از شكل نگارش التيني ي سينيسم در زبانبه واقع واژه
cynicus يگري، بي اعتقادي هاي الاباللبرآمده است كه برخي برايش معاد

 - اي كه هم بار نظرياند. واژهو زشت ديدن همه چيز را نيز در نظر گرفته
فلسفي خاص خود را دارد و هم در سرگذشت تاريخي دچار دگرديسي 
ي معنايي بوده است. در ارتباط با بار فلسفي و دگرديسي معنايي كه به واژه

اني، دو نگارش مختلف از شود، بطور نمونه در زبان آلمسينيسم مربوط مي
واژه يادشده موجود است. اين اختالف نگارش بر آن است كه در همان نگاه 

كه در شكل نخست و رايج واژه مورد ها را آشكار سازد. چناناول، تفاوت
است و در شكلي كه توجه را به سرگذشت ديرينه واژه معطوف  zynismنظر
  )1(شود.نوشته مي kynismكند به صورت مي

در زبان يوناني، به  kyonاز صورت نگارش اخير آغاز كنيم كه از لغت 
معناي سگ، گرفته شده است. يونانيان باستان به خاطر رفتار نامتعارف 

به  kynikerاي از دگرانديشان و دگرباشان، اين گروه ناهمگون را پاره
  اند.ناميدهمعناي سگ منشان مي

هاي ناميمون يهوديت از ميراثدر حاشيه بگوئيم كه سگ ستيزي، يكي 
   )2(هاي وابسته سرايت كرده است.است كه به ديگر اديان  سامي و فرهنگ
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در عربي و  "كلبي مسلكي"در زبان عربي، كلب به معناي سگ است. آن 
بعدها در فارسي معرب، كه به جريان نظري خاصي در يونان باستان اطالق 

  شده، از اين راستا گذر كرده است.مي
هاي تاريخي از پيدايش و پاگرفتن فلسفه يوناني، بنيانگذار اين نا بر روايتب

ها اي معروف به محله سگتنس،  در محلهمكتب و آموزشگاه، آنتيس
اي از افراد و پيروان گروه داده است. نمونهشاگردان خود را درس مي

همان يادشده، ديوژن اهل سينوپه يا  "دگرانديشان و دگرباشان "اجتماعي 
هاي شعر كالسيك فارسي، ديوجانس ناميده ديوگنس بوده كه در متن

  شده است. 
نياز به اشاره ندارد كه نامگذاري چنين افرادي به سگ منش يا كلبي 

كارانه داشته است. يعني با پيوستن نام و مسلك، انگيزه و غرضي محافظه
مساوي  ها، آنان را از داشتن حقوق اجتماعيصفتي منفي به غيرخودي

  اند. كردهمحروم و از دايره نيكو صفتان طرد مي
اي است كه خود را كارانهشگرد نامگذاري منفي يكي از ترفندهاي محافظه
داند و از اين رو، هر كس را شاهين ترازوي تعادل رفتار و سالمت فكر مي

كند. از گذارد سركوب و تكفير ميكه پا از چارچوب تعيين شده بيرون مي
اش بوده نبريم كه التين، زبان فرهنگي مسيحيت در اوج زاهدنماييياد 

  است.
كارانه را ي محافظهبنابراين هر عملكرد بيرون از چارچوب تعيين شده

توان به سرعت تائيد يا تكذيب كرد. بايد ديد معيار عمل چيست و چه نمي
مي پيامدهايي دارد. در اين جا شايد مالك خوشايندي و ناخوشايندي عمو

  به كار سنجش بيايد و چاره ساز باشد. 
توان فقط به عمل جلق(خود اي را نميبراين منوال ديوژن سينوپه

حيايي براي هميشه اش در مالء عام فروكاست و او را با انگ بيارضايي)
كنار گذاشت. چرا كه وي مرز ميان فضاي خصوصي و عمومي را همواره 

نياز از لطف قدرت به عنوان فردي بيزير پا نگذاشته است. او، گاهي هم 
  حاكم، به دنبال حفظ خلوت و حرمت تنهايي خويش بوده است. 

ايم. فرمانروايي حكايت رد كردن فرمانروا از جلوي نور آفتاب را همه شنيده
اي بدهد. رند خمره نشين هم خواسته به ديوژن لطف كند و هديهمي

انروا سينه به آفتاب بدهد. به خواسته جز اينكه بي مزاحمت فرمچيزي نمي
هاي فلسفي غير جانبدار، در زمره هرروي ديوژن و همراهانش بنا برتاويل

اند كه، نه فقط در حرف نخستين منتقدان فرهنگ مسلط اجتماعي بوده
نشاندند. جالب اين كه اينان، بلكه در عمل، سخن خود را به كرسي مي
- ليسم افالتوني نيز بشمار رفتهاآغازگران نقد عملي ذهني گرايي و ايده

  )3(اند.
بنابراين تعريف، مفهوم سينيسم بر دو دسته و گروه مختلف از آدميان ناظر 

شوند و اي كه همچون منتقدان فرهنگ مسلط  ظاهر مياست. دسته
اي كه چه بسا همان خواستار بهبودي وضعيت عموم هستند. دسته

ه از سگ منش خوانده شدن باشند كفيلسوفان  دوستدار شناخت حقيقت 
  دهند.  هاي خود را به جامعه ارائه مينيز ابايي ندارند و رهيافت
انديشي فقط تكبر دارد. اي هست كه بجاي چارهدر مقابل ايشان، اما، دسته

به همين خاطر كاري ندارد جز تمسخر ديگران، لُغُز خواني و كنايه زني. 
راجلب  "طبع بلندشان"زيبايي  باف كه هيچ كارنيكو و اثراشخاصي منفي

  اي و خودپرستان بد سليقه.كند. يعني نق نق كنان حرفهنمي
- خوانند. لقبي كه ميهاي اروپايي امروز، اين دسته را سينيكر ميدر زبان

بايد ديگران را از گزند طعنه و كنايه زبان اينان در امان نگاه دارد. 
نيت بخشي و ايجاد ايمني براي اي كه در وهله نهايي، كاركرد امنامگذاري

كند. شهروندان را دارا است. بدين ترتيب جماعت شهروند از خود دفاع مي
پدافندي در مقابل رفتاري زباني، كه اشخاص زشت بين و سياه نگار دارند. 

ي روزمره و گذرا نگاري از فضاي محاورهبه ويژه وقتي سياه بيني و زشت
  رسد.ندگار ميفته و به توليد متن مافرا تر 

  
  ي كشف زوال ماسابقه

نگاشته،  "زند وهومن يسن"در پيشگفتاري كه صادق هدايت بر برگردان 
توان از وضعيت بحراني مردمان و آئين در ايران باستان باخبر شد. اين مي

 "هاي مزدايي، كشور شاهد بنديكه به دوره پيش از پايان، از آن دوره
است. در آن هنگامه،  "ي خشمي از تخمهتاخت و تاز ديوان ژوليده مو

-همه چيز را مي "اهريمن نژادان فرومايه با سيطره بر سرزمين ايران 
، تا آنجا كه شهر بزرگ به ده بدل "كنندآاليند و تباه ميسوزانند و مي

  شود. مي
جالب اينجا است كه اين تغييرات قهقرايي، از ديدگاه هدايت و متكي بر 

اطيري، نه فقط بر مردم كه بر جانور و گياه نيز تحميل هاي كهن و اسمتن
شيوع جنايات ، بايري زمين، فساد جسماني و روحاني  "شود. چنانكه مي

شود و به همه مردم از عالمات اين دوره است. افسار ديو خشم گسيخته مي
  ."آوردچيز لطمه وارد مي

ي زندگي ايراني هاهمين پيشگفتار صادق هدايت كه بازخواني فراز و نشيب
ها است و مسائلي چون روايت آفرينش و شروع و باورهايش در گذشته

حركت در هستي و نظم جهاني را مد نظر قرار داده، فقط پاسخ مدعيان 
كنوني نيست. مدعياني كه خود را كاشف موضوع اضمحالل و تباهي در 

يرينه ي هدايت همچنين بيانگر شناخت داند. نوشتهتاريخ ايران دانسته
ي اضمحالل و آگاهي نسبت به وجود ديالكتيك در تاريخ ايرانيان از تجربه

  سرزمين خود است. 
اين ديالكتيك به معناي كشاكشي مدام ميان واقعيت تباهي و گرايش به 
بازسازي است. كشاكشي كه در سرگذشت ايران زمين وجود داشته است. 

توان تاويل كرد. م ميي يادشده را به چالش ميان مرگ و زندگي هنكته
چالشي كه به گفته ارنست بلوخ( فيلسوف اميدپرور آلماني)، گذر ايامي 

  گندد.زايد و ميها، همواره مياست كه، به رغم سلطه ناهمزماني
سازان كشور و بدين ترتيب وقاحت در روند تاريخ ما فقط به كاركرد تباه

ي اعتنايي بدين كاركرد و شود. همنوايي با تباهي يا حتا بمردم محدود نمي
  تواند وقاحت خوانده شود. به سكوت برگزار كردنش نيز مي
اي شود حتا به لحظههاي ريز و درشت ميدر تداوم شناخت زنجيره وقاحت

هاي رايج اين و آن پژوهشگر امروزي بر دستاورد رسيد كه خودنمايي
ين كه انكار افكند. با اپيشكسوتان دردشناسي در تاريخ ايران پرده مي

دستاورد گذشتگان، در قياس با وقاحت تبهكاران، وقاحتي مختصر است 
  شود.ليكن هنوز ادامه زنجيروار كارهاي وقيح شمرده مي

البته الپوشاني حقيقت، يگانه ايراد اين دسته از پژوهشگران از ما بهتر 
بازان نيست. تازه در فرجام كار است كه دسته گُل به آب دادن شعبده

سازند. برخي از اين عي، شوربختي روند فاجعه بار خود را نمايان ميمد
هاي ريز و اي و انتشار كتابكاشفان، پس از آنهمه مصرف كاغذ سهميه

رسند كه درشت، سرانجام در روزگار جاري بدين نتيجه مشعشانه مي
اند. دارتجدد و ظهور مدنيت قانون مدار بودهعلماي شيعه عهد قاجار مشعل

شود و اين نوع حكمت سياسي، كه حكيمش با حاكم وقت همنوا مي از
  اعتنا گذشت.كند، بايد كه بينويسي رسمي پانويس تهيه ميبراي تاريخ

هايي ديالكتيك زايش و پوسيدن در روند تاريخي كه در بازنويسي متن
هاي معنايي متفاوت است. چرا كه چون زند وهومن يسن نهفته، داراي اليه

هاي ضمني همان دوره را نيز در اش، الجرم نشانهدوره از بازنويسيدر هر 
كند. به همين خاطر وقتي به بازخواني هدايت از متن خود جمع مي

-ي مختلف روبرو ميهاي چند دورهها و اشارهپردازيم، با نشانهنامبرده مي
ت آيند. با شناخهايي كه از عهد باستان تا روزگار جديد ميشويم. نشانه
توان دريافت چگونه اهريمن و ديوان ها است كه ميها و اشارهاين نشانه

اند. از جمله هاي ديگر تغيير شكل دادهپيشا تاريخي در گذر ايام به صورت
هنگامي كه به شكل مدعي دروغگو و زاهدنماي دغلكار قرون وسطايي در 
آمده است. اين يعني پوست اندازي وقاحت نيش دار و بي آزرمي 

  عوامفريب، كه بخاطرگذر ايام و تغيير دوران، نام جديدي گرفته است.
  
  آزرميمدعي، همچون اسمي مستعار براي بي

هاي وقاحت در دوران خود برسيم و آن را پيش از آن كه به تغيير و تبديل
كنيم بر واكنش شعر در دل چند رمان فارسي باز شناسيم، درنگي 

- ني همان شخصيتي كه هيچگاه از عهدهكالسيك نسبت به نماد مدعي. يع
  آيد.ي ادعاي خود بر نمي

  سرود:وقتي حافظ 
 با مدعي مگوئيد اسرار عشق و هستي
  تا بي خبر بميرد در درد خود پرستي
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نگاه و تكيه به سنت سرايش پيش از خود داشت. سنتي كه در افشاي 
ه آن آزرمي كم كاري نكرده بود. بر گسترچرايي و چگونگي وقاحت و بي

سنت سرايشي، سعدي با فاصله زماني نزديك به صدسال پشت سر حافظ 
ايستاده است. حافظي كه سخن پيشكسوتان را چنين جذاب در غزل خود 

  جمعبندي كرده است:
 ها كه برخاستآن روز ديده بودم اين فتنه
  نشستيكز سركشي زماني با ما نمي

طور مشخص از جدال با  سعدي در گلستان، باب هفتم(در تاثير تربيت) به
گفته است. اما فراتر از اين مورد خاص، كُل اثر وي را بايستي تالشي مدعي 

ديد كه در پي ارائه دستگاه نظري و تعريف هنجارها براي رفتار درست 
  آدمي است.

ي ما، شاعر طعم تلخ غربت چشيده و شراب گواراي جهان ديدگي نوشيده
يي پر معنا در بوستان و گلستان خود چه به نظم و چه به نثر، حكايتها

آزرمي (وقاحت) هايي كه با گوهر خود در مقابل بيآورده است. روايت
كنند تا به سهم خويش نقشي در سالمت ارتباط اجتماعي ايفا پايداري مي

كند، جويي و به فروتني ميل ميكنند. او كه در برابر نماد مدعي به صلح
  داند: مي درويشان را داراي چنين روشي

 شنيدم كه مردان راه خدا
  دل دشمنان را نكردند تنگ.

شود كه در نظر سعدي مدعي به چنين اين رهنمود در حالي ارائه مي
  انحرافي آغشته است:

 نبيند مدعي جز خويشتن را
  كه دارد پرده پندار در پيش.

بر اين سياق، اسارت در غرور، و نيزغرقه در ذهن خود بودن، تالي فاسد 
شود. در اين رابطه، برهان ويشي است كه همطراز بزرگواري خوانده ميدر

  سعدي چنين است:
 باطل است آنچه مدعي گويد
  خفته را خفته كي كند بيدار

هاي زير را سروده در پي استدالل براي منظور خود بوده او وقتي مصراع
  است:

 مشو غره بر حسن گفتار خويش
  به تحسين نادان و پندار خويش

 با سفله گويي به لطف و خوشيچو 
  فزون گرددش كبر و گردنكشي 

كنند و يا هايي كه رواداري و بردباري را تبليغ ميدر گلستان سعدي فصل
  هايي از اين دست كم نيستند:بيت

 چو انسان  را نباشد فضل و احسان
  چه فرق از آدمي تا نقش ديوار 

  ده:يا اين رهيافت و رهنمود را در نظر گيريم كه آور
  اي طبل بلند بانگ در باطن هيچ

  بي توشه چه تدبير كني وقت بسيج 
و سرانجام در پيگيري اندرزهاي سعدي در بوستان و گلستان كه گفته 

رسيم كه ، به پاره سرود زير مي"حريص و جهانسوز و سركش مباش"
ارتباط مستقيم دارد با آنچه ما از حضور وقاحت در چند رمان فارسي اين 

  خواهيم ديد: روزگار
  بزرگي به ناموس و گفتار نيست
  بلندي به دعوي و پندار نيست

...  
  گنهكار و خود راي و شهوت پرست
  بغفلت شب و روز مخمور و مست

  

  ذهن مغشوش رواي خود پسند و سرسري گير

اش كرده بود ولي شناسنامه »مرد مهم«تا، تنش را دو دستي تقديم آنبي"
ي شهرزاد، شيوا ارسطويي، انتشارات باران، سوئد، (بي ب "بي مرد مانده بود.

  )10، ص2001

هاي چاق و ... ولي من حواسم به كمر به آن باريكي بود كه وزن كفل"
هايي سنگين و آن قدر كرد و پستانپاهاي گنده او را خوب تحمل مي

  )25ن،ص امه(  "گرفت.هايي به آن كوچكي جا نميگُنده كه زير شانه
ايار برام از عسل شيرين تر است به خدا حاضرم يك نفر با اين كه خش"

پيدا شود ، عقدم بكند و از اين خراب شده ببردم بيرون. پام كه به آنجا 
دانم كه هنوز دوستم دارد. روم سراغ شهرام. ميگيرم و ميبرسد، طالق مي
تو براي من همين »گفت:ام...شهرام ميهام را كوتاه نكردهمن هنوز ناخن

گفت. بعد از او هر كه به راست مي« هاي خوشگلت هستي و بس!دست
داند. ام. همه چيز را ميكند شهرام است. به خشايار هم گفتهدستم نگاه مي
دانند. حتي آنهايي كه بعد از يك بار خوابيدن دانست. همه ميعلي هم مي

  )73ن، ص امه( "باهام رفتند و ديگر پيداشان نشد.
كابوس بود... پرتم كرد گوشه كاناپه، و با اون صاحب  واي خدايا ... مثل"

مردة كت و كلفتش دهنم رو پر اون آب گند و گُه و شور و تندش كرد كه 
  )77، صانمه("ترين چيز دنيا بود.يه وقتي برام خوشمزه

هاي فهمند پدر من يك زن نقاش است. خشايار پول شالقولي نمي "
هاي تن د. حاضر نخواهد شد پول شالقتنش را خواهد داد و آزاد خواهد ش

دهد مريم را بدهد. او به اندازه كافي پول پاي تن مريم پرداخته. ترجيح مي
  )173ن، امه("مريم شالق بخورد.

علي سگ ملوسي بود. ولي نه اونقدر كه زبونش از كف كفش آدم باالتر  "
راي همين بره! اگه علي كفشم رو تميز نكرده بود، حاال من اينجا نبودم. ب

  )139ن، ص امه( "كفشهاي من تميزن.
اندازه. ام رو از كار ميام كلهاگه به جنسيتم اجازة بروز بدم، جنسِ جامعه "

اند و اين هيچ ربطي به سيستم نداره. دو راه بيشتر پيش پاي ما نگذاشته
روانشناسي جامعه ما اينطوريه. نصف انرژي زني كه به خودش استقالل 

شه جنسيتش را شه. مجبور ميرف ثابت كردن خودش ميده صفكري مي
  )60ن، ص امه( "حذف بكنه و هميشه تنها بمونه.

يكي ديگر از  ما با راوي زني روبرو هستيم كه "بي بي شهرزاد"در روايت 
را همچون قطب مخالف خود مورد استفاده ابزاري  )"مريم" زنان داستان(

  قرار داده است. 
اين تقابل ساختگي،  راوي يا همان زن هنرمند پس از سرهم بندي شدن 

نيازي از ارضاي جنسي تاكيد (نقاش) بر متعالي بودن خويش و بي
هم تاثيرگسترده نگرش  تواندو مداومي دارد. تاكيدي كه مي آزاردهنده
  خوانده شود.  راويالف  هاي رايج در ايران و همعرفاني بر ديدگاه _فلوتيني

ابتدايي ترين نوع  از دهد كه حتار و احمق جلوه مياو، مريم را چنان خوا
دارد، . يعني وقتي دخولي را به دهان خود خوش نميهم آگاه نيستامتناع 
  را ببندد.  شتواند دهانداند خيلي راحت مينمي

- لوح نشان ميكند، او را آدمي سادهتوصيفي كه رمان از زندگاني مريم مي
الح روشنفكر شده و توسط اينان مورد هايي به اصطدهد كه گرفتار آدم

سوء استفاده قرار گرفته است. با اين حال اين سوءاستفاده را فقط در رفتار 
علي و خشايار نبايد جستجو كرد. مرداني كه در ضمن جز لشگر 

هستند. مريم همانطور كه در پيشتر اشاره  "متعالي"ستايشگران شهرزاد
داند كه گيرد.آيا راوي نمير ميكرديم مورد سوء استفاده راوي هم قرا

ترسيم انحناي بدن مريم كه بقولش به خاطر گوشتالو بودن شهوت بر انگيز 
لحاظ  "زيبايي شناسي"است، البته اگر سليقه بازاري را همچون پايه اين 
كند. به ويژه كه شهرزاد كنيم، ميل جنسي پنهان راوي را آشكار مي

ي مريم كند كه پدر بچهيده بازي ميداستان در خيال خود مدام با اين ا
ي الكترا يا  حسرت توانست پاي عقدهباشد. در حالي كه اين موضوع مي

احليل را در بستر روايت به ميان كشاند، اما به خاطر سطحي نگري راوي 
  مسكوت مانده است.

بنا شده است. خود  اي كژبر پايه برخورد راوي با سايرين، در اين رمان
نيز  در رمانهاي بعدياي از آن كه رگهاش ( راوي و گستاخي پسندي كور
شود آنرا قرباني كردن ديگري ) چنان بيزار كننده است كه ميموجود است

  يا حراج حرمت انساني خواند. 
هاي نيز از گمراهيخبر چيني را بجاي اعتراف صادقانه گرفتن،  نينچه

و  ردهر است خوب گُل كهاي مورد نظر ما است. وقتي كه قرارمان ديگر
با حق ديگران  در اين ميان . اينكهكنيم جلوه پيشرو و بزرگوار دانا وخيلي 
هاي به كنيم ، آنهم حق داشتن حريم شخصي، از آن موضوعچه مي
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اش از فراموشي سپرده شده است. موضوعي كه راوي براي الپوشاني
  برد.هاي نامطلوب بهره ميپديده نزدمكانيزم واپس

رو هستيم. در از شكل و محتواي راوي رو شده يته با اعترافات ،جا ايندر
 خواندن راوي، بدون اين طحيپردازد. ساعترافاتي كه تاوانش را ديگري مي

-پاي نويسنده كتاب بگذاريم، يكي از دليله كه الزاما صورت حسابش را ب
  . دارددر همين برخورد ناصادقانه با مفهوم اعتراف  ، ريشههايش

افي است آن سنت اعتراف از سنت آگوستين تا ژان ژاك روسو در ك
ديگري يا  فرهنگ غرب را در نظر بگيريم كه هيچگاه از روي تحقير

است.  ره نگرفتهرسيدن بهبه هدف ديگر براي كس نعش  گدشتن از روي
كه بازتابي از رياكاري جاري و  ،هدشكني در سنت اعترافعجز ه البته ب

راوي در طعنه و كناياتي است كه به  نگري طحي، سرسمي در ايران است
شود. اصطالح در تجزيه و تحليل تاريخي پادشاهان ايران باستان رو مي

شود مي نمايانويژه آنجايي ه ها ببودن اين تجزيه و تحليل و مسخره آبكي
اشتراك ميان خشايار شاه  هدر پي القاي توازي تاريخي و وجو ،كه حكايت

  رمان است. و خشايار كنوني
    

  ي مربعيي مثلثي به رابطهگذار از رابطه

  هاها و عمومردكزنكو جشن و سرور خاله 

ايه بساط دود و دم نبود... براي اين كه اونجا... تو خونة اون وزارت خارجه"
شون افتادن دنبال ما، دسته جمعي خواستن... خب اونا با ماشينآقايون مي

يدم براشون... حسابي مشروب خورده بودن... چند رفتيم خونة ما... بساط چ
دفعه كه كشيدن، وسط حرفاي سياسي، يواش يواش خوابشون گرفت... 

ژوزف بابازاده، انتشارات آرش،  ( كهربا،"همه دور همون منقل خوابيديم...
  )4()6، ص 2004سوئد،

ام و نامه بنويسم و بهش بگم حاال كه شوهر كرده »م«خواستم برايمي "
كند و ام، حاال مرا باور كند. اما دو ساعت بعد از مراسم به من تلفن ميتهرف

كند، من هم ناچار كند، اصرار ميبا همان لحن بي مالحظه احضارم مي
رفتم، به همان آپارتماني كه گارسونية منوچهر و رفقاي اوست، با كمال 

تقصير « باالخره يكي بايد خدمت عروس خانوم برسد!» گويد پررويي مي
كنم. اقا كاش زبانش مثل نيش مار نبود ها را تحمل ميمن است كه اين

  )38(منبع باال، ص  "كشد!كند، و بعد ميآورد، نشئه ميكه درد مي
شعر عاشقانه و انقالبي آن هم مال آن شاعرة بد رويت بود. شاعره و "

ابيد. ترقصيدند كه هالة قهرمان خلق دور سرشان ميآهنگساز با غروري مي
رفت كه شورت قرمز چرخيد و دامن قرمز لباس آن قدر باال ميسالن مي

  )66( منبع باال، ص "شد.چركمرده، آشكار مي
چقدر منحوس است، اما بدن گنده و گندمگوني دارد. جوري نشسته كه  "

ايستد و رقصان دامنش را زند. ميهايش از كنار شورت قرمز بيرون ميپشم
هايش كشد به شكمش، به ناف و زير شكم، بين رانميبرد، دست باال مي

كشد، شورت قرمز شل و گشاد است، با هر جنبش بدن از زير دست مي
  )91(منبع باال، ص "لغزد.شكمش به پائين مي

دهد، ميز گردي كنار استخر است پر از شيرين يك خيار به شاعره مي"
آن قدر گشاد و خيس دهد.ميوه، اما فقط خيار! شاعره با خيار انجام مي
  )92( منبع باال، ص "شود.شده كه خيار به راحتي ناپديد و باز آشكار مي

طيبه، شاگرد و مريد او، كه از او معرفت هستي، جهان بيني هنري و  "
اي محسوس گرفت، و هميشه با فاصلهشيوة شناخت طبايع انسان را فرا مي

-كرد كه رابطهيش بابا ادعا ميكرد، پاي از عبادت او را نوازش ميو با مايه
جسمي و حتي حيواني است. تا امروز بعد از ظهر  "اش با منوچهر صرفـا

عشقي در كار نبود. عواطف طيبه به تساوي، بين استاد يا مرادش و شوهر 
شد. بابا زيارتگاه او بود  و او زيارتگاه ابوالفضل. براي يا مريدش تقسيم مي

د و براي او خواهر كوچك سر سپرده؛ مانند شوهرش مادر مقتدر دلسوز بو
از سر خدمت.  "دو گونه زناي با محارم، اما، بدون درك شهوت و صرفا

منوچهر تا كنون نقشي نداشت جز اجراي وظيفه يك عامل نرينه، بدون بار 
  )134( منبع باال، ص "عاطفي.

صمغ مترشح از درختان كاج قديمي "ايش كهربا، كه معناي فرهنگنامه
، عنوان روايتي "كننده و مغناطيسي داردت و خاصيت رباينده و جذباس

با كه از روي اسم طيبه سرهم شود. تيشروع مي "باتي"شده كه با داستان 

 ،داستاني يبندي شده است، از عناصر اصلي روايت كهربا است و سه قطعه
  به نامش وجود دارد.  »هاي كهنهدفترچه «زير عنوان 
دارد فقط در جنسيت متفاوت  "بي بي شهرزاد"با  "اكهرب"فرقي كه 

يي بيشتر هانيست. دركهربا تعداد راوي بيشتر است. روايت اننآنويسندگان 
براي خواننده امكان شناخت تاريخ و جغرافياي  متفاوت،منظر اشخاص  با

هايش بيشتر اطالع بدست و از روحيه و رفتار آدم بيشتر كردهداستان را 
بي شهرزاد كه از چگونگي هنر قهرمانانش آنچنان كه ف بيدهد. برخالمي

و  شدهتابلوهاي شهرزاد محدود و خالصه  ش بهگويد و حكايتبايد نمي
در كهربا با توضيح  ،كندبا تاريخ نقاشي ايراني معلوم نمي را ارتباطش

  روبرو هستيم.  ان رمانزندگي، شغل و هنر قهرمان ي ازمفصل
ايش، عنوان رماني شده است كه با معناي فرهنگنامه منتها كهربا، بر خالف

- ترفندهاي رنگ و رو باخته  و آلودگي ،خراشي كوچك بر سطح ساختارش
  سازد. خود را هويدا مي ي پنهانهاي تلنبار شده
كه  آمدهد، در اين نكته پردازبزرگنمايي خود ميبه كه  ،ترفند اول كتاب
و تاريخ روشنفكر ايراني است.  دست دادن روايت حاله تلويحا مدعي ب

ترفند دوم نيز وضعش بهتر از اولي نيست. زيرا نويسنده با پنهان گشتن 
بلكه اين  ،هيجان و جذابيت مضاعفي به اثر نبخشيده ،پشت اسم مستعار

تمهيد را كمينگاهي ساخته تا از آنجا بتواند پروژه تهمت و افترا به 
-به تسويه اش،سطرهاي نوشته روشنفكر مدرن را پيش ببرد و در ميان

  هاي شخصي بپردازد. حساب
-در اينجا طبيعي است كه جنبه ساديستي شخصيت راوي را در نظر گرفته

ايم كه ناچار باشيم از جنبه مازوخيسم و ايم. عنوان روشنفكربه او نبخشيده
  خودزني وي را بسنجيم. ،خود آزاري نيز
 نشانيشود تا پشت ديگران قايم ميكه نويسنده و راوي كهربا  ،از اين منظر

شاكيان ندهد، حتا از غوغاساالران كارمند رژيم  متهمان يا دسته از خود ب
  وقت نيز واپسگرايانه ترعمل كرده است. 

هاي رسمي و كند. چرا كه در نوشتهتر جلوه ميچيني وي مزورانه بساط
  د. وشمينوان اندركاران عكم، نام دست اي رژيم، دستهاي رسانهبرنامه

ژوزف بابازاده، و كسي كه پشت اين اسم پنهان شده، از زاويه تبارشناسي 
از خودروي قراضه آل احمد  ،يورش به روشنفكران ايراني و هتك حرمتشان

نيزنتوانسته سبقت بگيرد. آل احمدي كه به اصطالح در مرزكشي خدمت و 
ات و رمان سوء خيانت روشنفكران، هم نام خود را نوشته و هم از ادبي

مقاله نويسي وسيله رك و پوست كنده گفتن  ،استفاده نكرده بود. آنجا
چون  يبه منتقدان فرهيخته ،است كه در جانبداري از روحانيت شيعه

  بي ادبي كند.  و هدايت و كسروي و بهروز بپرد
در رمان كهربا، چرخ  "فساد جماعت روشنفكر غربزده"در واقع روايت 
ستيزي نظام خليفگاني فقيه شيعه را شود كه روند غربميپنجم سياستي 

  موجه جلوه دهد. 
براي  )برنهاد (دهند تا اين تز ها دست به دست هم ميي اين پديدههمه

جنبش فاشيسم، همواره جريان  نبار چندم اثبات شود كه پيش از برآمد
  گرفته است. روشنفكر ستيزي گسترده پا 

روشي نادرست بكار  جز اين كه  اي نداشتهارهكه چ ،بجز اين فرومايگي
قرباني جالل و جبروت بخشيدن به راوي  ،ببندد، در كهربا، عناصر داستاني

ي قصه"افتد تا مريم به خواري و خفت مي ،بي شهرزادهستند. اگر در بي
هاي روشنفكر شهرزاد گُل كند يا علي و خشايار همچون تيپ "نجابت

شوند تا عدم پذيرششان از سوي ير مطرح ميجامعه آنقدر زبون و حق
شود شهرزاد موجه جلوه كند، در حكايت بابازاده زمين به آسمان بافته مي

  تا قد قهرمان بلندتر بنظررسد.
با (طيبه) كه سوژه يك دل و دو دلبر فيلمفارسي را متحول از ماجراي تي

كه  كساني هيچ يك از ساخته و يك دل و سه دلبر را عرضه كرده تا
سياهي لشگرفتوحات بابازاده هستند، داليل رواني و تربيتي كارهايش 

بابازاده  ، قرباني اين شده كهي افرادحضور همهوجود و معلوم نشود. 
كه خود را  هم براي اين ها را به ابراز وجود خود اختصاص دهد. آنفرصت

كه معلم معرفت شناسي هستي معرفي نمايد. اين خود شيفتگي آدم بزدل، 
زند، چنان بي در و پيكر است كه بابازاده به ديگران از پشت نقاب اتهام مي

كند تا ) به نفع خود مصادره مي19در شهرنو را(ص  اي راحتا ذهن فاحشه

http://dialogt.de/



   نقد و پژوهش و مقاالت

٢٦٣  102 ي آرش شماره

به اهميت شخص شخيص مملكت را بار ديگر او ينگاه سرافكنده ز خاللا
  بدهد.  خود

ه گسترش دروغ يكي ي كشف زوال ما، آورديم كدر پيش، در بخش سابقه
-هاي استيالي اهريمن بر ايران بوده است. با خواندن كهربا در مياز نشانه

در گذر ايام تغيير شكل  ،يابيم كه كاركرد دروغ نيز مثل بازتاب وقاحت
  داده است. 

ي آفرينش گفتيم، به زمانهدر گذشته اگر دروغ را بيشتر به ديگري مي
اي يافته است. دروغ به خود هم رواج گستردهها، بابازاده يكهربا و هنرنماي

شود در شخصيت قهرمان اصلي داستان بازيافت كه بخش اين را مي
كند و خود را فقط معلم معرفت شناسي هاي خود را فراافكني ميپليدي

كار  ،رسد روانكاوي شخصيت آدمي در ايراننظر ميه بيند. بهستي مي
ي اشكال مختلف سجمي دربارهبسياري پيش رو دارد تا به نظريه من

  هاي انساني برسد.بازتاب
يك  ها،در آن شود كهستون فقرات رمان كهربا از چند مهماني تشكيل مي

رقصند و مخدرات نوشند، ميخورند، ميشوند، ميعده دور هم جمع مي
كنند. در كشند و در ضمن مسائل سياسي كشور و جهان را حل ميمي

ها، راوي تخيالت هيز و ها و عمو مردكزنكالهكنار جشن و سرگرمي خ
هاي خود دهد. در حاشيه ابراز حسد ورزيمتجاوز خود را بال و پر مي

آاليش را نيز از الطاف خود بي هاي بينسبت به شاعران ممتاز، شاعره
  دارد.گذارد و آنها را به خود ارضايهاي گروتسك وا مينصيب نمي

  
  ) معاصر در ايران Ritusترين آئين( مصرف ترياك همچون نمادين

شود ريزد. صبحانه كه تمام ميميزبان مفتخر، يك فنجان چاي ديگر مي "
رويد اتاق ته سالن ويال. همه چيز آماده است. كنار سفرة هفت همه مي

هاي سين ، آتش و ذغال و افيون و پنجرة سبز و وهمي كنار مخده و تشك
  )33، ص 2006نشر البرز، آلمان، شيوا ارسطويي،  ( افيون،"راحت.

-ها. بوي تلخ و شيرين ترياك تا رختكن ميكند از بزمپرديس دل نمي "
  )55( منبع باال، ص "آمد. صداي خراباتي پرديس هم بود.

- آمد به آشپزخانه. ميخواند. بعد ميتا ساعت دو بعداز ظهر روزنامه مي "
اي كه ب در شيشهنشست كنار اجاق و حكايت ميلة داغ و قُل قُل آ

گذشت ، صدايش بي شباهت به دستگاه قهوه جوش نبود. بايد ساعتي مي
نشست. چاي دومش را، موقع خواندن كتابي كه تازه افيون در رگهايش مي

زد تا حوصلة تو كشيد. سيگار اولش را آتش ميگرفته بود دستش، سر مي
  )57و  56(منبع باال، ص "هاي تو را پيدا كند.و حرافي

ميهمان ويژه، يك كاردار فرهنگي درجه چندم سفارتخانه بود. يكي از "
- مان هم آمده بود. يك شاعر فرانسوي هم بود  كه ميدوستان نويسنده

خواست با كشش كهربايي اُپيوم ايراني آشنا شود...دوست دختر سابق 
گفتند سر و سرّ جنسي يا مالي با مهندس داشت پرديس هم آمده بود. مي

ها و طالهايش را فروخته بود و داده بود به مهندس ترك  و د. سكهيا دار
گرفت...مردي كه در ازاي تميز كردن خانه و درست اش را ميماهيانه بهره

گرفت، كارش را تمام كرده كردن وسايل برقي و غيره به جاي پول دود مي
ص ( همانجا، "رسيد.بود و داشت به رتق و فتق امور حاضر كردن بساط مي

94(  
هر دو دوستاني داشتيم كه يا به اندازه ما يا بيشتر از ما رند بودند. و اين "

هاي سابق پرديس. و شكست گذاشتند به حساب پيروزيشكست را مي
داد، شان كام گرفته بود... تنها عكس العملي كه نشان ميزنهايي كه از همه
ونده تا توي همين م»-اش بود در ترياكي نشدن من.تظاهر به پافشاري

( همان، ص "«.تاريخ معاصر بنويسن، شهرزاد در خانة پرديس ترياكي شد
100(  

ايم. آن را صورت پيوسته خواندهه ناگفته روشن است كه اين سه رمان را ب
ايم كه اثري سه جلدي، يا بزبان نظريه ادبي، اثري تريلوژيك قلمداد كرده

 شخصيتردازد. گرچه پبه زندگاني قشر خاصي در جامعه ايراني مي
هايي از شكل و شمايل افتاده يا روشنفكراني دفورمه شده آدم ،هاداستان

  هستند. 
گانه، درفضاي خالصه شده زندگي اجتماعي، كار هاي سهراويان كتاب

و  كه از خود فرشته بسازند و از همقطاران خود ديو ديگري ندارند جز اين
ي  بپردازند. ايشان چنان مثل هاي شخصبه تسويه حساب ،در حين حكايت

 ،بينند كه آن به اصطالح فرشتگاناند كه نميكبك سر در برف فرو كرده
  اي دچار هستند. هاي پيش پا افتادهبه چه حسادت

ي پر از حسادت ها كمي تامل كنيم و رابطهكافي است در اين رمان
كه  مايه گرفته ينشايد از اكه ها به نقاشان را دريابيم. حسادتي چيادبيات

  كنند. نقاشان آفريده خود را سريعتر به پول نزديك مي
در  شود كهبي شهرزاد پيشدرآمد داستاني دنباله دار ميبدين ترتيب بي

موضوعي  ، نويسندگان زن و مردي بصورت مجزا و در عين حال مرتبط آن،
 درويد، گمي "افيون"اند. گرچه آن دو نويسنده، همانطور كه را پرورانده

  اند. بوده نيز زوج هنري ،ايدوره
اگر در فرضيه شناخت نويسنده اصلي كه پشت نام بابازاده قايم شده، 
اشتباه نكرده باشيم و ردپاي سپانلو را باز شناسيم كه از جمله با تاكيد بر 

-دست خود را در كهربا رو مي ،هاي تهرانهاي قديمي خيابانحفظ نام
-ي هويت سازي براي دشمنان روبرو هستيم. برنامه)، با برنامه99كند(ص 

اي كه بين دو رمان كهربا و افيون در جريان است و گاهي با افشاي 
اي به اثر سه جلدي در برداشت ما صورت روشنگرانه ،هاي متقابلالفزني
-هاي ضمني راويان  و بابازادهبخشد. روشنگري كه دست خود ستاييمي

  . كندمي هاي ايشان را برمالميزان الف رجزخوانيو  كردههاي نوعي را رو 
رجام روايت خود فميان قشر روشنفكر مدرن به  در هرچه تجربه زيستن

ما با افزايش آلودگي افراد عافيت  شود،نرديك ميدراين اثرسه جلدي 
شويم. براي بار چندم اين برنهاد روبرو مي اند،با بيداد كنار آمده يي كهجو

گُل نيكويي  و  ،بر كشتزارپليدي :شود كهفيلسوف ثابت مي (تز) آدورنوي
  رويد. مهرباني نمي

هاي يادشده، راويان چنان اسير تحميالت زمانه هستند كه از درك در رمان
همه تنفر نسبت به  شكاف فزاينده ميان زن و مرد جامعه ناتوانند. وجود آن

دن ايشان كرو محروم بينند. تنفري كه نتيجه سركوب زنان يكديگر را نمي
به اجازه پدر يا شوهراست. باز  آن از حق آزادي آمد و شد و منوط كردن

نبودن دست زنان در گزينش پوشاك و در دسترس نبودن امكان رياست، 
مديريت و رهبري براي زنان، چنان امر آشكاري است كه انكارش از 

ي از نوع كهربا را هايآيد. انكاري كه رمانذهنيت سالم و واقع بين بر نمي
شود كه هايي مياي از متنسازد. زيرا نمونهاش ميتجسم وقاحت و برنمايي

در حالي كه چراغ راهنماي رفتار آدمي زن را بصورت ابزاري ديده است.  
  يعني ادب، احترام و مهر را ناديده گرفته است.

  

  

  

  

  محدود به  شهوت و تخدير اهل قلم غافل و روايت

شده است؟ شاعري كه به روزگارها بر فراز كشفيات شعر كالسيك ما را چه 
 نيز، همواره و در تاريخ ايران زمين هگذر كرد انهو اختراعات شعر نو سرفراز

بخشي بوده، چرا در اين آشفته بازار پست هاي اصلي آگاهييكي از كانون
شده يل تبدزده اي از آدم غفلتنمونه ، به اشمدرنيستي و ادبيات مربوطه

  است؟ 
و مصرف  هاي شاش و مدفوعه سوراخغفلتي كه خود را در ميل مفرط ب

بند شرايط پيش پا تخته،سازد. چرا بي ابتكاري خشخاش نمايان ميشيره
؟ چرا چنين به عاقبت آلوده و فرجام چركين تن ي كنوني شده استافتاده

ز آنكه مرگ پيش ا ،شودبر سرش آوار مي ههر روز ي؟ چرا مردنداده است
روزمره كه خودكشي بر آن شرف دارد. و آيا اين  يسراغش بيايد؟ مردنبه 
از پس  ،، آخرين پيام هدايت نبود؟ هدايتي كه پيش از خودكشينكته
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آمد( شاهدش، آن نامه معروف به انجوي) و تامين مواد اعتياد خود بر نمي
  يافت.عزت نفس خود را از كف رفته مي

اند، يا ؟ چه كردهستا طا و جرم جمعي را مرتكب شدهچه خ ،اين اهل قلم
  شوند؟دسته، يا محفل به محفل دچار انحطاط مي - اند، كه دستهچه نكرده

رسيم. راوي با ي نويسنده مخمور ميبه نمونه ،شاعر غافل ينمونهپس از 
اي با حكايتگري به حيات شخصيت، كه در شكل و شمايل شهرزاد افسانه

كُشتن خود را شب به شب پس  ،وسيله روايته خشيده و بخود تداوم ب
ها و عقده در حد پذيرش زده، چرا خود را مخمور ساخته و ديگري را

هاي جنسي فروكاسته است؟ فروكاستني كه در فضاي بيداد گرفتاري
  گير به قوزي باالي قوز بدل گشته است. خماري و اعتياد همه

تجدد ادبي ما، نويسندگاني چون صادق  در آغاز رخنمايي ،اگر به روزگاري
چوبك و شاعراني چون نصرت رحماني پديده لُمپنيسم را موضوع داستان 

هاي كردند، امروزه سر و كله زدن با قالبنويسي و سوژه سرايش خود مي
ها بدل شده است. لُمپنيسمي كه تر و ادبي به موضوع سرگرمي لُمپن

-د و، همنوا با بنيادگرايان غربسوزانخشك را در سقوط خود با هم مي
كند. بر اين ستيز، متمدن بودن را مسخره و روشنفكران را لجن مال مي

مولفان گمراه و  ،ي رودر رو با چنين ادبياتيمنوال، منتقد و خواننده
يعني رهنمود سعدي را  بيند كه از وضعيت خود بي خبرند.گوژپشتي را مي

  نسوز و سركش مباش!در ياد ندارند كه گفت: حريص و جها
اهل قلم و شهروند جمهورادب، چرا دچار چنين سرنوشت ترحم برانگيزي 

دهد خود نيز در پيدايش آن ؟ سرنوشتي كه آثارشان نشان ميه استشد
  خيزد.از تحميالت اعتيادشان بر مي ،و تقصير اصلي ،بي تقصير نيستند

با  و ماندميادبيات فارسي كه در چارچوب قوانين رسمي  ،بدين ترتيب
گيري براي سليقه واال و ، چيز دندانشودهمنوا مي تحميالت ارشاد اسالمي

. در فرداي گذريمميالتيام درد جاودانگي از خيرآفريند. فرهيختگي نمي
خورشيد  "زده مداحي ، خجلت"خود همنوا شده"اين دوران جاري، آن 

  . اندو خواهد م خواهد شدو چنين ادبياتي   "واليت و فقاهت
- از اين همنوايي بي آتيه گذشته، آناني كه با ترفندهاي جور واجور مي

خدمت ه خواهند اين سانسور را دور بزنند، وقتي امكانات خارج كشور را ب
 ،شدن و گذار به بهبوديشان براي فرارفتن و متعاليگيرند، اغلب چنتهمي

ت داخلي و اي كه از امكاناهاي فرهنگي خالي است. دستهاز پشتوانه
توانند دست كشند، مدام مخدرات در دسترس و قيمت مناسبشان نمي
شان، و آنچه بعنوان هنر دچار تناقض شخصيتي هستند. زيرا حديث نفس

كه  گذارد. البته بي آنرا پشت سر مي اسالمي آفرينند، خط قرمز ارشادمي
 الزاما متعالي تر از آن باشد. ارشاد كه سياست دو شخصيتي سازي

برد، آدميان را به دو شهروندان را همچون رهنمود امنيتي به پيش مي
ي وسوسه ،البته ،د. در مقابل اين سياستكنرفتار خانگي و بيروني وادار مي
ي اين نويسندگان ادب و گيرد. بي آنكه خانهگفتن از خانه نيز شكل مي
 انسانپناهگاه بخشد و بالزاما حس ايمني  احترام و مهر فراموش كرده

  باشد.
پرسش اصلي براي نقد ادبي ادبيات فارسي در روزگار حاضر اينست كه آيا 

ه ااز پس نگ ،منتقدان نيز شريك جرمند؟ آيا ايشان به فرض سالمت نفس
  آيند؟برابر چنين وضعيتي بر مي در داشتن آينه

شود فقط به پاي برانگيز را ميآيا آن عاقبت ناخوش و اين سرنوشت ترحم
يي دنيا و اقتضاي زمانه سفله پرور نوشت؟ آيا شرايط اداره ناجور بي وفا

هاي فردي اهل قلم، كه كشور و مديريت مملكت مقصرند؟ يا اهمال كاري
آيند، مسئول بخشي از از پس الزام هوشمندي و زيركي شهروندانه بر نمي

  انحطاط عمومي است؟
-از ديدگاه جامعه ها هم از منظر الزامات اخالقي فرد و همين پرسشه اب

ها، بر فرازكشاكش توان پاسخ داد. در اين سالشناسي انتقادي مي
هميشگي پيرامون اهميت فرد و جمع، برخي روند مدرنيزاسيون ايران در 

اند. با اين خوانش قرن بيستم را باعث و باني شرايط كنوني كشور دانسته
درنيزاسيوني بوده است تاريخي، رويدادها در ايران تاثير گرفته از سياست م

 دلر جان و دكه به پريشانحالي عمومي انجاميد و اضطراب و استرس 
رواني، به انقالب  –هاي روحي اين عارضه سرانجام هممردمان ريخت. 

  اسالمي منجر شدند. 

مدرنيزاسيوني بوده است كه نه همراه با ابتكارات مدرنيته و  ،علت ،بنابراين
بلكه به صورت فرمان ديكتاتوري ارشادي  ،مشاركت عمومي شهروندان

كه به فروپاشيدن ساختارهاي ذهن استبدادزده  . بدون اينه استپياده شد
  و فرهنگ تقليدگرو بي ابتكار منجر شود. 

البته همين روند مدرنيزاسيون، در سطح همان تغييرات ظاهري، براي 
كارانه حافظهم كه روحيه طوريه نمود. بكاري ديرينه خطرناك ميمحافظه

براي حفظ سنت بومي و خرافات مرسوم بنيادگرايي مذهبي را به ميدان 
سركوب دگرانديشان و دگرباشان كشاند. از سوي ديگر آن مدرنيزاسيون، 
در سر جمع خود، براي جريانات پيشرو و خواستار نوآوري ناكامل و ناكافي 

  كرد. زدگي عدم كفايت، آنان را دچار حسرت ،بود. در نتيجه
شود در سرگذشت ايرانيان بسياري سراغ گرفت و از جمله اين فرايند را مي

رغم هنرمند و ه هاي يادشده) كه بهاي باال(رمانحال عناصر روايتدر شرح
 خبر يا از خود شناسي عاجزهاي رواني خود بييا از گره ،روشنفكر بودن

غريزه رفتن روزگار كاري و دنبال . كساني كه در تركيبي از ندانمهستند
با به همين خاطرگذرانند و اعتنايي به لزوم رشد شخصيت خود ندارند. مي

شوند و رفتاري آگاهانه را به توده مردم بي شكل و بي نشان همراه مي
يابد كه گذارند. اين ناآگاهانه زيستن گاهي چنان ابعادي مينمايش نمي

هاي هاي عمومي  و ايدهسليقه اتوان در همنوايي بخاص و عام را نمي
شود از تبارز شخصيتي يا كه كمتر مي حاكم از هم  بازشناخت. چنان

 نشاني گرفت. در حالي ،كنندگي استقالل راي شخص فرديت يافتهتعيين
 اي با فرديت خود يافتهكه ادب مدرن حاصل تالش سراينده و نويسنده

  .است
و  "افيون" ، "بي شهرزادبي"با اين پيشزمينه از شناخت نسبي، از رمانهاي 

هايي هستند با آثار، رمان اين يك كالمر. دگرفتيم–سراغ  "كهربا"نيز از 
اند. البته، از تيراژ محدود خارج كشوري كه به بازار راكد كتابفروشان آمده

خبر از  "تيراژ محدود"شوند، آن آنجا كه گاهي در و تخته با هم جور مي
دهد كه اندك اندك در باسواد  در مهاجرت ميحال  ايرانيان محترم و 

شوند. بنابراين با اين واقعيت تلخ بايد كنار كتاب نخواندن شهره عالم مي
 بايدو مي آمد كه ما مردمان با معيارهاي بين المللي روبرو نيستيم

  تر از ميزان معمول جهاني در نظر بگيريم. هاي خود را پائينحدنصاب
دهد كه هر چقدر هم كه نياز جهاني شدن نميهمين مناسبات اجازه 

ادبيان معاصر مان را در بوق و كرنا كنيم از روشنفكر و نويسنده ايراني 
كه  نبايد به آنجايي برسدبي انتظاري همين حال  انتظارداشته باشيم. با اين

  .استكه پيامد بروز وقاحت  اي كُشيبه حق كُشي  گردن نهيم. حق
وقاحت، بنا بر تعريف امروزين، صراحت در بيان  نا گفته روشن است كه

كه در اين و  جنسي نيست. عمليات ،گو هر گونه كه باشد ،عمليات جنسي
   .ش بوديمطرح آن روايت يادشده شاهد

نگاري (پورنو گرافي) آن را كاري با چوب هرزهاين نوع وقاحت، كه محافظه
و  دهندهتكانه تاثير هاي آگازند، در جوامع پيشرفته و نزد انسانپس مي

كه امروزه حتا به كار جنجالي  ب خود را از دست داده است. چناناجذ
آيد. جنجالي كه به باال رفتن فروش كتاب و افزايش ساختن اثر هم نمي

هاي د. در ايران امروز شايد كتابي با صحنهوشبناشر و نويسنده منجر  سود
صرافت ه ت بيشتر بعريان از عملكرد جنسي برخي را به سوداي شهر

فروش ه در بازار سياه ب ،گيردولي از آن جا كه مجوز نمي .نگارش بياندازد
  رسد و  نفعي براي نويسنده و ناشر نخواهد داشت.  مي

بحران زده پيش  يو جامعه آشفته كه در بازار ،وقاحت، جدا از محاسباتي
يعني  كه حق كُشي و جرمي صورت گيرد.شود ميآيند، آنجا مطرح مي

ي پايمالي حقوق ديگران به كه در حيطه ،ي اخالقمجرم نه در محدوده
شكستن حريم خصوصي افراد يا  ،انجام كاري دست بزند. از اين منظر

 ادار از زندگاني اشخاص، آنهم بگفتن سر بسته اما به اندازه كافي نشانه
ايت بايد از آن شك گيرد كهمي هاي شخصي، وقاحت نامحسابغرض تسويه

هاي يادشده چه نويسنده و راوي را يكي بينگاريم و چه داشت. در روايت
دو را بخاطر مالحظات ادبي از هم مجزا بدانيم، از خلوت ديگري خبر  اين

خدشه دار شده است. بنا براين هنگام  افراد چيني و حرمت شخصي
  ايم.ي اثري چون كهربا با برنمايي وقاحت روبرو شدهمطالعه
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وست عزيزم، داريوش كارگر ممنونم كه دست نوشته مرا با دقت خواند و از د -*
  اشتباهاتي را تصحيح و نكاتي را گوشزد كرد. 

ي اين جريان فلسفي يوناني كه همواره غير رسمي مانده كتاب زير، درباره -1
  توضيح مفصلي دارد و در زمره آثار كالسيك در اين زمينه است:

Heinrih Niehues – Proebsting: Der Kynismus des Diogenes und der 

Begriff des Zynismus,  ed.suhrkamp,1988 
در اين رابطه، از جمله شفيعي كدكني توضيحاتي دارد: قلندريه در تاريخ،  -2

  ها. پانويس 100و  99، ص 1386دگرديسيهاي يك ايدئولوژي، انتشارات سخن، 

باره وجود دارد كه از آن فيلسوف معاصر   در زبان آلماني، اثري خواندني در اين -3
  پتر اسلوتردايك است.شناسنامه اثر دوجلدي بقرار زير است:

Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, ed. 

Suhrkamp,1983. 

ي جالب، افشاي رفتار عقالني آدمي، در لُب كالم اسلوتردايك، در اين نوشته
چيزهاي زشت است. سينيسم در زمانه ما بيانگر اين تراشيدن توجيه منطقي براي 

نوع عقل است، كه به عبارتي ديگر، عقلي ابزاري است، و براي تثبيت پلشتي به 
شود. سينيسم در واقع كاري به نقد ايرادهاي زمانه و شكستن تابوها كار گرفته مي

بار ديوژن شد. رنداني از تندارد كه به روزگاري حاصل عملكرد ديوژنها محسوب مي
-خواستار زندگاني طبيعي بودند و از اين رو در تقابل با اخالق مذهبي قرار مي

گذفتند كه دنيا گريزي و زهد را تبليغ كرده است. به ويژه هنگامي كه  اخالق 
مذهبي هر گونه طبيعي بودن را با انگ شرك و رفتار كافرانه و متعلق به دوران 

هايي چون ر اسلوتردايك، ما در حوزههرج و مرج سركوب كرده است. از نظ
سياست، نظاميگري، بهداشت، دين، دانش و جنسيت با سينيسم روبرو هستيم كه 

پوشاند. به نظر اين فيلسوف آلماني، ما سرو پايان لباس مقبول ميفرهنگي بيبه بي
هاي اجتماعي، با يك اشتباه بينشي اي از حوزهدر حوزه جنسيت، به عنوان نمونه

وئيم كه از ديرباز به تقابل دروغيني ميان تن و روان، يا ميان قلب و آلت روبر
جنسي دامن زده و شخصيت اجتماعي انساني را دوپاره كرده است. بر اين اساس 
بشريت با شكاف اندازي ميان جسم و روح و برتري بخشيدن مطلق به روح، با 

ي و توليد شده در واكنشي غريزي رو به رو شده است. در حالي كه ضديت غريز
گرايي، كامجويي تن به هر شكل و قيمت را تبليغ كرده است. در مقابل اين ذهني

دهد اين رابطه اسلوتردايك برداشت جالبي از وقاحت يا سينيسم جنسي ارائه مي
خواباند و هم آن را از منظر كه هم باد ادعاي پيشرو و آوانگارد بودن آن را مي

گويد از شوك كند. وي ميع نا مطلوب موجود رسوا ميانسانيت چون جزيي از وض
كوتاه مدتي كه تصاوير و فيلمهاي پورنو گرافيك به جامعه وارد كرد، ديگر چيزي 
ي نمانده است. آنچه مانده، فقط سود جويي پورنوگرافيك است كه براي بهره

از انواع  ايدهد. حاال، براي آنكه نمونهبيشتر به  هر ناشايستگي و كثافتي تن مي
هايي چون بهداشت توانيم به حوزهوقاحت را در كشور و زبان خود بازشناسيم، مي

هاي جور و واجور در آن بيداد ستيزيهايي كه انسانو جنسيت رجوع دهيم. حوزه
  كند. مي

كند كه ي بهدشت آنجايي خود را آشكار ميشرمي در عرصهبه واقع وقاحت و بي
دهند. مگر اينكه بستگانش پول درمان بيمارستان راه نمي بيمار در حال مرگ را به

ي جنسي هم وقاحت و را از پيش به حساب بيمارستان واريز كنند. در عرصه
گستاخي آنجايي معلوم است كه تصاوير هماغوشي هنرمند و غير هنرمند را بدون 

دهند. آگاهي و اجازه  طرف مربوطه  روي اينترنت در دسترس عموم قرار مي
كند كه يك داستان سراي مجذوب شهرت طلبي وقاحت البته آنجايي هم بروز مي

سرايد يا روايت هاي شبه مدرن، از ميل تجاوز به ديگري ميي خودنماييو شيفته
كاود، البته هاي اجتماعي را ميكند. در  نگاه سيستم يابي كه همپيوندي حوزهمي

سياست هاي اولياي امور در عرصههاي بهداشتي و جنسي با الفزنياين وقاحت
- كامال منطبق هستند. اولياي اموري كه يا از هاله نور بر دور سر خود سخن مي

  گويند يا از شكافتن اتم به وسيله نوجوان دبيرستاني.   

ي اين كه در اينترنت خبري آمده بود از جدل روزنامه اعتماد و كيهان. درباره -4
فشاي روشنفكران غرب زده پرداخته است، كيست. در نويسنده رمان كهربا كه به ا

اي (؟) از روزنامه اعتماد گاليه كرده بود كه آقاي محمدعلي اين ميان خواننده
سپانلو كه از قرار معلوم نويسنده كهربا است، چرا رمان خود را در خارج از كشور 

  بچاپ رسانده آنهم با اسم مستعار.
  

*  

  شيدرو محمود

 

 
 

  مردم به متعهد و بزرگ يشاعر: شيدرو دمحمو درگذشت

  :مترجم ادداشتي
  مختلف يها شماره در ن،يا از شيپ ش،يدرو محمود آثار از يبرخ
 شعر جهان، سراسر در نيفلسط ةعادالن آرمان دوستداران. است آمده آرش
 5 روز كه ست يبزرگداشت اش نمونه. شناختند يم را تعهدش و هنر و او

 حضور با كنگ هنگ در جمله از جهان، سراسر در همزمان گذشته، اكتبر
 محمود. كايآمر و سيپار در تا شد برگزار نيچ بزرگ شاعر دائو يبا

 يم و داشت تسلط يعبر زبان به. بود شده شناخته زين لياسرائ در شيدرو
 تيهو اعماق از كه او هنر و كالم قدرت برابر در توانست ينم يكس. نوشت
 مورد دو به مثال يبرا. بماند» تفاوت يب« تگف يم سخن مردمش يانسان
  :ديكن توجه ريز

 يها نيسرزم در آغازانتفاضه از پس چهارماه 1998 ليآور 28
) پارلمان( ستيكن در لياسرائ اسبق ريوز نخست ر،يشام اسحاق ،ياشغال
 كه يمقاصد: «گفت و كند محكوم را يشعر... تا گرفت قرار بونيتر پشت

 شاعرانشان، از يكي زبان به راًياخ دارند (PLO) ساف در متشكل آدمكشان
 شده انيب دقت به است شان فرهنگ ريوز اصطالح به كه ش،يدرو محمود

 نيا شد يم. است افتهي شهرت رو انهيم به يحساب چه به ستين معلوم و
 كه بدهم او به را افتخار نيا خواهم ينم يول بخوانم ستيكن در را شعر
 كشورمن نيفلسط: كتاب به شود رجوع.» (ديايب ستيكن ويآرش در نامش
 يوسي گريد يسو از) 1998 سيپار ،ينويم انتشارات شعر، كي يماجرا

 گر،يد يطيشرا در باراك، هوديا حكومت در لياسرائ فرهنگ ريوز ن،يبل
 يدرس عنوان به لياسرائ مدارس در شيدرو محمود اشعار كه كرد شنهاديپ

  .شود سيتدر بتواند يارياخت
 اوت 12 لوموند از نقل به مينع مونا قلم به او از يكوتاه حال شرح داابت
 نماگريس با مصاحبه در يو خود از را يسخن سپس، و ميآور يم 2008
  .ديخوان يم ريما اسل ژان يفرانسو

  شناس حق تراب 
  

  
. كردند يم گوش فراوان شور با عرب جهان سراسر در او يصدا به
 بود، زده رقم را شيزندگ سراسر ديتبع هك ينيفلسط شاعر شيدرو محمود

 در زادگاهش، نيسرزم از دور ،يسالگ 67 سن در اوت، 9 شنبه روز
 در« شعر مجموعه نندهءيآفر. درگذشت) تگزاس( هوستون مارستانيب

 دربر را كتاب 30 حدود كه ست يغن يا كارنامه صاحب) 2004» (محاصره
 هرچند او شعر. است شده ترجمه اريبس يها زبان به يو آثار. رديگ يم

 تعهد و نيفلسط ملت بار بتيمص  اوضاع با ژهيو به اما هست، زين يتغزل
 رقم نيفلسط بخشيآزاد سازمان و ستيكمون حزب در سندهينو ياسيس

  .است خورده
 عرب، معاصر شاعران نيتر بزرگ از يكي و ينيفلسط ش،يدرو محمود

 بار چند يپ در هوستون مارستانيب كي در يسالگ 67 سن در اوت 9 شنبه
 خودمختار التيتشك. درگذشت قلب يجراح عمل از يناش وخامت
 ــ آثارش قيطر از شيدرو. است كرده اعالم يرسم يعزا روز سه نيفلسط
 نيتر حساس ــ شده ترجمه زبان 40 حدود به كه مجموعه 30 به كينزد
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 به ربوطم چه داد، يم قرار ريتأث تحت را شنوندگانش و خوانندگان عواطف
  .يزندگ كالم كي در و ديام آرزو، عشق، چه ن،يفلسط ريناپذ انيپا يتراژد

 آئورت يجراح عمل مورد سيپار در كه 1998 سال از شيدرو محمود
 در زمان، آن در. ستيز يم مرگ با دائم يگفتگو كي در گرفت قرار

 گفته مرگ، دربارهء استادانه ست يتأمل كه) 1» (نوشته -واريد« مجموعهء
 يبرخ كه بود يا مجموعه آغاز نيا و» شدم رهيچ تو بر من مرگ،: «بود

 دوستانش از يكي به هيژوئ ماه در. ست او شعر يدفترها نيباتريز معتقدند
 دفتر نيآخر كه باشد داشته وقت آنقدر« كه است نيا شيآرزو بود گفته

 ار او جسمش دارد احتمال كه دانست يم شيدرو». برد انيپا به را شعرش
 به يجراح عمل يبرا كه بود آن از يريجلوگ يبرا درست و كند رها
  :بود نوشته يروز. رفت كايآمر

  مادرم نان يبرا روديم دلم«
  قهوه يبرا
  مادرم نوازش يبرا و
  هرروز يكودك از
  روميم باال روزها شانهء بر
  كشميم قد و
  بمانم زنده كوشميم و

   مردم اگر چون
  )2» (مادرم اشك از برميم خجلت

 روا او ملت به كه) 3» (يعدالت يب« و عذاب و رنج ،ياجبار ديتبع
 با مصاحبه در يزمان. افتين اميالت هرگز كه بود ژرف يزخم اند داشته
 آنكه مگر ست،يز توان ينم وطن فقدان از يناش زخم با: «بود گفته لوموند
 اعراب و يلياسرائ انيهودي يعني ،»تيواقع دو« نيب يمتوازن يستيهمز
 مستقر كنند، محو صحنه از را يگريد توانند ينم كيچيه كه ينيفلسط
 ست، ها ينيفلسط ريناپذ درمان يماريب د،يام: «گفت يم قاطعانه يو». شود
 يآر». يقربان نه ميباش قهرمان نه آن در كه يعاد يزندگ كي به ديام
 و جسم به ست يدائم جنگ اعالم« خود كه يلياسرائ اشغال رغم به د،يام

  ».درختهامان و هامان خانه به اهامان،يرؤ به جانمان،
 شده زاده البروه دهكدهء در 1941 مارس 13 در كه شيدرو محمود

 با همزمان. شد ديتبع به ريناگز 1948 سال در اش خانواده با همراه بود
 خاك با دهكده و رانيو يكل به دهكده يها خانه ل،ياسرائ دولت ليتشك
 يجزئ به گريد آنجا اما بازگشتند، انهيمخف آنها بعد سال ك. يديگرد كساني
 عكا كينزد "دهيجد" دهكدهء در لذا و بود شده بدل يهودي دولت از

 از متشكل ستيكمون حزب به كه بود ساله 20 شيدرو. شدند مستقر
. ياجبار اقامت به محكوم و شد ريدستگ چندبار. وستيپ اعراب و انيهودي

 سپس و قاهره مسكو، در اقامت به كه تگرف شيپ ديتبع راه سرانجام
  .ديانجام روتيب

 راه باز شيدرو محمود ،1982 سال در لبنان به لياسرائ تهاجم با
 دو يعني 1995 در باالخره و سيپار تونس، قاهره، به و داد ادامه را ديتبع
 يدارا را اسلو توافق يو. ديرس اهللا رام و غزه به اسلو توافق از پس سال
 از يو كه شد باعث و بود كرده يابيارز فراوان ضعف قاطن و ها نقص
 يلياسرائ مقامات. دهد استعفا نيفلسط بخشيآزاد سازمان ياجرائ تهءيكم

 يبرا 1996 سال در بار نينخست برود، فايح به كه دادند اجازه يو به دوبار
 در دوم بار و يلياسرائ عرب سندهينو ،يبيحب ليام جنازهء عييتش در حضور
 ستين آور شگفت. اريبس يتيجمع حضور در يشعرخوان يبرا 2007 سال
 وزن به كه) 4» (محاصره در« عنوان تحت شاعر نيا آثار از يكي كه

 ستيل گاِرت توسط 2005 هيژانو در است حساس اريبس  صدا وآهنگ
  .است شده اجرا يقيموس با) 5( ييكايآمر آهنگساز

 يامر استيس« ينيفلسط كي يبرا كه بود معتقد شيدرو محمود
 كه دهد يم امكان شعر. است ركيز شعر اما: «افزود يم و »ست يوجود
 نيا و وزن استعاره، هءيپا بر شعر. كرد گردش متعدد احتماالت نيب بتوان

 اها،يرؤ ،يزندگ زين و ند،يبب را نمودها يسو آن كه خاطر دغدغهء
 دشمن تنها. تاس استوار نديبب را(...)  نيباتريز و نيبهتر و... توهمات

 حيمس تيشخص كه ستين يتصادف طور نيهم.» است نهيك شعر يقيحق
 او كه دهيا نيا با و دارد رحمت و عشق از كه يگفتار با« ،»ينيفلسط نيا«

 محمود نظر به. داد يم قرار ريتأث تحت را شاعر) 6» (است كلمه همان خود

 التيكتش) كيستماتيس( مند نظام فيتضع در لياسرائ يكور ش،يدرو
 يخودكامگ« الت،يتشك نيا يتوجه يب و اهمال و نيفلسط مختار خود

 يياستثنا باالخره و يمحل يكتاتورهايد وجود متحده، االتيا» جهانشمول
 آن علل نهايا است، برخوردار آن از يالملل نيب حقوق در يهودي دولت كه
 حماس مانند» عقبگرا« و خواه تيتمام يها جنبش كه ست ييقهقرا ريس

 يكل طور به و عرب جهان در كه بود نيا يو برداشت. آنند مظهر نيفلسط
 تا اند داده هم دست به دست روهاين« غرب، در زين و اسالم، جهان در

 اما است، گذار مرحلهء كي نيا كنند، ديتشد را ها تيهو برخورد و شوك
  ».است يتراژد در غرق حاضر زمان

 رام در گاه و بود) اردن( عمان در گاه رياخ يسالها در شيدرو محمود
 كه كرد يم منتشر را الكرمل هينشر آن در كه يشهر) يغرب ساحل( اهللا
 نيب يفرهنگ اناتيجر به يا ژهيو توجه و بود كرده سيتأس روتيب در خود
 اش خانواده... (برند يم اهللا رام به عمان قيطر از را كرشيپ. داشت يالملل
 يم دارند اقامت امروز لِياسرائ درداخل كاع شهر يكينزد يا دهكده در كه

 داريد امكان نيفلسط مردم يبرا چون يول شود دفن آنجا در يو خواستند
 يسو از يو بزرگداشت. شد سپرده خاك به اهللا رام در نبود مزار از

 يالملل نيب سطح در و عرب جهان و نيفلسط مردم و خودمختار التيتشك
  .)م. بود رينظ كم

 انتشارات در ژهيو به شده ترجمه فرانسه به او از يوانفرا يها كتاب
 آنچه از« شده منتشر او از كه يكتاب نيآخر. بعد به 1994 از» سود اكت«

 يادآوري را كتاب دو نيا نيهمچن.  است) 2006» (مخواه پوزش يا كرده
 عنوان تحت» 1982 تا 1966 يشعرها« او اشعار از يا دهيگز: ميكن يم
 مجموعه« يسر از جلد كي و) ينويم انتشارات» (گريد سال كي فقط«

 اشعار و است تنگ مانيبرا نيزم« عنوان تحت ماريگال انتشارات» شعر
 نيمبارز يمخف انتشارات در شاعر نيا آثار شيپ دهه چند از». (گريد
 آمار به بنا اكنون هم. است شده منتشر يعلن اتينشر در گاه و يرانيا

 موجود يفارس به نثر، به اي شعر به ،يو از كتاب 10 رانيا كتاب يخبرگزار
  .)است

  
  مترجم يها ادداشتي

 ـ واريد" اي "نوشته ـ واريد" يفارس به را معادلش كه هيجدار ،يعرب در ـ1
 .Murale يفرانسو به و اند گذاشته "هيواريد" يبرخ و "نبشت

 دهكر نقل ينجف ينيام يعل خوب مقالهء از ناًيع را شعر نيا ترجمهء ـ2
  :ميا

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2008/08/080816_an-aan-

darwish.shtml  

 و يطرف يب« تا گذاشته ومهيگ در را» يعدالت يب« واژهء لوموند ـ3
  !باشد كرده تيرعا را»! ينگار روزنامه تهيويابژكت

 خانهء و مايماكز آلفا انتشارات شناس، حق تراب از يفارس به ترجمه -4
  2006 سوئد، – گوتنبرگ اتيادب و هنر

5- http://mahmoud-darwich.chez-alice.fr/etudes/etat_siege.html  
 كلمه و بود كلمه ابتدا در: «وحناي ليانج هءيآ نينخست به است اشاره - 6
  ».بود خدا كلمه و بود خدا نزد
  

  »باشد سريم مانيبرا كه آنگاه ميداريم دوست را يزندگ زين ما«

  

 ساختهء است مستند لميف كي گفتار ترجمهء ديآ يم ريز در نچهآ
 در شيدرو محمود با ست يا مصاحبه كه ريما آسل ژان يفرانسو نماگريس
 از شعر دو يفرانسو ترجمهء از ييبايز دكلمهء با همراه) نيفلسط( اهللا رام
 به. رك: (تئاتر هنرمند يعطائ يجنت يبه خانم توسط يو

http://www.protection-palestine.org/spip.php?article6488(  

  
 يزندگ اهللا رام در كه بزرگ يشاعر است، شاعر شيدرو محمود

 و نيفلسط خودمختار يها نيسرزم تمام مانند ز،ين اهللا رام در. كنديم
  .ديكن يم احساس را يواقع يجنگ جنگ، يسو به ريناگز يحركت ل،ياسرائ
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  :)شعر كي دكلمهء( 
  باشد سريم مانيبرا كه آنگاه ميداريم دوست را يزندگ زين ما
 اي يا مناره بنفشه يبرا آندو نيب و ميكوب يم يپا رقص به د،يشه دو نيب

  ميافراز يم بر ينخل
   باشد سريم مانيبرا كه آنگاه ميداريم دوست را يزندگ زين ما
 نيا و ميدار برپا شيخو آنِ از يآسمان تا مييربا يم ينخ شميابر كرم از

  ميكش حصار به را كوچ
  .بايز يروز چون ديدرآ ها كوچه به اسمني تا مييگشا يم را باغ يدرها و
   باشد سريم مانيبرا كه آنگاه ميداريم دوست را يزندگ زين ما

  ميدرو يم ها كُشته و ميكار يم پردوام ياهانيگ مينيگز اقامت كه آنجا
 نقش ههيش رگاهگذ خاك بر و ميدم يم ها دوردست و دورها رنگ ،ينا در
  ميزن يم
  .مينگار يم ها سنگ تك تك بر را شيخو نام
  كن روشن ياندك و ايب كن، روشن را ما شب آذرخش يا
  ... باشد سريم مانيبرا كه آنگاه ميداريم دوست را يزندگ زين ما

*****  
  :شيدرو محمود سخنان

 يم كه است معتقد آن، تياهم زين و شعر ييبايز ليدل به ديشا شاعر،
 با را ياليخ و رموجوديغ يياهايدن دهد؛ انجام بخواهد يهركار زبان با تواند
 يم آورد؛ دست به هم را يروزيپ زبان يروين با تواند يم ند؛يافريب زبان
 يهنر يا رابطه ينيشهرنش و ينينش كوچ نيب افسانه، و تيواقع نيب تواند
 در نه و استعاره و پندار مجاز، چارچوب در نهايا همهء اما كند؛ برقرار
  .يواقع امكانات عرصهء

 دوشش به يفيوظا مشخص يخيتار اوضاع علت به ينيفلسط شاعر
 نيا از يكي مثال، يبرا. ستين شاعر فيوظا از شهيهم كه شده گذارده
 مكان به ا،يجغراف به خ،يتار به ،يشناس باستان به كه است نيا فيوظا

 گذشته، يعني زمان عناصر با دارد فهيوظ. بپردازد (Toponymie) يشناس
 رابطه اند شده روبرو يگسستگ و يشكستگ با نيفلسط در كه ندهيآ و حال

 داشته توجه خود تيفرد به ديبا كه چنان كند؛ برقرار يعيطب باًيتقر يا
 نيب ديبا او. اش يعيطب و يعاد مشكالت و يانسان فرد به يعني باشد
 گذاشت هم دركنار را ها آن بتوان اول نگاه در است ممكن كه يعناصر

 همزمان درست و كند آزاد را خود خيتار فشار از ديبا آورد، وجود به ونديپ
 نثر رايز كند تيحما نثر دربرابر شعر از ديبا. باشد خيتار از يجزئ خود آن با
 با ديبا ينيفلسط شاعر. است تواناتر ايقضا اثبات در جدل و بحث يمعنا به

 تراكم و انبوه نيا من نظر به اما. كند نرم جهپن و دست فراوان يها پرسش
 يبعد يحد تا او شعر به رايز باشد او سود به است ممكن اناًياح فشارها
  .بخشد يم يحماس

 نه اش ساده يليخ مفهوم به يآزاد خاطر به كاريپ و يلياسرائ اشغال
 به گاه، ن،يهم و مستمر؛ و يطوالن ست يا مرحله بلكه كوتاه، يا مرحله

  .زند يم لطمه يشعر نايب
 ينژاد ،يفرهنگ يمعنا به اش، عيوس يمعنا به) سميپلورال( يچندگانگ

 يستيونيصه يانحصارگر با ما كه يكاريپ به كه ست يزيچ اش، ينيد و
 بتواند يكس كنم ينم گمان. بخشد يم بزرگ و يانسان يمعنائ ميدار
 كه است ليدل نيا به و بخشد تحقق يانحصارگر نيا هءيپا بر را تشيهو
 كوشد يم كه كنم يم رد را لياسرائ يعني مقابل طرف تالش همواره من

 و بداند خود آنِ از منحصراً را آن زبان و آن خيتار و آن خاطرهء و نيسرزم
 با وندشيپ و او خيتار شناختنِ تيرسم به و يگريد با گفتگو امكان هرگونه

  .بدارد دور دسترس از و كند انكار را نيسرزم نيا
 نيفلسط ملت به كه ياجتماع ضربهء نيتر بزرگ كه ميبگو توانم يم
. ست ينيفلسط شهر ينابود اي حذف همانا آمده وارد 1948 سال در

 باز ايدر به رو آغوششان كه هستند ييشهرها نيفلسط عمدهء يشهرها
 سال در حالت نيا. است گشوده يانسان يجهان ابعاد و فضا به يعني است،

 ينم. شهر بدون ميهست يا جامعه ما اكنون هم و شد بودنا يكل به 1948
. ميهست كلمه معاصر و مدرن مفهوم به شهر يدارا ما كه كنم ادعا توانم
 كه را آنچه ميتوان يم كه است مانيايرؤ در و دارد وجود خاطره در ما شهر
  .ميكن مرمت شكسته خمانيتار از

  

  :)شعر دكلمهء( 
 همانند يكسان به تا نشستند يم گفتگو به امواج با آنجا] انيديتبع... [
  . نصرت طاق ريز به گردند يم باز نبردها از كه شوند
  .نفرستادند بدانجا هودهيب هرگز را ما و نبود هودهيب هرگز ما يها دگاهيتبع

 كه است زندگان بر. فسرد خواهند آنجا در يمانيپش بدون مردگانشان
  نند؛يبنش سوگ به را باد آرامش

  كند يم چه آنان اكنونِ به گذشته كه ننديبب را؛ ها پنجره گشودن داموزنيب
  .را آنان درون شكستهء خزف بشنوند دشمنان مبادا آرام آرام نديبگر و

 انتيخ رغم به است، باتريز خانه راه از خانه رايز ديداشت حق شما دان،يشه
  .ها گل
 چه است ديعتب ديتبع و... شوند ينم گشوده دل آسمانِ به ها پنجره اما
  .آنجا چه نجا،يا

  .نشد يسپر بطالت به دهامانيتبع و مينرفت ديتبع به هودهيب هرگز
   نيزم و
  رسد يم ارث به

 .زبان چون
*  

 گهگاه وزد يم نيفلسط بر كه يا وقفه يب طوفان در كه ديا گفته شما
 sieste) يوجود يا لولهيق اي كوتاه يخلوت به ديده يم اجازه خود به

existentielle) ست؟يچ منظورتان. ديبر پناه  
 لولهءيق نيا يبرا يلحظات كوشم يم همواره من كه است نيا منظور ـ
 ابم،يب مينام يم شيخو با گفتگو را آن كه يخلوت نيا يبرا ،يوجود
 يا دهيفا چه ماند، يم چه شعر از نكهيا و رميبگ پرسش به را شعر تيماه
 از را آنها كوشم يم كه ييها پرسش تمام و ابدي يم تحول چگونه دارد،
 دوش بر كه يلحظات سازم؛ رها يكنون يخيتار لحظهء ،يكنون لحظهء فشار

 شاعر كه شود يم آن از مانع كه يطور به كند يم ينيسنگ استعاره
  .برد بسر را خود يعيطب يزندگ ينيفلسط

 پاسخم كنم، يم چه خلوت و لولهيق لحظات نيا در كه ديبپرس اگر
 پس كه دهم يم قرار كيزيمتاف ييها پرسش دربرابر را ودمخ كه است نيا
 يانسان جوانب هءيكل زين و ست؟يچ عشق از پس مرگ، از پس ،يزندگ از

 همانا كه مبرم مسألهء نينخست به تنها ستين آماده شهيهم كه يشخص
  .بپردازد است كلمه سادهء مفهوم به يآزاد

 در ،يكنون زمانهء در جهان، در كه است آور شرم ميبگو خواهم يم
 كلمه سادهء مفهوم به خود يآزاد از كه باشد يملت هنوز كمي و ستيب قرن

 احساس ميبتوان كه ميابي دست يا لحظه به كنم يم آرزو. است محروم
 به ميدار حق هم ما. ميهست محروم مالل احساس از يحت ما. ميكن مالل
  .مالل

 كه است نيا گمانم بخشد؟ يم يآزاد شعر ايآ: پرسم يم خود از گاه
 حق يشاعر اي يفرد چيه... است شده آزاد كه كند يم الهام شاعر به شعر
 جامعه و ستندين آزاد گرانيد كه يزمان تا كند احساس آزاد را خود ندارد
 يزمان تا باشم آزاد من ندارد امكان كه است نيا من احساس. ستين آزاد
 جامعهء كه يزمان تا باشد ادآز من هنيم ندارد امكان. ستين آزاد هنميم كه
 آزاد آن در فرد كه يزمان تا باشد آزاد جامعه ندارد امكان. ستين آزاد آن
 يزمان من يآزاد حد نيباالتر كه ميگو يم يمجاز شكل به من. ستين

 شوم ينم آزاد نيفلسط از من اما باشم، شده آزاد نيفلسط از من كه ست
                                                              .  باشد نشده آزاد نيفلسط كه يزمان تا

  :مترجم ادداشتي
 يفرانسو ةترجم به توجه با گرفته، صورت لميف يعرب متن از ترجمه

 محمود اشعار ةنيگز از برگرفته شده دكلمه كه هم شعر قطعه دو. آن
  :سيپار مار،يگال چاپ است شيدرو

Mahmoud Darwich, La terre nous est étroite et autres poèmes, 

Traduit de l'arabe par Elias Sanbar, Editions Galilimard 2000, p. 

227 et 236.  

*  
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  محصص هم رفت

پرداز و نقاش نامدار معاصر ايران در روز پنجشنبه  اردشير محصص طرح 
سال است  50يش از اكتبر گذشته در نيويورك درگذشت. ب 9مهر /  18

رسد و  هاي محصص در مطبوعات ايران و جهان به چاپ مي كه طرح
شود. محصص با نشريات  تحسين بينندگان ايراني و غيرايراني را موجب مي

معتبر اروپائي و امريكائي همكاري مستمر داشت و چندين مجموعه از 
انتشار  هاي او به صورت كتاب و آلبوم در كشورهاي اروپا و آمريكا طرح

نظران محصص را از جملة  يافته بود. بسياري از منتقدان و صاحب
شناختند. در مرگ او و  پردازان و كاريكاتورآفرينان بزرگ زمانة ما مي طرح

هنرمندي "با ياد او، گروهي از اهل نظر و انديشه و قلم ايران، محصص را 
انستند؛ د "از دودمان عادالن و بيداردالن و ترقيخواهان و نوآوران

خاموش و بي اعتنا و بيخيال از كنار تالطم و هياهوي  "هنرمندي كه 
شايست  بايست و مي زمانه نگذشت و اين چنين بود كه هر آنجا كه مي

هاي قلم او  فرياد خشم بر آوردند و  آواي همدردي  ها و رنگ ها و نقش خط
  ."سرودند. با زمان و در زمان خود زيست 

اردشير محصص در فضائي آكنده از اندوه همدلي  مراسم تشييع و تدفين
اكتبر با شركت عدة  25آبان /  4وگرمي همدردي، در صبح روز شنبه 

بسياري (دو سه صد تن) از دوستان او در نيويورك برگزار شد. در مراسمي 
، پيش از تشييع محصص در مانهاتان "كرست وود"كه در تاالر متوفيات 

وكلين انجام شد نخست سارا نجومي از بر "وود گرين "تا گورستان 
محصص سخن گفت و سپس پيامي كه در مرگ برادر، ايراندخت و 
داريوش محصص، به نام خود و  خانوادة خود فرستاده بودند خوانده شد. 
پس از آن، پروفسور استانلي فان، پزشك معالج و دو تن از پرستاران او 

مدردي و تسليت احسان سخن گفتند و آنگاه حورا ياوري ـ كه پيام ه
يارشاطر  و بنياد دانشنامة ايرانيكا را نيز قرائت نمود ـ  و بهروز معظمي به 
سخن پرداخت و از محصص، دوست، هنرمند و انسان گفت. درين مراسم، 
پيام همدردي انجمن آسيائي به دو زبان فارسي و انگليسي نيز قرائت شد. 

زار محصص نيز بهرام رحماني و بروكلين و بر  م "وود گرين"در گورستان 
ناصر پاكدامن به مناسبت، و اين بار به فارسي، سخن گفتند. آنچه در زير 

آيد متن كامل نوشتة ناصر پاكدامن است كه چكيدة آن، در آن روز و بر  مي
  آن مزار گفته شد 

  

  اردشير محصص

  )2008اكتبر  9ـ  1938سپتامبر  9/  1387مهر  18ـ  1317شهريور  19(

  
  ناصر پاكدامن

 
 

در چنين روز و در چنين مكان، بر مزار دوست، چه بايد گفت؟ چه گفتني 
ماند؟پس خاموشي و دم فرو بستن! سرگشته و سر در گريبان:  مي

 ؟"خواهم بگويم / زبانم در دهانم الل بسته است دانم چه مي نمي"
دردها و ها، شاديها،  و يا يادها را بر زبان آوردن، از آغاز گفتن: خنده

شگفتيها را در ذهن و ذهنها زنده كردن. به تكرار پناه بردن. دوباره گفتن و 
باز هم گفتن. خاموش نماندن؛ و خاموشي را با يادها و يادآوريها به پاسخ 

 نشستن!
خاموشي شكست از غم و درد و اندوه است. پس گفتن: گفتن اينكه 

. "چهلي ها"ود. ب "نسل روشنفكران و هنرمندان دهة چهل"محصص از  
ملي كردن "آنها كه در نوجواني با شورو شوق، اميدهاي روزها و ماههاي 

را زندگي كرده بودند و سپس هم جواني را در تلخي و خشونت   "نفت
مرداد گذرانده بودند و اكنون كه  به  28سالها و ماههاي پس از كودتاي 

مي سرودند، نوشتند، برخي  رسيدند، برخي مي حول و حوش دهة چهل مي
آفريدند.  رفتند و ديگراني هم نقش و طرح و تصوير مي برخي به صحنه مي
نشينان بودند اما اكنون ديگر جملگي چنين نبودند و. در  برخي از پايتخت

كردند.  اهواز و اصفهان و تبريز و مشهد و رشت و و و زندگي و فعاليت مي
ميان ايشان هم برخي محفلي داشتند و بسياري هم چنين نبودند. در 

شاعراني بودند و هم نويسندگاني. اما نمايشنامه نويس و بازيگر تئاتر و 
ساز و و و هم بودند. شايد به ندرت از  نقاش و عكاس و پيكرهپرداز و  طرح
شدگان درين و آن گوشة  رفتگان و بسياري، اگر نه جملگي،از پرورده فرنگ

نه در فرهنگ و هنر جهشي اصيل و چندگو "چهلي ها"همان آب و خاك.
معاصر ايران پديد آوردند. با اينان فرهنگ و هنر ايران ديگر شد و با 

، كم "چهلي ها"مرداد فاصله گرفت.  28سرخوردگي و افسردگي فرداهاي 
و بيش همزمان فعاليت فكري و فرهنگي خود را آغاز كرده بودند بي آنكه 

سو و نه همگون. گروهها الزاماً گروه واحدي را تشكيل دهند.  همزمان و هم
در  "بازار ويژة هنر و ادبيات"و يا نشرياتي چون  "طرفه"و محفلهائي چون 

در اهواز و ...  و  "پرچم خاورميانه"در اصفهان و  "جنگ اصفهان"رشت و 
كساني كه ساعدي، گلشيري، شاپور، مفيد و مميز و طاهباز و نادر 

  ابراهيمي از آن جمله بودند.
زمره بود. از آغاز دهة چهل، طرح و طراحي او در  محصص هم از آن 

ها مقام خاص و ممتاز خود را  نامه ها و ماهنامه ، هفتهها صفحات روزنامه
پردازي، همراه با  اندازي و تصوير يافت. راهي تازه در مسير  هنر مدرن طرخ

                  پيامي تلخ و بيداردالنه و فراخواني به زهرخند و پوزخند و ريشخند.          
ها، اگر نه  محصص، تنها اين نبود كه در زندگي خود و در بسي زمينه  

هاي آغازيني  نخستين كه از نخستينها بود. آغازگر بود و بنيانگذار. از نقطه
  آفريند.  كه امتداد خطها را مي

ها و كتابها  امهنخستيني كه طرح و طراحي دوران جديد را به صفحات روزن
به كاريكاتورهاي تجارتچي و  "مالنصرالدين"برد. از طرحها و كاريكاتورهاي 

و  "باباشمل"و  "توفيق"و  "ناهيد"و  "االرض حشرات"بناني و صفحات 
رسيده بوديم كه محصص ما را از  ستاينبرگ  "چلنگر"و  "حاجي بابا"
)Steinberg) و سينه (Siné) و هانري (Henryر () و توپوTopor و ديگران (

و ديگران خبر داد. ديگر آن خطها كه از اوايل قرن بيستم بر قلمها و 
موها و مدادها ، راست و كج و بريده و مستقيم و مورب و منقطع روان  قلم
هاي ما رسيده بود. او بود كه چنين كرد. پيش ازديگران  و  شد، به ديده مي

  بيش از ديگران.
و از قلم و براي قلمش زيست. نقاشي و طراحي نخستيني بود كه با قلم 

حرفة اصلي او بود. ازين راه و درين راه بود كه زندگي كرد. تا آن زمان، 
كشيدند مي بايست ممر معاش ديگري دست  نوشتند و مي همة آنان كه مي
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كردند تا سپس، در كنار آن و به  يمن آن، بتوانند به كار اصلي  و پا مي
ت كه همواره خود را نويسنده دانست، هرگز نتوانست به خود بپردازند. هداي

حاصل كار خود اتكائي داشته باشد و تالشش درين زمينه جز بيحاصلي 
، ديگر كم كم تك و توك كساني 40اي نداشت.  اكنون در سالهاي  نتيجه

كوشيدند كه قلم را پيشة خود كنند و فقط باقلم  بودند كه سرسختانه مي
قلم خود زندگي كنند. محصص هم در كنار شاملو و  خود و از حاصل كار

اي زندگي كردن. حتي  سپهري از جملة اين نخستينان بود. همواره حرفه
اي  همت آزاد. و اين، يعني سراسر وقف هنر خود بودن. و آن را تنها  حرفه

و اصليترين كار خود دانستن. تن به سازش ندادن. و جامعه را به چالش 
شة من است و همين و ديگر هيچ. زمانه بايد اين بدعت خواستن كه اين پي

  پذيرفت. كه پذيرفت. را مي
هاي صبح تا دير ديرهاي شب. يكسره در  محصص بود و كارش. از سپيده

آفريد: خطاب از  نوشت، نقش مي بند آفريدن نقش و نقشها: نامه هم كه مي
ز شده بود و گوشه اي، باال يا پائين، چپ يا راست و يا از آن ميان، آغا

سطرها، بلند و كوتاه و گاه خميده و گاه با انحناء، در سطح كاغذ نظمي از 
بينظمي پديد آورده بود: نقش بود. نشاني روي پاكت هم نقش بود و طرح. 

شد و نمي بايست دور انداخت! محصص همه جا و در همه  پاكت را نمي
نخست، همه چيز حال، سراسر كار بود.كاري متنوع و گوناگون!  در نگاه 

هد: آن نقطه حاصل حركت ناخواستة  د نشان از خودجوشي و بالبداهگي مي
قلم يا آن خط رهاشده در آن ميان و در آن كنج!  و تأمل بعدي است كه 

ها و جايگيري  اين سبكبالي خطها و سبكباري نقطهكه  كند  روشن مي
سته است. هر سياهيها بر سفيدي كاغذ از انسجام و استحكام در كار برخا

چيز در همان جاست كه مي بايست مي بود. همه  چيز، انديشيده و نه 
  هيچ چيز، خودانگيخته.

دانم اين سرعت در كار  و اين استحكام همراه با چه سرعتي در اجراء! نمي 
ها برده بود و يا همكاري با روزنامه ها بود كه كار او  بود كه او را به روزنامه 
كشيد. ديگر كشيده بود:  د. به چشم بر هم زدني ميرا سرعت بخشيده بو

اينجا بركشيده از خطي و خطهائي. آنجاي ديگر، حيات يافته بر زمينة 
بريده ـ چسبيده هاي نقشها و حرفها و رنگهائي برگرفته ازين و آن گوشة 

پستال و آگهي. كاله خود، زره، شمشير،  آن عكس و يا از آن باسمه و كارت
نويسي هاي كتابهاي چاپ سنگي، كنارة  بته، حاشيهگل، گل و  دسته

هاي كهنه و گراورهاي آگهيهاي تبليغاتي و  هاي روزنامه مينياتورها، كليشه
همة خطها و نقشهاو رنگهاي ديگر در طرحهاي محصص به بازي گرفته 

  آوردند. شدند و فكرها و حرفها و نجواها و فريادهاي او را به زبان مي مي
هاي  ها و ماهنامه بود كه حاصل كار او به صفحات روزنامه ديگر دير زماني

معتبر ايران و جهان راه يافته بود و به اين و آن مناسبت هم، چه در ايران 
و چه در ديگر كشورهاي جهان، ستايش و تمجيد صاحبنظران و منتقدان 
نامدار را برانگيخته بود. شگفت اينكه چنين امري هرگز غرور و كبر و 

توجه نبود اما به هيچ كار  در او راه نداده بود. به هيچ كار خود بي نخوت را
نگريست. هيچ چيز  خود هم غره نبود.  در هر كاري به نظر نقد و انتقاد مي

تمام نشده بود. طرحهايي را كه از مصدق در محكمة نظامي كشيده بود، 
از كه كدام خوب است و كدام كمتر خوب! از كدام رضايت بيشتر دارم و 

، به او اطالع "بهترينها"كداميك كمتر!  زماني كه انتخاب خود را، از ميان 
هاي  داديم، برخي را نپسنديد و شايستة چاپ ندانست! درين بازبيني

كرد. و  آمد كه طرحهاي خود را ويرايش مي نقادانه، چه بسيار پيش مي
شد. طرحهاي  گشا مي درين ويرايش، تسهيالت دستگاه فتوكپي مشكل

را با  "ويرايش"رسيد، همه نشانة اصالح و سفيدي  توكپي شده كه ميف
  خود داشت. 

هاي خود  خواند و از خوانده ناپذير بود. همواره مي محصص كنجكاوِي پابان
از توپور "، "سينه چه شد؟"پرسيد:  كرد. همواره مي گفت و بحث مي مي

ي گويا به نمايشگاه طرحها "، "آدمهاي تازه كدامند؟"،  "چه خبر؟
)Goyaخودزندگينامة سينه جلد ديگري پيدا نكرده است؟ "، ") رفتيد؟" ...  
محصص با هنر و جهان و زمان خود بود. و درين گفت و گوي دائم، ايراني  

مانده بود. جهاني شده بود.  محصص عبور از تقليد بود و حصول به گفت و 
و سخنهاي بي در  گو. از تقليد در گذشتن. با جهان بودن. گذر از آن حرف

. نه غربي، نه شرقي. جهاني، انساني. امروزين. اينجايي، "غرب زدگي"و پيكر
آنجايي. هميشگي. جاودانگي!  محصص پاسخي به آن پرسش بود كه 

و بيهوده نبودكه چنين عنواني را در فرانسه  "توان ايراني بود؟ چگونه مي"
ي او فراهم آورده بودند؛ اي از طرحها بر كتابي گذاشته بودند كه از مجموعه

  كتابي كه  محصص به خسرو گلسرخي و رحمان هاتفي اهداء كرده است.
دنياي محصص، دنيايي تنيده از خطي و آويخته به خطي. كه از هر كجاي  

بخشد.  آيد تا همه شود. خط است كه صفحة كاغذ را هستي مي هيچ مي
. آورد  را ميسفيدي، نيستي است. خط است و نقطه و تقاطع كه هستي 

اعتنا و از كنار گذشت. آنهم  توان بي اكنون ديگر زمان انديشيدن است. نمي
باراند،  گونة در سجده بر جهان ما مي اي كه محجبات بادمجان با طياره

تيمساري كه پابريده، نشسته بر چرخ معلوالن، نشانها بر سينه و پرچم 
از خرد و كالن، روان و خندد. تودة مردماني  پيروزي بر دست، شادمانه مي

هاي  حيران در زير آسماني بي ابر و بي خورشيد. چهرة زني از پس ميله
زندان و يا پنهان در البالي عمامة شيخي خندان. دستها و پاهايي كه گوئي 
به سم ختم شده اند و يا از فرط باريك و باريكتر شدن به نازكي سيم 

حتشم و جالد ملبس به اند. چهرة عاري از چشمان سلطاني م رسيده
اي بي سر و سرهاي بريده و خندان. پيكر خميدة ه سرداري امير . تن
فيروزها. دلقكهاي سيرك. بندبازان. مصدومان.  ها. حاجي تيرخالص خورده

هاي  ها و بيرق به دستها. و قربانيان جوخه قهرمانان ورزشي. نشان به سينه
زنجيرماندگان. مشتي كه به  هاي آدمسوزي. در زنجيران و در اعدام و كوره

  اعتراض، بسته مانده است. و خندة پيروزي. و حرمت خشم و فرياد.
شاهد بيرحم و بيدار تغيير است، بي آنكه   محصص خبرنگار دنياي ماست.  

هرگز مسحور تغيير شود: كشف حجاب البته كه خوب است اما مواظب 
شود با آن  ك ميباشيم كه همينكه تبديل به تشريفات شد مسخره و مضح

هاي دوخته به دوربين. و قهرماناني كه  كالهها و مانتوها و دستكشها و ديده
اند تا شادي پيروزي را جاودانه كرده باشند.  اين چنين است كه  رديف شده

نمايد. در طرح و نقش محصص، همه چيز در لرزه  همه چيز عاريتي مي
ند  بر همه چيز سايه توقف. پوزخند و زهرخ است و محكوم به حركتي بي

پوشها را  مرها و اونيفو چياندازد و ناظمان و حافظان و حاكمان و تشريفات مي
نزاكتي و قساوت و حقارت  كشاند. محصص همة بي ادبي و بي يمبه پرسش 

و مراسم و مرسومات را نشان مي داد. با   "تشريفاتها"و خشونت رسميتها و 
محابا و  بزك. و البته همواره بي عرياني و بي زر و زيور. بي تزئين و

انداخت و همين بود كه  مالحظه. و همين بود كه ترديد به دلها مي بي
گيري از نظم مستقر پيش  شد و تا شك و فاصله آورد و پيام مي لبخند مي

  رفت.  مي
چنين بود كه از البالي خطها و نقشهاي محصص، واقعيت رسمي آب 

شد. ديگر ابهت و عظمت رفته  وچك ميچروكيد و كوتاه و ك رفت و مي مي
بود و حقارت بود كه مانده بود. تشريفات و رسميات كالهبرداري، افسانه و 
تخدير است تا مردمان افسون شوند و در خواب روند. افيون ذهن. محصص 
ضد افيون بود. خط و نقش او داروي ترك اعتياد بود: خماري و منگي را 

   آورد. زد و هشياري مي كنار مي
ماند و نماند.  محصص نوآوري بود. نو بود. تجديد بود. قلمي بود كه آرام نمي

هر زمان از سويي و به سبكي و در تغيير. گوناگوني و چندگانگي در كار و 
انديشيها و  يگانگي در نگاه. و در ميانِ درگيري با سياهي خرافه ها، خشك

او، همه چيز در تعصبات. دنياي محصص، دنياي عرف و عرفيات است و با 
پرسش است و هيچ چيز ثابت و مقدس نيست. محصص دعوت به 

  شكني بود. عرف بود. آزادگي بود. تجدد بود و جديديت. سنت
محصص، تبعيدي بود هرچند به تبعيد نيامده بود. اما تبعيد انتخابي 

گزيند. تبعيد دورافتادگي  از خانه و  نيست. تبعيد است كه تبعيدي را مي
ها و از  دگار و كوي و دوست و دشمن است و بريدگي از گذشتهياد و يا
هاي منتظر و متصور و ممكن و محتمل. تبعيد در دوري و بريدگي  آينده

زندگي كردن است. زيستن با درد بريده ماندن از گذشته و بريده ماندن از 
حال.  روشنفكر تبعيدي محكوم به زندگي در اين بريدگي دوگانه و 

نگرفته در اينجا. گذشته و  كن شده از آنجا و ريشه ر است. ريشهناپذي التيام
حال  در خطر فراموشي و نيستي. دست و زبان بريده. يادها  در بادها. 
حافظه سوخته. تن و جان از پوسته برون افتاده و پوست انداخته. لُخم. 

  آلود.  خون
تخت تبعيد تاالر تشريح است و روشنفكر تبعيدي، افتاده و بسته بر 

تشريح، در تالشي مدام است براي از ياد نبردن آرمانها و ارزشها و باز 
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نماندن  از آفرينش فكري و هنري. تبعيد روشنفكر، پيكار با اين فراموشيها 
و بريدگيها است. تبعيد روشنفكر، تبعيدي محتوم و ناخواسته است. تبعيد 

  ، اعتراض است و فرياد.  فريادي در تبعيد روشنفكري.
حصص در دور باطل تبعيد زيست. چه در آن زمان و چه در اين زمان. م 

روشنفكري درگير در واقعيتي آشنا و نا آشنا. ديگري از تبار روشنفكران 
 "شده روشنفكر مثله") Theodor Adornoتبعيدي، آنان كه تئودور آدورنو (

  نامد. زندگي با مثله شدگي و در مثله شدگي. فرياد مثله شدگان.  مي
حصص تبعيدي بود. و تبعيد هم طنز خود را دارد. تلخ و زهرآگين. چه در م

حيات و چه در ممات: با پخش خبر درگذشت محصص، شايعة خاكسپاري 
اين و آن روزنامه و  "انقالبي"محتمل او در ايران  بر زبانها افتاد و خشم

يايد يا نشريه و محفل از حكومتيان  را برانگيخت. كار باال و باالتر گرفت: ب
نيايد؟ مسئله اين است!  مجلس شوراي اسالمي به مذاكره نشست. 
مخالفان و موافقان از نمايندگان به بحثي طوالني پرداختند و گفتند و 
شنيدند. بحثي پرشور كه نه بحران اقتصادي كه جهان را در هم گرفته 
است همانند آن را برانگيخته بود و نه سقوط قيمت نفت خام كه همچنان 

يابد و نه هيچ مسئله و مشكل داخلي  يا خارجي ديگر. چنين  دوام مي
ها و سياهيها بود. جاي گرفتن  شايستگي تنها از آن آفرينندة خطها و سايه

آوردن يا نياوردن؟ "جسد بيجان روشنفكري تبعيدي، در خاك آباءو اجداد! 
و عليه آن مذاكرات طوالني و تاريخي و استدالالت له    "مسئله اين است!

تواند بيايد، اما  موافقان و مخالفان به اين تصميم داهيانه منجر شد كه مي
  انقالبيان!  تنها به مقصد گورستان ضد

محصص در زير خاك؟ نه، همچنان حي و حاضر! كه همچنان ناظمان و 
كشاند. مرده و زنده چنين  قزاقان و حاكمان و حكم گذاران را به پرسش مي

)، همچون توپور. ديروز Daumier، همچون دوميه (كند. همچون گويا مي
كند و فردا و فرداهاي ديگر هم چنين  كرد، امروز چنين مي چنين مي

  ايستد. خواهد كرد. دست بردار نيست. محصص باز نمي
  اكتبر 24آبان /  3نيويورك، 

 
  

  شعري برايت مي نويسم

  جيد نفيسي م                                                      

  

  شعري برايت مي نويسم 

  كه به هم پيوسته است: عشقچون كلمه ي 

  ش كه تو را در خود مي شويدعيناز چشمه ي جادويي 

  ش كه به تو لبخند مي زندشيناز دندانه ي شيرين 

  ش كه فتح ناشدني ست.قافو از قله ي گرد 

  

  شعري برايت مي نويسم 

  است: كه از هم گسسته  آزاديي چون كلمه

  دريايش مداز سربلندي 

  كوهستانش  الفاز سرسبزي 

  از فشاري كه ستون سه ركنش را خميده كرده 

  را در بر مي گيرد  ياتا  الفاز كمال چارحرفش كه از 

  و از جدايي پنج انگشتش كه يك دست را مي سازد.

  

  شعري برايت مي نويسم

  ريشه مي گيرد عشَقهكه چون  عشقاز 

  ود ريش ريش است.كه خ آزاديو از 

  1986ژانويه  15

  

  

  

  

  سه نگاه به عشق

  در سه اثر از سه نويسنده تبعيدي 

  

  سهراب رحيمي

  

در چند ماه اخير سه كتاب در باره عشق در خارج از كشور منتشر شده 
است كه نويسندگان آنها، هر يك اين موضوع را از نگاهي ويژه مورد نقد و 

سير تكامل عشق و  "در كتاب  زاده زمان جواداند. دكتر  بررسي قرار داده
در  مهدي استعدادي شادبه تاريخ عشق پرداخته،  "ورزي در جهان عشق

، اين "هاي فلسفي، عرفاني و ادبي) (خوانشي از متنمعناهاي عشق"كتاب 
در كتاب  اسد سيفموضوع را در بعد فلسفي مورد بررسي قرار داده و 

، به بررسي اين موضوع در "تبعيدعشق در ادبيات داستاني ايران در "
فرهنگ و ادبيات ايران، با اتكا به ادبيات تبعيد ايران پرداخته است. كار 
بررسي هر سه كتاب در چند صفحه دشوار است. من در اين نوشته فقط 

  ام به طور خالصه به معرفي اين سه كتاب بپردازم. كوشيده
  

يخ، در همه جوامع بشري غريزه جنسي از نيازهاي اساسي بشر در طول تار
بوده كه در همه اعصار، بخش وسيعي از ذهن انسان را به خود مشغول 

  داشته است.
نما تا انسان امروزي، تمدن بشري راه پر فراز و نشيبي را  از ميمون آدم

هاي ذهني انسان در اين  پشت سر گذاشته است. يكي از بزرگترين مشغله
ه است. پديده عشق رمانتيك يكي از روند، چگونگي رابطه زن و مرد بود

بزرگترين دستĤوردهاي انسان در اين زمينه است. عشق رمانتيك آغازي 
  كم تكامل يافت. ديگر بود در درك انسان از رابطه جنسي كه بعدها كم

غريزه جنسي در آغاز همراه غريزه توليد مثل بود، امري كه در همان سالها 
ي در كنار امر توليد مثل، راهي ديگر از همديگر تفكيك شدند و لذت جنس

  پيمود.
در نخستين جوامع تفاوت بين زن و مرد چندان برجسته نبود. از زمان 
پيدايش تمدن، مرد بر زن برتري مي يابد و از همين زمان تبعيض آغاز مي 
شود. زن به اقتصاد مرد قوت مي بخشد و توقعات جنسي او را برآورده مي 

برداري جسمي و جنسي قرار مي گيرد. در  ورد بهرهكند. به روايتي ديگر م
تمامي اين سالها، مذهب از بدو پيدايش خويش تا به امروز به اين فكر و به 

  اين نگاه كمك كرده و مي كند و حامي آن است.
با انقالب صنعتي و گسترش شهرنشيني، تحول اقتصادي و اجتماعي باعث 

ن نيز تغييري ايجاد گردد. در مي شود تا در وضع سنتي حاكم بر زندگي ز
چه امروز جسم و جان ما را آبياري مي كند، معتقدات و  آن"روند زمان، 

هاي فردي  درك و بينش ما از اين گذشته تاريخي و نيز تجربيات و آموزش
) اين 22ص -زاده (زمان "مان مي باشد. ما در محيط و اجتماع زندگي

اند و در حيطه زندگي  ي پذيرفتهگذشته را مي توان پذيرفت، چنانچه بسيار
سنتي، به سلطه مرد بر زن باور دارند. بر اين گذشته اما مي توان نقادانه 

ها را عيان كرد و از آن  نگريست و آن را به نفع امروز درآورد. آلودگي
  آموخت. 
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دنياي مدرن تنها خود را در اقتصاد و سياست و قوانين اجتماعي باز نيافت، 
مراه اين مقوالت بخش بزرگي از آن بود. مفاهيم اساسي مسئله زن نيز ه

هاي فردي و اجتماعي و با توجه به پذيرش  دنياي مدرن، با توجه به آزادي
فرديت افراد، نمي تواند به آزادي جسمي و جنسي انسانها بي توجه باشد. 
در چنين بستري است كه موضوع عشق نيز معناي ديگري به خود مي 

  گيرد.
  

داستان ")، 1("ورزي در جهان تكامل عشق و عشق سير"كتاب 
انگيز روابط زن و مرد است در سير رابطه جنسي (سكس) از  هيجان
  )9ص - زاده (زمان "هاي شبه انسان تا انسان كنوني. ميمون

نويسنده رابطه بين دو جنس انسان را در دو خط سير تاريخي و 
ان حال مي رسد. و در اي، از ماقبل تاريخ دنبال مي كند و به زم اسطوره

اين ميان از چگونگي آن در تاريخ اجتماعي ايران مي نويسد تا بدينوسيله 
اي وسيعتر بنگرد. از خلقت بشر مي  خواننده بتواند موضوع را در گستره

خلقت آدم و حوا، سجده فرشتگان به خداوند، فريب حوا از "نويسد كه: 
عه، هبوط آدم يا سقوط شيطان و وسوسه كردن آدم به خوردن ميوه ممنو

از بهشت و ساير وقايع، نخستين بار در تورات آمده و به اديان مسيحي و 
ازدواج يك ") در دين يهود 82ص  -زاده (زمان "اسالم منتقل شده است.

وظيفه مذهبي است كه در خارج از آن مرد حق هيچگونه رابطه 
ام داشت و همجنسگرايي در اين دين مجازات اعد "بخشي را ندارد. لذت

در چنين محيطي پسران در سن "توهين به خدا محسوب مي شد. 
و ازدواج  "سالگي و دختران در سنين جوانتر مي بايست ازدواج كنند. پانزده
شرعي به منظور توليد مثل انجام مي گرفت. تمتع و لذت جنسي  اي وظيفه

 ) بسياري از اين82-85صص  -زاده در دين يهود منع شده بود. (زمان
قوانين بعدها به دين مسيحي و دين اسالم راه يافت. در هر سه اين اديان 

  اش باشد. زن براي مرد آفريده شده و بايد از او اطاعت كند و در خدمت
تر زن به نسبت مرد در تاريخ امري عمومي بود. كنفوسيوس  موقعيت پايين

كي در دنيا تنها در دو گروه موجود پست وجود ندارد، ي "مي گويد: 
ها آمده  . در دعايي از يهودي"اشخاص حقير و فرومايه و ديگري طايفه زنان

 "فرخنده باد نامت، اي خداوند موجودات، كه مرا زن نيافريدي."است: 
زن براي مرد و به خاطر همسري مرد "قديسي از مسيحيان مي گويد: 

و قرآن  "خلق شده، بنابراين بايد به فرمانهاي او گردن نهاده و اطاعت كند.
زنان كشتزار شمايند و در هر جاي كشت خود مي توانيد وارد "مي نويسد: 

  ."شويد
در چنين جوي طبيعي است كه زن ساحر و جادگر شود، هوسران و 

  عقل گردد، فريبكار و نيرنگباز شود و... كوته
ادبيات كهن هيچ كشوري به اندازه ادبيات يونان سرشار از داستانها و 

اي يونان مفسران عشق و  نه نيست. خدايان اسطورههاي عاشقا حماسه
ها به  اند. آفرينش انسان نيز در اين اسطوره شهوت و خشم و جنگ بوده

زمين بر مي گردد: آفروديت، الهه عشق از كف دريا خلق شد، از ازدواج 
  پسر آسمان با زمين. 

عنا در اروپا در پي رنسانس، در قرن نوزدهم براي نخستين بار واژه عشق م
و مفهوم ديگري به خود گرفت و از بار مذهب و اخالق حاكم آزاد شد. در 
عصر روشنگري، به دنبال انقالب صنعتي، خرد و استقالل نيز دگرگون شد. 
انسان خود را دوباره بازيافت و تعريفي ديگر از خود ارايه داد. آزادي و 

نت رخنه ايجاد اي بود كه در ديوار س برابري در حقوق اجتماعي زمزمه تازه
اي رخ داد كه در پي آن  كرد و كاخ بزرگ آن را نهايت درهم ريخت. زلزله

زنان در موقعيتي بهتر قرار گرفتند و وارد جامعه شدند. نگاه به عشق، 
ازدواج و روابط زن و مرد نيز در چنين شرايطي دگرگون شد. و سرانجا در 

هاي  اي براي فعاليت قرن بيستم، با استقالل اقتصادي زن، موقعيت تازه
هدف رهايي از سلطه مرد و رسيدن به موقعيتي برابرحقوق  زنان ايجاد شد.

از سوي ديگر علوم و فنون "با او بود. فمينيسم زاده همين دوران است. 
شناسي و  جديد و پيشرفتهاي حاصله در پزشكي، صنعت، جامعه

ژوهش و شناسي موجب شد تا علوم ديگر و از جمله سكس مورد پ مردم
اي  مطالعه علمي قرار گيرد. آميزش جنسي زن و مرد كه همواره مسئله

بسيار پوشيده و نهاني و در باره آن در صورت لزوم با گوشه و كنايه و با 
شرم و حيا صحبت مي شد، به عنوان مبحثي قابل مطالعه و بررسي و مفيد 

 براي تندرستي انسان مطرح گرديد...هدف تندرستي جسمي و روحي
انسان بود...مهمترين تحول اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم كشف 
روانشناسي جديد بود كه انقالبي در زمينه سكس پديد آورد و آنرا از حالت 
حيواني كه مذهب بدان اطالق نموده بود، بيرون آورده و به صورت عمل 

 - زاده (زمان "طبيعي و داراي اهميت از لحاظ رواني معرفي مي كرد.
  )  249-248صص

زاده در اين اثر اين است كه از منابع اروپايي كمتر استفاده  مشكل زمان
در جهان،  "انقالب جنسي"كرده است. همچنين جاي خالي توجه كافي به 

در دهه شصت ميالدي، در كتاب به چشم مي خورد. در انطباق موضوعات 
سناد بپردازد و از در فرهنگ ايران و اسالم نيز نويسنده نتوانسته به اصل ا

خروارها متون تاريخي آن را مورد استناد قرار دهد كه الزم است و 
 مهمترين. 
زاده در اصل تاريخ عشق است. نگاه به روابط زن و مرد و يا دو  كتاب زمان

النهرين گرفته تا يونان و روم، از  همجنس به هم در طول تاريخ. از بين
  بيست و يكم.كشورهاي عربي گرفته تا اروپاي قرن 

*** 
هاي فلسفي، عرفاني و  خوانشي از متن( معناهاي عشق"كتاب 
) نوشته مهدي استعدادي شاد اثري ديگر است كه در زمينه 2(")ادبي

 "اجزاي گفتمان عشق"عشق نوشته شده. نويسنده اقرار مي كند كه 
نوشته روالن بارت محرك اصلي او درنوشتن اين كتاب بوده، تحركي كه 

هاي شخصي تقويت شده و تمايل فردي نگارنده را به  يج با تجربهبه تدر"
) كتاب در شش 17(ص  "سوي شناخت تاريخچه عشق كشيده است.

  صفحه تهيه شده.  276، در "دفتر"
گفتمان عشق در نهايت انزوا "بارت در كتاب خويش تأكيد دارد كه امروز 

براي حضور "د اما كه همه آن را به خدمت مي گيرن با اين "به سر مي برد.
استعدادي شاد خود بر "مستقل چنين گفتماني كسي پا پيش نمي گذارد.

از منظر رابطه عين و ذهن (ابژه و سوژه) موضوع عشق "اين باور است كه 
او در آغاز كتاب  "ارجمندترين يا به عبارت ديگر واالترين موضوع است.

دام كليشه گرفتار هراس خويش را اين نكته پنهان نمي كند كه مبادا به 
آيد و راه و رسم پيشينيان را در تعريف اين موضوع پي گيرد. استعدادي 
شاد در اين اثر مي كوشد تا با عبور از هر گونه كليشه مرسوم، در تالش 

  خويش به شناخت آن تجربه عمومي كه عشق باشد، برسد. 
 "شب هول"استعدادي شاد از ادبيات معاصر ايران آغاز مي كند، از 

گلشيري مي نويسد تا به انقالب برسد. به  "بره گمشده راعي"شهدادي و 
و  "بند، تازيانه مي زنند و عشق را/ كنار تيرك راه"آنجا كه به قول شاملو: 

  ."عشق را در پستوي خانه نهان بايد كرد"به دوران مالل و درد برسد كه
ت به كار عشق در همه اين آثار رنگ و بوي سياسي دارد و به خدمت سياس

گرفته شده است تا فضاي تيره و تار حاكم بر كشور ترسيم گردد. به نظر 
كشف شخصيت زن در شعر مدرن فارسي، آنهم به صورت "نويسنده، 

هاي مشترك، با شعر شاملو اتفاق  شهروندي صاحب حقوق برابر و مسئوليت
  "مي افتد.

جنسي در جنسيت در فرهنگ ما، وحشت با خود به همراه مي آورد. امر 
فرهنگ ما به گناه آغشته است. احساس جنسي كه در انسان سر بركشد، 
بر نيروهاي معنوي فايق مي آيد و عقل را ضايع مي كند. انزجار از 
كامجويي حاصل اقتدار حكومتي است كه مي كوشد بدن انسان و تمايالت 
او را به اختيار خويش درآورد. انسان جامعه سنتي در ترس و وحشت، در 
تناقض به ميل ارضاي جنسي مي نگرد. او كام مي جويد، بي آنكه كامروا 

  گردد.
توجه به جسميت در شعر فارسي را نويسنده با تكيه بر روند شعر در آثاري 

نظامي،  "ليلي و مجنون"فخرالدين اسعد گرگاني ،  "ويس و رامين"چون 
ختاري و ابن سينا، با توجه به تحقيقاتي كه محمد م "سالمان و ابسال"

اند، پي مي گيرد تا به شعر  ديگران در اين چند ساله اخير به عمل آورده
شاعر رمانتيك به خاطر "امروز ايران برسد. به نظر محمد مختاري 

ترين  تحميالت ايدئولوژي نتوانسته به رابطه عاشقانه همچون بديهي
  )88(ص  "ي انسان بپردازد. مسئله

يي مردانه نهفته در اديان يهودي و استعدادي شاد پس از آن به كامجو
گرا بنا شده و  بر اساس نظامي تبعيض"مسيحي و اسالم مي رسد كه 
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شرط حذف سهم زن از حق عشق. اديان ياد  يكسويه است. آنهم با پيش
شده مومنان خويش را كه در واقع مردان هستند، از كامجويي منع نمي 

مي خوانند تا از پس كنترل كنند. آن را فقط به رعايت هنجارهاي خود فرا 
سياهي لشگريان خود برآيند. سياهي لشگري كه از زنان تشكيل شده 

  )107ص  -(استعدادي شاد "است.
در چنين بستري نويسنده آنگاه به يونان باستان مي رسد تا فلسفه آن 

گانه  بررسي كند. از الگوهاي سه "سازي براي عشق مفهوم"كشور را در 
جنس خود، ياد  جنس با هم نس مخالف با هم، و همورزي يعني دو ج عشق

اين الگو براي "تن در مركز توجه قرار دارد. "مي كند. در الگوي اول 
ارضاي احساسات و نيازهاي آدمي، دست فعاليت را باز مي گذارد. الگوي 
دوم، اخالق را ناظر بر رفتار تن مي خواهد و با اعالم هنجارهايي براي 

ي كند. الگوي سوم، اما تن را از معادله عشق حذف مي آدمي، قانونگذاري م
طلب جايي براي آن باقي  كند و در سلطنت ذهنيت و جوالن روح انتزاع

) نويسنده در اين فصل، بي آنكه تعريف و منظور 111. (ص "نمي گذارد
تر كند و يادآور شود كه در الگوي دوم و  تر و دقيق خويش از الگو را روشن

جنس در نظر دارد، عنوان مي كند كه  سي را با كدام همجن سوم كدام هم
الگوي اولي، لذت و در الگوي دوم، مسئله مهار خود و در الگوي سومي "در 

  ) 111(ص  "بيزاري از عالم فاني و آدم حضور مؤثر دارند.
افالتون شروع مي  "ضيافت"در تفسير اين الگوهاست كه نويسنده از رساله 

هاي ايپكور و توجه به شعرهاي اويد به  ر از انديشهكند و پس از آن با گذ
رساله عشق فالطين (پلوتن) مي رسد، و در اصل نيز صد صفحه اول كتاب 

چيني و يا مقدمه اين آغاز بايد باشد كه قرار است به معناهاي  زمينه
  فلسفي عشق بپردازد.

ي ها فراز و نشيب"استعدادي شاد با برسي فلسفه عشق در دفتر پنجم به 
مي رسد تا به پرسش بي پاسخ عارفان در باره  "عشق در ذهنيت عرفاني

  عشق بپردازد كه ادبيات ما سراسر عرفان است و شعر عارفانه.
عشق در "در آخرين بخش كتاب كه دفتر ششم باشد، نويسنده دوباره به 

شعر مدرن و نثر معاصر ما مي رسد تا بدينسان كتاب خويش را به پايان 
  اين خود پايان يك آغاز است.برساند كه 

هاي اضافي به  مشكل بزرگ استعدادي شاد در اين اثر، شاخ و بال دادن
موضوع است كه گاه به پريشانگويي مي ماند. اي كاش چنين اضافاتي از 

 "تيتر"كتاب حذف مي شد و در اصل بيشتر به موضوع مي پرداخت و به 
گرچه معلومات بيشتري هر فصل خود را محدود كرد. از هر دري نوشتن ا

در اختيار خواننده مي گذارد كه شايد اين خود علتي باشد در كشش براي 
ادامه خواندن، اما سوي ديگر آن به شكلي رواج فرهنگ شفاهي (گويشي 

  نوشتن) است در كتابت.
زاده دانست كه در عرصه  كتاب استعدادي شاد را مي توان ادامه كتاب زمان

. نويسنده در اين اثر حتا آنجا كه به شعر و يا فلسفه گسترش يافته است
داستان روي مي آورد، مي كوشد هستي انسان ايراني را بكاود و به چگونه 

  بودن و چيستي زندگي او نزديك شود.
*** 

اثري  ) اثر اسد سيف نيز3("عشق در ادبيات داستاني ايران در تبعيد"
ه موضوع عشق در است در همين راستا. نويسنده جهت بررسي همه جانب

تر برگردد و نگاه  ادبيات داستاني ايران در تبعيد، الزم ديده به زماني عقب
و  "اوستا"ايرانيان پيشين را در ادبيات كالسيك ايران دنبال كند. از 

شروع مي كند، به آفرينش انسان در ايران باستان مي پردازد،  "بندهش"
از آن دوران، ويس و رامين مي به ادبيات پارتي و اثر درخشان به جا مانده 

هاي  پردازد. در هزار و يك شب، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، داستان
در ادبيات كهن "شاهنامه موضوع را دنبال مي كند تا نتيجه گيرد كه: 

ايران بر خالف ادبيات مغرب زمين، در باره مسائل جنسي به صراحت 
معه ما بازگويي رفتار سخن گفته شده است...اينكه از چه زمان در جا

جنسي به تابو بدل شده، معلوم نيست...به نظر مي رسد، تمايالت جنسي 
انسان آنگاه به حجاب و مهار كشيده شد كه مشروعيت زناشويي به عنوان 
امري مقدس پذيرفته شد. از اين پس امر خانواده سكسوآليته را در اختيار 

  )47(ص "خويش گرفت.
ه رابطه قدرت و جنسيت مي پردازد. در ادامه مطلب اسد سيف ب

برداري از آن، ابتدا آن را  ديكتاتورها و مستبدها براي مهار سكس و يا بهره"

در زبان به انقياد كشيدند، گردش آزادانه آن را در گفتار محدود كردند و 
ها و اصطالحات مربوط  اندك اندك عرصه زبان را از وجود آن زدودند. واژه

را كه براي بيان الزم بود، ممنوع كردند. نتيجه آنكه:  به آن، همه آنهايي
سكس مترادف شد با هراس و حجب و حيا. چنين سانسوري سكوتي 

اي از عواقب آن را در كشور خود  تحميلي را خود به همراه آورد كه نمونه
اي در رهايي جنسي دارد.  هم اكنون مي بينيم...آگاهي جنسي نقش عمده

  )25-26(صص "استوار است.شالوده عشق بر آزادي 
در فصل اسالم و جنسيت نويسنده به بررسي موضوع عشق در قرآن مي 
پردازد كه تأثيري شگرف در ادبيات ايران پس از اسالم به جاي گذاشت. 
اسد سيف پس از پرداختن به موضوع، آن را در ادبيات عارفانه دنبال مي 

يي باشد و در تجدد كند.، به ادبيات مشروطه مي رسد كه قرار بود رها
  بشكفد.   

اي است كه  صد صفحه ابتداي كتاب اسد سيف در اصل مقدمه 
هاي نگاه ايراني را به عشق در طول تاريخ روشن مي كند.  پيشزمينه

نويسنده پس از آن به بررسي اين مقوله در ادبيات داستاني ايران در تبعيد 
هايي مثبت در  چه گام مي پردازد و سرانجام به اين نتيجه مي رسد كه اگر

هاي ديگر در اين آثار به چشم مي خورد اما نگاه  تغيير نگاه و كشف عرصه
غالب، نگاهي است كه از گذشته بر تاريخ و فرهنگ و ادبيات ما سنگيني 

عشق مفهومي ثابت است كه در اين آثار تكرار مي "مي كند. و در واقع 
  "شود.

درون انسان ايراني، عدم توانايي  علت اين امر را نويسنده در عدم تغيير
تاريخي و شناخت جنسيت و رابطه جنسي در دنياي مدرن مي داند. 

بيرون ما كه فرهنگ و تمدن ماست و بخش آگاه زندگي ما، درون "
هاي  سركوفته و شيطاني ما را نمايندگي مي كند. رفتار ما در عرصه

چهره بنماياند.  گوناگون زندگي اجتماعي نمي تواند بيرون از اين روند
عشق در فرهنگ ما نيز اسير همين ديدگاه است. تا اين بينش به نقد 
كشيده نشود، و ما توانايي الزم بر ديدن و نقد آن نداشته باشيم، نمي 

  )253(ص  "توانيم در رابطه خويش با ديگري تعادل ايجاد كنيم.
يت و جنبه ديگري را كه نويسنده به خوبي به آن پرداخته، رابطه جنس

جنسيت را مي توان از منظر "قدرت است. او به درستي مي نويسد كه 
قدرت نيز بررسيد. آن كس كه نتواند سلطه خويش بر جسم خويش اعمال 
دارد و نيروي انرژي و لذت جنسي را در خود سامان بخشد، اسير قدرت 
حاكم مي شود و دولت حاكم، احكام خويش بر او و جسم او اعمال مي 

  )257 (ص "كند.
شناختي اين موضوع را از نظر دور  شناختي و زيست اسد سيف ماهيت روان

اجتماعي تحليل مي كند.  -نمي دارد و آن را به عنوان يك فرآيند تاريخي
هاي گفتمان  و در كنار تلقي زباني از جنسيت به تبارشناسي قدرت و دوره
فوكو و ويلهلم جنسي نيز مي پردازد و در اين راه از عقايد متفكريني چون 

  رايش بهره مي جويد.
  

نويسنده در پايان، با تكيه بر آثار بررسي شده، اين پرسش را مطرح مي 
آيا مي توان چيزي به نام عشق در ادبيات داستاني ايران، به طور "كند كه 

اگر به  "كلي، و در ادبيات داستاني ايران در تبعيد، به طور اخص، يافت؟
طول بررسي طرح كرده و روند اين مقوله را از معيارهاي كه او خود در 

ايران باستان تا اسالم و جهان معاصر و به موازات آن، تطبيق موضوع با 
جهان پيرامون ما از سالهاي نخست تا دوران وسطا و عصر روشنگري و 
سرانجام قرن حاضر پي گرفته، بايد بگوئيم كه ما هنوز در فرهنگ خويش 

اخت خويش و فرديت خود بر مي دارم و پا در هاي نخستين را در شن گام
  ايم كه هنوز راه درازي در پيش داريم. راه شناخت جهان گذاشته

كار سترگي كه اسد سيف به خوبي از پس آن برآمده، گام نهادن در ادبيات 
تطبيقي است. او هر جا كه الزم دانسته، موضوع را در ادبيات ايران باستان 

اين خود در جذابيتر شدن موضوع براي خواننده  و جهان نيز پي گرفته، كه
كمك بزرگي است. او روان و آسان نوشته. با پايان هر هر بحث، وارد بحث 
ديگر شده، موضوع را تا حد امكان شكافته و اين خود باعث مي شود تا 
خواننده بي هيچ خستگي، با لذت كتاب را به پايان ببرد. ضغف بزرگ اين 

دن مفاهيمي است كه در ابتداي كتاب به آن پرداخته. اثر اما در خالصه كر
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با توجه به اينكه چنين مسائلي تا كنون كمتر مورد بحث قرار گرفته است، 
  تر به آن پرداخته مي شد.     بهتر اين مي بود كه مفصل

زاده به  مشخصه هر سه كتاب در مقوله تطبيقي آن قابل توجه است. زمان
د به فلسفه تطبيقي و اسد سيف به ادبيات تاريخ تطبيقي، استعدادي شا

اند. مي توان انتظار داشت كه با  تطبيقي در بررسي خويش عنايت داشته
اين آغاز مي توان چشم به راه آثار ارزنده ديگري نيز از اين نويسندگان و 
يا ديگر نويسندگان تبعيدي بود. اين سه اثر آغازي هستند خوش براي 

  و خم شناخت ما از خويش و جهان پيرامون.  هاي دشوار و پر پيچ راه
خواندن اين آثار به همه آناني كه به دنبال اثري خواندني در اين عرصه 

  هستند، توصيه مي شود.
*****  

زاده با همكاري محمود ايزدي، سير تكامل عشق و  دكتر جوادزمان - 1
  ورزي در جهان، چاپ آمريكا، ناشر؟  عشق

هاي فلسفي،  عناهاي عشق (خوانشي از متنمهدي استعدادي شاد، م - 1
  ، انتشارات آرش، سوئد2008عرفاني و ادبي)، چاپ نخست: بهار 

اسد سيف، عشق در ادبيات داستاني ايران در تبعيد، انتشارات فروغ،  - 1
 2008كلن، زمستان  - آلمان

  

      

  پيكار با تبعيضِ جنسي

  نويسنده: آندره ميشل
  ترجمه: محمد جعفر پوينده

  اشر: نشر چشمهن
  تعداد: هزار نسخه

  
  فكر مي كنم ما اولين نبرد را بايد از خانه ي خود شروع كنيم...
  بايد زن و مرد و بچه را به مبارزه ي طبقه ي زحمتكش بكشانيم
  تا خانه به صورت قلعه يي درآيد كه دشمن نتواند فتح اش كند

  ذميتيال باريوس دچونگارا
  

احمدي نژاد هزاره ي «هور ايران به نامِ در حالي كه كتابِ  رئيس جم
) را در دوازده هزار نسخه منتشر كرده اند، كتابِ آندره ميشل 1»(سوم

تنها  - با ترجمه ي شيواي محمد جعفر پوينده -» پيكار با تبعيض جنسي«
در هزار نسخه چاپ و منتشر شده است! گويا هدف و مسئله ي حكومت 

نه كتاب ها، تنها چزاندن هزار نفر است گران از سانسور و فشار بر اين گو
، فساد عقيده را در جامعه رواج »ضاله«كه با خواندن اين گونه كتاب هاي 

داده و مباني اسالم را به خطر مي اندازند!! به همين دليل كتابِ آندره 
ميشل، هزار نسخه چاپ مي شود؛ زيرا اين كتاب راه و رسم مبارزه با 

آموزش مي دهد و به روشنگري زنان و مردان در تبعيض جنسي را به زنان 
  مقابل نيروي مردساالري حاكم در ايران مي پردازد.

سانسورِ رسمي اين است «هدف مسئولينِ جمهوري اسالمي ايران از 
كه افكار، انديشه ها، احساسات و رفتارهاي جامعه را مطابق ايدئولوژي و 

رد چنين اهدافي است كه كنند. و براي پيش ب» منافع حاكمان قالب بندي
با راهنمايي هاي الزم به راديو، تلويزيون، روزنامه ها و مجالت... افكار را 
براي منتشر كردنِ كتاب هاي حكومتي نوشته شده ي دوازه هزار نسخه 

  اي، آماده مي كنند. 
  هوشنگ انصاري

  

  »پيكار با تبعيض جنسي«فصلي از كتابِ 

صيف هر چيزي كه به تمايز تبعيض جنسي اصطالحي است براي تو«
كشي  كند و به بهره پردازد، يا اين تمايز را تقويت مي ها مي ناروا ميانِ جنس

هاي  در كشورهاي داراي اقتصاد بازار آزاد، بر فعاليت» پردازد از آن مي
آموزشي، توضيعي و اقناعي در ميان عوامل اجتماعي مختلف (اوليا، 

شود.  ناشران و ديگران) پا فشاري مي آموزگاران، نويسندگان، تصويرگران،
خاطرنشان شده است، بايد هر » زايش آزاد«ي  گونه كه در برنامه همان

ي  تواند عاملي براي دگرگوني باشد. در وهله فردي آكاهي يابد كه خود مي
تواند، چه بسا ناخودآگاهانه، با رفتار  نخست او بايد دريابد كه خودش مي

آميز را منتقل سازد. در نتيجه هر  هاي تبعيض يخويش تمام انواع پيشداور
هاي  فردي پيش از متقاعد كردن ديگران به ضرورت محو كليشه

ها و اعمال  ي نخست كنار گذاشتن پيشداروي آميز، بايد در وهله تبعيض
هاي  ها و شيوه تبعيض آميز را از خودش آغاز كند و سپس به تقويت ارزش

اي خانوادگي، آموزشي، اجتماعي و ه عمل جديد و نوآورانه در محيط
هاي طرفدار حقوق و  چنين به نظر ما بايد از جنبش هماي بپردازد.  حرفه

آزادي زنان در كشورهاي داراي اقتصاد بازار آزاد به صورت يك نيروي 
شوند كه قادر به دگرگوني قاطع ساختار اجتماعي  جديد سياسي نمودار مي

ريزي شده، اگر  داراي اقتصاد برنامه هستند، پشتيباني كرد. در كشورهاي
تواند  آميز بپردازد، مي هاي تبعيض ي پيشداوري دولت بخواهد به حل مسئله

هاي انتشاراتي و مراكز پخش و  مستقيماٌ وارد عمل شود، زيرا كه بنگاه
هاي درسي را در اختيار خود دارد. در واقع تقريباٌ در تمام  فروش كتاب

اگر نه  -ي خود را بر زنان ن قدرت و سلطهجوامع معاصر، هنوز مردا
دست كم در اقتصاد، سياست، دين و فرهنگ اعمال  -چنان در خانواده هم
  كند. مي

ي نخست بايد به صورت موجودات انساني  زنان و مردان در وهله
هاي مخالف ياد شود.  معرفي شوند، قبل از اين كه از آنان به عنوانِ جنس

مذكر و مؤنث، وجوه مشترك زنان و مردان را پيش از سخن گفتن از نوع 
برجسته كرد. هيچ يك از دو جنس نبايد فراتر يا فروتر از جنس ديگر 

هاي ضروري فقط هنگامي روي خواهد داد كه  نمودار شود. دگرگوني
هاي درسي و  ي نگارش، تصويرگري، انتشار و تفسير كتاب مسئوالن تهيه

هايِ  ها و تصويرهاي كليشه تداوم نقش هاي كودكان به تأثير زيانبارِ كتاب
انتسابي به هر جنس، متقاعد شده باشند. (ناشراني مانند فرناتان در فرانسه 

ي آمريكا رهنمودهايي براي نويسندگان  هيل در اياالت متحده -گرو و مك
اي و  هايِ كليشه اند تا آنان از تصويرها و نقش و تصويرگران تهيه كرده
ها از  ها و تصويرهايِ رسانه ينند. در واقع اگر در متنتبعيض آميز دوري گز
گيري از آن را در  توان پيش گيري نشود، آيا مي تبعيض جنسي پيش

هاي آموزشي،  هاي كودكان تصور كرد؟ جلسه هاي درسي و كتاب كتاب
نگاران در  هاي روزنامه ها، سخنراني هاي آموزشي، سمينارها، اجالس دوره

هاي تلويزيونيممكن است پويايي فعاليت  بوعات، برنامههاي مط راديو، مقاله
ي نخست اين كار،  جمعي در بيرون از نظام آموزشي را برانگيزند و مرحله

برد اين  چنين بايد عوامل پيش جلب توجه افكار عمومي است. اما هم
هاي درسي  ي اول از وجود تبعيض جنسي در كتاب فعاليت جمعي در وهله

رفت  و نيز از پيامدهاي زيانبار اين پديده براي پيش هاي كودكان و كتاب
  كودكان آگاهي يابند.

نگار، توجه عموم را به تبعيض جنسي در  در فرانسه زنان روزنامه
اند. انجمن آموزش و پرورش تبعيض ستيز  هاي درسي جلب كرده كتاب

معتقد است كه تأثيرگذاري بر مطبوعات بسيار مهم است، زيرا كه 
ها براي دستيابي به معلمان و آكاه ساختن  ي از بهترين راهمطبوعات يك
هاي درسي است. ديگر مجامع نيز  ي تبعيض جنسي در كتاب آنان از مسئله

ي اولياي  ي زنانِ فرانسوي، اتحاديه مانند سازمان حقوق بشر، اتحاديه
هاي معلمان يا كارگران، مجامع زنانه يا خانوادگي در  آموزان، اتحاديه دانش
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اند تا توجه آنان را به تبعيض جنسي  يان اعضاي خود به معاليت پرداختهم
هاي درسي  جلب كند. فعاليت الزم براي زدودن تبعيض جنسي در كتاب

هاي گروهي همراه باشد. بنابراين بايد تمام  بايد با فعاليت در رسانه
هاي درسي،  ها و كتاب ها براي زدودن تبعيض جنسي از برنامه فعاليت

هاي تبعيض  برد. رسانه ها را همزمان به پيش هاي كودكان و رسانه بكتا
توانند نوعي خرده نظام آموزشي باشند و در پرتو استفاده از  ستيز مي

ها به غناي  هاي آموزشي، نوارهاي كاست و مانند آن اساليدها، فيلم
ي  آموزشي ياري رسانند. فهماندن اين مفهوم به دختران كه هيچ رشته

ها باشد و آنان  يا درسي وجود ندارد كه در انحصار يكي از جنس تحصيلي
ي علمي ديگري را بخوانند و  توانند رياضيات يا هر رشته نيز مثل پسران مي

هاي به ظاهر مردانه را فراگيرند. به پسران نيز بايد توضيح داد كه  يا حرفه
يا هر فعاليت  داري توانند به كارهاي خانگي، بچه آنان نيز مانند دختران مي

ديگري كه تاكنون فقط مختص دختران بوده است، بپردازند. نبايد توصيف 
دو جنس چنان باشد كه گويي زنان جز در خانوادگي، هوش و پختگي و 

توانند اين صفات را در  دهند و فقط مردان مي ابتكار از خود نشان نمي
ت مثبت زندگي سياسي، اجتماعي يا فرهنگي و شغلي، بروز دهند. صفا

هاي  ها) در تمام عرصه فكري، عاطفي و ارادي (يا نقطه مقابل منفي آن
زندگيِ خانوادگي، شغلي، اجتماعي، سياسي به تساوي ميان افراد هر دو 

توان زنان و مردان را به يك اندازه در انجام  جنس تقسيم خواهد شد. مي
ر مورد زندگي كارهاي خانكي ورزيده و ماهر نشان داد. همين كار را بايد د

هاي  دهد كه كتاب شغلي و سياسي نيز انجام داد. آثار سوزان برو، نشان مي
مصور براي كودكاني كه هنوز راه رفتن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن را 
بلد نيستند، انباشته از تصويرهاي تبعيض جنسي هستند؛ تصاويري كه 

بد باشد، پر ذهن كودك را حتا پيش از آن كه قادر به تشخيص خوب از 
هاي گروهي نيز حامل نابرابري جنسي  كنند. دنياي سياست و رسانه مي

هاي گروهي از يك سو مردان را مشاهده  هستند. كودكان از رهگذر رسانه
هاي سياسي يا  جا، در دولت، در مجلس، در گردهمايي كنند كه همه مي

از سوي  المللي در جلو صحنه قرار دارند و هاي بين صنفي و در سازمان
اند و يا اگر هم حضور دارند، سپاه  بينند كه زنان از صحنه غايب ديگر مي
هاي  دهند كه نقش ها و مترجماني را تشكيل مي ها، ماشين نويس منشي

مانند. با نظارت يونسكو، پژوهشي  فرعي به عهده دارند يا خاموش باقي مي
اي تبعيض جنسي ه هاي گروهي به عنوان حامل پيام ي رسانه جامع در باره

ي مردم انجام شده است. از اين پژوهش چنين بر  در ميان كودكان و عامه
هاي  ي جهان در تمام كشورها تصاويري كه رسانه آيد كه در چهار گوشه مي

هاي تبعيض آميز مردانه و  دهند بر كليشه گروهي از مردان و زنان ارائه مي
كشوري توسعه يافته يا رو به  زنانه استوار است. خانواده اعم از اين كه به

  توسعه تعلق داشته باشد بهترين عاملِ انتقال تبعيض جنسي است.
دهد كه در تمام كشورها،  هاي مربوط به زمانِ كار نشان مي پژوهش

كارهاي خانگي زنان بيش از مردان است و مردان غالباٌ براي به دست 
كنند. كارِ مرد  كار مي آوردن مزد يا درآمد، زمان بيشتري در بيرون از خانه

ساز است. كار خانگي مادر با وجودي كه آسايش  ارزش دارد، زيرا كه پول
ساز نيست،  كند، چون چندان يا اصالٌ پول همسر و فرزندان را تأمين مي

هاي تبعيض  ي تحميل كليشه هاي بالقوه ارزش است. همين امر از علت بي
شود و مادر، فرودست به  يجنسي به كودكان است. پدر، برتر انگاشته م

آيد، بويژه كه آداب و رسوم و مقررات خانوادگي نيز معموالٌ  حساب مي
كند و او را (نان آور خانه)  رئيس خانواده را به شوهر اعطا مي«عنوان 

 ».داند مي
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داريوش  ي كتابِ پژوهشي» درآمد«و » ديباچه«خوانيد  آن چه در زير مي
منتشر شده » زبانِ باز«ي زبان، كه به تازگي با نام  آشوري است در باره

  است. 

 ديباچه
يِ زبانِ  يِ من در باره آورد نهاييِ كارِ پژوهشي و انديشه اين رساله دست

هايِ زبانيِ آن، در دوراني  فارسي در برخورد با جهانِ مدرن و خواسته
رهنوردي بر رويِ زميني ست ناكوفته ساله است . چنين كاري ناگزير  چهل

بايد رفت. طرحِ  و ناهموار كه بر آن با قدمِ همت و رنج و رياضت بسيار مي
هايِ زبانيِ آن دو وجه  مشكلِ زبانيِ ما در برخورد با جهانِ مدرن و خواسته

يِ  طلبد: يكي، انديشيدن و پژوهيدن در باره از انديشيدن و پژوهيدن را مي
چونِ زبانيِ مدرنيت،  وــ  هايِ قلمروِ خود، يا چند نِ مدرن با زبانيِ جها رابطه

، در "جهانِ سومي"از سويي، و ديگر وضعِ زبانِ فارسي، در جايگاه زباني 
پا  وـ ـ  هايِ زبانيِ آن و دست رويارويي با چالشِ مدرنيت و ضرورت

جه گويي به چنين برخوردي. مسأله هم يك و پاسخبرايِ  اش هاي زدن
نظريِ كلّي دارد، كه تا كنون چنان كه بايد به آن پرداخته نشده است، و 

يِ زبان. كارِ  هايِ فنّي برايِ توسعه انديشي يك وجه عملي، يعني چاره
نگر، ناگزير از  عملي، چنان كه تاكنون كرده ايم، در نبود وجه نظريِ بنياد

متنِ يك درماندگي و هايِ موردي و جزئي در  گري ها و چاره كاري خُرده
رود. به اين معنا كه، در كارِ واگردانِ  سرگردانيِ بزرگ فراتر نمي

هايِ واژگانيِ فلسفه، علوم، و تكنولوژيِ مدرن به زبانِ خود، تاكنون  دستگاه
مان، اين جا و آن جا، "بومي"ه آشنا و فرادست در زبانِ  به ياريِ مايه

ني را از پيشِ پا برداريم. يعني، هايي بدهيم و مشكلي آ كوشيده ايم پاسخ
به كار ببريم، يـا با ساختنِ   هايِ آشنايِ فرادست را به معناهايِ تازه واژه

، لرزِ بسيارـ  ـو آن هم چه بسا با پروا و ترس --هايِ تازه ها و مشتق تركيب
يِ متني برآييم يا جزوه  يِ ترجمه ظاهر از عهده به -- بسا بسيار ناشيانه  چه

كه اكنون --ها فراهم كنيم. اما، حاصلِ اين كوشش اي درسي و كتابِ
تا كنون چه بوده است؟ اين گونه -- نسبت حجمِ كالني نيز يافته به

هايِ زورآورِ زبانيِ مدرن ما را به كجا  رفتن در راستايِ خواسته كورمال
خواهد كوششي  ها، اين رساله مي رفتن رسانده است؟ پس از آن كورمال

گشودنِ چشم به آن كه تا كنون از كجا به كجا آمده ايم و در باشد برايِ 
داشتنِ چراغي از نظر در دست، چه اندازه راه پيموده ايم يا  اين داالن، بي

  چه اندازه دورِ خود گشته ايم. 
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كوششي سي و چند  جوييِ نظري باز كرد كارـوـ آنچه راه مرا به اين پي
زبان در  هايِ مترجمان و مؤلفّانِ فارسي ساله بود كه با گردآوريِ برابرنهاده
، در پژوهشگاه علومِ انساني، در )1(قلمروِ فلسفه و علومِ اجتماعي

در پژوهشگاه  ، آغاز شد. پس از بيرون آمدنِ من از آن53-1352هايِ سال
كساني با افزودنِ  سه دست گشت و  سالِ بعد، آن كتاب به همان صورت دوـ

بردي از نظرِ بينش و روشِ  هيچ پيش تر، بي هايِ تازه هايي از كتاب برابرنهاده
فارسيِ آن كتاب را به نامِ خود منتشر كردند. باري، آن ـ  كار، نشرِ انگليسي

يِ علوم و  هايي به آن شكل در زمينه كتاب خود مدلي شد برايِ گردآوري
 سه دهه منتشر در اين دوـ» فرهنگ«يا » واژگان«فنونِ گوناگون كه به نامِ 

  شده است.  
ياب در  يِ دست ها اما، همان كار، كه نخستين گام در برخورد با مايه

يِ واگردانِ واژگانِ فلسفه و علومِ اجتماعي بود، ذهنِ  زبانِ فارسي در زمينه
هايِ آن و  هايِ اين واژگان و نارسايي كاستيـ  وـ  يِ كم مرا به سويِ مسأله

چهار سالي پس از ـ  پسينِ كار، كه سهانديشي برايِ آن كشاند. گامِ س چاره
تر از آن، بازبينيِ سراسريِِ  تر و، مهم هايِ تازه آن آغاز شد، گردآوريِ مايه

هايِ فارسي برايِ واژگانِ انگليسيِ فلسفه و علومِ اجتماعي بود و  برابرنهاده
يِ سنگين  هايِ آن. اين پروژه كاستي ها و نارسايي وــ  انديشي برايِ كم چاره

آمدهايِ آن، از جمله كنده شدن از  دشوار در برخورد با انقالب و پي و
تر و دشوارتر شد.  هايِ آوارگي، چند برابر سنگين سرزمينِ خود و گرفتاري

اما پايداريِ من در دنبال كردنِ آن سرانجام به انتشارِ حاصلِ آن نخست در 
  انجاميد. )3(و سپس در تهران )2(پاريس

ين زمينه در طولِ چند دهه هرچه بيشتر مرا با هايِ من در ا كوشش
هايِ آن آشنا  مان و تنگناها و نابساماني هايِ زباني كاستيـ  وـ  ها و كم خالء

يِ واژگانِ فلسفه و علومِ انساني در زبانِ  جوگري در زمينهـ  وـ  كرد. جست
فارسي و، از سويِ ديگر، در زبانِ انگليسي (و تا حدودي در فرانسه و 

هايِ مدرنِ اروپايي  در زبان  يِ بسيار پهناورِ آن اني) نه تنها مرا با گسترهآلم
هايِ  آشنا كرد كه كار را ناگزير به آشنايي با واژگانِ علومِ طبيعي و زمينه

) زبان نيز كشاند. terminologicalشناختيِ ( ترِ كاربرد ترم تر و روزانه عمومي
يِ ناگزير و بسيار  ه توجه يافتن به رابطهيابي به قلبِ مسأل آورد اين راه دست

يِ علمي و فلسفي، همچنين تكنولوژيك و  يِ انديشه اساسيِ توسعه
يِ   هايِ زندگانيِ مدرن، با توسعه يِ زمينه اقتصادي و سياسي، و در كل، همه

ذهنِ من هرچه  فرهنگ علومِ انسانيدر جريانِ تأليف  .زبان بوده است
شد كه زباني مانند انگليسي، در جايگاه زبانِ  يره ميبيشتر بر اين نكته خ

ترين زبانِ  يافته پيشتازِ علم و تكنولوژيِ مدرن، و يا پيشروترين و توسعه
يافته و  يِ سازمان مدرنيت و مدرنگري (مدرنيزاسيون)، امكانات توسعه

ن نه توان ديد كه اين زبا آساني مي آورد. زيرا به كرانِ خود را از كجا مي بي
كه از پيشرفت شتابان و پيوسته  --يِ نيازهايِ واژگانيِ خود تنها به همه

در جا  -- آيد ترِ علوم و تكنولوژي و فلسفه و فرهنگ مدرن برمي شتابان
تر  يِ واژگانيِ خود، كه پيوسته انباشته گويد، كه از سرمايه پاسخ مي

دارد كه در قالبِ  ميها را وا دهد يا آن هايِ ديگر وام مي شود، به زبان مي
  ها برابرسازي كنند. امكانات زبانيِ خود برايِ آن

مرا به اصلِ مسأله رهنمون  رفتهـ  ها رفته گيري ها و نتيجه اين پرسش
يِ زبان و مدرنيت. از دلِ درنگ در اين رابطه است  شد؛ يعني، نسبت ويژه

ازِ مدرنيت، هايِ پيشت هايِ مدرن، يا، بهتر است بگوييم، زبان كه زبان
) universalityروايي ( همچون بسترِ رشد مدرنيت و نيز ابزارِ ضروريِ جهان

يِ مدرنيت و  راستي، پرسش از رابطه شوند. به پديدار ميو جهانگيريِ آن 
گرِ مدرن با زبان، يعني در  زبانِ آن از راه درنگ در رفتارِ انسانِ انديشه

بسا  ترين، و چه آن، يكي از سرراست اختيار گرفتنِ زبان و شكل دادن به
گشت  ترين راه، به فهمِ مدرنيت و جهانِ آن باشد. از راه سيرـوـ سرراست

ها و بازگشت و بازنگريستن به  هشيارانه و با چشمِ باز در فضايِ اين زبان
هايِ بنياديِ ذهنيت مدرن و  توان فرق فضايِ بوميِ خود است كه مي

را در بن » نيافته توسعه«و » يافته توسعه«هايِ  انپيشامدرن و همچنين جه
ستد ـ  ـو را به كار برده ام و داد» اقتصاد زباني«فهميد. در اين پژوهش ترمِ 

ستد اقتصادي قياس كرده ام. با نگاه انداختن از چنين   وـ  ـ  زباني را با داد
ساحت را زباني در اين دو » اختالف سطحِ زندگيِ«توان  اندازي مي چشم

توانيم از عالمِ  فهميد. تنها با فهمِ بنياديِ اين نكته است كه مي
يِِ زندگيِ زبانيِ  هايِ خود بيرون بياييم و به سطحِ فروپايه پردازي خيال

مان آگاه شويم. تنها پس از  خود، و از اين راه، به آشفتگيِ ذهني و زباني
ست كه  ظريهايِ جدي و پيگيرانه در ساحت ن طرحِ چنين پرسش

اليِ ـ  وـ  توانيم به اين بينديشيم كه برايِ بيرون آمدن از گل مي
توانيم  آمدهايِ شومِ اخالقي و روانيِ آن، چه مي يِ پي ماندگي، و همه واپس

توان نيرويي را بسيج كرد كه از پسِ مشكلِ بنياديِ ما  كرد و چه گونه مي
  در اين زمينه برآيد.

شناسي از آن جا آغاز شد  يِ زبان و ترم ا مسألهكار يافتنِ من بـ  وـ  سر
يِ حقوق و علومِ سياسي و  دانشكدهكه در دورانِ دانشجويي در 

اين فرصت را  40يِ  يِ نخست دهه ، در نيمهاقتصاديِ دانشگاه تهران
به كار گمارده شوم.  المعارف فارسي دايرةيافتم كه دو سالي در 

يِ انتشارات  مؤسسه محسينِ مصاحب دربه ويراستاريِ غال المعارف دايرة
ِ جواني،  پيشامدي، در سنّ يِ به راه افتاده بود. اين تجربه فرانكلين

شناسيِ علمي با روشي كه  يِ ترم سرآغازي بود برايِ من كه با زبان و مسأله
آن استاد يگانه در پيش گرفته بود، آشنا شوم. مصاحب با روحِ جويندگي و 

هايِ گوناگون، از رياضي و فيزيك  ناپذيرِ علمي در رشته پژوهندگيِ خستگي
آموزي كرده و در اين ميانه به مسائلِ زباني و  تا منطق، و حّتا فقه، دانش

يك  المعارف فارسي دايرةشناختيِ علومِ مدرن نيز توجه يافته بود.  ترم
هايِ عموميِ مدرن،  يِ عمومي بود كه، بر الگويِ دانشنامه دانشنامه

گرفت.  هايِ دانشِ بشري را تا آن زمان در بر مي يِ زمينه بيش همه وــ كم
اي  ِ مسائلِ فنّي اي نيازمند بينش و روشي علمي و حلّ انجامِ چنين پروژه

بود كه پيش از آن در فضايِ فرهنگيِ ما هرگز كسي روشمندانه به آن 
با آن  نينديشيده بود. از جمله مسائلي كه مصاحب با منطق و روشِ علمي

يِ پهناورِ  سازي برايِ زمينه شناسي و واژه يِ ترم برخورد جدي كرد، مسأله
 -- المعارف دايرةگفتارِ  علمي و اطالعاتيِ چنان اثري بود. مصاحب در پيش

كه، جدا از متنِ آن، به تنهايي در زبانِ فارسي تاكنون اثري يگانه مانده 
  اش را شرح كرده است. هاي ها و راه حل اصولِ كارِ خويش و روش --است

اي كه هنوز  گمان بسيار نوآورانه و انقالبي بود. اما برايِ جامعه كارِ او بي
هنگام بود. از  بويي از علمِ مدرن و منطقِ زبانيِ آن نبرده بود، بسيار زود

) و پژوهشگر به معنايِ scientistبايد علمور ( كساني كه در ميانِ ما مي
كمتر كسي تاكنون به منطق و بنيادينگيِ كاري كه او  مدرن به شمار آيند

 ـ  كرد توجه كرده است. در نتيجه، كارِ او و بينشِ او نهادينه نشد و جز يكي
هايِ  دو تن در حاشيه آن را دنبال نكردند. ديگران تنها بخشي از نوآوري

را كه اما، كاري  )4(كرد به كار گرفتند. مي» رفعِ حاجت«واژگانيِ او را كه 
هايِ پسين جايِ خود را در زبانِ  رفته در ميانِ نسلـ  او آغاز كرد، رفته

    كند. فارسي باز مي
بايستي نامي از اين دانشورِ  باري، من برايِ ادايِ دين و احترام مي

بود،  بزرگ و كارِ سترگ او بياورم. اگر آشنايي با روش و بينشِ او نمي
شناسي به صورتي كه در اين چند دهه مرا  يِ زبان و ترم پرداختن به مسأله

شكفت و به  با خود درگير كرده است، چه بسا هرگز در ذهنِ من نمي
شد. اين كه من در يك زمينه نمانده ام و  اي پيگير بدل نمي وسوسه

نشده ام، و از قلمروهايِ علومِ سياسي و اقتصاد، كه آغازِ كارِ » متخصص«
د، با كششِ ذوقي به ادبيات و فلسفه، و پژوهيِ من بو دانشجويي و دانش
روست كه كارِ علمي و  شناسي روي آورده ام، از آن سرانجام به زبان

نه تنها برايِ من كششي » ِ عايدي ممرّ«پژوهشي به عنوانِ شغل و حرفه و 
نداشته كه از آن بيزار نيز بوده ام. به همين دليل، با همه امكاناتي در ايران 

ام فراهم بوده،  يِ علمي براي برايِ شغلِ دانشگاهي و حرفه و خارج از ايران
ها و  يِ دشواري رغمِ همه ها را پشت سر گذاشته ام تا بتوانم، به»شانس«آن 

 --كارِ من، با درگيريِ ژرفي كه نسلِ من بپردازم.» كارِ خود«تنگناها، به 
يِ   ألهبا مس --"جهانِ سومي"يِ  نسلِ روشنفكريِ دارايِ وجدانِ آزرده

يِ درماندگيِ  ماندگيِ ميهنِ خود داشته است، انديشيدن به مسأله واپس
از يك افقِ فرهنگي بوده است. اكنون چنددهه است كه » ما«تاريخيِ 

يِ  انديشيدن به معنا و ماهيت مدرنيت، از سويي، و گرفتاريِ ما در چنبره
و وسواسِ فكريِ من و  انديشهيِ اصليِ  به زمينه ، از سويِ ديگر،رابطه با آن

انقالبِ "ويژه رويداد  بسياري ديگر از روشنفكران بدل شده است. به
بيش و بيشتر مرا، و بسياري ديگر را، به اين زمينه كشانده است.  "اسالمي

يِ من، از سرِ كنجكاوي،  هايِ گسسته و پيوسته اين را هم بگويم كه پرسه
شناسي و ادبيات و فلسفه و  جامعههايِ علومِ سياسي و اقتصاد و  در پهنه
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شناسي، بي آنكه در هيچ  شناسي و مردم شناسي، و حتّا اندكي در روان زبان
شوم، همگي مرا به يافتنِ ديدي فراگير از  "متخصص"اي پاگير و  زمينه
يِ  كه پرداختن به مسأله ياري كرده استخود   يِ اصليِ ذهني مسأله
 .ارسي حاصلِ آن استيِ علومِ انساني در ف زبانمايه

هايِ درسي برايِ  يِ متن يِ ساليانِ دراز در تهيه تجربه  
يِ   ، تأليف فرهنگ برايِ علومِ سياسي، ترجمه هايِ دانشگاهي كالس
هايِ علومِ  يِ چندين سال ويراستاريِ متن ها و ادبي، تجربه هايِ فلسفي متن

يِ علومِ  نامهريِ و بيرون از آن، سردبييِ فرانكلين  مؤسسهاجتماعي در 
)، كار كردن دانشگاه تهران، يِ تحقيقات اجتماعي مؤسسه( اجتماعي

 يِ فارسي نامه لغت، المعارف فارسي دايرةبه عنوانِ مؤلف و ويراستار برايِ 
مركز مطالعات ( يِ ايرانيكا دانشنامه)، و يِ دهخدا نامه يِ لغت مؤسسه(

هايِ ادبيات و  و پرسه زدن در پهنه ، نيويورك)،دانشگاه كُلُمبيا، ايراني
يِ بنيادي  فلسفه و علومِ اجتماعي ذهنِ مرا هرچه بيشتر به سويِ آن مسأله

يِ مدرنيت و زبانِ آن، از سويي،  كشيد كه به آن اشاره كرده ام، يعني رابطه
يِ عملي بود كه  و زبانِ ما و مدرنيت، از سويِ ديگر. در آغاز اين يك مسأله

ندر كاري در نوشتنِ مقاله و ترجمه و تأليف و ويرايش و سردبيريِ با دست ا
يِ ادبي و علومِ اجتماعي، با آن رو به رو بودم و در اين كار چشم  چند مجله
ها مرا  ها داشتم. اما اين تجربه آوردهايِ پيشكسوتان در اين زمينه به دست

هايِ زبانِ  گنگيها و  ها و لنگي كاستي وـ ـ  هر چه بيشتر به درنگ در كم
يِ  هايِ ديرينه يِ علمي و فلسفي، و همچنين بيماري فارسي از نظرِ زبانمايه

گرد آمده  )5(يِ مقاله ها در يك مجموعه نثرِ فارسي، كشاند كه حاصلِ آن
  است، و همچنين در سبك نگارشِ من بازتاب دارد. 

مسأله با هايِ نظريِ  و اما، بخشِ ديگرِ مسأله، يعني درنگ در بنيان
يِ ما و مدرنيت و و بازتابِ ناگزيرِ  نگاه تاريخي به زبانِ فارسي و رابطه

هايِ بعدي، در  ماندگي و درماندگيِ تاريخيِ ما در زبانِ ما، در مرحله واپس
هايِ عملي گام به گام شكل گرفت. رسيدن به اين پرسش كه  پيِ تجربه

واژگاني و امكانات  هايِ عظيمِ هايِ پيشتازِ مدرنيت دستگاه زبان
پايانِ خود را چه گونه فراهم كرده اند، پرسشي  امان و بي پذيريِ بي توسعه

اي  نبود كه به آساني به ذهن برسد. برايِ رسيدن به چنين مرحله
هايِ  يِ آنچه عادت هايِ قالبي، از همه داوري ها و پيش برگذشتن از داوري

پايه، از جمله در قالبِ  يِ بيهايِ فكري، و خودستاييِ ملّ ذهني، تنبلي
هايِ زبانِ فارسي  ها و توانايي يِ زيبايي در باره» علمي«هايِ  نظريه
هايِ جزمي كه  يِ حكم آموزاند، ضروري بود. به شك نگريستن در همه مي

و  "اساتيد"هايِ  از خانم معلّمِ دبستان و دبيرِ ادبيات دبيرستان و نوشته
ها، كاري پرشكيب  وردنِ جسارت درافتادن با آنآموخته اي، و پر "افاضل"

  طلبيد. هايِ دراز مي در طولِ سال
گري و پژوهندگي در جهاني اسيرِ  گمان، چنين راهبردي از انديشه بي
يِ  ا يِ خود و ساختارهايِ كهن و سنگواره هايِ ديرينه يِ عادت سرپنجه

كارگي و  يِ بي ذهني، در قالبِ فرهنگي خودشيفته، از سويي، و آموزنده
ولنگاري، از سويِ ديگر، كاري ست دشوار تا سرحد ناممكن. در چنين 

شناسد، و كارِ علمي و  اي برايِ خود مي جهاني كه كمتر كسي وظيفه
ها برايِ گذرانِ زندگي نيست، و جز در  دانشگاهي جز شغلي در ميانِ شغل

شود،  و  ده ميها و زبانگَردها و شايعات كمتر چيزي انديشي قالبِ كليشه
كسي از ترسِ همسايه جرأت يك گام فراتر رفتن از عالِم ذهنيت همگاني 

اي ست كه  را ندارد، طرحِ چنين مسائلي به معنايِ دعوت به دريدنِ پوسته
در هر باب، از جمله در بابِ زبان، بر خود تنيده ايم و در تنگنايِ آن زنداني 

طلبد، و چه  ت و جسارت نيز ميهستيم. چنين كاري، در جوارِ دانش، هم
  بسيار هم.
هايِ  اي كه اين جا ميل دارم به آن اشاره كنم اين است كه ايده نكته

گريِ من در چه گونگيِ  گشت و انديشه وـ آورد سيرـ اصليِ اين رساله دست
و، در  -- پيش و بيش از همه زبانِ انگليسي --هايِ مدرن گيريِ زبان شكل

هايِ  يِ زبان اي ست از همه زبانِ فارسي ست، كه نمونه ماندگيِ برابر، واپس
هايِ مدرن از بسترِ  كه، از جمله، به زور و ضربِ زبان) 6("جهانِ سومي"

امانِ مدرنيت  يِ خود كنده شده و در سيالبِ بي فرهنگيِ ديرينهـ  تاريخي
ها  اي را از كتاب ور شده اند. در اين رساله هر جا كه مطلبي يا نكته غوطه

شناختي را، از مأخذ ياد كرده ام. اما،  هايِ زبان ويژه داده گرفته ام،  به
هايِ علمي از اين كتاب و  بايد يادآوري كنم كه اين رساله گردآوريِ داده مي

شان نيست، بلكه حاصلِ انديشندگيِ رهروي  آن كتاب و به هم چسباندنِ
علميِ مورد نياز روي  طبع،  به منابعِ ، بهيِ خود مسألهست كه به دنبالِ 

يِ او  گيرد، اما سرانجام انديشه آموزد و مايه مي ها چيز مي آورد و از آن مي
پاسخ گويد. بنا بر اين، آنچه در چنين كاري  يِ او مسألهبايد به  ست كه مي

بايد نخست و پيش از هر چيز در نظر گرفته شود، چارچوبِ نظري و 
اين چارچوب و ديدگاه در اساس حاصلِ ديدگاه آن نسبت به مسأله است. 

هايِ  رهروي و جويندگي و پويندگيِ  من به پايِ خود است. يعني، ايده
  اصليِ آن از كسي يا از كتابي وام گرفته نشده است.

شناسي خودآموخته است  و من تا اين جا  يِ زبان دانشِ من در زمينه
ياور، اين راه  ارـوـبه پايِ خود، با رنج و زحمت بسيار، و كمابيش بي ي

ناكوفته و ناهموار را آمده ام و تا اين اندازه فهميده ام. اكنون اين آخرين 
كنم با اين اميد كه  آورد را نيز به خدمت همگان پيشكش مي دست
را  خوداي را برانگيزد و به اين راه بكشاند تا زبانِ  هايِ جوان و جوينده ذهن

يِ علمي و  يِ توسعه رسانند. در زمينهبه ساماني درخورِ جهانِ امروز ب
هايِ پژوهشيِ جهاني و  هايِ دانشگاهي و مؤسسه تكنيكيِ زبان امروز رشته

آوردهايِ  بايد از حاصلِ دست المللي وجود دارند كه مي حتّا نهادهايِ بين
شان برايِ زبانِ فارسي بهره گرفت. اين كار و بسياري كارهايِ  علمي و فنّي

اي باشد، و  يِ مردمانِ با همت آينده است، اگر كه آينده ديگر به گُرده
مردمانِ بختياري كه با لذّت كوشيدن و به چنگ آوردن در عالمِ علم و 
معرفت آشنا باشند. اميدوار ام كه اين رساله بتواند دست كم به طرحِ اين 
جستار ياري كند كه فهمِ زبانِ علمي و كوشش برايِ گسترشِ آن خود 

بايد با بينش و روشِ پژوهشِ علمي به  اي ست و كاري علمي كه مي مسأله
  آن پرداخت.

باري، اين رساله، برايِ فراهم كردنِ اسبابِ پژوهش از كمكي از سويِ 
) در لندن برخوردار بوده Iran Heritage Foundation» (بنياد ميراث ايران«

  گزاري كنم. ه سپاسزاد است، كه الزم است از مديرِ آن آقايِ فرهاد حكيم
  

يِ نگارشِ من در اين رساله هم همان  الخط) يا شيوه يِ (رسم نگاره زبان
يِ اخير در پيش گرفته ام.  هايِ ديگرـام در دهه ست كه در نوشته روشي

يِ من،  يِ مقاله برايِ دريافت اصول و منطقِ آن مراجعه كنيد به مجموعه
، چنين گفت زرتشتيِ  رجمهيِ ت ، و ديباچهبازانديشيِ زبانِ فارسي

  ويرايشِ پنجم، به همين قلم.
  داريوشِ آشوري 

 Créteil،2006اكتبرِ  ، فرانسه  
  
: بايد بگويم كه اين رساله هنوز از نظرِ من كامل نيست نوشت پي

هايِ  و در بخشِ دوم نيازمند دنبال كردنِ بحث مسائل و روش
ث را بر اساس يِ زبانِ فارسي ست. خيال داشتم اين بح توسعه
سازي و نيز نقد  شناسي و واژه يِ واژه هايِ خود در حوزه تجربه
مان دنبال كنم، ولي اكنون فرصتي نيست.  هايِ نگارشِ كنوني شيوه

كارِ به پايان رساندنِ اين رساله، به دليلِ درگيري با كارها و 
دو سال دنبال نشد. اكنون هم ديگر از اين ـ  هايِ ديگر يكي پروژه

كنم. همچنين قرار  ِر بسيار سنگين و دشوار احساسِ خستگي ميكا
است با يك دعوت از دانشگاه ييل مدتي در آن جا درگيرِ 

دهد.  هايِ دانشگاهي باشم كه فرصتي به كارِ ديگر نمي كنفرانس
اي، به اين كار  باري، اگر عمري بود و هنوز فرصت و انرژيِ تازه

خواهند اين  نيز به كساني كه ميخواهم پرداخت. اما تا همين جا 
هايِ زباني را از ديدگاه من دنبال كنند، ايشان را به كتابِ  بحث

 فرهنگ علومِ انسانيايِ  صفحه گفتارِ پنجاه و پيش بازانديشيِ زبانِ فارسي

  كنم. (ويرايشِ دوم) حواله مي

 2007اوت  
  

در دو اجتماعي  واژگانِ فلسفه و علومِيِ آن با نامِ  نخستين فراورده -1
به دست  1354فارسي) در سالِ  -فارسي، فرانسه -جلد (انگليسي

  در تهران منتشر شد.پژوهشگاه علومِ انساني 
 فارسي برايِ علومِ انساني -يِ انگليسي نامه واژهداريوش آشوري،  -2

   ).1995هايِ ايراني، پاريس،  (مركزِ اسناد و پژوهش

http://dialogt.de/
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  ).1381، چاپِ سوم 1374مركز، (نشرِ  فرهنگ علومِ انساني -3
يِ فرانكلين هم ويراستاران يا مديرانِ  چنان كه در همان مؤسسه -4

شان اهلِ ادبيات و زباندانيِ اديبانه بودند، هرگز  گروه ويرايش، كه بيشينه
يا به عنوانِ كتابِ مرجع در  المعارف فارسي، دايرةروي از روشِ علميِ  در پي
هايِ ديگرِ اين اثرِ يگانه،  هايِ خاص و نوآوري ارشِ ناميِ نگ يِ شيوه زمينه

 شناسي. يِ وحدت ترم كوششي نكردند تا چه رسد به مسأله
   ، نشرِ مركز، تهران.بازانديشيِ زبانِ فارسي - 5
يِ آن جدا  خواهم از معنايِ گذشته را مي "جهانِ سومي"اصطالحِ  -6

در ميانِ دو  "مانده واپس كشورهايِ"كنم، كه وضعِ واماندگي و فقرزدگيِ 
 شرق  "غربِ"و  "شرق"بلوك سرد بود. با از ميان رفتنِ بلوك دورانِ جنگ

هايِ اساسي كه از نظرِ سياسي و اقتصادي در وضعِ كشورهايِ  و دگرگوني
هايِ خود را از  پديد آمده، اين اصطالح مصداق "جهانِ سوم"ناميده به 

توانيم آن را  تهي شده است. اكنون مي دست داده  و از معنايِ اصليِ خود
 هايِ زده در ميانِ جهان به معنايِ كشورهايِ وامانده در وضعِ آشوب

  به كار ببريم. مراد من هم از كاربرد آن همين است. "مدرن"و  "سنّتي"
  

  

  مدآدر

زيرا ». يِ باز  جامعه«گذاشته ام، به قياسِ » زبانِ باز«نامِ اين رساله را 
يِ باز نسبتى ضروري هست. به عبارت ديگر،  ميانِ  انِ باز و جامعهميانِ زب
ناپذير هست.  اى جدايي يِ مدرن، يا مدرنيت در كل، رابطه و جامعه زبانِ باز

انگيزِ  انسانِ مدرن در اين همه  آوردهايِ عظيمِ و شگفت ميانِ دست
رهايِ مدرنِ آوري و ساختا شناسي و فنّ هايِ برون از شمارِ علم و فن زمينه

يِ  زندگانيِ شهري تا  سازهايِ بسيار پيچيده  —و  — زيست، از جمله ساخت
آوردهايِ فرهنگ  نهادهايِ زندگيِ مدني و سياسيِ مدرن، و نيز تماميِ دست

هايِ پهناور و رو به گسترش، از سويى، و  همه زمينه و هنر و انديشه در اين
ها پاسخ  پايانِ گسترشِ آن به نيازِ بيها باشد و  بايد بردارِ آن زبانى كه مي

سرراست و ناگزير هست. به عبارت  يِ  دهد، از سويِ ديگر، نسبت و رابطه
باورانه  ) نسبت به زبان، و ارادهinstrumentalديگر، از ديدگاهى ابزارانگارانه (

)voluntaristic ،توانيم بپرسيم كه: انسانِ مدرن با  مي ) نسبت به انسان
هايِ  گونه فراهم آورده و يا زبان كرده و ابزارهايِ زبانيِ خود را چهزبان چه 

گونه ساخته و پرداخته و از دلِ  ، چههايِ باز زبانمدرن را، به عنوانِ 
  رويانده است؟» طبيعي«هايِ  زبان

اي كه زبان را همچون زيرساخت وجوديِ  اما، از ديدگاه پديدارشناسانه
يافتنِ انسان با  جهانِ انساني، از راه نسبت  انسان و امكانِ پديدار شدنِ

گونه  توان پرسيد كه جهانِ مدرن چه نگرد، همچنين مي هستي در كل، مي
گونه  مدرن بررسته است. نسبت انسانِ مدرن با زبانِ خود چه» زبانِ«از دلِ 

يِ  ست؟ ولي، موضوعِ بحث ما در اين رساله نه بحث كلّيِ نظري در باره ا
، به عبارت ديگر، ذات زبان، بلكه  يا بحث فلسفيِ زبان و زبان انسان

رهيافت به مسأله از يك ديدگاه تجربي و تاريخي ست؛ ديدگاهى كه از 

ها را با  كند و آن پژوهش و بحث مي ها زبانيِ  هايِ گوناگون درباره جنبه
 سنجد.  يكديگر مي

كه هر صورتى از تاريخ توان از اين اصلِ كلّي آغاز كرد  در اين بحث مي
يِ بشري  اى تكيه دارد.  اراده ويژه امكانات زبانيِاى و  و فرهنگ بر زبانِ ويژه

هايِ بنياديِ طبيعيِ زبان دخالتى ندارد. بلكه مردمان  ويژگي  گيري در شكل
هايِ دستوريِ زبانِ خود را  يِ واژگاني، و قاعده ساختارهايِ آوايي، مايه

از كودكي    ناپذير چرا–و– هايِ چون ها، و داده ها، قاعده ها، مايه همچون پايه
برند. هر زبان، در عينِ حال، بسترى ست برايِ  آموزند و به ميراث مي مي

يك فرهنگ، يعني بردارى ست برايِ جهانى از معنا و ارزش و رفتارهايِ 
) communityحاملِ ارزش و معنا. هر فرهنگ در فضايِ يك باهمستانِ (

ويژه از راه بردارِ  جهانِ انساني، به–پرورش يافته و همچون زيست انساني
مهرِ  "ميراث فرهنگي"شود. اين  هايِ پياپي فراداده مي زبان، به نسل

هايِ تاريخيِ يك قوم يا يك ملّت را بر خود دارد و رنگ خود را بر  تجربه
سـان،  د. بدينزن مـعـنـاييِ آن مـي –واژگـانِ زبانِ خود و بارهايِ ارزشـي

) دايمي با هم اند. interactionزبان و فـرهـنـگ در حالِ ميانكـُنـشِ (
فرهنگي نه تنها در دگرگشت واژگاني كه در –شرايط تاريخي

ها، نيز  ها، و ميزانِ آن دگرگشت هايِ آوايي و دستوريِ زبان دگرگشت
تازه از دلِ  هايِ ها و پديدار شدنِ زبان اثرگذار اند. نابوديِ برخى زبان

هايِ كهن، و نيز جاي سپردنِ زبانى به زبانى ديگر بر اثرِ چيرگيِ قدرت  زبان
نظامي يا فرادستيِ سياسي و اقتصادي و فرهنگي در تاريخِ بشر چندان 

  هايِ فراوان دارد كه نيازى به يادآوري نيست. نمونه
ديگر  يِ چيرگي و قدرت زباني بيش از هر زمانِ رابطهجهانِ مدرن  در

يِ طبيعت  در تاريخِ بشر پديدار است. همان گونه كه چيرگيِ بشر بر پهنه
يازيِ دايميِ انسان به سود خود در آن،  پس از انقالبِ صنعتي، و دست

هايِ گياهي و جانوري را نابود كرده يا در خطرِ  بخشِ بزرگى از  گونه
هايِ توانمند مدرن  ننابودي قرار داده است، در عالمِ زباني نيز فرادستيِ زبا

هايِ بسيار را از ميان برده يا با خطرِ نابودي رويارو كرده است. همان  زبان
) اقتصاد و تكنولوژيِ globalizationگير شدنِ ( گونه كه در زيرِ فشارِ كُره

مدرن، امروزه ساختارهايِ اقتصادي و اجتماعي و فرهنگيِ تماميِ 
هايِ  زمين، در حالِ گذراندنِ دگرگوني يِ هايِ بشري، در  سراسرِ كره جامعه

و امروزه در زيرِ فشارِ  -هايِ مدرن ها نيز در زيرِ فشارِ زبان بنيادي اند، زبان
در حالِ پوست انداختن و  -گيرترين زبان، يعني زبانِ انگليسي كُره

مروزه ِ عظيمى كه ا                    شان محكوم به نابودي. چالش دگرگوني اند يا بسياري
تر و  بر پا ست، ژرف» مدرنيت«و » سنّت«يِ زمين ميانِ  در سراسرِ كره

تر، در ميدانِ  فهم –تر و دشوار ناشدني تر از هر جايِ ديگر، اما حس بحراني
  ها جريان دارد. روياروييِ زبان

شكافي كه تمدنِ مدرنِ غربي را از ديگر قلمروهايِ فرهنگي و تمدني 
 ، -ها را در كلّ پيشامدرن ناميد توان آن هايي كه ميقلمرو -- كند جدا مي

است. اين شكاف همان است  شكاف تكنولوژيكدر نمود بيرونيِ خود، يك 
كه خود را، در يك سو، به صورت تواناييِ شگرف آدميان در ساختنِ كاالها 

دهد و، در سويِ ديگر، ناتواني و درماندگي در اين كار و  و ابزارها نشان مي
ترين وجه  زدگي برايِ آن. شكاف تكنولوژيك را اگر نمايان رتحس

» نيافته توسعه«و » يافته توسعه«جداگانگيِ دنيايِ مدرن و پيشامدرن يا 
رسيم  يِ اساسي مي چونِ آن را دنبال كنيم، به اين نكته وـ بگيريم و چندـ

ييِ كه اين شكاف اگر چه خود را به صورت ناهمترازيِ عظيمِ سطحِ توانا
كند، دارايِ  صنعتيِ توليد كاالها و ابزارها و ساختارهايِ مادي نمايان مي

اي ست؛  هايِ ناپيدايِ ذهني و اجتماعي و تاريخيِ پيچيده زيرساخت
ها بسيار دير و دشوار كشف و  هايي كه برايِ ذهن بيگانه با آن زيرساخت
هايِ آن  زيرساخت ترين، اي ترين، و بلكه پايه اي شود. يكى از پايه فهم مي

  زيرساخت زباني ست. 
تكنولوژيِ مدرن به علومِ مدرن تكيه دارد كه خود به تكنولوژيِ تحليلِ 

تواند  اى دارد كه مي منطقي يا روش مجهز اند. ذهنِ علمي پرورشِ منطقي
رونده به كار گيرد. اما  يافته و پيش توانِ عقليِ انسان را در قالبى سامان

يِ  يِ زباني يا زبانمايه ايِ علم بر اليه آوردهايِ ايده ا و دستتماميِ كاركرده
يِ آن است كه علم  اى تكيه دارند. از راه اين بسترِ زباني و بر پايه ويژه
هايِ خود را به كار  هايِ شناخت خود را مرزبندي كند، روش تواند اُبژه مي
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ها و  ها و شرح ها و فرمول بندد، و حاصلِ شناخت خود را در ظرف نظريه
  ها بريزد.  تحليل

آوردهايى داشته باشند، زبان  برايِ آن كه علوم بتوانند چنين دست
بايد خود را در اين جهت و برايِ اين هدف ساخته و پرداخته باشد. به  مي

نيز شرط ضروريِ پيشرفت علم و  رهيافت تكنولوژيك به زبانعبارت ديگر، 
يِ  تكنولوژيك به زبان است كه به زبانمايه تكنولوژيِ مدرن است. رهيافت

بندهايِ دستوري و واژگانيِ زبانِ طبيعي را دور  دهد راه علمي امكان مي
كران بيابد؛  يابيِ فنّي و قدرت توليديِ بي بزند و از اين راه تواناييِ سازمان

بود.  قدرتى كه بي آن رشد و پيشرفت علوم و تكنولوژيِ مدرن ناممكن مي
توان نمود بساويدنيِ آن را در  كه مي-هايِ مدرن و تكنولوژيِ زبان اقتصاد
 »مهندسيِ زبان«) و (language planning» ريزيِ زبان برنامه«هايِ  ترم

)language engineeringكُره -) ديد گيرِ خود  امروزه در زيرِ چنگالِ قدرت
لش طلبيده و ناگزير مانده را به چا هايِ واپس هايِ جامعه اقتصاد زبانيِ زبان

بازارِ «و  اقتصاد جهانيِ زبانيو ورود به   ِ توسعه ها را وادار به پذيرش آن
زباني كرده است يا محكوم به نابودي.» آزاد  

يِ  توان به مسأله مي» تكنولوژيِ زباني«و » اقتصاد زباني«با دو مفهومِ 
هايِ  شد و شكاف نيافته نزديك هايِ توسعه يافته و زبان هايِ توسعه زبان

هايِ  ها، و ناهمترازي در آن» سطحِ زندگي«ها، ناهمترازيِ  اساسي ميانِ آن
توان ديد كه هريك با  هاشان را ديد. يعني، مي ها و ناتواني اساسيِ توانايي
يِ معنايي، به  با چه گستره يِ واژگاني، و يِ زباني يا سرمايه چه سرمايه
پذيري به نيازهايِ خود  ي و امكانات توسعهآيد و با كدام تكنولوژ ميدان مي
ست؟  هايِ اساسيِ رفتاري در اين دو گونه فضا چي گويد. تفاوت پاسخ مي

منابعِ «ويژه در قلمروِ علومِ طبيعي، به كدام  يافته، به هايِ توسعه زبان
منابع را به كار   زباني دسترس دارند و با كدام تكنولوژي آن» طبيعيِ

يِ زباني، با استانداردهايِ  ساخت  يِ ساخته و پرداخته»كاال«گيرند و به  مي
هايِ  كنند؟ و در برابر، جامعه و منطقِ دقيقِ كاربرد، تبديل مي

و تكنولوژيِ زباني در فقر » منابعِ طبيعي«يِ زباني چرا از نظرِ  نيافته توسعه
  دهان اند.–به– خورند و دست غوطه مي
) affluent society» (زيست يِ فراخ جامعه«يِ زبانيِ مدرن يك  جامعه

يِ  زيست، همه يِ تنگ ، به عنوانِ جامعه نيافته توسعهيِِ زبانيِ  است، و جامعه
شناختي و رفتاريِ  هايِ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و روان نشانه
هايِ رو به توسعه را  مانده، يا، به برداشتى ديگر، جامعه هايِ واپس جامعه
 دارد.

خواهد نشان دهد كه ناهمترازيِ سطحِ زندگي ميانِ  ياين پژوهش م
هايِ  نيافته، بر اثرِ ناهمترازيِ سطحِ توانايي يافته و توسعه ِ توسعه هاي جامعه

ِ تواناييِ توليد و امكانات مصرف،         ِ سطح علمي و فنّي، و، در نتيجه، اختالف
فرق است ميانِ  شان نيز بازتاب دارد. از اين نظر باز ناگزير در زبانِ

ِ فرهنگ و فلسفه و علمِ مدرن بوده اند با           هايى كه  پيشگامِ پرورش جامعه
هايِ پيشرو به درجاتى از آن فرهنگ  روي از آن جامعه هايى كه با دنباله آن

هايِ توليد صنعتي  بيش تنها به علمِ كاربردي و ابزارها و تكنيك–و–يا كم
رسند. آن  ان هيچگاه به پايِ پيشگامانِ اصيل نميرو دست يافته اند. دنباله

اى كه از دلِ شورِ اصيل در يك  كننده نيرويِ سرشارِ آفريننده و بسيج
جوشد، در جايِ ديگر به همان شكل و  فرهنگ و فضايِ انساني برون مي

اى كه روحِ  هايِ اصلي همان ميزان تكرار شدني نيست. به همين دليل، زبان
يِ فرهنگ آن را شكل داده و  يِ انديشيده و پرورده يهجهانِ مدرن و ما

هايِ پيشروِ انديشه و علمِ مدرن اند، يعني  بازنموده اند، همچنان زبان
خوارِ  خوار و جيره ها ناگزير ريزه انگليسي و فرانسه و آلماني، و ديگر زبان

  ها هستند. آن
ِ فهمِ  گشاي هيِ زبان و مدرنيت را انديشي در كارِ رابطه باري، باريك

ِ دشوارى ست كه دنيايِ رو به  هاي گويي به پرسش ها و پاسخ بسيارى نكته
نيز » مدرنيت«و » سنّت«ها رو به رو ست. در بحث روياروييِ  توسعه با آن

ويژه در  اى را روشن تواند كرد، به ِ اساسي هاي انديشه در كارِ زبان نكته
سنّت و مدرنيت در آن به صورت اى همچون ايرانِ كنوني كه بحث  جامعه

وسواسِ فكريِ روشنفكران درآمده، از روشنفكرانِ ديني تا روشنفكرانِ 
  الئيك.

*  

  

  
  

  شادا ما”

  “كه معاصر احمد شاملو بوديم 

  79به مناسبت دوم مرداد 

  محمد قراگوزلو

   

دستي داشت به مهرباني و بخشش باران. و صدايي كه مثل جويباران و 
ن سبز بود. و معطر بود. اينجايي بود. از اهالي همين كهن بوم جنگل و بهارا
سوخت. درست مثل خورشيد بامدادي تن و  اش در اين خانه مي و بر. و چراغ

كرد. وقتي از  اش آفتاب را تفسير مي اش. حضوراش آرامش بود. و چهره جان
ت. شكس ات مي گفت، لرزه بر اندام نوستالژي خود؛ و دوري از ايران سخن مي

امان  ي بي كه بار پنجاه سال مبارزه –بار كه براي معالجه جسم رنجوراش  يك
به خارج از وطن رفته بود،  –كشيد  سياسي، فرهنگي را به دوش مي

از  اي زنگار گرفته مثل دشنهگفت: زمان طوالني اقامت و غم و غربت،  مي
ن او و اش مردمي بودند كه ميا ترين عشق گذشته است. بزرگ اش مي اعصاب
سان  اش به نيز حايل نبود. آرزو داشت مردم وطن ديوار پيرهنيايشان 

شان  و كاردهاي. شان هاي دردهاشان و شاديباشند. در  دريغ آفتاب بي
كه روزي  در حسرت اين را جز از براي قسمت كردن بيرون نياورند.

شاند هاي خود بن اش را بر شانه اش، وطن شود و او بتواند مردم سرزمين وطن
، تا خورشيد حقيقت را با چشمان خويش گرد حباب خاك بگرداندو 

از ي مرگ و كارهاي نيمه تمام داشت، اما  سوخت. اگرچه دغدغه ببينند، مي
مردن در سرزميني بود كه مزد ، تنها وحشت او هراسيد مرگ نمي

بار و بنديل خود را   ها پيش باشد. از سال تر گوركن از آزادي آدمي بيش
كه در اوج پرواز، همچون  بود و آماده رفتن بود. حتي پيش از آن بسته

 آيداگفت كه با عشق  را به توفان بسپارد. با اين همه خود مي  شاهباز، پايش
زيسته و  آيدارا فسخ كرده است. او در عشق انساني  عزيمت جاودانه قرار

 داالن تنگابدي شده بود. و بدين سبب باكي نداشت كه پيش از سفر 

گي  زنده كاه فرصت كوتاه و جان و از نگردگي را به وداع فراپشت  زنده
گزار و  حقبه جان  – بود و هيچ كم نداشت  يگانهاش  كه براي –

ي تاريخي  باشد. هميشه نگران كم سو شدن چراغ حافظه پذير منت
اش بود. از جنگ و برادركشي بيزاز بود. و بيش از همه از استبداد. و به  ملت
، نادرو  چنگيزرا بداند. خواران تاريخ  خواست نام خون خاطر نمي همين

، فرقي نداشت. تنها نام به در انتهاي زمين بود اش كومهگاه او كه  در پيش
ياد ماندني براي او عشق بود و آزادي. دل به سرود آزادي خوش داشت. 

رد. و ك بانگ آواز خود را منتشر مي اي گلوكاه پرندهي  حتي اگر به اندازه
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نان  غم. و اگر اگر شاهكار خدا بود يا نبودكرد، خود  مي انسان را رعايت
ي ديگري از انسان  هاي بسيار و نگفته داد داستان و غدر زمان فرصتي مي

كه سخت  –اش  اش بود. و با تمام مشغله داشت. عاشق كودكان وطن
ها برده و  چهكوچولو را با صدايي آسماني به خلوت ب شهريار –فرسا بود  توان

ها سپرده بود. خاطر  اتحاد و مودت انسان يلرا به تيغ  سر اژدهاي هفت
داشت و يك دهه از عمر پرمايه را وقف  را بس گرامي مي حافظ شيراز

اش هرگز از خانه بيرون نيامد. هر چند  هاي روايتي كرده بود كه يادداشت
اي حفظ بر »كار بر روي حافظ خود مزد خويش است.«گفت:  خود مي

اش مايه  اش از شيربهاي جان خود و همسر ميراث اجتماعي و فولكور مردم
فرهنگ گذارد و بيش از يك دستگاه عريض و طويل فرهنگستان كوشيد تا 

  بدون كتاب نماند .... كوچه
حافظ در كنار  ا. بامداددر تاريخ پربرگ شعر و فرهنگ ايران زمين 

ت خود مرزهاي جهاني شدن را در تنها شاعري است كه در زمان حيا شيراز
نور ديده، اما در وطن خود خار جفا و زخم انزوا را تحمل كرده است. او به 

آورد اين سفر طوالني و جهاني براي ما  از شعر و ادبيات ديگر ملل  ره
، لوپوريه، استانكو، بيكل، هيوز، ور پره لوركاها آورده بود. از  سوغاتي
  و ...   مرل

ي ايران، زنده است و براي  ين بلند آواي شعر هميشه، اشاملو احمد
گان طلوع خواهد كرد.  هميشه زنده خواهد ماند و هر روز صبح با ما و آينده

در ميان ما  فروغو  نيماو  حافظزنده است اگر چه همچون  احمد شاملو
گونه عزيزمان را در  اي بگزارم كه چه نيست. و دريغا اگر بخواهم از خاك گله

  خواهم:  خود گرفته است. تنها ميآغوش 
  اي آموزند  مرا گريه«

  چنان چون رودي 
  با مهي لطيف و آبكناراني ژرف 

  تا پيكر او را با خود ببرد
  اش را به دستمالي فرو پوشند ...  خواهم چهره نمي

  اش بود  ي را كه در ژرفاي شادخويي و اندوه
  دانم  را كه مي چه 

  داش به دير خواهد انجامي زادن
»خود اگر زاده تواند شد....

)1(
   

  اشك رازي است

گاه كه شماطه مقدر به صدا در آيد، شيون مكن، سوگندات  گفتي: آن
افكند، مرگ مقدر آن  ات به ترديدام مي دهم شيون مكن، كه شيون مي

  ي منجمد نيست كه بدان باورداري خائف و لرزان ...  لحظه
اش از ابتذال  ه دستاناي، اگر چ گفتي: هرگز از مرگ نهراسيده

  تر بود ...  شكننده
تر از حيات، و عشق را سرودي  گفتي: مرگ را سرودي كردي، پرطبل

  تر ز مرگ.  طبل كردي، سرسبزتر از جنگل، پر
گاه كه خاموشي به هزار زبان در  آوري، آن گفتي: سكوت را تاب نمي

  سخن است.
ام آيا،  باشم، گفتهبايست گفته  چه را كه مي گفتي: در آخرين لحظه، آن
  (گفته بودي، آري، گفته بودي)

  هاست. گفتي: سكوت سرشار از نگفته
  گفتي: سخن بگويم!

شكفد و ياس پيري كه  زند، ارغواني كه مي به خاطر بهاري كه خنده مي
  دهد. در كوچه پشت پنجره گل مي

  گفتي: سخن بگوييم!
  به خاطر هر چيز كوچك و هر چيز پاك.

  كه انكارش بودي  –كه تو نه عدويش  –مني به خاطر نوازد دش
  نيست. نمااينك بدون تو چه بگوييم، كه تاب سخن

خواهيم همپاي تو؛ در آستان آن بانوي باال بلند كه بر جلوخان  تنها مي
  منظرت، چون گردش اطلسي ابر قدم برداشت، برخيزيم.

  اش بگذاريم تا از تو ابديتي بسازيم.... چراغي در برابر چراغ
ات شايد هم از شب هنوز مانده دو  اي به گمان ب را به نيمه رساندهش

اكبر اذان بامدادي از  خوان تا صبح. هنوز بانگ اهللا دانگي. تا  خروس

كاه  هاي مسجد خيابان طنين نيافكنده است تا تو نيز از فشار جان دسته گل
، پناه آيد ات مي گي به فراموشي خوابي كه با هزاران اطوار به سراغ خسته

روي. پنجره تابستاني باز است. المپ اهللا  خيزي. كنار پنجره مي مي ببري. بر
مسجد محل كه هميشه سبز بود، مثل صبح سحر سبز بود، خاموش است. از 

گي، همان يك  شوره اي گرم ناله است. دل دور عابري، با سوزناك زمزمه
چشيدي  ر مياش همه شب زهراب تلخ انتظا كه در حسرت –مثقال خواب را 

كه فكر كني  گي. هميشه پيش از آن شوره شكند ... دل در  چشم ترت مي –
وجويش بر  تواني به جست قدر مجمل است كه مي افتد. و مجال آن اتفاق مي

اي و نه  ي دريا و علف بگريي. ديگر نه به بوي شب آغشته درگاه و در آستانه
شي پنداري. از گفتن اي خامو ي طلوع بامدادي ديگر بسته دل به زمزمه

ماسي. شايد كه حادثه اخطار  ماني. از نوشتن و انديشيدن. و در خود مي مي
گي گور است.  شده است. ديگر براي تو نه يك پنجره، كه جهان نيز به فشرده

حس مي كنم كه وقت «خواند:  است كه با تو مي“ فروغ”و اين صداي 
ام / با آفتاب  رهگذشته است/ حرفي به من بزن / من در پناه پنج

اي؟ اما  رابطه دارم. گفتي كه آفتاب؟ هنوز هم؟ گفتي كنار پنجره
اي كه به سوي وسعت اين مهرباني مكرر آبي رنگ  پنجرهكدام پنجره؟ 

كني  فشارد. احساس مي ها تو را در خود مي شود. و خانه، خانه خانه بسته مي
ات  به پيله تنهايي ات كني تن اي احساس مي تمام شب را در آيينه گريسته

كني در تمام شب چراغي نيست. احساس مي كني  گنجد. احساس مي نمي
خواهي با تمام تمناي  كني مي اند. احساس مي هاي رابطه تاريك چراغ

گيري و به معبر در  وجودت خواب اقاقياها را بميري. فانوس به دست مي
نفسي.  . نه همست ز عشاق. نه نفسي گردي. شهر خالي آيي. گرد شهر مي مي

گويي آن را كه خبر شد خبري باز نيامده است.   گزيده در شهر خواب
ات هزاران وسوسه  زاران و جان شوره  كني كه از هر كنار و گوشه احساس مي

گي. شب و  شوره تنگي. شب و دل دهد شب. شب و دل گي آزارت مي شوره دل
هاي سال  بي از شبها ش گان. شبي از شب شيدايي. شب و انحناي رود ستاره

هاي  هاي سالي كه غرور گدايي كرد. شبي از شب بد. سال باد. شبي از شب
اي كه چه  ي گيج سرگردان مانده . و تو در ميان ولولهفروغاشك دخترم 
داني كه در اين لحظه از زمان پوك، در آوار خونين گرگ و  كني؟ و نمي

ه بازگردي. نه در خواهي به خان كني. شهر شطرنجي! مي ميش شهر چه مي
كشي.  ات سكوني. خود را به خانه مي ات حركتي است و نه در ماندن رفتن
كشان اينك ديگر صبح آمده است. خروس مي خواند. در اتاقي كه به  كشان

شوره دارد، به تصوير بامداد شاعر  ات كه دل ست، نگاه دل اندازه يك تنهايي
داني كه به كجاي  باز هم نميماني. خيره. مات. و  شود. خيره مي خيره مي

  ات را بياويزي ... اين روزگار پر از ادبار قباي ژنده
ها  كشد: چه پيش آمده است؟ و زنگ ات نعره مي در جان لوركاصداي 

اي و  ها لب بسته اي. براي تو كه ساعت آيند. براي تو كه خسته به صدا در مي
چه پيش آمده است؟  ريزد. ات هري مي اي. زنگ تلفن! و دل در خود شكسته

ات را به  ي سومين بامداد امرداد صدايي از آن سوي سيم، هستي در طليعه
شود غروب  رود. نه! مگر مي كشد. تيري تا سوفار در قلبت فرو مي آتش مي
دهد تا همه  هق گريه از آن سوي سيم امان نمي را باور كرد؟ هق بامداد

هاي باغ آينه غبار تيره درد را  ها گل آوري. نفس سنگين اطلسي فاجعه را تاب
اي؟ چند قرن به انتظار  زيسته داني چه هنگام مي كشند و تو نمي آه مي
سار از تاريخ هستي  اي تا معاصر او باشي. اينك ديگر سرشكسته و شرم بوده

سايي تا جهان را دريايي، معلق  روي و به تصويرش دست مي انساني پيش مي
  ي:خوان انتها و با خود مي و بي

  بيتوته كوتاهي است جهان 
  در فاصله گناه و دوزخ 

  آيد خورشيد همچون دشنامي برمي
  و روز 
  ناپذيري است   ساري جبران شرم

  كه در اشك غرقه شوم آه! پيش از آن
  از عشق چيزي بگوي!
دهد و اشك به رفيق آن سوي سيم نيز امان  و اشك مجالت نمي

  دهد كه چيزي بگويد  نمي
  اشك رازي است 

  لبخند رازي است 
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  اشك آن شب .... 

كند.  شاعر غروب مي بامدادهنوز در فكر آن بامدادي و باور نداري كه 
داني كه  ي آفتاب. شرف كيهان بود. شاعر بود. و مي بود آخر. طليعه بامداد
تر از حيات، سرودي كرد.  را كه او مرگ را، پرطبل ميرد. چه شاعر نمي بامداد

  تر ز مرگ...  رودي كرد. سرسبزتر ز جنگل، پرطبلرا كه او عشق را س چه

  ها تركيد! بغض

در تاريخ اجتماعي ايران به خاطر ندارد در سوگ شاعري، بغض ملتي 
صبح، يكي از پزشكان  7) ساعت 6/5/79شنبه ( پارچه تركيده باشد. پنج يك

هاي اطراف  تهران به دليل مسدود شدن خيابان“ ايران مهر”بيمارستان 
ها متر دورتر از بيمارستان متوقف كرده و با شتاب راهي  خود را دهاتومبيل 

واران  واران در سوگ ي سوگ گاه كه در انبوه فشرده محل كار خود بود، آن
خواهد بر  راهي، حتي كوره راهي نجست و با شكْوه خم به ابرو آورد كه مي

را به بالين بيماري حاضر سود، از زبان دختركي كه از تركمن صحرا خود 
  تهران رسانده بود شنيد:

آقاي دكتر! مطمئن باشيد كه بيمارستان شما ديگر هرگز چنين جمعيتي «
  »         را به خود نخواهد ديد.

كه چند روزي او  و دخترك گل سرخي به پزشك هديه كرد به پاس اين
اند و ما  ي شعر فارسي بوده اش ميزبان عزيزترين دردانه و بيمارستان

غوش كشيدن شاعرمان و  قرار، در انتظار به آ تاب و بي ، بيواران سوگ
ترين  مان بوديم و ذره ذره در شط ممتد جماعتي كه پيكر سرد نجيب آقاي

  شديم ... را دوره كرده بودند آب مي قرارمان تاريخ بيشاهد 
در جريان تشييع  مختاري محمدگفت؛  دوستي، عزيزي، نازنيني مي

شان سپيد  ه بود: جماعت را ببين كه موهايها به پسرش گفتفروهرجسد 
؛ جوانان بامدادواران  كه سوگ –ديدي  و تو نيز مي –گفت  است. و هم او مي

  ي اول مرداد. اين مرز و بوم بودند. با موهاي سياه. درست به رنگ هفته

ايم كه  ايم كه همچون هميشه تنها نباشي. آمده وار! آمده آقا! بزرگ
ايم. اما  ايم تالفي كنيم. دير آمده ببريم. و تنها نباشد. آمدهات را با خود  بانوي
ايم كه تالفي كنيم. اگر تو روزي اين  مان كن كه با دلي شكسته آمده قبول

ي و گرد جهان چرخاندي، تا باورشان شد  هاي خود نشانده ملت را بر شانه
دوش ايم تا تو را بر  اينك ما آمده ،شب از نيمه نيز بر نگذشته استكه 

عقوبت را كه با ما آموختي، با تمام   كالم مقدسيخود بگذاريم و 
مان را بسته است.  ، آواز دهيم ... اما دريغ كه بغض راه گلويفرسايش جان

غلطد سر باز ايستادن نيست. بگذار تا  قطره بر خاك فرو مي  اشكي را كه قطره
  بگريم .....

  اي كه فرود آمد! صاعقه

گي  زده مان را از صاعقه ه خاكستر تن و جانهنوز خيلي زود است ك
ي ما جمع  ها چنين تواني در همه رها سازيم نه! تا سال شاملو احمدمرگ 

بيرون كشيم. اگر تحمل  ا.بامدادنخواهد شد كه وجودمان را از شوك فقدان 
ايم چنگال نيستي  ايم؛ اگر پذيرفته ي عظيمي را تاب آورده چنين فاجعه
مان را به باد برداده است و در اندوه اين “ صبح”ي مايه هست خرمن تنْ

مان گرم  زنيم، باور كنيد كه بدن مي دفتر خالي را ورقپذيرش هنوز اين 
اش در هم پيچيده  اي تمام عضالت است. درست مثل كسي كه در اثر حادثه

هايش خُرد شده است، اما با اين همه از فرط درد احساس درد  و استخوان
است چند صباحي بگذرد و ما كمي تنها شويم. از شلوغي  كند. كافي نمي

مان كاسته شود و از اين حالت گيجي و منگي تكاني بخوريم تا عمق  اطراف
واري است آن هم به سوگ  گاه تازه آغاز سوگ زخم بر ما دانسته  آيد. آن

كه سر به كاله خود در نكشيد تا از پناه نشستن  شير آهنكوه مردي
 شاملوتنها آن زمان، زماني كه باورمان شد  امان باشد.دار در  ي چوبه
به قول  –توانيم   ي ملك خويش شده است، زماني است كه مي كاره هيچ
را با  شاملومان را بر سر بكوبيم و از خود بپرسيم؛  هاي خالي دست – فروغ

مان با كدام گُردان فرهنگ  مان، با كدام هنگ و مترجمان كدام لشكر شاعران
گويان كودك و روايان  نگاران و قصه مان و با كدام دسته از روزنامه ننويسا

تهي باز  توانيم پر كنيم؟ و اگر از اين معبر دردناك دست متون كهن مي
ي  گشتيم طرح اين معماي رازگونه نيز خالي از فايده نخواهد بود كه همه

م فقدان فرهنگ و شعر و ادب اين كهن بوم وبر، بر كدام گوشه از زخ  قامت
ي ما كمي آسوده  تواند مرهمي موقت بگذارد؟ تا همه شاعر مي بامداد

هاي سال  خوش كنيم كه آفتاب سال دل حافظي  بگيريم و به اين وعده
بتابد تا مگر يك سنگ اصلي در سرزمين ما به لعل و عقيق نادري چون 

  بدل شود ...  شاملو

  اش به دير خواهد انجاميد زادن

ي  ام! چشمه خسته  نازنين! غمگين مباش عزيز دلْچندان شتاب مكن 
سرشكت را آهسته و نرم جاري كن! هنوز براي زاري كردن بر مزار 

ها داري. هنوز پرستوهاي مهاجر كوچ  مان فرصت ترين يار سفر كرده يگانه
سفر شوند و  اند. بگذار آنان نيز با تو در اين سوگ هم خود را آغاز نكرده

فشانند. مطمئن باش  بي لوركارا بر گور ناپيداي اي از اشك تو  قطره
تا اسپانيا پرواز خواهند كرد و پيش  طاهرزاده  گي از امام خسته پرستوهاي بي

اندوه غريبي تو را با فدريكو باز خواهند گفت. قدري پنج عصر از ساعت 
را هم خبر  حافظهاي شاعر  بگذاريد چلچله دختران  انتظار!شكيبا باشيد 

 دختران دشت!كنيد   را نيز. كمي صبوري پيشه ومقليمخدكنند 
بيگانه است بر  ي كهربايي مرد جذبههاي بكرتان را كه هنوز با  شانه
تكيه دهيد و بگذاريد نسيم صبح گاهي  بامدادهاي نمازگزاران  شانه
نيز در ميان بگزارد. آفتاب  خيامرا با  هاي تار خوابي شب بيهاي  نامه غم

) اينك كه 2شتن بدار! ماه هنوز به آهنگرخانه نرفته است(ام! خوي مه گرفته
تر از شادي در گذرگاه  مسير ژرفتو در كمركش غروب خورشيد ، در 

ببرهاي ي  ي مهاجران توفان، همه اي، بگذار تا همه نشسته گان پرنده
را به آواز دف و ني با مالي روم باز گويند. بگذار  ات درد مشترك، عاشق
ي قربانيان آوار سرمايه و كودتا  ؛ همهبوليويكاران  و معدن ي زندانيان همه

آزاد سد  ي شده ياران گماز رنجي كه بر ما رفته است آگاه شوند بگذار 
ممدوح را بشكنند تا پر باز كنند و  هاي كم  روزهاي دراز و استقامت

را خبر سازند. بگذار  ماباكوفسكيو  چو شنو  محمود درويشو  عدوان
به خاطر هر چيز كوچك و هر چيز پاك به خاك اني كه ي شهيد همه

شان را از  ، تا حضور انسان، خدا را و آزادي را معني كند خونافتادند
 برانكسو  هارلمهاي سياه  تا محله سانتياگوهاي  بست شب هاي بن كوچه
ابالغ كنند  هيوزو  نروداو  خارا ويكتوررا به  اخطار حادثهافشانند و  بي

كباب شدند، از  ياسو  سوسن آتشهايي كه بر  قناريبگذار آواز 
را به وطن ما بخوانند بگذار  ماركزبگذرد و  كلمبياهاي افبون گرفته  غروب
هاي مرگ نازيسم غريو آزادي سر دهد و  در اردوگاههاي ميهن تلخ  ترانه
 تئودوراكيسرا بر امواج موسيقي  داخاوو  ويتس آوشيان  ي قرباني همه

دسته خواهند  دسته“ صبح”گاه ميهمانان  نزد ما فرا بخواند.... آنبنشاند و به 
گاه جمع ما جمع خواهد  آمد و سبد سبد گل و شبنم شعر خواهند آورد. آن

سخن نخواهد گفت. دل من! آي دلَك  بد سال باد سالبود و ديگر كسي از 
شعر ي پيوندش را با  شيداي من! يادت باشد براي آن بانوي زيبايي كه مهريه

ي خوشبختي نشسته  اش رقم زده و به پاي سفره ي عشق بر عشوه شاملواز 
ي آن عاشق  نامه ام! دعوت غمگين اي بفرستي. راستي دل نامه بود، نيز دعوت

  نامه فرستاده بود تا اجازه دهد شعر: شاملوچاكي كه از سوئد براي  سينه

  سببي نيستي  مرا تو بي«
  اي  قصيده راستي صلت كدام به            

  »اي غزل                                                 
! به من  پر درداَم  ات نشود. آخ دل بر سنگ گوراش نقش ببندد فراموش

گان  جويندهگونه خبر خواهي كرد؟  را چه كاشفان فروتن شوكرانبگو 
سان فرا خواهي خواند؟ چشمان  را چه ها آفتاب در مجري آتشفشان

خيره شده  هايِ ساعت اعدام چرخش كليد درِ قفلاني را كه به منتظر
يادت نرود!) آنان هنوز  پوش سياههميشه  مادرانخواهي كرد ؟ ( بودند، چه
ي  اند. اندوه به خود راه مده دل من! يقين دارم همه ها سر بر نگرفته از سجاده

، علف ي دريا و درگاه كوه و بر آستانهميهمانان از آهنگ شيون ما بر 
اند. ترديد مدار كه همه خواهند آمد. جمع  برده تاكنون به سوگ ابدي ما پي
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سخن نخواهد  در سال بد گدايي غرورما جمع خواهد شد! و كسي از  
اي به بزرگي  در دست هم حلقه گاه خواهيم توانست دست  گفت! و فقط آن

گاه  دهيم. آنساز  مان را دوره كنيم و يك دلِ سير مويهبامدادجهان بسازيم. 
كوبان براي  اش را دست افشان و پاي از آخرين غزل شيراز حافظ
اش را از آزار رقيب با او باز خواهد گفت.  مان خواهد خواند و گاليه يشاملو
ي مرگ و نيستي را در  و دغدغه فرو خواهد آمد  بر آستانه خيام

 شاملوبوده است، با  تر سرزميني كه مزد گوركن از آزادي آدمي افزون
خواهد  گزار فرصت كوتاه عمر حقبه آرامش خواهد رسيد. و به جان از 

آفرين خواهد گفت  آيداروم دستار از سر بر خواهد افكند و به  ماليشد. و 
ش را يك بامداد الدين حسامو  الدين صالحو  شمسكه نه همچون 

برد را از ياد خواهد  مخياس ايگناسيوي  مرثيه لوركالحظه تنها نگذاشت و 
بار ديگر و براي آخرين بار در ساعت ده شب به وقت تهران  و يك
 شاملونام   هاي عاشق ي كولي اي براي ما كوك خواهد كرد تا همه نامه سوگ

به ياد  مادرجونزا به همراه دوچانگاررا بخوانند.  شاملورا بدانند. نام 
و به خاطر شان را در ونديدني به خاك سپردند  پوستاني كه قلب ي سرخ همه

 شاملوكاران فراموش شده؛ بر مزار  ي زندانيان كودتا و معدن آزادي همه
با  چو شنو  درويشفرياد خواهند كرد و  درد مشتركاي به نام  خطابه

 شاملواي به رديف استقالل خواهند خواند و از  مسلسل شعر خود، قصيده
با  نروداو  خاراخلعتي به قامت آزادي لبنان و كُره خواهند گرفت و 

هاي  ي ژنرال ي گيتار شعر خود لرزه بر اندام همه هاي عاشقانه نغمه
را به ضيافت بامدادي رهايي آمريكاي  شاملوديكتاتوري خواهند افكند و 
ي سياهان قرباني نژادپرستي را  سالم همه هيوزجنوبي فرا خواهند خواند. و 

نه غربت صد  ركزماخواهد رسند و  شاملوبه  ماندالدر متن شعري به نام 
 شاملوعشق عمومي ها را با  سال تنهايي خود را كه نوستالژي همه انسان

هاي كار اجباري و گاز و مرگ؛  گان اردوگاه به آشنايي پيوند خواهد زد و مرده
خواهند گريست و با دستان  شاملو قلب گرم و سرخدرد و رنج خود را در 

اشيسم بيدار خواهند شد و ف زاي شام مرگبامدادي از خواب  بزرگ و شاد
گاه نوبت به من و تو نيز خواهد رسيد  گي خواهند پيوست. آن زنده  به قافله

و  اخوانو  ساعديو  بهرنگو  فروغو  هدايتو  نيماتا در كنار 
ي شاملومان  به يگانه عشق رحمانيو  گلشيريو  پويندهو  مختاري

قدر هواي  ! و دلمان چهات تنگ شده است قدر براي دردانه بگوييم؛ دلمان چه
ي  قدر در تماشاي چهره ات را كرده است! و دلمان چه صداي آسماني

  تاب شده است.  ات بي روشن
اند و  اند آنان هيون را رام كرده در راه شاملوشتاب مكن نازنين! ياران 

ي تاريك خم  تابي به كوچه مهاند كافي است از  رسيده آستانهاينك به 
  شان را بشنوي شتاب مكن دلَكم! ...  شوي و صداي آمدن

  شادا ما كه معاصر او بوديم!

حديث  ،ها در ديس دشنهتمام شده است و  هاي خاك مرثيهاينك 
هنوز بر  خون ياران ناشناختهكشد.  را غريو مي قراري ماهان بي

ي دارد. ا هواي تازهزده است و دل من سوداي فرش خيابان شَتَك سنگ
پيروز ميدان  تهمتناش در جدال با  سهراباي كه  نهتهمياميد ... اميد به 

نياز  ما بي بامدادش همچون ا سياووشو  ابراهيمباشد. اميد به مادري كه 
گاه سترون  دانم كه مادر اين كهن بوم و بر هيچ از آتش برائت باشد. و من مي

الدين محمد  شمسنبوده است. اگرچه ديرزا بوده است، اما مرگ فرزنداش 
بزايد؟ با شوق و جنون؛ و ذوق و  احمدآورد تا فرزندي چون  بتا حافظ

ها نيز  اند دردانه زا چنين افسون؛ و ياس و ترس و برَت ندارد! مادران يكه
دوقلو سراغ داري؟  ةالقضا عينو  حالجات  اند كجاي عرفان سرزمين همين

ات مادران كثير حسنك نشان داري؟ كجاي  وطن قراري تاريخ بيكجاي 
همسان خبر داري؟ آري! مادران ميهن  حافظگ و شعر كشورات از دو فرهن

هـ تا  720ي كساني كه از  زايند. پس خوشا به حال همه تلخ ديرزا اما يكه
بودند. اگر چه متاع شعراش را به كسادي بازار  حافظهـ هم عصر  790

ها را  اش را پاس نداشتند و خر مهره فروختند و هنر او را نخريدند. لعل
تا  1304از سال  –ما مردم امروز جهان   -اش نشاندند شادا ما  جاي به

بوديم. اگر چه نازك آراي تن ساق گل او را بسيار  شاملومعاصر  1379
كه  –را  نوبلياش بداريم  تر از آن بوديم كه به هنگام پاس آزرديم و كوتوله

ش بريزيم  ا يي آزاد يكي از شعرها به پاي واژه –اش بود  بيش از آن شايسته
  ... دريغ ودرد!

از فرنگيان كه اين اواخر كمي به خود آمدند و با اختصاص دو جايزه 
را ارج گزاردند،  شاملوي آزاد، اندكي از تالش نستوه و بشكوه  داگرمن و واژه

 بيش از اين انتظاري نيست. اما ما چه كرديم ....؟ 
 

ايگناسيو در رثاي  الورك گارسيا وفدريكشعر در ساعت پنج عصر، از  -1
  جاودانه شده است. شاملو، اين شعر با ترجمه و صداي سانچز مخياس

هاي آزادي از  ست. در اين مجموعه چنين برداشتلوركااي از شعر  تكه -2
جا كه اين كتاب يك اثر  شعر و كتاب ديگران بسيار آمده است. از آن

مگر در المقدور از مرجع نويسي خودداري شد.  پژوهشي نيست حتي
  مواردي كه نقل قول و برداشت بيش از دو سه عبارت باشد.

  

  

  

  »مرگ مرا خواهد يافت«بهزاد رعيت، مترجم مجموعه شعرِ 

  درگذشت 

مرگ مرا خواهد يافت: «بهزاد رعيت، گردآورنده و مترجم مجموعه شعرِ 
، درگذشت. مرگ او شكلي غريب داشت. »ونه شعر از پانزده شاعربيست

ناپذير ام. اس دچار شده بود. هرگز اما، عالج يش به بيماريچهار سال پ
اي در سوييس خود را نپذيرفته بود. پس دو سالِ پيش به مؤسسه بيماري

غيرقابل عالج  مراجعه كرده بود كه تحت شرايطي به كساني كه بيماري
كرد، خودكشي كنند. سفر او به سوي مرگ آغاز شده داشتند كمك مي

  بود. 
خلل هاي سفر به سوي مرگ را با قاطعيتي بيي منزلرعيت همهبهزاد 

گي و هاي شريك زندهها و تالشي تمناها، استداللطي كرد، به همه
دوستان بسيارش نه گفت، جام زهر را در روز بيست وپنج ماه نوامبر سال 

مرگ مرا «، ساعت يازده صبح، در شهر زوريخ نوشيد. مجموعه شعرِ 2008
  هاي سفر او به سوي مرگ بود.حاصل يكي از منزل» خواهد يافت

ي ي باران و نشريهي آرش، نشريههايي در نشريهبهزاد رعيت ترجمه
  اثر نيز چاپ كرده بود. الكترونيكي

بهزاد رعيت مستقل، محكم، شريف، معتقد، معصوم زيست و در قلب 
  اش جايي بزرگ داشت. نزديكان

 16سه سال و نه روز  داشت؛ متولد روز وبهزاد رعيت به هنگام مرگ چهل
  .1965ماه نوامبر سال 
، »مرگ مرا خواهد يافت«هاي بهزاد رعيت در مجموعه شعر يكي از ترجمه

  اين شعرِ سارا تيسديل است:
  

  اگر حياتي باشد پس از پايان مرگ،
  گون مرا بيش از همه خواهد شناخت،اين ساحلِ گندم

  ارقرمن بازخواهم گشت، آرام و بي
  چون دريايِ رنگارنگ ماندگار.هم
  

  گي مرا حقير كرده است،اگر زنده
  چون شعله قد خواهم كشيدببخش؛ هم

  خواهيدر آرامشِ عميقِ مرگ، و تو اگر مرا مي
  هاي كنار دريا بايست و صدايم بزن.روي تلماسه
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  ده سال نه خاموشي نه فراموشي

  

  سهراب مختاري

  

هاي سياسي پاييز هفتاد و هفت، سالگرد قتلامسال به مناسبت دهمين 
هاي بسياري در سراسر جهان برگزار شد. من نيز به دعوت عزيزان و مراسم

اند، ها بودهها همدل و همراه ما خانوادهياران دلسوزي كه در همة اين سال
امكان شركت در پنج برنامه از اين همه را يافتم. اين پنج برنامه به ترتيب 

  :زير بودند
، با "جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران"در پاريس، به دعوت  نوامبر 29 -

شركت شيرين عبادي، سيما صاحبي(پوينده)، پرستو فروهر، سهراب 
  مختاري و دكتر عبدالكريم الهيجي

در استكهلم، به دعوت كانون نويسندگان ايران در تبعيد، با  دسامبر 5 -
، نعمت ميرزازاده(آزرم)، منصور شركت اعضاي اين كانون شهال آقاپور

كوشان، جواد اسديان، ستار لقايي، سياوش ميرزاده، گلمراد مرادي و 
 سهراب مختاري 

در هانوفر، به دعوت كانون همبستگي و دغاع از مبارزات  دسامبر 6 -
مردم ايران، با شركت منيره برادران، سيما صاحبي، پرستو فروهر و سهراب 

 مختاري 
ر برلين (به زبان آلماني)، به دعوت كانون پناهندگان د دسامبر 12 -

برلين و خانه - برلين، كميته دفاع از زندانين سياسي ايران-سياسي ايران
دمكراسي و حقوق بشر، با شركت الكه شفتر، پرستو فروهر و سهراب 

 مختاري
-در گوتنبرگ، به دعوت كانون دفاع از آزادي بيان دسامبر 14 -

گوتنبرگ، با -اع از حقوق بشر و دمكراسي در ايرانگوتنبرگ، جامعه دف
 شركت آراز فني، حميد حميدي و سهراب مختاري 

در ايران نيز قرار بود در روز اول آذر، به دعوت خانودادة فروهرها، در خانة 
آذر بر سر مزار محمد مختاري و محمد جعفر پوينده، به  15فروهرها و در 
ده، مراسمي براي گراميداشت اين هاي مختاري و پويندعوت خانواده

عزيزان برگزار شود كه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران برگزاري هر 
دو مراسم را ممنوع اعالم كرد. در اول آذر مأمورين نيروي انتظامي با بستن 

اي كه خانة فروهرها در آن قرار دارد، از برگزاري مراسم بزرگداشت كوچه
آذر نيز با اينكه تعداد زيادي از شاعران،  15آنها جلوگيري كردند. در 

نويسندگان، روشنفكران و مردم آزاديخواه ميهنمان بر سر مزار محمد 
مختاري و محمد جعفر پوينده جمع شده بودند، مأمورين نيروي انتظامي 

ها ها، ميزها، بلندگوها و حتي وسايل پذيرايي كه خانوادهتمام صندلي
كرده و مانع سخنراني و تجمع حاضرين در  تدارك ديده بودند را جمع

مراسم شدند. اما حاضرين كه حدود هزار نفر بودند، بر سر مزار محمد 
مختاري و محمد جعفر پوينده جمع شدند و با اعالم سكوت به نشانة 

  اعتراض خاطرة آن عزيزان را گرامي داشتند. 
از » ي مرگ سخني كوتاه در باره« :خواهيد خواند متني كه در ادامهدو 

است كه پس از  از من اي داستاني، نوشته "قتل در تهران"و  نازنين پوينده
ام و فرايند بازسازي آن اتفاق نخست در ده سال دربارة قتل پدرم نوشته

و سپس روي كاغذ بوده است. اين متن در پنج مراسمي كه از  ،امحافظه
محمد مختاري، به ها نام برده شد به مناسبت دهمين سال قتل پدرم، آن

زبان فارسي و آلماني خوانده شد و خوشحالم كه حاال به همين مناسبت در 
  . رسدچاپ ميمجلة آرش به 

  

 "كوتاه دربارة مرگ يسخن"
 نازنين پوينده

 
من آن است كه چگونه ازكلمات تكراري بگريزم. چراكه  غةتمام دغد

 س، تفكر،زندگي پدرم ده سال پيش متوقف شد، اما همگي ما به تنف
الغر  همان مترجم باال بلند و،  گويش وتحول ادامه داديم. پدرم در يادها
بزرگتر شدم. بيست سال بعد حتي  چهل وچهارساله باقي ماند. من ده سال

گرچه ماند. ساله مي چهارو يرترخواهم شد. اما او تا ابد چهلاز پدرم پ
مهربانش باقي  صورت آرام و امامزاده طاهر ديگر چيزي از درگورستانِ
اند.  با خاك درآميخته هاي او و رفيقش محمد مختاري استخوان نمانده و

صداي پدرم، حركات بدنش، نحوه راه رفتن و نگاه كردنش، كم كم از يادم 
اي  پس دادند. كتابهايش به كتابخانه اش را همان روزهااند. خانه اجاري رفته

انم چه شد. از او تنها چند ش نمي دا ها و وسايل شخصي تقديم شد و لباس
تبديل به خوابي كمرنگ  عكس برايم باقي مانده. تمامي خاطراتم از او

آورم گويي جزئيات به ياد مياي را با تمام  اند. حتي وقتي خاطره شده
فيلمي كه چندين  غبار آنرا مه آلود كرده، مثل تصاوير ذهني از اي از پرده

را از  او ي هاق صداي ضبط شدم. اگر بر حسب اتفسال پيش ديده باش
 الي كتابي بيفتند، ذهنم در ش درا جايي بشنوم يا چشمانم به دست خط

كند و ناباوري ناگهاني، چندين  حظه با زمان و مكان قطع رابطه مييك ل
كنم كه پدرم هرگز مرده  جودم را مي بلعد. گاهي حتي شك ميثانيه و

م برگشته است به همان ديدم كه پدرباشد. تا چند وقت پيش خواب مي
مري، با روبروي ژاندار ميدان انقالب، همكف ش درا آپارتمان كوچك

ها خاكستري  ماشين هاي آبي كه از شدت دود هاي زرد كمرنگ وگل پرده
بابا پس تو آن مرد نبودي "پرسم:  خوابم بهت زده از او مي شده بودند. در

طول تمام  ، آنها مرا درنه"دهد: و او پاسخ مي "كه ما به خاك سپرديم؟
مخفي گاهي بازداشت كرده بودند و با حقه مردي شبيه به  اين مدت در

 "به شما تحويل دادند. من را كشتند و
اين خواب از همان روزهاي بعد از مرگش به سراغم آمد و بارها تكرار شد. 

تو  اين خواب به او مي گفتم: بابا، من خواب ديده بودم كه بعضي اوقات در
طول  ام. در ها را قبال در خواب ديده رمي گردي. من تمام اين لحظهب

ديدم پدرم كمي پيرو شكسته  اره اين خواب را ميهاي اخير، وقتي دوب سال
  شد.اش درذهنم كم كم پير مي ه بود و موهايش سفيد. گويي خاطرهشد
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 گذرند،كنم، اولين تصاويري كه بي اراده از ذهنم ميوقتي به پدرم فكرمي
ست آرام، هميشه دست به قلم و در حال ترجمه. هروقت كنار من  پدري

تاكسي، اتوبوس، كالس نقاشي و موسيقي يا مطب دكتر  بود و مرا در
همراهي مي كرد كتابي در دست داشت و بعضي اوقات در همان لحظات 

كرد. با آن كيف سامسونيت  كيفش در مي آورد و ترجمه مي كاغذي از
ها وقتي  ا، آقاي مهندس صدايش مي كردند. شبه دست فروش سياه
كرد.  مي خوابيدم، چراغ ميز كارش هنوز روشن بود و تا نزديك صبح كار مي

ساعت شش ونيم صبح، من باصداي قرآن و رژه سربازهاي ژاندارمري از 
شد و م. پدرم ازخواب بيدار ميرفتخواب مي پريدم و به مدرسه مي

ت حتماً يك ليوان شير و يك موز ا نفتل از ربنازي جان؛ ق"گفت:  مي
  "بخور.

شد فرهنگي جامعه رابطه خستگي ناپذير پدرم با كارش نه تنها از آرمان ر
گرفت، بلكه حس ناخودآگاهي از كوتاه بودن زندگيش به او  نشأت مي

  توانايي خاصي مي بخشيد.
اين كلمات شايد تكراري شده باشند. مرگ يك لحظه است اما زندگي هر 

  توان دربارة مرگ سخني تازه گفت؟تازه مي شود. چگونه مي روز
 

  قتل در تهران

 سهراب مختاري

هنگامي كه برادرم جسد پدرم را در سردخانه شناسايي كرده بود، چنان با 
هفته نيمي از چهرة درونگرايش  تا يكدست بر صورتش كوفته بود كه 

م، وقتي زنگ خانه كبود بود. آن كبودي را قرار بود چند ساعت بعد ببيني
آمد و برادرم زير درگاه مادرم را در آغوش ميان شيون و زاري به صدا در

يكي از اقوام مادرم را صدا كرد  ه بود.گرفت. پيش از آن تلفن زنگ خورد
. مادرم گوشي را گرفت. آقاي گلشيري آن سوي خط با شما كار داردكه 

و  "پيدا شده؟ كجا؟ محمد"با تعجب و ترس پرسيد: كه  شنيدمصدايش را 
شنوم. بوده باشد كه هنوز شيون مادرم را مي "سردخانه"بايست پاسخ مي

هام را بستم و صداي پاهاي دوستان و من روي مبل نشسته بودم. چشم
دويدند سوي مادرم. بلند شدم و به اتاق پدرم رفتم. در فاميل را شنيدم كه 

كتابخانه و كتاب بود.  ،سقف را پشت سرم بستم. دورتادور اتاق از زمين تا
اي رديف رديف روي هم چيده شده بودند. يك ها روي موكت قهوهمجله

ميز تحرير چوبي جلو پنجره بود و يك صندلي كه پشت به پنجره روي آن 
ساعدهايم را بالشت پيشاني كردم و به ميز  .نشستم. سرم را خم كردم

اتاقم به پنجرة اتاقش نگاه  ديدم. از سمت چپ ايوانتكيه دادم. پدرم را مي
مشغول نوشتن بود. هر روز غروب، و پشت ميزش نشسته بود  كردم.مي

نوشت. ذهنش و مينشست مي شگشت، پشت ميزروي برميوقتي از پياده
رفت. سپس نيز راه مي در خانه شد. برخي شبهابا راه رفتن متمركز مي

 دورانن تمرين تمركز از نوشت. ايگرفت و ميقرار مي زشدوباره پشت مي
هاي اول دهة شصت، در اوج بگير و ببندها و زندان با او مانده بود. سال

ها، براي مقابله با پراكندگي ذهن كه حاصل بازجويي و فشارهاي اعدام
هايش يا در سلول ها ميان همبنديگوناگون در زندان بوده است، در بند

شعري بسرايد. آنوقت آن را با  تايافته تمركز مي رفته وانفرادي راه مي
خوانده تا حفظ شود. با اين آرزو كه روزي آزاد شود، كاغذ خودش آنقدر مي

  و قلمي بگيرد و بنشيند تا همه را بنويسد. 
ها رديف چيده شده بودند و جوهر سياه خودنويس پدرم بر روي ميز كتاب

ذي در كاغذهاي كنار دستم خشك شده بود. خودنويسي كه همراه كاغ
جيبش يافته بودند و چند روز بعد قرار بود همراه پيكرش در امامزاده طاهر 

افتم كه كرج دفن شود. مادرم آن را در كفنش گذاشت. ياد شعر حافظ مي
خواست. اما پدرم نه اهل پياله بود و نه به قيامت باور پياله در كفنش مي

كتب رفته بود و اش به مداشت. در كودكي بنابر تربيت مذهبي خانواده
زده و قدم مي ،قرآن آموخته بود. اما در پانزده شانزده سالگي وقتي در حرم

ها هاي خورده و نمازهاي قضا شده و جبران آنبه گناهانش و مقدار روزه
گيرد ديگر هيچ تكليف ديني را بجا نياورد. مدتي تصميم مي ،انديشيدهمي

و براي وانمود كردن به عبادت  رودبعد هنگامي كه وقت نماز به اتاقش مي
رود، پدرش از خواند و همزمان دور اتاق راه ميبا صداي بلند آيات را مي

كند، تا تنبيه مياو را شود و دور و نزديك شدن صدا متوجه راه رفتن او مي
ماجرا را اي كه هميشه بر لب داشت ها بگذرند و با خندهها و سالسال

هاي او اي كه برادرم در سردخانه نيز آن را بر لببراي ما تعريف كند. خنده
دفن شده  پيكرش همراهبازشناخته بود و حاال در امام زاده طاهر كرج 

خواست او را در كفن بپيچند و بخاك بسپارند. در است. اگرچه هرگز نمي
سفارش كرده بوده جسدش را  "وصيت"دوران جواني در شعري به نام 

ه قبل از به قتل رسيدنش به من هم گفته بود. بسوزانند. اين را يك هفت
آرام بر  ايروي كاناپه نشسته بود و من كنار ديوار ايستاده بودم. خنده

امان اش نشسته بود و انگار به چيزي فراي ديوارهاي خانهافسوس چهره
زد كه انگار همين روزها خواهد مرد و من نگريست. طوري حرف ميمي

- كردم. حاال ديگر همهخبر بهت زده به او نگاه ميدوازده سالة ازهمه جابي
چيز تمام شده بود. پشت در اتاق همچنان صداي شيون و زاري بود و من 
پشت ميزتحرير او پناه گرفته بودم. سرم را بلند كردم و نگاهم را دور اتاق 

اولين بار كه كتابخانة پدرم را ديدم از ديدن اين همه كتاب م. چرخاند
گفت هرچه زديم و ميم. يك بار در خيابان باهم قدم ميده بوتعجب كرد

 ،اند و حاالهاش هستند كه همة زندگي او بودهها و نوشتهدارد همين كتاب
در اتاقش در سوگ مرگش و شايد هم دلتنگ صدايش بودند. صدايي كه 

هايش را كنار ها را بخواند و حرفهر شب شنيده بودند و ديگر نبود كه آن
شد كه رفته بود. به خط ريز بنويسد. يك هفته مي ،ن با مدادهاشاحرف
چهار و پنج بعد از ظهر بود. به قصد خريد رفت. در آشپزخانه بودم.  ،ساعت

هوا هنوز روشن بود. پيش از رفتنش دويدم بيرون و گفتم براي من خامه 
 ،كه بدانم ساعتي بعد يك پيكان سفيدآنبخرد كه صبح با عسل بخورم. بي

كند و مأمورين وزارت اطالعات حكم كنارش ترمز مي ،خيابان در
شود. بسوار ماشين بايد دهند. او هم مثل هر بار دستگيريش را نشانش مي

مثل دفعة پيش كه پيكان سفيد سر پيچ خيابان قائم مقام و كريمخان 
- كنند. به چشمهاش چشمبند ميايستد و به همين روال سوارش ميمي

برندش به يك اتاق كوچك كه كف ماشين دراز بكشد. مي گويندزنند و مي
سقفش كج است. انگار اتاقي زير يك راه پله است. بازجويي و تهديد شروع 

روي  ،رو به ديوار ،آيد و او چشمبند به چشمشود. صدا از پشت ميمي
پرسد و او بايد پاسخ بدهد. پس از بازجويي صندلي نشسته است. بازجو مي

-اي از شهر ميتا نقطه به چشم با ماشين چشمبند هبارو تهديدها دو
 ،كنند. راننده در شبآورندش و آنجا او را سوار يك مرسدس زرد مي

گويد چشمبندش را بردارد و ميان راه به پدرم مي است. عينك آفتابي زده
اين را در دادگاه  رساند. اما دفعة آخر حكم صادر شده است.او را تا خانه مي

امان و جواني آمده بود دم در خانهل، قب چند هفته بود. هميدهفانقالب 
احضارية پدرم به دادگاه انقالب را آورده بود. جوان چند بار گفته بود كه 

 يوةجاي نگراني نيست. اما وقتي پدرم به دادگاه مراجعه كرده بود، از ش
 هايي صورت گرفته است. چندسازيحرف زدن مأمورين فهميده بود پرونده

هاي دادگاه كه پايين از پله بار گفته بودند بايد بداند كه در دادگاه است.
روي دادگاه، آمده آنقدر نياز به همصحبت داشته كه ميان جمعيت روبهمي

گيرد. چقدر چهرة شهر از جواني را با سياووش، برادرم، از دور اشتباهي مي
ت و اينهمه تنهايي. ها گرفته بوده است. شهري با اينهمه جمعيروي آن پله

  اينهمه صدا و اينهمه سكوت. 
عصر پنجشنبه بود. آن روزها لبخندش تلخ شده بود. با مادرم و من 
خداحافظي كرد. قبل از رفتن برگشت و چترش را هم برداشت. باز هم 

آمد برود. اما در او را نگاهمان كرد. نگاهش فرق داشت. انگار دلش نمي
  بلعيد. 

كند. چهار  كنارش ترمز مي يك پيكان سفيدخانه، بازگشت به هنگام 
كشد و اند. مأمور كنار راننده، شيشه را پايين ميمأمور در ماشين نشسته

و با تأييد پدرم، حكم وزارت اطالعات براي  "آقاي مختاري؟"گويد: مي
گويد بايد با آنها برود. يكي از مأمورين دهد و ميبازداشت او را نشانش مي

شود تا پدرم وسط بنشيند و بعد از او دوباره سوار ن پياده ميعقب ماشي
افتد. او را به محلي كه از قبل برايشان مشخص شود. ماشين راه ميمي

كنند. ناگهان چند شوند و پدرم را هم پياده مي. همه پياده ميبرندميشده 
از گيرند. يكي ها و پاهاش را مياندازند و دستنفري او را به زمين مي

-اندازد و ميمأمورين طنابي را كه از قبل آماده كرده دور گردن پدرم مي
   كشد.
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   نقد و پژوهش و مقاالت

٢٨٤  102 ي آرش شماره

 برد ومي آبادنهاي اميبه بيابانرا در صندوق عقب ماشين، جنازه راننده، 
در محدودة كارخانة سيمان ري، كنار جادة متنهي به شهرك فيروزآباد 

  اندازد. روي خاك مي
م، مادرم به گردميتم به خانه برحدود ساعت هشت شب از تولد دوس

بسته اشان هستند. در اتاق پدرم رفته و برادرم با همسرش در خانه مهماني
. نور ماه از پشت پنجره بر اجسام كنمرا باز ميو چراغش خاموش است. در 

ها مثل شاگردهاي مدرسه كه با كتابخانهكشد. درون اتاق دست مي
به  اند.ستند، سرشان را پايين انداختهايخجالت جلو معلم كنار ديوار مي

ها و كاغذها منظم روي هم و كنار شوم. كتابميز كار پدرم خيره مي
روم و در ايوان را مي ماقتبه ابندم. اند. در را دوباره مييكديگر قرار گرفته

و با اين اميد كه هر لحظه پدرم كليدش را ايستم ميكنم. كنار ايوان باز مي
كرد، خواهد  در اتاقش را بازچرخاند و چند دقيقه بعد خواهد  در قفل خانه

  شوم.به پنجرة اتاقش خيره مي
از  گردانم وبيرون اتاق همچنان صداي شيون و زاري است. سرم را بر مي

ام. كنم كه منتظر پدرم كنار ايوان ايستادهپنجره به چهرة خودم نگاه مي
ا صبح بر جنازة پدرم در بيابان نيز تابد و تماه بر من و ايوان منتظر مي

حين گشت زني در  مأمورين پاسگاه انتظامي امين آبادخواهد تابيد. فردا 
را پيدا خواهند كرد كه روي مرد ناشناسي  سدجمحدودة كارخانة سيمان، 

هايش جز قلمي و كاغذي، چيزي در جيب سينه بر زمين قرار گرفته است. 
جسد را به  د و پس از كشيدن كروكي محل،كننبراي شناسايي او پيدا نمي

. برادرم يك هفتة تمام همة تهران را دنبال فرستندپزشكي قانوني مي
با ديدن چهرة سرخ و  بيابد و همانجا سرانجام او را تا خواهد گشت مانپدر

هفته نيمي از  يكبكوبد كه  شچنان با دست بر صورت ،اششده گلوي خفه
  اش كبود بماند.چهره

  ن،برلي
 2008آوريل 

 *  

  مروري گذرا، 

 بر جنبش كارگري ايران
  

 جمشيد مهر

 
طبقه كارگر ايران يكي از دشوارترين و پرمخاطره ترين دوره هاي حيات 
خود را مي گذراند. اين دشواري و مخاطره تنها در ناتواني طبقه كارگر 

و معيشت و زندگي در  ي ابتدائي كار براي تحقق نيازها و ضرورت ها
كند و آنان را به پرتگاه نيستي و هالكت  ايطي كه فقر و فالكت بيداد ميشر
شود. بلكه اين دشواري در مبارزه با رژيمي سركوبگر و  راند؛ خالصه نمي مي

مستبد كه دين و دولت را درهم آميخته و نه تنها تحقق حقوق كارگران را 
اي مستقل ه اي از جمله حق كارو حيات و يا برپائي تشكل در هيچ عرصه

تا  تمام هم وغم خود را برآن نهاده است، تابد، عالوه بر آن، نمي كارگري بر
هاي آنان را با  مطالبات و خواست هاي كارگران را سركوب كرده و تشكل

نماياند. از اين رو سيماي جنبش  تمام قوا در نطفه درهم شكند، خود را مي
 -ا و تحوالت سياسيكارگري و مناسبات كار در منشور مجموعه رويداده

اقتصادي و اجتماعي در دو سال گذشته در محورهاي اصلي آن در تصوير 
  ذيل انعكاس مي يابد:

هاي كارگري،  اما بايد ياد آوري كنم كه نوشته حاضر به مساله تشكل
  ها و راهبردهاي آنان نپرداخته است. تحوالت، گرايشات و تفاوت

ه رژيم و سرمايه تعرض گسترده، سيستماتيك و همه جانب -1
  داران:

  لغو و حذف قانون كار و تجديد هر چه بيشتر دامنه شمول آن -الف

با گسترش دامنه و تعميق بحران ساختاري اقتصاد ايران،  1386آغاز سال 
تعرض و تهاجم همه جانبه سرمايه داران و دولت به عنوان بزرگترين 

هاي  اه شد. سياستسرمايه دار كشور در تمامي روابط و مناسبات كار همر
  ضد كارگري رژيم در عرصه هاي مختلف آشكار گرديد.

در حالي كه تعرضات رژيم و وزارت كار و اموراجتماعي از اواسط سال 
در حذف و لغو و مسخ قانون كار و مقررات زدائي از مناسبات كار  1385

قانون كار از سوي جهرمي » اصالح«شدت پيدا كرده بود ، پيش نويس اول 
انتشار يافت. در پيش نويس به توجيهات و » دولت امام زمان«ركار وزي

ادعاهاي اصوال بي پايه و اساس مبتني بر ايجاد كار و توليد اشتغال اشاره 
شده بود، اما انتشار پيش نويس به روشني بيانگر اراده و تصميمات جدي 
در راستاي حذف و تغيير و لغو تدريجي قانون در روابط كار و تعرضي 
گسترده و همه جانبه از سوي رژيم به حقوق ودستاوردهاي كارگران در 

داري بر  ها و انتقال هر چه بيشتر بار بحران ساختار سرمايه تمامي عرصه
  دوش كارگران و زحمتكشان بود.

نگاه ناظر بر اين پيش نويس بويژه در راستاي تامين امنيت سرمايه، فراهم  
يه داران خصوصي، دولتي و خارجي، كردن نيروي كار ارزان براي سرما

تامين منافع سرمايه داران  و دولت بعنوان بزرگترين سرمايه دار و 
همچنين در راستاي اعمال و اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي و نئو 
ليبراليستي و سياست هاي بانك  جهاني و صندوق بين المللي پول و 

  پيوستن به سازمان تجارت جهاني بود.
نمايندگان مجلس جمهوري اسالمي طرح رفع  1386وردين فر 26در 

قانون اساسي جمهوري  85موانع توليد و سرمايه گذاري را بر اساس اصل 
سال به صورت آزمايشي موافقت  5اسالمي تصويب و با اجراي آن بمدت 

كردند. اين طرح كه از سوي كميسيون صنايع مجلس جمهوري اسالمي به 
  د، اهداف ذيل را دنبال مي كرد:مجلس هفتم ارائه شده بو

بنابر آنچه كه نايب رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران به خبرگزاري  - اول
قانون كار در قالب  "اصالح"بررسي «ايلنا در مورد اين طرح گفته بود: 

طرح رفع موانع توليد، نوعي حمايت كميسيون صنايع و معادن مجلس از 
قانون كار ارائه  "اصالح"ر (پيش نويس و بازنگري قانون كا "اصالح"اليحه 

شده از سوي وزارت كار) است. زماني كه وزير كار موضوع اصالح و بازنگري 
در قانون كار را مطرح كرد، مدافعان تغيير قانون كار انتظار داشتند خواسته 
شان هر چه زودتر برآورده شود، اما در عمل ثابت شد كه متقاعد كردن 

ازمند شگرد خاصي است كه اين امر از عهده وزارت حاميان اين قانون ني
از اين رو اين طرح همان ترفند و شگردي است كه دولت ». كار خارج است

براي متقاعد كردن » باالترين نهادهاي جمهوري اسالمي«و وزارت كار و 
  ديگر شركا و جناح هاي حكومتي بدان توسل جسته اند.

درصد كاهش  13ارفرمايان را به آن كه اين طرح، حق بيمه سهم  ك - دوم
مي دهد. اين خود به معناي محروم كردن كارگران از حقوق بيمه هاي 
تامين اجتماعي، بازنشستگي و بيكاري، لغو تدريجي قانون كار و حاكم 

  كردن بي قانوني خواهد بود.
آن كه اين طرح مانند دو طرح ديگر اجازه فسخ قرارداد را به صورت  - سوم

اخراج كارگران را بي قيد و شرط به سرمايه داران و يك جانبه و 
  كارفرمايان واگذار مي كند.

بهرام حبيبي يكي از اعضاي كميسيون صنايع در باره اين طرح گفته بود: 
در طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، كميسيون صنايع مي خواهد با «

هاي اجتماعي انتقال تعهدات كارفرمايان به دولت و گسترش چتر حمايت 
نيروي كار (بخوانيد بدون برخورداري از حقوق و بيمه هاي اجتماعي، 
بازنشستگي و بيكاري و لغو تعهدات سرمايه داران و تبديل قانون كار به 
قانوني توصيه اي و نه اجرائي) شرايط مناسبي را براي جذب سرمايه 

  -08- 16ا و ايجاد فرصت هاي شغلي مولد مهيا كند ايلن "توليد پايدار"
1385«  

مركز تحقيقات استراتژيك مجمع  1385در همين حال در شهريور ماه 
تشخيص مصلحت نظام، نتايج تحقيقي را كه نظرات و سياست هاي اين 

مطلوب و "مركز در اموري چون اشتغال، بيكاري و همچنين استراتژي 
را در  در پاسخ به مشكالت اشتغال، ايجاد تعادل در بازار كاروغيره "مناسب

بر مي گرفت، براي تصويب به مجمع و پس از آن جهت تائيد براي خامنه 
  اي ارسال كرد.
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 354در اين تحقيق آمده است كه در نظرسنجي از كارگران و مديران 
كرده اند، اختيارات كارفرما در برابر  بيشتر مديران اعالم«واحد توليد، 

  ».كم است، تعليق و خاتمه قرارداد »متخلف«كارگر 
كارگران و كارفرمايان هر دو، حقوق و مزاياي پرداختي قانون كار را باعث «

  » كاهش اشتغال دانسته اند
مديران معتقد هستند كه حداقل دستمزد و اختيارات كم كارفرما در "

، تحقيق اين مركز مي "خاتمه قرارداد، باعث كاهش اشتغال شده است
بطور كلي اشتغال و كاهش اشتغال  قانون كار باعث كاهش«خواهد بگويد 
  ».زنان شده است

راهبردي سه وجهي «تحقيق براي تعادل در بازار كار و تنظيم روابط كار 
در نظر گرفته كه وجوه آن انقباض در عرضه، انبساط در تقاضا و انعطاف 

  ». در محيط كار است
  طرح، براي انقباض در عرضه، بر آن است كه جمعيت بايد كنترل شود. 

ش از يك در صد است .ولي بدليل رشد اگر چه نرخ رشد جمعيت بي
بيش «درصد و در حالي كه به اعتراف خودتحقيق  3جمعيت فعال بيش از 

در بازار كار عدم » از سه ميليون نفر جوياي كار در كشور ثبت شده اند
تعادل وجود دارد و اين به معناي افزايش بيكاري درآينده است. پس بايد 

ت كنترل شود، در معافيت هاي وظيفه عمومي محدوديت ايجاد جمعي«
براي «همچنين ». شود، دوره آموزش عمومي تا مقطع كارداني تطويل شود
مهاجر فرصتي «، »تشويق زنان به خانه داري بايد تسهيالت داده شود

  شود»برنامه ريزي 
 بايد مجوز الزم براي«در زمينه انبساط تقاضا، تحقيق بر آن است كه 

هاي بزرگ داده شود. آمدن  سرمايه گذاري و مديريت خارجي در پروژه
تواند تحول ايجاد  شركت هاي خارجي با شرط استفاده از كارگر ايراني مي

  ».كند
به عنوان سومين وجه استراتژي  "انعطاف محيط كار"تحقيق در مورد 

ابط كار قانون كار ما، كه قرار است رو«اتخاذ شده بر آن است: از آن جا كه 
تواند  را ايجاد كند، از نظر كارگر و كارفرما معتبر نيست و طبيعتاً نمي

براي ايجاد شغل، اگر همه نگاه «، بنابراين »روابط متعادل كار را ايجاد كند
لزوم تغيير و اصالح قوانين، «واز اين رو » به كارگر باشد صحيح نيست

ري بر جدي كارگ حذف الزامات يك سويه، عدم تحميل هزينه
  ضرورت دارد»كارفرما

در همين راستا، اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران نيز تغييراتي عمده و 
  اساسي در قانون كار در عرصه هاي :

گستره و شمول قانون كار، حذف عوامل و موانعي كه باعث عدم امكان  
 مديريت سرمايه داران و ناديده انگاشته شدن آن (مديريت) به وسيله قانون

كار مي شود، حذف و لغو تعهدات و الزمات يك سويه براي سرمايه داران، 
  و.... خواستاربوده است.

در نگاهي كلي، ويژگي هاي سياست ها و استراتژي رژيم در عرصه لغو و 
  حذف قانون كار را اين چنين مي توان برشمرد:

نون استراتژي رژيم و راهبردهاي وزارت كار در اين عرصه، تبديل قا -اول
اي است كه اصوال هيچگونه مسئوليت و  كار اقانوني الزامي به قانوني توصيه

گيرد و در راستاي حذف و لغو  تعهدي را براي سرمايه داران در نظر نمي
تدريجي قانون كار و مقررات زدائي از روابط كار و معمول و رايج كردن 

رفرمايان و در مناسبات ميان كارگران وكا» تراضي و توافق طرفين«اصل 
  همچنين تحديد هر چه بيشتر دايره شمول قانون كار خواهد بود.

و آزاد كردن اخراج كارگران و امكان  "قانوني"اين راهبردها هدف   -دوم
يكجانبه و بي چون و  "حق"برخورداري سرمايه داران و كارفرمايان از 

  چراي فسخ قرارداد كار با كارگران را، مورد نظر دارد.
كاهش توليد و تغييرات "هائي مانند  ساس، افزودن تبصرهبر اين ا
به  "كاهش توان جسمي كارگر كه موجب ركود توليد گردد"و  "ساختاري

قانون كار فعلي كه اصوال بندهائي قابل تفسير به رأي از سوي  21ماده 
سرمايه داران است، عباراتي كشداراند و اساساٌ تالش دارند  هر نوع قانون و 

  را از سر راه اخراج كارگران بردارند.محدوديت 
از اين رو حتي امنيت شغلي كارگر را در مدتي كه قرارداد كار وي جاري 
است، نيز منتفي كرده و زمينه اخراج وي را بي قيد و شرط در اختيار 

دهد. همچنين اجازه تعطيل و يا تغيير بخش يا تمام  سرمايه داران قرار مي
شرايط "و يا  "تعديل ساختاري"الب طرح كارخانجات يا كارگاه در ق

  به سرمايه داران داده مي شود. "اقتصادي
بر اين اساس سرمايه داران در هر شرايطي و به هر دليلي كه خود بتراشند 

به آنان اجازه مي دهد كه به بهانه احساس كمبود نقدينگي و يا » قانون«
نه ورشكسته است، مشكل فروش توليدات و يا مثالٌ با اعالم اينكه كارخا

  كارگران را اخراج كند.
بازگذاشتن دست سرمايه داران و دولت براي پرداخت هر چه كمتر  - سوم

دستمزد و استثمار شديدتر كارگران يكي ديگر از اهدافي است كه دنبال 
مي شود.نفي تعيين حداقل دستمزد كارگران بر اساس نيازهاي زندگي 

سرمايه داري معمول است. يعني  انساني و حتي آنچه كه در يك جامعه
تعيين حداقل دستمزد بر اساس سبد هزينه و تورم (باز توليد نيروي كار)، 
تالش براي رايج كردن توافق و رضايت كارگر و سرمايه دار در پرداخت 

هاي دسته جمعي كار از ديگر رهبردهاي  دستمزد و مخالفت با پيمان
  وزارت كار و امور اجتماعي است.

و مرتبط » شرايط اقتصادي«ر آن، تعيين حداقل دستمزد بر مبناي عالوه ب
كه اصوالٌ هيچ ارتباطي با تعيين حداقل دستمزد » بهره وري«كردن آن با 

» اي منطقه«ندارد، همچنين تالش براي تعيين حداقل دستمزد به صورت 
و خارج كردن آن از دايره شمول قانون كار و حذف و عدم برخورداري از 

مزاياي تامين اجتماعي و بيمه بيكاري و بازنشستگي، ازجمله  حقوق و
  اهداف مورد نظر وزارت كار و اموراجتماعي دولت نهم است.

هاي بيكاري و تامين  حذف حقوق كارگران در برخورداري از بيمه -چهارم
اجتماعي و بازنشستگي يكي ديگر از رويكردهاي وزارت كار و امور 

ت. مدتهاست كه شوراي عالي اشتغال به اجتماعي جمهوري اسالمي اس
اي  كند  وزيركار را موظف كرده تا آئين نامه رياست احمدي نژاد تالش مي

هاي تامين اجتماعي ارائه كند. جهرمي در  هاي بيمه را براي كاهش هزينه
به روزنامه كارگزاران  1386شهريور  18باره كاهش حق السهم كارفرما در 

توليد و توسعه سرمايه گذاري را در كاهش يكي از موانع «گويد  مي
هاي اقتصادي مي دانيم و سهم كارفرما در بيمه  هاي مبادله در بنگاه هزينه

  ».كارگران يكي از عوامل هزينه زا است
كارفرمايان براي تامين نيروي انساني خود «كند چنانچه  جهرمي تاكيد مي

فاده كنند تا پايان شوند است از نيروهائي كه توسط وزارت كار معرفي مي
عالوه بر ». برنامه چهارم توسعه از پرداخت سهم بيمه كارفرما معاف هستند

يكي ديگر از حركت هائي كه دنبال مي كنيم آن است «گويد  اين وي مي
هاي بيمه بازنشستگي و بيمه درمان پايه، با بيمه  كه تفكيكي بين هزينه

، هزينه پرداختي توسط تكميلي قائل شويم. اگر اين تفكيك ايجاد شود
كارفرما، بايد آن هزينه پايه باشد و بخش تكميلي از طريق ديگري تامين 

تكيه ما بر اين است كه بايد اين پرداخت ها (سهم كارفرمايان)  شود.
  ».كاهش يابد

ما به دنبال راهي هستيم تا سازمان تامين «كند:  عالوه بر اين وي اضافه مي
هايش كاهش يافته و  با افزايش اشتغال، هزينهاجتماعي را قانع كنيم كه 

مي تواند پس از كاهش هزينه ها، سهم بيمه اي كه از كارفرما دريافت مي 
ها و گزافه گوئي هاي وزير كار مانند  معني اين لفاظي». كند، كاهش دهد
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 ، با توجه به شكست همه سياست هاي اشتغال زائي دولت"اشتغال زائي"
هاي  بنگاه"و يا طرح  "خود اشتغالي"طرح هاي  احمدي نژاد و از جمله

كه گزارش اخير رئيس بانك سابق مركزي  نيز اين  "كوچك زود بازده
موضوع را تائيد مي كند، هيچ مفهومي جز محروم كردن كارگران از حقوق 

  بيمه بيكاري و تامين اجتماعي و بازنشستگي ندارد.
از تشكل يابي مستقل  استراتژي رژيم و وزارت كارهدف جلوگيري -پنچم

كارگران و ايجاد موانع بر سر راه برپائي تشكل هاي مستقل كارگري را 
دنبال مي كند. مطالبات و اعتراضات كارگري را سركوب و فعالين كارگري 
را دستگير و روانه زندان مي كند. همين جا بايد ياد آور گشت كه محمود 

يليون توماني پس از م 40با وثيقه  1387فروردين 18صالحي در روز 
مدتها زندان، مقاومت و تحمل طاقت فرساترين شرايط، توانست آزادي 
خود را تحقق بخشد؛ گر چه منصور اسانلو و گروه زيادي از فعالين كارگري 

  همچنان با اتهامات بي پايه و اساس در زندان بسر مي برند.
ند كه وزارت كار جهرمي، همچون وزاري قبلي كار تالش كرده و مي ك

تشكل هاي دست ساز خود را بوجود آورد و با سرهم بندي تشكل هاي 
، عناصر بسيج و باندهاي وابسته به »جوامع اسالمي كار«دولتي از ميان 

اش مانع ايجاد تشكل هاي  امنيتي -دولت احمدي نژاد و شركاي نظامي
  مستقل كارگري گردد.

 
  زد و حقوق بگيرانانتقال هر چه بيشتر بار بحران اقتصادي بر دوش م

اصلي ترين عرصه بروز سياست هاي ضد كارگري رژيم براي انتقال بار 
بحران ساختاري اقتصادي ايران بر دوش مزد و حقوق بگيران به صورت 
اخص در حوزه تعيين حداقل دستمزد، سياست هاي ناظر بر آن، ضوابط و 

ن و معيارهاي تعيين حداقل دستمزد، چگونگي و سطح مشاركت كارگرا
  تشكل هاي مستقل آنان خود را مي نماياند.

و سياست هاي ناظر بر آن به  1386مصوبه شوراي عالي كار رژيم در سال 
روشني انكارناپذيري بيانگر افزايش و گسترش چنگ اندازي رژيم و سرمايه 
داران بر مزد و حقوق كارگران و زحمتكشان و تعرض و تهاجم به سطح 

  ود.معيشت و حق حيات آنان ب
جهرمي وزيركار در تعيين ميزان حداقل دستمزد كارگران براي سال 

با «و همچنين » مصالح كارگران«گفت كه اين ميزان بر اساس  1386
توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي 

  ».جامعه تعيين گرديده است
اقل مزد روزانه با نرخ بر اسا س آن چه در باال بدان اشاره رفت، ميزان حد

قرار دارند » حوزه شمول قانون كار« يكسان براي تمامي كارگراني كه در
ريال (شصت و يكهزار ريال) و  61000(اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ 

) تعيين 1830000يا برابر يك ميليون و هشتصد و سي هزار ريال ماهانه (
و از جمله مركز پژوهش هاي شد. در حالي كه برخي از نهادهاي رژيم 

نفره مبلغ  5را براي يك خانوار  1383مجلس ميزان خط فقر در سال 
هزار تومان اعالم كرده بودند. در نتيجه با توجه به ميزان تورم اعالم  400

شده از سوي منابع رسمي جمهوري اسالمي مانند بانك مركزي ( نرخ تورم 
درصد وبوسيله مركز  5/13 برابر 1385از سوي بانك مركزي براي سال 

درصد اعالم گرديد.  4/22پژوهش هاي مجلس، تورم در همين سال برابر 
به عبارت ديگر با تورم اعالم شده فاصله بسياري دارد) و اين كه ميزان 

هزار تومان فراتر مي رفت.  600از مرز  1386خط فقر در تهران در سال 
ماه تا  6گران در سرتاسر ايران از وبا تاكيد بر اين مساله  كه بسياري از كار

سال و يا بيشتر حقوق خود را دريافت نكرده اند و عدم پرداخت حقوق  4
كارگران و معوق گذاشتن آن به سياست رايج سرمايه داران و كارفرمايان 
(و البته براي جلوگيري از طرح مطالبات و خواست هاي ديگر از سوي 

ر داشتن اين مساله كه در بسياري از كارگران) تبديل شده است و با در نظ
شهرها و مناطق ايران كارگران حقوقي بسيار پائين تر از حداقل دستمزد 
تعيين شده در سال گذشته و سال هاي گذشته دريافت  كرده و مي 
كنند.حداقل دستمزد تعيين شده مفهومي جز انتقال بيشتر بار بحران 

يران وتشديد نرخ استثمار اقتصادي بر گرده كارگران و مزد و حقوق بگ
بايد تاكيد كرد كه مركز پژوهش هاي مجلس نرخ تورم را  مفهومي ندارد.

درصد ارزيابي  كرد و ديگر منابع رسمي  4/23رقم  1386در سال 
درصد و حتي باالتر از  40، 1386جمهوري اسالمي ميزان تورم در سال 

ن قابل تاكيد است درصد اعالم مي كردند.  عالوه بر اي 50درصد و تا  40
قلم از كاالهاي اساسي نياز خانواده  50بهاي بيش از «كه با توجه به آن كه 

اسفند ماه  14درصد افزايش داشته اند. ايلنا  500تا  400كارگري بين 
، تعيين اين ميزان حداقل دستمزد بيانگر سياست هاي عميقا »1385

 ضدكارگري اين رژيم است 
ترين  اجاره مسكن در جنوبي 1386كه در سال  شايد نياز به گفتن نباشد

  هزار تومان هزينه داشته است. 120نقطه حاشيه تهران حداقل ماهيانه 
ديدگاه و سياست ناظر بر تعيين حداقل دستمزدها، معنا ومفهومي جز 

قانون كار رژيم كه حداقل دستمزد را بر اساس  41دهن كجي به ماده 
زي و سبد هزينه خانوار تعيين مي كند، تورم اعالم شده از سوي بانك مرك

ندارد. اين خود به معناي نفي و مسخ و بي اثر كردن قانون كار حتي براي 
  آنان كه در دايره شمول اين قانون قرا مي گيرند، است.

جهرمي وزير كار دولت احمدي نژاد در گفتگو با  1386شهريور ماه  25در 
راي تامين معاش و مسكن خبرگزاري فارس از طرح جديد وزارت كار ب

  مي پردازد.» نتايج يك ارزيابي علمي«كارگري به توضيح 
او مي گويد: نتايج يك ارزيابي علمي كه از سوي كارشناسان وزارت كار و 

درصد درآمد اكثر  50بيش از «امور اجتماعي انجام شد، نشان مي دهد كه 
 60يش از كارگران صرف هزينه مسكن مي شود. برخي از كارگران حتي ب

وي تصريح مي كند ». درصد درآمدشان را صرف هزينه مسكن مي كنند
اگر براي حل اين مشكل (معاش و مسكن) دستمزدها را افزايش «كه 

دهيم، به نحوي با مشكل تورمي روبرو مي شويم كه بيشتر موجب زيان و 
ضرر كارگران و اقشار آسيب پذير جامعه خواهد بود. از يك طرف ما براي 

به كارگران يك مقدار دستمزدها را باال مي بريم، اما از طرف ديگر  كمك
به خاطر تورم حاكم بر فضاي اقتصادي جامعه، قدرت خريد كارگران 

  ».كاهش مي يابد
متاسفانه افزايش تورم و كاهش قدرت خريد «جهرمي تاكيد دارد كه 

ؤثر كارگران، عمال نشان مي دهد كه افزايش دستمزد كارگران هيچ نقش م
و كارآمدي در تامين هزينه هاي كارگران و كاهش سهم مسكن در هزينه 

  ».خانوار آنها نداشته است
مي خواندش (دستمزد » علمي«جهرمي كوشد تا بر اساس آنچه كه خود 

هيچ نقش مؤثر و كارآمدي در تامين هزينه هاي كارگري و ... نداشته 
دستمزد و يا افزايش  است). نتيجه گيري كند كه نيازي به تعيين حداقل

  آن نيست وبايد آن را به دست نامرئي بازار سپرد.
 1387وي تا آنجا پيش رفت كه رسما از عدم افزايش دستمزدها در سال 

سخن گفت. وزارت كار و امور اجتماعي رژيم، تعيين حداقل دستمزد 
تابعي از دو متغير، يكي تورم موجود در كشور « 1387كارگران براي سال 

توجه به پايداري بنگاه «اعالم كرد و » گري توان پرداخت كارفرمايانو دي
  دانست.» هاي اقتصادي و توان پرداخت آنها را امري ضروري
تعيين نرخ «را به  1387جهرمي ميزان حداقل دستمزد كارگران در سال 

، » فروش و توليد محصوالت«و يا » وضعيت اقتصادي جامعه«، » بيكاري
تعيين منطقه اي حداقل «و يا » يزان حداقل دستمزدتعيين دو نرخي م«

 1387مرتبط مي سازد.نهايتا  ميزان حداقل دستمزد براي سال» دستمزد
تومان تعيين گرديد ،كه آشكارا چند برابر زير خط  600هزارو219به ميزان 

  فقر قراردارد .       
پر واضح است كه تعيين حداقل دستمزد و سياست هاي ناظر بر آن، 

وابط و معيارهاي تعيين آن و همچنين چگونگي تعيين ميزان و حوزه ض
تاثير و دامنه شمول آن بيانگر سياست هاي ضد كارگري اين نظام و برآيند 
و منتج راهبردهائي است كه در عرصه اقتصادي و مناسبات بازار كار 
بوسيله كل نظام بطور عام و وزارت كار و امور اجتماعي بطور خاص تدوين، 

  جرا ٍ و پيگيري مي شوند.ا
در پايان اين بخش بي شك اشاره اي گذرا به شوراي عالي كار، تركيب و 

  تغييرات در آن و همچنين مضحكه  سه جانبه گرائي ضروري مي نمايد.
ساختار و تركيب شوراي عالي كار، اعضا و نحوه انتخاب آنان از بدو استقرار 

هيچگاه نمايندگان واقعي جمهوري اسالمي به گونه اي بوده است كه 
كارگران و تشكل هاي مستقل آنان نمي توانسته اند در اين نهاد دولتي 

قانون كار جمهوري اسالمي، كليه نمايندگان  136حضور يابند. بنابر ماده 
رسمي كارگران جمهوري اسالمي در سازمان جهاني كار، شوراي عالي 
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اختالف، شوراي تامين اجتماعي، هيات هاي تشخيص، هيات هاي حل 
عالي كار و نظائر آن، توسط كانون عالي شوراهاي اسالمي كار، كانون عالي 
انجمن هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان انتخاب خواهند شد. در 
تمامي ادوار گذشته جمهوري اسالمي با انتصاب عوامل و عناصر خود، آنان 

وائل انقالب سياست هاي را به عنوان طرف كارگري وانمود كرده است. در ا
ضد كارگري رژيم و تعرض و تهاجم به كارگران با سركوب و كشتار فعالين 
كارگري و يورش به تشكل هاي مستقل آنان و انحالل و تالشي آن تشكل 

خاتمي و » سازندگي«تا دوران رفسنجاني و  60ها انجام گرفت. از سالهاي 
و تشكل هاي دست ساز  خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار» اصالحات«

قلمداد مي كردند. » كارگري«رژيم در تمامي اين دوران خود را نمايندگان 
نقش و كاركرد خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار به عنوان تشكل هاي 
سياه و ضد كارگري در سال هاي گذشته از يك سو تالش براي به بيراهه 

ن و جلوگيري از برپائي كشاندن و هرز بردن مبارزات و اعتراضات كارگرا
تشكل هاي مستقل كارگري بوده واز سوي ديگر خود را تنها مدافع 
كارگران قلمداد كردن با استفاده از رانت قدرت، بوده است. اين نهادها 
مستقيم و غيرمستقيم مجري سياستهاي ضد كارگري نظام جمهوري 

  اسالمي بوده اند.
نزوي شدن خانه كارگر و برآمد و گسترش مبارزه كارگران، رسوا و م

شوراهاي اسالمي كار و همچنين گسترش مناسبات با سازمان جهاني كار 
موجب گرديد تا عناصر تشكل هاي دست ساز وزارت كار دوران اصالحات 
به همراه عناصر خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار، مشتركا نقش 

روي كار آمدن  را به عهده داشته باشند. اما با» كارگري«نمايندگي طرف 
احمدي نژاد و وزارت كار جهرمي فرصت مناسبي » امنيتي -نظامي«دولت 

براي محدود كردن، حذف و كنار گذاشتن اين تشكل ها كه امروز ديگر به 
كار فريب و تحميق كارگران نمي آيد و جايگزين كردن آنان با تشكل هاي 

بود كه در سال دست ساز وزارت كار دولت نهم فراهم گرديد. از همين رو 
جوامع اسالمي «از ميان تشكل هاي » كارگري«نمايندگان طرف  1386
 -و بسيج و باندهاي وابسته به دولت احمدي نژاد و شركاي نظامي» كار

امنيتي اش انتصاب شدند، تا وظايف خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار را 
مورد نظر  با محدود و حذف و كم رنگ كردن اين تشكل ها، به تشكل هاي

وزارت كار جهرمي سپرده شود. به خصوص اينكه خانه كارگر و شوراي 
اسالمي كار در انتخابات رياست جمهوري گذشته كارگزاررفسنجاني رقيب 
دولت فعلي بودند، منازعه و كشمكشي كه از بدو رياست جمهوري احمدي 

طرف  نژاد و وزارت جهرمي ميان خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار از يك
با وزارت كار از طرف ديگر جريان دارد، منجر به انشعاب در خانه كارگر و 

  شوراهاي اسالمي كار گرديد.
آبان ماه  25وزارت كار انتخاب كانون عالي شوراهاي اسالمي كار را كه در 

در اصفهان برگزار شده نه تنها به رسميت نشناخت، بلكه آن را  1384سال 
راي ديوان عدالت اداري رژيم در باره اين تشكل  باطل اعالم كرد و حتي به

  ها گردن ننهاد.
دست ساز خود را موازي با » كارگري«عالوه بر اين وزارت كار تشكل هاي 

  كانون عالي شوراهاي اسالمي كار برپا كرد. 
وزارت كار دولت نهم همچنان بر انحالل كانون عالي شوراهاي اسالمي كار 

راي هر چه بيشتر محدود و بي اثر كردن اين اصرار ورزيد. از اين رو ب
» هيات موسس كانون عالي شوراها«تشكل رقيب، با انتشار بيانيه اي به نام 

» مركز همايش صدا و سيما«در  1385بهمن  12توانست انتخاباتي را در 
كانون عالي «سرهم بندي كند و نهايتا تشكل دولتي ديگري به نام 

  را راه اندازد.» شوراها
در شوراي عالي انتصاب شدند » كارگري«ميان چنين جمع هائي طرف از 

سياست هاي  1386تا در تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال 
ديكته شده وزارت كار و اموراجتماعي و شخص وزير را اجرا و وظايف خود 

را در نمايش هاي سه » كارگري«را به انجام برسانند. عالوه بر اين طرف 
  ي نمايندگي كنند.جانبه گرائ

هم بر سبك و سياق گذشته از ميان  1387اعضا ٍ شوراي عالي كار در سال 
  منتصبين وزيركار و تشكل هاي دست ساز وزارت كار رژيم تعيين شدند.

وزارت كار همين سياست را در قبال تشكل هاي سرمايه داران و 
  نيز بكار گرفت.كارفرمايان 

  
  
  

  
  
  

  تصابات كارگرانگسترش مبارزه، دفاع و اع

در طي دو سال گذشته اعتراضات، مقاومت و اعتصابات كارگران بي وقفه 
افزايش يافته است، پر واضح است كه مبارزه طبقه كارگر امروز از خصلت 
تدافعي برخوردار است. بعبارت ديگر طبقه كارگر براي بهبود شرايط كار و 

ري از رانده شدن به زندگي مبارزه نمي كند بلكه براي حق حيات و جلوگي
  مهلكه نيستي مبارزه مي كند.

مقاومت، اعتراضات و اعتصاب طبقه كارگر ايران بر زمينه شرايط و  
اوضاعي گسترش مي يابد كه ويژگي هاي اصلي آن در دو سال گذشته 

  جنين مي توان برشمرد:
تهاجم و تعرضات رژيم براي بسط اختناق سياسي و سلب آزادي هاي  -

ماعي و سياسي توده ها وجلوگيري از رشدو گسترش فردي و اجت
چنبشهاي اجتماعي و بخصوص جنبش طبقه كارگر تشديد و گسترش 

  پيدا كرده است.
دامنه بحران ساختاري اقتصاد ايران گسترش بي سابقه اي يافته، بيكاري  -

و بيكار سازي در همه ابعاد و اشكال آن افزايش روزافزون مي يابد. گراني و 
افسار گسيخته قيمت ها، تورم ركودي، فقر و فالكت را در ميان  افزايش

  كارگران افزايش داده است.
معوق گذاشتن دستمزدها وعدم پرداخت حتي همين دستمزدهاي چند  -

برابر زير خط فقر به سياست رايج بورژوازي ايران و دولت حامي آنها تبديل 
  شده است.

 44هاي ابالغي اصل خصوصي سازي هاي گسترده، اجراي سياست  -
قانون اسالمي رژيم، اجراي سياستهاي نئوليبرالي، برنامه ها و سياست هاي 
بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، حذف اشتغال دائم، گسترش فراگير 

ميليون نفر بيكار راخصوصا درميان جوانان  5قراردادهاي موقت، بيش از 
اري براي خود دست پا كنند)، (كه حتي براي اولين بار نيز نتوانسته اند ك

زنان و فارغ التحصيالن  دانشگاهي فراهم كرده  و آنان را از عرصه كار به 
  حاشيه رانده  است.

اما در چنين شرايطي اعتراضات، اعتصاب و مبارزه كارگران نه تنها فروكش 
نكرده است، بلكه بگونه اي دم افزون در هر نقطه اي از ايران سر بر آورده 

  است.
گر چه پرداختن به تمام اعتصابات كارگران در دو سال گذشته نيازمند  

فرصتي جداگانه است . اماازميان اين اعتصابات و اعتراضات ازجمله  
اعتصابات كارگران قوه پارس، كارگران نيشكر هفت تپه، كارخانجات 
 - الستيك سازي البرز (كيان تاير)، كارخانجات كشتي سازي ايران صدرا

عتصابات كارگران آزمايش مرودشت، اعتصابات كارگران مجتمع بوشهر، ا
صنعتي صما ٍ كارگران ايران خودرو ،كارگران لوله سازي اهواز، كارگران 
رامشير عسلويه ،كارگران معدن سنگرود و همچنين اعتصابات كارگران 
آجرپزي كوره پزخانه هاي تهران و اروميه كه نمونه هائي از اين اعتصابات 

ضات گسترده در دو سال گذشته هستند، به شاخص ترين آنها اشاره و اعترا
  اي گذراخواهيم كرد.
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  اعتصاب كارگران كشتي سازي ايران صدرا

در يكي از بزرگ ترين واحد هاي صنعتي  "صدرا"شركت كشتي سازي 
مشغول در اين شركت نفر در استان بوشهر  1400 است.مازندران بوشهر و

نفر  750   اين شركت در مازندران مستقيماً رد.همچنين به كار هستند 
 مشغول كاردارد. به دنبال نفر كارگر پيمانكاري 700كارگر و غيرمستقيم 

و واگذاري شركت ايران  روند گسترده خصوصي سازي (خودماني سازي)
در خصوصي سازي نام  بزرگترين واگذاري صدرا به بخش خصوصي كه

    ا از دست دادند.گرفت، بسياري از كارگران شغل خود ر
در مورد خصوصي سازي كشتي سازي ايران صدرا اين اصطالح كه سران  

كرده اند، شهرت يافت. در » از اين جيب به آن جيب«رژيم اين شركت را 
درصد به بانك ملي واگذار شد. در  49ابتداي خصوصي سازي اين شركت 

جمات ادامه تمام سهام به بخش خصوصي واگذار گرديد. يورش و تها
سرمايه داران به كارگران شدت بي سابقه يافت. عدم پرداخت دستمزدها، 
اخراج هاي گسترده، تبديل كارگران با اشتغال دائم به كارگران قراردادي، 
مستاصل كردن كارگران براي پذيرش اخراج از نتايج سياست هايي است 

  كه در ايران صدرا اعمال گرديد.
صدرا بخش سكوسازي با تحصن در برابر كارگران  1387در فروردين سال 

ساختمان استانداري خواستار پرداخت دستمزد و بازگشت به كار شدند. 
  عالوه بر اين كارگران خواستار تضمين امنيت شغلي خود بودند.

بود كه كارفرماي  1386اين حركت ادامه اعتراضات كارگران در اسفند ماه 
را كه مدت قرارداد آنها به  كارگر كشتي سازي 400ايران صدرا بيش از 

پايان رسيده بود در قسمت هائي مانند سكوسازي، صدف، كشتي سازي و 
  جزيره كه پروژه هاي مستقلي در آن در دست اجراست، اخراج كرده است.

سرمايه داران علت اخراج ها را پايان كار و پروژه اعالم مي كردند. اما اين 
ان در قالب پيمانكار در شركت در حالي بود كه شمار زيادي از كارگر

 24مشغول بكار مي باشند و مهم تر اينكه در همين حال قرارداد ساخت 
كشتي بزرگ كانتينربر و نفتي نيز توسط ايران صدرا منعقد شده است كه 

  هنوز ساخت آنها آغاز نگرديده است.
رئيس اداره كار و امور اجتماعي بوشهر در مورد اخراج كارگران مي گويد 

  با اين اداره صورت گرفته است.» بدون هماهنگي«اين اخراج ها  كه
سياست ايران صدرا اين است كه از ميان كارگران برخي را بعنوان پيمانكار 
انتخاب كرده و با واگذاري امور به پيمانكاران، مجددأ كارگران اخراجي را با 

تماعي و حقوق بسيار پائين و عدم رعايت قانون كار و تأمين بيمه هاي اج
  بيكاري بصورت قرارداد موقت بكار مي گمارد.

سال  وجود  20تا  7در ميان كارگران اخراجي، كارگراني با سابقه بين 
دارند. برخي كارگران تا زمان بازنشستگي فقط چهار ماه مي بايست شاغل 

  باشند.
فروردين، اعتصاب كارگران با يورش  24در تجمع اعتراضي در روز 

مي و امنيتي رژيم بر اساس فرمان شوراي تأمين استان نيروهاي انتظا
بوشهر (استاندار علي افراشته، امام جمعه و ...) سركوب شد و تعدادي از 

  كارگران بازداشت شدند.
اما اعتصاب هاي مكرر و متحدانه كارگران، كارفرما را مجبور به عقب 

قرارداد سه  نشيني موقت ساخت و كارگران به سر كار باز گشتند و با آنها
  ماهه منعقد گرديد.

در حالي كه كمتر از يك ماه به پايان اعتبار قرارداد  1387خرداد ماه  21
باقي نمانده است مجددا ً زمزمه اخراج كارگران در ايران صدرا قوت مي 

  گيرد.

  اعتصابات كارگران نيشكر هفت تپه

خت حقوق با اعتصاب پنج هزار كارگر اين شركت در اعتراض به عدم پردا 
(بيش از  1386تا پايان سال  1385و براي خواست هاي صنفي از سال 

حركت اعتراضي به اشكال گوناگون كه خواست اصلي در همه آنها  18
  پرداخت حقوق معوقه كارگران بود) ادامه يافت.

مجموعه سياست هاي جمهوري اسالمي كارخانه نيشكر هفت تپه را مانند 
ديگر در معرض بحران، تعطيلي و بسياري بسياري از واحدهاي صنعتي 

  معضالت ديگر قرار داد.

همه » عالج«اجراي سياست خصوصي سازي (خودماني سازي) راه 
مشكالت اين كارخانه عنوان شد. از اين رو اخراج و يا به اصطالح تعديل دو 
هزار نفرديگر از پنج هزار كارگر شاغل در اين كارخانه، جهت آماده سازي 

  صي سازي در دستور كار مديريت شركت قرار گرفت.آن بر خصو
سياست مستاصل كردن كارگران با معوق گذاشتن حقوق ماهانه آنان و 
ناچار ساختن كارگران براي پذيرش اخراج و بيكار كردن آنان از سوي 
مديريت دنبال شد. باقي مانده كارگران نيز به كارگران قراردادي و يا 

شركت، بخش قابل توجهي از زمين هاي موقتي تبديل شدند. مديران 
متعلق به شركت را به فروش رسانند. از اين رو متوسط توليد اين كارخانه 

هزار تن تقليل  50به  1385هزار تن شكر بود در سال  120كه قبال حدود 
  يافت.

اسفند  14كارگران ني بر دست به اعتصاب زدند و در  1386اوائل اسفند 
رگران بخش كشاورزي (ني بر) با وعده پرداخت در حاليكه كا 1386ماه 

اسفند  15مطالبات از سوي مديريت به اعتصاب خود پايان مي داد، از روز 
كارگران كليه خطوط توليد در كارخانه در اعتراض به عدم پرداخت  1386

كارگر در اين  3000حقوق بهمن ماه دست به اعتصاب زدند. بيش از 
كارگران پرداخت پاداش آخر سال، دو ماه  اعتصاب شركت كردند. مطالبات

  حقوق معوقه و حق ايجاد سنديكاي كارگري بود.
نفر از كارگران در  2000ساعدي نماينده شهر شوش در مجلس اعالم كرد 

  اين شركت جز ٍ نيروي مازاد محسوب مي شوند و بايد سريعا ً اخراج شوند.
ن هفت تپه آغاز شد. دور جديد اعتصابات كارگرا 87ارديبهشت  16از روز 

خواست كارگران پرداخت حقوق معوق دو ماه اخير، پايان دادن به پرونده 
سازي ها و احضار فعالين كارگري به دادگاه انقالب، بركناري مديرعامل و 

  همچنين اعضا ٍ هيئت مديره، بركناري رئيس حراست.
ر نف 1700) بيش از 87ارديبهشت  22در هفتمين روز اعتصاب (يكشنبه 

از كارگران در مقابل فرمانداري شهر شوش تجمع كرند و شعار مي دادند: 
كارگر هفت تپه ايم، گرسنه ايم، گرسنه ايم. وعده توخالي نميخواهيم مدير 
. در طول راهپيمائي كارگران به سمت فرمانداري  بي لياقت استعفا ٍ استعفا ٍ

ابي پيوستند. در گروه زيادي از مردم و جوانان شهر شوش به كارگران اعتص
  نفر از كارگران به اين حركت پيوسته اند. 3000ادامه اعتصاب بيش از 

مجديان معاون فرماندارشوش در محل اعتراضات كوشيد كه با وعده و 
وعيد كارگران معترض را متفرق كند، كارگران شعار مي دادند: معيشت و 

  زندگي حق مسلم ماست.
اطالعات و لباس شخصي هاي مسلح،  تعداد زيادي از نيروهاي انتظامي و

كارگران را محاصره كرده بودند. مأمورين اطالعاتي از راهپيمائي و اعتراض 
كارگران فيلمبرداري مي كردند. كارگران در اعتراض آنها هو و با 

  فيلمبرداري آنها مخالفت واز آن ممانعت مي كردند.
علي نجاتي،  -كوفرنفر از فعالين كارگري (فريدون ني 5ارديبهشت  23روز 

جليل احمدي، محمد حيدري و رمضان علي پور) به دادگاه انقالب احضار 
  ارديبهشت خود را به دادگاه معرفي كنند. 31شدند و بايد در 

كارگران با خانواده هاي خوددر مقابل فرمانداري شوش 87ارديبهشت  26
تحصن مي كنند.نيروي انتظامي تحصن كارگران را با ضرب وشتم 

  شونت بر هم مي زند. وخ
هزار نفر از كارگران چهار روز متوالي در مقابل فرمانداري دست  2بيش از 

به اعتراض و تجمع زدند. كارگران تاكيد ميكردند كه يكپارچه تا رسيدن به 
خواسته هاي خود به اعتراضات ادامه مي دهند، آنان از كارگران شركت 

  مايت كردند.ملي نفت و ساير كارگران ايران تقاضاي ح
كارگران لوله سازي اهواز در حمايت از كارگران نيشكر هفت تپه با صدور 
بيانيه اي حمايت كردند. كارگران نيشكر كارون و خوزستان در بيانيه اي 

  مشترك از كارگران هفت تپه حمايت كردند.
در شوش حكومت نظامي اعالم نشده، حاكم گرديد.فرماندار دستور 

  .87ارديبهشت  25صادر كرده است. در سركوب كارگران را 
نيروي انتظامي هنگامي كه كارگران با خانواده هاي خود از فرمانداري شهر 
به سوي بازار شهر در حال راهپيمائي بودند به صورت وحشيانه اي يورش 
برد و آنان را سركوب كرد. كارگران و خانواده ايشان مورد ضرب و شتم 

ظامي عالوه بر نفرات پياده با خودروهاي خود شديد قرار گرفتند نيروي انت
به سوي جمعيت حمله ور شدند و تعدادي از كارگران در مقابل خودروها 
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روي زمين دراز كشيده و مانع حركت و حمله آنها به خانواده و كودكان و 
  ساير كارگران شدند.

 50بيش از سه هزار كارگر نيشكر هفت تپه پس از  86تيرماه  6در تاريخ 
وز اعتصاب مداوم و جنگ و ستيز با رژيم ضد كارگر و سرمايه داران با ر

پشت سر نهادن؟ سرانجام بدون تحقق خواست ها و بدون دستيابي به 
مطالبات اعالم شده خود، به سر كار باز گشتند. كارگران و نمايندگان 

روز به مديران شركت مهلت  20واقعي آنها براي نشان دادن حسن نيت 
  دادند.

بيش از يك هزار نفر از كارگران نيشكر هفت تپه پس از  87دريكم آبان  
دو سال مبارزه براي راه اندازي مجدد سنديكاي خود در برابر مخالفت ها و 
تهديدهاي وزارت كار و وزارت اطالعات توانستند اعضاي  همئيت مديره 

يت سنديكاي كارگران هفت تپه را انتخاب كنند. يادآوري اين مساله اهم
كارگران نامه اي به مدير كل كار خوزستان نوشته  86دارد كه در آبان ماه 

كارگر نامه  2500و خواستار تشكيل سنديكا شده بودند كه بيش از 
  درخواست اعضاي هيت موسس را امضا كرده بودند.

  

  

  

  اعتصابات كارگران الستيك سازي البرز (كيان تاير) 

ر نيز در ادامه اعتصابات و اعتراضات آنان اعتصاب كارگران كارخانه كيان تاي
كارخانه  9مي باشد. وضعيت كارخانه كيان تاير كه يكي از  86از سال 

الستيك سازي در ايران است، شباهت هاي زيادي با وضعيت نيشكر هفت 
  تپه دارد.

اجراي سياست خصوصي سازي (خودمان سازي) در اين كارخانه نيز نتايج 
 صنايع و كارخانه ها نشان مي دهد.مشابه اي را با ديگر 

صاحبان كارخانه اقدام به فروش مقدار قابل توجهي از مواد اوليه و 
همچنين با توجه به دريافت مجوز تبديل زمين كارخانه به شهرك 
مسكوني، روند تعطيلي كارخانه را دنبال كردند. براي مستاصل كردن 

از هيچ اقدامي فروگذار  كارگران در به تعويق انداختن حقوق ماهانه آنها
نكردند.كارگران در بهمن ماه گذشته با توجه به عدم دريافت چهار ماه 

كارگر در اين اعتصابات  1400حقوق ،دست به اعتراض زدند. بيش از 
  شركت كردند.

كارگران در مقابل تصميمات صاحبان كارخانه مقاومت كردند. گروهي از 
اقدامات كارفرمايان بصورت  كارگران با پوشيدن كفن بشكل جمعي با

  جدي مخالف كردند.
بنا به توافقي كه ميان كارگران و كارفرما صورت گرفت،  86بهمن  13روز 

  كارگران با وعده و وعيد صاحبان كارخانه بسر كار خود بازگشتند.
اما بدليل عدم تحقق مطالبات و بي نتيجه بودن وعده و وعيدها، كارگران 

پس ار اعتصاب هاي متعدد در زمستان سال  87ن فروردي 24از روز شنبه 
ماه حقوق و عيدي با شعار: مسئول بي لياقت  4به دليل معوق ماندن  86

 - اين آخرين پيام است، جنبش كارگري آماده قيام است، جاده تهران
فروردين كه در تباني كارفرما و دولت با  24اسالم شهر را بستند. در روز 

به بانك و عدم تأمين مواد اوليه، مأمورين دولتي ترفند بدهكاري كارخانه 
قصد پلمپ كردن درب كارخانه را داشتند، دور جديدي ازاعتصاب  

عصر همانروز يگان ويژه نيروهاي  30/6كارگران آغاز شد. در ساعت 
انتظامي با بلدوز ديوار شركت را خراب و وارد كارخانه گرديد. كارگران به 

گرفتند. يگان ويژه نيروي انتظامي با خشونت شدت مورد ضرب و شتم قرار 

هر چه بيشتر در مقابل مقاومت كارگران در كارخانه به آنها يورش برد و 
  اتوبوس به محل نامعلومي انتقال داد.  2تعداد زيادي را بازداشت و توسط 

برخي از كارگران با تجمع خانواده كارگران در مقابل پاسگاه حسن آباد  
د. به دليل مقاومت متحدانه و گسترده كارگران، صاحبان مستوفي آزاد شدن

كارخانه ناچار شدند در مقابل كارگران عقب نشيني كنند. در نتيجه دو ماه 
فروردين  24حقوق معوق كارگران پرداخت گرديد. نيروي انتظامي كه از 

فروردين از كارخانه خارج شد.در  30در كارخانه مستقر شده بود در روز 
علي رغم شكايت كارگران به دفتر رياست جمهوري و 1387 تير ماه31

فرمانداري تهران هيچ گونه اقدامي از سوي مسئولين براي پرداخت حقوق 
معوقه كارگران صورت نگرفت .صاحبان شركت همچنان از پرداختن حقوق 

مذاكرات  كارگران با  1387مرداد  4معوقه كارگران خودداري مي كنند.
الم شهر نتيجه اي به همراه نداشت.كارگران مسئولين شهرستان اس

خواستار تشكيل يك هيت مديره دولتي به منظور نظارت بيشتر بر امور 
  كارخانه شدند. 

به دنبال پرداخت نشدن  87شهريور  14در پي اعتراضات  ماه هاي قبل در 
نفر از كارگران در مقابل نهاد  400مطالبات كارگران كيان تاير بيش از 

هوري تجمع كردند. نمايندگان كارگران به گفتگو با مسئولين رياست جم
نهاد رياست جمهوري پرداختند. اين تجمع به دنبال پرداخت نشدن وام 
وزارت صنايع برگزار شد. قرار بود با تصويب كميته بحران، وزارت صنايع 
مبلع يك ميليارد تومان وام بابت پرداخت مطالبات كارگران در اختيار 

ميليارد  4ستيك البرز قرار دهد. اين در حالي است كه به دليل كارخانه ال
تومان بدهي كارخانه به سازمان تامين اجتماعي، اين سازمان از تمديد 

  دفترچه هاي تامين اجتماعي كارگران خودداري مي كند.
در حالي بيش از دو ماه از اعتصابات دور جديد  87در پايان شهريور ماه 

الستيك البرز مي گذشت. جلسه سه وزارتخانه،  كارگر كارخانه 1200
كشور، صنايع و كار و اموراجتماعي رأي عدم صالحيت سهامداران اصلي 
اين كارخانه را صادر كرده است. تا كنون پنج ماه حقوق معوقه كارگران 

  پرداخت نشده است.
بر اساس رأي هيئت تشخيص اداره كار و اموراجتماعي اسالم شهر، سازمان 

اجتماعي ملزم شده است كه دفترچه هاي درماني كارگران را تمديد  تأمين
كند و كارفرما ليست بيمه كارگران را به سازمان تأمين اجتماعي اعالم 
كند. كارگران همچنان براي تحقق خواست ها و مطالباتشان به اعتصاب و 

  اعتراض خود ادامه خواهند داد.
ات اعتراضات و اعتصابات در نگاهي عمومي مي توان ويژگي ها و مشخص

  كارگران در دو سال گذشته را چنين برشمرد:
مبارزه و مقاومت، اعتراضات و اعتصابات كارگران ايران در طول دو سال 
علي رغم همه سركوب ها، دستگيري ها، حبس و زندان كردن ها، يورش 
نيروهاي انتظامي و امنيتي براي درهم شكستن اين اعتراضات نه تنها 

  نكرده، بلكه بي وقفه گسترش، شدت و ارتقا يافت.فروكش 
اين اعتراضات و اعتصابات بيانگر آن است كه اگر چه جمهوري اسالمي بر 
شدت تعرضات خود عليه جنبش كارگري افزوده و در خشن ترين اشكال 
براي درهم شكستن و سركوب آن از هيچ اقدامي فروگذار نمي كند. اما 

ال مختلف مانند تجمعات و تحصن هاي جمعي، مبارزه كارگران نيز در اشك
مسدود كردن جاده ها و راه ها، اشغال كارخانه ها، راهپيمائي و تظاهرات و 

انتظامي رژيم،  -اعتصابات گسترده و روياروئي مستقيم با نيروهاي امنيتي
  گسترش يافته است.

اظ گسترش اعتصابات كارگران از دو سو بايد مورد تأكيد قرارداد. اول بلح
كميت. در دو سال گذشته شركت كارگران در اعتصابات به سوي تمامي 

  كارگران يك واحد گرايش داشته است.
دوم اينكه مطالبات و خواست هاي كارگران بسيار متنوع شده است. در 
حاليكه بسياري مطالبات مانند پرداخت حقوق معوقه، جلوگيري از اخراج، 

كارگران را در مقابل رژيم قرار مي امنيت شغلي و...بگونه اي دم افزون 
دهد. مطالباتي مانند خواست برپائي تشكل هاي مستقل و مخالفت با 
سياست هاي ضد كارگري رژيم و نتايج و تبعات آن، نيز كارگران را به 

  مبارزه عليه رژيم ميكشاند.
تداوم اعتصابات و مبارزه طوالني براي تحقق خواست ها، از ديگر ويژگي 

رگران دراين دوره است. در دو سال گذشته محدوده زماني اعتصاب كا
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اعتصابات طوالني تر، روش و نوع مبارزه كارگران در برخورد با سرمايه 
داران و رژيم با تغييراتي كه بتوان از تاكتيك هاي مختلف استفاده كرد، 

  همراه بوده است.
ت قبلي و كارگران و رهبران اعتصابات نشان مي دهند كه با توجه به حركا

اعتصابات گذشته خود با درس آموزي از ضعف هاي خود و بهره گيري از 
شيوه هاي مختلف در برخورد با سرمايه داران و دولت، زمينه و روحيه 

  مقاومت و مبارزه جويي را در ميان خود ارتقا داده اند.
حركات كارگران، با دفت و غير شتاب زده است. در همان حال كه عقب 

كنند، مهياي ادامه مبارزه در دور بعدي مي شوند. پي گيري نشيني مي 
  خواست ها و مطالبات اعتصاب ها، دچار وقفه و مرور زمان نمي شود.

با درس گيري از مبارزه تا كنوني، رهبران و كادرهاي شايسته و مورد 
اعتمادي را آفريده است و توانسته با ديگر جنبش هاي اجتماعي و مردم 

ند و از آنها حمايت كند و همچنين از سوي آنان حمايت پيوند برقرار ك
  شود.

طبقه كارگر ايران توانسته است ارتباط خود را با برخي نهادهاي كارگري 
  بين المللي گسترش داده و مستحكم سازد.

جنبش كارگر ايران بخوبي دريافته است كه تعرضات رژيم و سرمايه داران 
  به خودي خود متوقف نخواهد شد.

ت متوقف كردن يورش رژيم و سرمايه داران و بهبود شرايط كار و ضرور
زندگي و همچنين تحقق ديگر خواست ها و مطالبات جنبش كارگري و 
عبور از شرايط دشوار و پرمخاطره امروز، عالوه بر گسترش مبارزه و 
مقاومت، در پاسخ گوئي به مساله برپائي تشكل هاي مستقل كارگري 

  نهفته است.
ائي تشكل هاي مستقل كارگري و سازمان يابي طبقه كارگر در بدون برپ

  سطوح مختلف عبور از اين شرايط، غيرممكن به نظر مي رسد.
  1387آذر ماه 

*  
 

  ناقوس هجوم  همه جانبه به فعالين كارگري واجتماعي

  بار ديگر به صدا در آمده است

  

هاي  حكومت هاي سركوبگر سرمايه داري هرچه بيشتر در منجالب بحران
روند و چاره انديشي را در تهاجم به فعالين كارگري  مي خود ساخته  فرو

 ها و ي وانتظامي در خيابانواجتماعي مي يابند و با افزايش  نيروي  نظام

هيچ كس به گمان  كشند، تا را به رخ مردم مي قدرت خود  ،محل هاي كار
  سر به اعترض بر ندارد.  ، دست يابي به حقوق از دست رفته

از فعاالن پيگير جنبش  دستگيري بيژن اميري و محسن حكيمي
كارگري، در روزهاي اخير بخشي از همين فشارها است. تهاجم به دفتر 
كانون مدافعان حقوق بشر، احضار مكرر ودستگيري مجدد دانشجويان ،در 
زندان نگه داشتن منصور اسانلو وافشين شمس و... بدان خاطر است 

ماعي را تا سر حد امكان براي اين تالشگران حقوق تاهزينه فعاليت اجت
  اجتماعي افزايش دهند. 

نيروهاي اطالعاتي وامنيتي  كه از طريق عوامل خود در چند ماه گذشته 
تالش كردند تا فضاي جنبش كارگري را مسموم كنند .اما با هوشياري 

مي فعالين كارگري نتوانستند به مقاصد خود دست يابند، اكنون سعي 
  تا  با دستگيري و تعقيب آنان به اهداف خود برسند .  ندكن

اما فعالين كارگري واجتماعي چنانكه  تاكنون ثابت كرده اند  تارسيدن به 
اهداف آزاديخواهانه وايجاد جامعه اي انسان محور از مبارزات خود دست 

  بر نخواهند داشت.   

  كانون مدافعان حقوق كارگر                                                         
  

  

  

  
  

المپيك پايان مسابقات  

  هاي سبز هاي موزون، بازي هاي فوق تكنيك، بازي ، بازي2008پكن 

  

  صديق شهدايي

  
، اسـتاديوم  ”آشيان پرنـده “آتش المپيك در پكن، در  2008آگوست  8روز 

 ها بعد از صد سال به تحقـق پيوسـت.   ملي چين روشن شد و آرزوي چيني
توسط سه دانشجوي چيني در يك روزنامه با طرح يك  1907اين آرزو در 

سؤال بيان شده بود: كه چه زماني جامعه چين توان اين را خواهـد داشـت   
  هاي المپيك به پكن دعوت كند. تمام جهان را براي بازي

فضـاي جنـگ سـرد، تـالش      1949بعد از تأسيس جمهوري خلق چين در 
هـاي المپيـك فلـج كـرد و      ه اهدافشان در بـازي ها را براي رسيدن ب چيني

چـين ارتبـاطش را بـا     1956هـاي ملبـورن در    باالخره دو سال بعد از بازي
  كميته ملي المپيك قطع كرد.

، 70هـاي   تنها بعد از آب شدن يخ روابط سياسي آمريكـا و چـين در سـال   
هـاي المپيـك امكـان پـذير      المللي بازي امكان بازگشت چين به عرصة بين

ها و طالهاي چين، سنبل قـدرت   به بعد پيروزي 1984هاي  شت. از بازيگ
ايي اين كشور در جهان شدند و باالخره با برگزاري المپيـك پكـن، ايـن    من

كشور تمام شكوه و قدرت خود را در مقابل انظار عمومي جهان به نمـايش  
  گذاشت.

هـا،   ييها يك كنسرت خيال انگيز بود، سرشار از زيبـا  مراسم گشايش بازي
نظير آميختـه بـا روان و    مفاهيم فرهنگي، بيان تاريخي و يك آتش بازي بي

ترين تكنيك ارائه شد. خيل هـزاران دختـر    فرهنگ اين كشور كه با قشنگ
زيباي چيني كه گويي همگي براي شركت در مراسم انتخاب ملكه زيبـايي  

  به روي صحنه آمده بودند، چشم جهانيان را خيره كرد.
رشـته   28هفته، بيش از ده هزار ورزشكار از تمـام جهـان در    در طول سه

مدال طال در فضايي بسيار دوستانه با هم بـه   302ورزشي و براي تصاحب 
هـاي مختلـف برگـزار     استاديوم و در محل 37 درها  رقابت پرداختند. رقابت

ها به تازگي و براي مسابقات المپيك ساخته شده بودنـد.   شدند كه اكثر آن
نفـر   91000، استاديوم ملي چين با گنجـايش  ”آشيان پرنده“ن ميان در اي

ها بود، همراه استاديوم شناي چـين   كه محل مراسم گشايش و پاياني بازي
كه به شكل قطرات آب ساخته شده است از زيبايي خاصي برخوردار بودند. 

هـاي   ها و سالن هاي گروهي استاديوم طبق نظر كارشناسان و گزارش رسانه
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شي با تجهيزات فوق مـدرن آراسـته شـده و مسـابقات بـه طـور عـالي        ورز
  سازماندهي شده بودند، و بدون نقص برگزار شدند.

كافي است به اظهار نظر پير مكار دستگاه عريض و طويـل ورزش جهـاني،   
را  2008پكـن  “دبير سابق كميته المپيـك بسـنده كنـيم كـه     ” سامارانچ“

  ”.يدها نام هاي همة دوران بهترين بازي
ها به پيـروزي شـكوهمند ورزشـي     شد اين بازي بيني مي همانطور كه پيش

ها كه در المپيك آتن، بعد از آمريكا دوم  ها تبديل گشت. چيني براي چيني
شدند، در خانه خود با اختالف زياد، آمريكا، روسيه و دول اروپايي را پشـت  

. آمريكـا بـا   مدال طال قهرمان المپيك شـدند  51سر گذاشتند و با تصاحب 
  هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. طال مقام 23طال و روسيه با  36

كشور ما ايران با يك كارنامة ضعيف و تصاحب يك طال ردة پنجاه و يكم را 
در المپيك چين به دست آورد و دست از پـا درازتـر بـه ايـران برگشـت و      

انـدركاران حكـومتي    مندان به ورزش و دست موجي از جنجال را بين عالقه
اعزامي ايران نشان دهنده چهرة ناتوان متصديان  تيمبه راه انداخت. كارنامة

امور و كوته بيني جمهوري اسـالمي در برخـورد بـا مسـئله جهـاني ورزش      
  است و بس كه بايد در فرصت ديگري به اين داستان پرداخت.

در عرصـه   ها ادامه داشت چـين نـه تنهـا    اي كه اين بازي در طول سه هفته
غوش  ورزش باعث حيرت صاحبان فن شد و برتري خود را نشان داد، بلكه آ

هـا صـفحة    خود را به روي جهانيان گشود. صدها رسـانه گروهـي، ميليـون   
هـاي خبـر در ايـن كشـور      اينترنتي و هزاران خبرنگـار، بـا ايجـاد ايسـتگاه    

  بر مال كنند.توانستند از هر گوشه و كنار چهرة آشكار و پنهان اين كشور را 
ها برخورد چين با مسئله تبت در سراسر جهـان   اگر چه قبل از شروع بازي

هــاي غربــي،  بــا عــدم فهــم روبــرو شــد و كمپــاني عظــيم تبليغــات دولــت
هاي خبري تمام تالش خود را به كار بردند   هاي حقوق بشر و رسانه سازمان

ايت از تبـت  المللي نسبت به چين تحت عنوان حم سپماتي بين تا يك آنتي
ايجاد كرده و نهايتاً در يك فضاي مسموم جهاني، تحريم المپيك و فشار به 
چين را عملي سازنند، اما ايستادگي دولت چين در مقابـل ايـن سياسـت و    

  جايگاه قدرتمند اقتصادي او در جهان امروز اين توطئه را خنثي كرد.
پيـك از  حضور سران حكومتي كشورهاي قدرتمند در مراسـم گشـايش الم  

يك طرف مهر تأئيدي بر پذيرش چين در جامعـه جهـاني بـود و از طـرف     
ديگر اقدامي بود براي تصحيح اشتباه در حمايت جانبدارانه از مسئله تبـت  

  و تالش براي ايجاد فضاي جنگ سرد نسبت به اين كشور.
حضور دو كشور كره جنوبي و شمالي در كنار هم و همچنين شركت تايوان 

  ها به هم است. بيانگر تأثير ورزش در دوستي ملل و نزديك كردن آن در كنار چين
هاي غربـي منجملـه كشـور آلمـان      يكي ديگر از مسائلي كه محافل و دولت

در ايـن  “ها در مورد ورزش چين علم كردند اين بود كه  قبل از شروع بازي
و تمـام  ” گيرد كشور بسان آلمان شرقي دوپينگ به شكل دولتي صورت مي

خود را به كار بردند تا بلكه سر نخي به دست بياورند كه نتوانسـتند.   تالش
و از اين مسئله به عنوان وسيلة ديگري براي جو سازي عليه المپيك چـين  

  و زير سؤال بردن ورزشكاران چيني استفاده كردند.
پكـن بنـدرت مـورد     درآنچه كه باعث تعجب همگـاني شـد ايـن بـود كـه      

تسـت    5000ارزه با دوپينگ چـين بـيش از   دوپينگ كشف شد. آژانس مب
آژانـس جهـاني مبـارزه بـا       "WADA"دوپينگ انجام داد كـه در اختيـار   

تست از طـرف كميتـه    300دوپينگ قرار گرفته است. تنها مدارك و نتايج 
المپيك به ايـن سـازمان گـزارش نشـده و مسـكوت گذاشـته شـده اسـت!         

بيست درجه نگاهداري شده و هاي خون و ادرار ورزشكاران در منهاي  نمونه
ها را چك كرد. البته   توان با آناليز آنها سالمت پيروزي ها بعد هم مي تا مدت

انـد ايـن سـؤال     مدال طـال را تصـاحب كـرده    51ها  با توجه به اينكه چيني
تـوان فقـط از طريـق     همگاني مطرح است كه آيا اين كارايي ورزشي را مي

  رد يا نه؟ديسيپلين و تمرينات سخت بدست آو
از   Usain Boltهاي جاودانة مسابقات پكن اما دو غير چيني بودند:  از چهره

جامائيكا كه با شكستن سه ركود جهاني و گرفتن سه طال مرزهاي سـرعت  
هايكـل  “انسان را گسترش داد و ديگري يك فوق بشر آمريكـايي بـه اسـم    

ترين شـركت   مدال طال و شكار ركوردها، موفق 8بود كه با تصاحب ” فلپس
  ها شد. كننده المپيك همه دوران

ها و شكار ركودهاي متعدد نه تنهـا تماشـگران بلكـه     ود اين فوق ستارهجو 
دولتمندان علوم ورزشي و محققين را هر چه بيشتر به فكر وا داشته اسـت.  

در دهة اخير ورزش بـه انـدازه تمـام تـاريخ عمـرش علمـي شـده اسـت و         
سـاز نبـوده كـه امـروز هسـت و از همـين جـا        هيچوقت به اين اندازه پول 

  توان علت و اهميت توجه علم به ورزش را دريافت! مي
آيا قهرمانان دو، پرش و يا شناگرها به پايان مرزهاي توان فيزيولوژيك خود 

اند؟ آيا شكار ركوردها باز هم امكان پذير است و يا توان طبيعي بدن   رسيده
  انسان هنوز امكان افزايش دارد؟

هـاي   ها پژوهشگران در جستجوي آخرين تـوان  راي شكار ركوردها و مدالب
ها در پي بهبود بخشيدن هـر چـه بيشـتر     ذخيره در بدن انسان هستند. آن

هـاي بهتـر حفاظـت از     اند و پيدا كـردن راه  ، تغذيه و حركات ورزشي ننفس
ها و  براي شكستن ركوردها به ژن  ها. آيا ورزشكاران در آينده مفاصل و رباط

هاي مصنوعي احتياج خواهند داشت و يا هنوز با انرژي طبيعي امكـان   اندام
  گسترش توان و كارايي بدن ميسر است.

آوردهـا و   اندازيم به آخرين دست براي پاسخ به اين سؤاالت نظري كوتاه مي
مطالعات علمي دانشمندان مختلف علوم ورزشي، تـا آينـده جهـاني ورزش    

  م.اي را بهتر بفهمي حرفه
اولـين انسـاني بـود كـه     ” آرمـين هـاري  “ 1961در بيست و يكم آگوسـت  

توانست صد متر را در ده ثانيه بدود. در آن زمان هنـوز پيسـت دو ميـداني    
خواست به هر قيمت اين ركورد را به دست آورد و براي  خاكي بود. و او مي

هاي   رسيدن به آن بسيار فشرده و طاقت فرسا تمرين كرد و نامش در كتاب
رسـيد.   تاريخ ثبت شد. در آن زمان اين ركورد مرز توانايي انسان به نظر مي

سـال   8دانست كه اين ركورد ازلي و ابدي نيسـت و درسـت    اما خود او مي
هـا آرام آرام   هاي سرعت در تمام ايـن سـال   بعد شكسته شد. سرعت دونده

فت بـه  بيشتر شده است. در پكن دوندة جامائيكايي براي دويدن ايـن مسـا  
  ثانيه احتياج داشت. 72/9

را باور كنيم،   "Jean- Francois Toussoint"اگر محاسبات محقق فرانسوي
طبيعي خود رسيده است. ايـن بيومكانيـك    يانسان به پايان مرزهاي تواناي

توانـد سـريعتر از    بيني كـرده اسـت كـه انسـان نمـي      در سال گذشته پيش
اي ديگر هم مرزهاي دقيق توانـايي  ه ثانيه بدود. ايشان براي ورزش 726/9

انـد! بـا نگـاهي بـه نوسـانات ركودهـا در        فيزيولوژيك انسان را تخمين زده
هاست كه به   هاي اخير شايد بتوان به او حق داد. جهش ركوردها مدت سال

هـا   ها نيستند بلكه دهم اند و صحبت ديگر بر سر دقايق و ثانيه پايان رسيده
  هاي ثانيه است. و صدم
هاست كه پشت سر گذاشته  ها مدت ممكنات طبيعي در خيلي از رشته مرز
بيومكانيـك دانشـگاه عـالي ورزش كلـن، در       "Hans Geyer"اند. آقـاي  شده

آناليز مواد دوپينگ كه در اين مؤسسه انجام داده به زياد شـدن مـواد ضـد    
درد در خون برخورد. استفاده از اين داروها مكانيسم دردپذيري بـدن را از  

دهد تا ورزشـكار فشـار    كار انداخته و مرز طبيعي تحمل درد را افزايش مي
بيشتري را تحمل كند. اسـتفاده از مـواد ضـد درد امـروزه حتـي در موقـع       

  تمرينات هم رايج شده است!
ها خود بهترين مـدرك بـراي    استفاده از مواد دوپينگ در تقريباً همة رشته

بدن انسان به مرزهاي پاياني خود اثبات اين قضيه است كه توانايي طبيعي 
اند كـه   رسيده است. گروه وسيعي از ورزشكاران به اين مطلب اعتراف كرده

توانايي رقابت با بقيه را ندارند. بـا وجـود   ” قدرت افزا“بدون استفاده از مواد 
اگر چه ورزشكاران هر دوره “گويد:  مي "Geyer"اين بيومكانيك كلن آقاي 

شوند ولـي بـدن انسـان هنـوز از ذخـاير       دوپينگ ميبيشتر دست به دامان 
ها استفاده نشـده   طبيعي انرژي برخوردار است كه هنوز تمام و كمال از آن

كند كه در تغذيه صحيح انرژي بزرگـي نهفتـه اسـت.     او يادآوري مي” است
ايــن مطلــب را متأســفانه ورزشــكاران فقــط در دوران آمــاده ســازي بــراي 

دهند. او در انستيوي تحقيقـاتي خـود دنبـال     ميمسابقات مورد توجه قرار 
ردپاي پارامترهاي مهم در تغذيه است كـه موجـب افـزايش تـوان طبيعـي      

  گردند. انسان مي
 Myoglobinدر پروسة آزمايشات ديگري يك پـروتئين جديـد بـه اسـم     “

Isoformen  تـري   تواند مدت طوالني ئين ميتشناسايي شده است. اين پرو
اهدارد و خاصيت قرمز شدن عضـالت را موجـب شـود.    اكسيژن در خون نگ

تواند به ما بگويد كدام ورزشكار توان جذب اكسـيژن بيشـتري    اين ماده مي
تر است. البتـه هنـوز اطالعـات     هاي استقامتي مناسب را دارد و براي ورزش

  ”كافي در اين زمينه وجود ندارد.
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رده اسـت كـه   اين سؤال مطرح است كه آيا بيومكانيك فرانسوي اغـراق كـ  
زمان پايان ركوردها را پيش بيني كرده است؟ مبناي اين پيش بينـي يـك   

رياضي است كه بر روي سه هـزار ركـورد صـورت     -سري محاسبات آماري
  گرفته است.

مسئول انستيوي تمرينات علمي و آنفورماتيـك   “Joachim Mester„آقاي 
همكـار  مدرسه علـوم عـالي ورزش شـهر كلـن بـا ترسـيم نمـودار آمـاري         

دهد كه منحني رشد تقريبا به صفر رسيده  فرانسويش روي كاغذ، نشان مي
شـود در پايـان    با دقت بسيار مـي “گويد  است ولي صفر كامل نيست. او مي

سـت  اين رشد اندكي شـانس رشـد ديـد و همـين شـانس انـدك ممكـن ا       
  ”شكستن يك ركورد و يا تصاحب يك مدال باشد.

قات ورزش قهرماني كشور آلمان اسـت و  ايشان همچنين رئيس مركز تحقي
هــا،  در ايــن مؤسســه بــه همــراه دانشــمندان علــوم ورزشــي، بيومكانيــك 

آل كـردن و   ها براي ايـده  دان متخصيصن طب ورزشي، روانشناسان و شيمي
ها براي به كـار   كنند. آن مطلوب كردن هر چه بيشتر كارآيي بدن تالش مي

ال حاضـر بيشـتر و بيشـتر روي    هاي ميليمتري در ح گرفتن همين قابليت
  اند. هاي فردي متمركز شده قابليت
ما اول بايد بفهمـيم چطـور يـك ورزشـكار در     “گويد  مي  “Mester„آقاي 

دهد؟ سلول چگونه فشار اضافه  العمل نشان مي مقابل تحريك و فشار عكس
شـوند و يـك    كند؟ چه زماني تارهاي عضالني آسيب پذير مي را تحمل مي
تواند فشار را تحمل كند؟ علم تـازه شـروع كـرده اسـت بـا       ميرباط چقدر 

عمليات پيچيده فيزيولوژيك جزئيات اثرپذيري تمرينـات تحريـك كننـده    
مختلف را در باالترين حد توان بدن مورد بررسي قرار دهد!. البته مطالعاتي 
در اين زمينه با حد فشار پائين در دست است ولي شناخت كافي به دست 

  ”دهند. نمي
پژوهشگر كلن، روي زمان ركوردها   “Toussaint„برخالف محقق فرانسوي 
 95تـا   90انسـان بـه   “دهد. او معتقد اسـت كـه    و مرزهاي پاياني نظر نمي

درصد كارآيي بدن خودش دست يافته است. اما اينكه چند سـانتيمتر و يـا   
كند.  صدم ثانيه از ده درصد باقيمانده قابل دسترس است، هيچ ارزيابي نمي

ها بر اسـاس محاسـبات رياضـي و ركوردهـاي گذشـته       گويد: ارزيابي او مي
توانند پاسخگو باشـند،   گيرند و براي آينده هيچكدام از اينها نمي صورت مي

هـايش را بشـود بـه كمـك      تر از آن اسـت كـه مـرز    زيرا بدن انسان پيچيده
  ”.رياضيات توضيح داد!

گويـد:   زش دانشگاه كلن مـي مسئول پزشكي ور  "Wilhelm Bloch„آقاي 
تواند جلوي اين را بگيرد كه يك دونده صـد متـر را كمتـر از     چه عاملي مي

متر بپـرد؟ تركيـب    5/2ثانيه بدود و يا جلو يك پرنده را كه باالتر از  15/9
ها، قـدرت و يـا اسـتعداد ورزشـكار؟      تارهاي عضالني، تناسب فيزيكي اندام

حـدود وجـود دارد. سـرعت انقبـاض     تواند بگويد يـك فـاكتور م   كسي نمي
عضالت فقط يك عامل در مجموعه داستان دو صـدمتر سـرعت اسـت. در    

تري است. در مجمـوع سـه نـوع     اين جا تركيب تارهاي عضالني قلمرو مهم
مختلف از تركيب تارهاي عضالني موجود است. آنهايي كه سرعت انقبـاض  

يبـي اسـت از ايـن دو.    هايي كه كندترند و دستة سـوم ترك  بااليي دارند، آن
هــاي سـرعت درصـد بــاالتري از تارهـاي عضـالني گــروه اول      بـراي دونـده  

تر است. اما تركيب تارها هم بـه تنهـايي يـك ورزشـكار را از بقيـة       مناسب
آل عمـل كنـد    كند. براي اين كه عضله به شـكل ايـده   ها سريعتر نمي دونده

باشـد. ايشـان    هـاي عضـالني متناسـب    بايد مقدار كليسم موجود در سلول
گويد: فقط زماني كه بدن بتواند ميزان كليسم الزم را به سرعت بسازد و  مي

  تواند حداكثر كارآيي خود را نشان دهد! دفع كند، عضله مي
  دهند آشيل مصنوعي در بدنشان كار گذاشته شود!؟ آيا ورزشكاران اجازه مي

لوژيـك بـدن   انتقال قدرت يكي ديگر از عوامل بسيار مهم سـاختمان فيزيو 
مـورد      “Brugemann„انسان است. چگونگي ايـن مسـئله توسـط آقـاي     

مدت زمان طوالني عضـله بـه مثابـه    “گويد:  مطالعه قرار گرفته است. او مي
ايـم   شد، ما تازه به درك اين مطلب نايل شـده  تنها ژانراتور حركت ديده مي

سـت. ربـاط   تر در مكانيسم بدن و انتقال قـدرت ا  كه زردپي يك عامل مهم
تواند انرژي را هم ذخيره كنـد.   كند و همزمان مي قدرت عضله را منتقل مي

كنـد. هـر    هاي سرعت سفتيِ رباط يك نقش مركزي را ايفا مـي  براي دونده
توانـد قـدرت بيشـتري را منتقـل      تر و محكم تر باشد مي چقدر رباط سفت

كنـد!   ل مـي هزار نيوتن نيرو را منتق 8كند. در دوهاي سرعت زردپي آشيل 
  آيد. ر كش ميتآشيل براي تحمل اين فشار ده درصد بيش

كنـد كـه زمـاني ورزشـكاران      اين احتمال را رد نمي  “Brugemann„آقاي 
تري را در زردپي آشيل بكارند بـراي اينكـه نيـروي بيشـتري را      مادة سفت
ند و سريعتر بدوند. يك عمل جراحي بـراي رسـيدن بـه كـارايي     نمنتقل ك

  بشري! مافوق توان
تواند توسط معايناتش تشخيص بدهـد كـه آيـا شـرايط      اين بيومكانيك مي

تنهـا بـا   “ژنتيكي يك ورزشكار متناسب با ورزش مورد عالقه اوست يا نـه؟  
يك معماري بدني مناسب، يعني يك سيستم هماهنگ بين اسكلت بـدن و  

” ها شـركت كنـد.   تواند در كنسرت بهترين عضله است كه يك ورزشكار مي
تواند مقداري اگر چـه   شان معتقد است كه بهبود شرايط ژنتيكي هنوز مياي

كم در كارآيي بيشتر نقش داشـته باشـد و مـرز توانـايي طبيعـي انسـان را       
  گسترش دهد.

هاي دو ميداني جلوگيري از هدر رفتن انرژي يك مسئله محـوري   در رشته
وي همزمـان  توان اندازه كفش را كوچك كـرد   است. مثالً در دو ماراتن مي

گـرم وزن دارد. در   120دهـد كـه درسـت     اي را نشان مي نمونه آماده شده
گـرم اسـت. يعنـي     300صورتي كه يك كفش معمولي دوميداني بـيش از  

كند و از اين  گرم كمتر وزن حمل مي 200دونده در هر قدم چيزي حدود 
  شود! راه كلي انرژي ذخيره مي

در قسمت مفصـل جلـو پـا هـدر     در دوهاي سرعت هم مقدار زيادي انرژي 
رود. اگر اين مفصل با تعبية يك صفحه كربن در كفش مقاوم تـر شـود،    مي

صدم ثانيه صـد متـر را سـريعتر بـدود.       15يك دوندة سرعت مي تواند تا 
ها فقط در ايـن خواهـد بـود كـه بـراي اسـتارت مناسـب         اشكال اين كفش

ه قسمت جلو مفصـل پـا را   نيستند. بنابر اين بايد يك راه ميانه پيدا كرد ك
تر بسازند. بـه خـاطر اينگونـه     سفت نكنند بلكه اين منطقه را اندكي ضخيم

پايـان رسـيدن    بـه  هاي تكنيكي است كه ايشان هنوز بـه  حل راه و  مسائل
  ها اعتقاد ندارد. قابليت
دكتر علـوم ورزشـي بـر عكـس همكـارش در جسـتجوي         “Bloch„آقاي 

هـاي   او با همكارش در جستجوي نشـانه عوامل رشد ممكن در خون است. 
اي هستند كه اطالعات در مورد تطابق سلول جسـم ورزشـكاران را بـا     زنده

هـايي در خـون    گويـد مـا دنبـال مولكـول     تمرينات ممكـن سـازند. او مـي   
  گرديم كه به ما عاليمي در مورد وضعيت و قابليت ورزشكاران بدهند. مي

تـوان بـه نكـاتي     نقباض عضله مـي او معتقد است با كار روي عامل سرعت ا
ثانيه بدود. اينكـه تمـام    5/9متر را در  100دست يافت كه ورزشكار بتواند 

سيستم بدن با اين مسئله كنار خواهد آمد براي او روشن نيست. زيرا بـدن  
انسان براي حفاضت خويش در مقابل فشـارهاي اضـافه ترمزهـاي طبيعـي     

با دوپينگ ايـن ترمزهـا را از كـار     كنند دارد. بعضي از ورزشكاران سعي مي
بياندازند. دوپينگ در حقيقـت چيـزي نيسـت جـز خرابكـاري در سيسـتم       
فيزيولوژيك بدن. ولي آيا اين كار به صورت طبيعي هم امكان پذير اسـت؟  

 “Mester„اند و جستجوها ادامه دارد و شايد به گفتة آقاي  ها نامعلوم جواب
استثناها هميشـه وجـود   ” جود ندارديك حد تمام و كمال و صد در صد و 

  خواهند داشت.
  

   DNAورزشكاران 

بـا   EPOو اسـتفاده از  ” مسابقات دوچرخه سـواري فرانسـه  “اخبار دوپينگ 
تستسرون و آنابوليك ديگر حديث گذشته است. در آينده به جاي اسـتفاده  

هـاي مصـنوعي بـه شـكار ركوردهـا       از داروهاي ممنوعه ورزشـكاران بـا ژن  
و كميته ملي المپيك از همين ” آژانس جهاني ضد دوپينگ“فت. خواهند ر

  خواهد بود. 21دوپينگ قرن  ، اند كه استفاده از ژن آالن هشدار داده
هـم ايـن نظـر را      San Diegoرئيس برنامه ژن تراپي دانشگاه كاليفرنيا در 

كند و مي گويد اينكه در حـال حاضـر از دوپينـگ ژنـي اسـتفاده       تأئيد مي
بر ما معلوم نيست اما دير يا زود اين اتفاق خواهـد افتـاد. وسوسـة    شود  مي

طال يا پول از طريق ژن در جهان امروز بزرگتر از آن است كـه ورزشـكاران   
بتوانند در دراز مدت در مقابل آن ايستادگي كنند! با يك وعده ژن مناسب 

و  كند و ديگر احتياجي بـه قـرص   بدن دوپينگ مورد نياز خود را توليد مي
  آمپول نيست!
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ناميـده    EPO- GENيك كانديداي مشهور بـراي تـاريخ دوپينـگ ژنتيـك    
كنـد و از ايـن    هاي خون ساز را هدايت مـي   شود. اين ژن توليد هورمون مي

  برد. طريق توان استقامت بدن را باال مي
كننـد.   كه عضالت را قوي مـي  IGFهاي رشداند،  يك نوع ديگر ژن هورمون

با استفاده از ژن در دوپينگ خيلي از عملكردهاي بدن را كه توان  اصوالً مي
در ورزش اهميت دارند بهبود بخشـيد؛ مـثالً قـدرت، اسـتقامت، سـرعت و      

هـا   حتي اراده و يا نيروي دردپذيري جسم را. دانش ما در مورد عملكرد ژن
هـاي   ها چطـور بـر روي قابليـت    فهيم ان هر روزه بيشتر مي شود و بهتر مي

  گذارند. ر ميبدن تأثي
شـوند. يـك    اطالعات بنيادي ژنيتكي مدت كوتاهي است كـه بايگـاني مـي   

براي اولين بـار ليسـت سـي     2000پزشك ورزشي دانشگاه زوريخ در سال 
نـوع   160هـا بـه بـيش از     ها را منتشر كرد. امـروز تعـداد آن    نوع از اين ژن

  شوند. هاي جديدي كشف مي رسيده است و هر روزه نمونه
هـاي ورزشـي    شود براي درمان بيمـاري  ها مي ه ديگري كه از اين ژناستفاد

است و به ژن تراپي معروف است. ژن تراپي به طور مسـتقيم روي سيسـتم   
گـذارد. رابطـة خـون و عضـله بـراي       خون سازي و رشد عضالت تـأثير مـي  

  ورزشكار مترادف رابطة انرژي و قدرت است.
هاسـت بـه طـور     انيا سـال محقـق دانشـگاه پنسـيلو     Lee Sweeneyآقـاي  

كنـد. بـه همـين     مشخص روي آب شدن عضالت در دوران پيري كـار مـي  
را روي عضله پاهاي يك موش آزمايش كـرد    (IGF)خاطر ژن رشد عضله 

را تا سن پيري خود حفظ كرد. ايـن مـوش    تشو عجبا كه اين موش عضال
ه درصد حجم عضالني بيشتري پيـدا كـرد و بعـد از ايـن كـ      30تا  15بين 

در چهان پخش شد، ورزشكاران زيبايي اندام ” شوارتز نگر“عكس اين موش 
  به اين محقق مراجعه كرده و خواستار استفاده از اين ژن شدند.

ها در دانشگاه كاليفرنيا بـراي كـم كـردن     تحقيق مشابه ديگري روي موش
انـد دو برابـر    ها هـم توانسـته   هاي بدن صورت گرفته است. اين موش چربي
معروف شدند. طبق ” ماراتون“هاي  ها بدوند و به موش ر از بقية موشسريعت

هـاي   نظر آژانس جهاني مبازه با دوپينگ، به خاطر افـزايش سـريع شـركت   
بيوتكنيك و جهاني شدن بازار، اين فقط يك مسئله زماني است كـه اسـرار   
آزمايشگاهي ژن شناسي براي اهداف دوپينگ به بازار سرازير شوند و از اين 

ترين دانش براي سود و شهرت سوء استفاده شـود. ايـن آژانـس بـا      پيچيده
محقـق مركـز      "Bengt Saltin„هاي ميليون دالري به آقـاي  تحمل هزينه

هـايي بـراي    تحقيقات عضله دانشـگاه كپنهـاگ مأموريـت داده اسـت روش    
آشكار ساختن دوپينگ ژن پيدا كند. اين مركز از بيست پروژة مشابه ديگر 

كنـد. آيـا آژانـس جهـاني      رزه با اين نوع دوپينگ حمايت مـالي مـي  در مبا
هـايي دسـت يافتـه اسـت يـا نـه، كسـي         مبارزه با دوپينگ به چنين روش

مندان در موردش توافـق دارنـد كـه ژن    انشداند. تنها يك امر را همة د نمي
گويد فقط وقتـي   مي  Saltinهاي فراواني به همراه دارد. آقاي  كريستراپي 
نوع تراپي آخرين امكان موجود است كه يـك انسـان را نجـات داد،     كه اين

  بايد از آن استفاده كرد و در غير اين صورت نه!
در قرن بيست و يك قهرمانان كاالهاي سودآوري خواهند بـود آراسـته بـه    

در نـزد ايـن   ” داروهـاي قـدرت افـزا   “مجهزترين تكنولوژي و دانش مدرن. 
رسد  د به نظر ميييادي خواهند داشت و بعكاالهاي گران قيمت هواداران ز

تــالش دانشــمندان علــوم ورزشــي بــراي اســتفاده از نيروهــاي طبيعــي و  
  بشود. اين كار فيزيولوژيك جسم انسان بتواند مانع

هاي آراسته به تكنولوژي فوق مدرن را  توانايي اين انسان 2008در المپيك 
نگ ركوردهـا رفتنـد.   ديديم كه با تركيب توان طبيعي و دانش مدرن به ج

شك تا المپيـك بعـدي كـه لنـدن خواهـد بـود آنهـا امكانـات علمـي و           بي
تكنولوژي تازه تري در اختيار خواهنـد داشـت. سـؤال ايـن اسـت كـه آيـا        
فيزيولوژي پيچيده بدن انسان در مقابـل ايـن فشـارهاي فـوق مـدرن داوم      
 خواهد آورد و يا جسـم و روح آدمـي درهـم خواهـد شكسـت؟ آيـا ورزش      

بست خواهد  تواند بدون دوپينگ شانسي داشته باشد و يا به بن قهرماني مي
  رسيد؟

جواب اين سـؤاالت و سرنوشـت گالدياتورهـاي قـرن بيسـت و يكـم، ايـن        
  سوداگران طال و شهرت را آينده خواهد داد.

*  

  

  

  

  داشت صادق هدايت بزرگ

  
 "هدايتبزرگ داشت صادق "ي  ي هنر برنامه اكتبر با كوشش خانه 3روز 

  در هلند، شهر دلفت بر پا گرديد.
هاي اينترنتي پخش  ها قبل آفيش آن از طريق سايت اين برنامه كه از هفته

  گرديده بود. محتواي برنامه را چنين اعالم داشته بودند:
  سخنران: ناصر نجفي

 "ي آفرينش افسانه"ي  نمايش: تركيبي از رو خواني و اجراي نمايش نامه
  ايت.ي صادق هد نوشته

  موسيقي: گروه مطربانه، آواي باربد و كمان.
  ي هنر. متن خواني: هنرمندان خانه

  
برنامه با قدري تاخير با سخنراني ناصر نجفي آغاز گرديد؛ ايشان با شناخت 

هاي صادق هدايت داشتند، ابتدا از آشنائي خود با  و تسلطي كه بر نوشته
وع كردند، روال يكي از دوستان نزديك هدايت (حسن قائميان) شر

اي به تاثير گرفتن هدايت  سخنراني بسيار روان و دلنشين بود؛ سپس اشاره
هاي  هدايت را در  از نويسندگان اروپائي داشتند و پس از آن تاثير نوشته

هاي  ي ايران ومحيط روشنفكري آن دروان توضيح داده و نمونه جامعه
ند، و بعد استقبال و هاي هدايت را برشمرد مختلفي از تنوع سبكي نوشته

هم چنين مخالفت با كارهاي هدايت را ياد آور شدند. در مجموع صادق 
هاي متفاوت  هدايت را از پيشتازان فرهنگ چند صدائي و خالق گونه

نوشتاري و تنوع گفتماني معرفي كردند، كه تا همين اكنون نيز در بين 
ي كارهاي ي پيش رفت تئورهاي معاصر هنر نويسندگان جهان در حوزه

گيرد. چرا كه هم عام / خاص  هدايت در جايگاه بسيار با اهميتي قرار مي
  مردمي. ناصر نجفي معتقد است كه:  /است و هم نخبه 

  

  
  

صادق هدايت با دستيابي به تنوع ساختاري و به سخره گرفتن 
گران  انديشه ي مضمون و مفاهيم، به قلمرو سنت و تجدد، در حيطه

هاي مختلف  شود. او گونه رِ پسا مدرن نزديك ميو آفرينندگانِ هن
نوشتاري را با طراحي و نقاشي در هم آميخته، و برخي از 

ديداري آفريده است. او به بيان قطعه  -اش را نوشتاري توليدات
ي منِ يك پارچه، و  قطعه شدگي، و بي هويتي انسان، و فروپاشي
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پرداختن به  و جهان رسيده بود. در نتيجه ˚مركز زدائي از خود
ها  ي انبوه و تحسين براگيز توليدات هنري او، و خوانش آن مجموعه

با روش هرمنوتيك مدرن، براي دست يابي به معناهاي متكثر، 
طلبد. البته سهم بزرگ اين مهم به  دانائي و مجال بسياري را مي

هاي  گران معاصر، به ويژه نسل گان و انديشه ي فرهيخته عهد
    زمين است.   ي اين سر  آينده

  
ي  افسانه "بخش بعدي برنامه، تركيبي از رو خواني و اجراي نمايش 

 Poorي تئاتر بي چيز( ي صادق هدايت بود، كه به شيوه نوشته "افرينش
theater ( هاي امروزي  با تغييراتي كه با توجه به شرايط تاريخي و موقعيت

طنز آميز متن نمايش هم خواني داشت به اجرا در آمد، با تاكيد بر بستر 
واقعيت بي قواره  ي ي اجرا و بازي گري از شيوه نامه كارگردان در حوزه

  (گروتسك) بهره گرفته بود.
  

ي صادق هدايت ) قرائت  پس از نمايش پيام جهانگير هدايت ( برادر زاده
هاي اينترنتي از  كنند از طريق سايت شد. ايشان كه در ايران زندگي مي

شت صادق هدايت در هلند مطلع شده بودند؛ با برگزار برگزاري بزرگ دا
كنندگان مراسم تماس بر قرار كردند و ضمن اظهار خوشحالي از اين كه: 

هائي براي آن مرد بزرگ بگذارند.  باز هم مگر در خارج كشور چنين برنامه
  پيامي را نيز فرستاده بود. در بخشي از پيام چنين آمده بود:

كه  با صادق خان دارم و احترام و اعتبار و . . . رشته ناگسستني 
اند  سازنده ادبيات نو زبان فارسي قائلم مرا واداشته يعظمتي كه برا

 48تمام هم و غم خود را صرف زنده نگه داشتن ياد مردي كنم كه 

ها و حاجي آقاها بود و سرانجام به گاز پناه  ها و لكاته سال گرفتار رجاله
  براي هميشه آرميد....برد و درگورستان پرالشز 

  
، ظلم، يتمام ايام عمر با ديكتاتور او درو در بخش ديگر چنين آمده بود: 

  جنگيد.... و مردم فريبي و تحجر و خرافات و تظاهر يحيله گر

  
 بود كه نه فقط در ادبيات بلكه در ياو روشنفكر :و در ادامه نوشته بود
مملكتش  يدلش برا ي، اقتصاد ي، سياسيهمه ابعاد اجتماع

  ..زد..  يهايش را م سوخت و حرف  يم
  

موسيقي با سازهاي: سنتور، دف، گيتار و تمبك قطعاتي اجرا   سپس گروه
  كردند، كه مورد استقبال حاضرين قرار گرفت.

  
هاي خود را خواندند،  ي هنر متن در بخش بعدي تعدادي از هنرمندان خانه

  كه مورد توجه حاضرين قرار گرفت. 
ه كه بدون كمك گرفتن از هيچ نهاد و سازماني و فقط به همت اين برنام

بعداز ظهر با حضور مردم  6هنر بر پا شده بود در ساعت  ي هنرمندان خانه
  به پايان رسيد. شب 12در سالن شروع شد و در ساعت 

  
  ي هنر: ي خانه كارهاي گذشته

  بزرگ داشت براي نيما يوشيج
  بزرگ داشت براي احمد شاملو

  شت براي فروغ فرخ زادبزرگ دا
  بزرگ داشت براي غالم حسين ساعدي

  و توليد دو نمايش نامه:
  ي باز يافت نمايش نامه
  ي بازجوئي نمايش نامه

  
  ي هنر، جعفر اميري از طرف خانه

22/10/2008  

*  
  
  

  بهزاد ميهن خواه  شعر از:دو 

  

   »افسانه«

  جيك جيك مستانه ي گنجشك و

  آواز عجيب قناري 

  . در روز                        

  

  قور قور غريب قورباقه و 

  سيرسير ِ سيرسيرك    

  .در شب                             

  

  ترانه  جستجوي بهارش را در پرنده

  :تباه نمي كند                                            

  زمانه ات را بگو »قصه ي«

  ما بسپار ! را  به »سانهاف«باور ِ                          

  

  شاعران

  »براي چهل سالگي كانون نويسندگان ايران«            

 
      

 عاشق كه شديم 

    را  ظلمات جهان 

  جز سوختن             

  جز تابيدن  گريزي نبود               

  ما اما خورشيد نه ،

  كهنه چراغي 

  بر مزاري شديم !       

  

  عاشق كه شديم 

  زمان رازمستان ِ  

  جز روييدن                      

  جز رستن گريزي  نبود                      

  ما اما زنبق نه ،

  پيك بهاري نه ،

  نقش ِ گلبوته اي 

  شديم! بر چارقد نگاري   
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  نقد و بررسي يك تئاتر 

  

  جمشيد گلمكاني

  

در اكتبر گذشته در چارچوب نهمين  »عروسي شيرين«نمايش 
اجرا شد. اين نمايش را كه  -پاريس -ه تئاتر ايران در تبعيدجشنوار

كارگردانش سيمين متين آن را تئاتر و رقص معرفي كرده نشانه هاي 
فراواني از نوع هويت تئاتر امروز ايران در تبعيد دارد. عروسي شيرين 

  .گذارد را به نمايش ميهمچنين راه هاي جديدي در اجرا 
*****  

د هر اثر هنري ديگر در تبعيد، همانا فرياد كسي اين نمايش نيز مانن
است كه همواره مي خواهد از رنجي كه مي برد بگويد و در ادامه بگويد او 

اي سوق  كيست. هر دو وجه شخصيت تبعيدي، او را به ناچار به سوي ارائه
مي دهد كه در آن پرهيز از غلو بسيار دشوار مي شود. هنرمند تبعيدي در 

ا آنجا پيش مي رود كه تالش مي كند خود را به جاي همه اقيانوس غلو ت
مردم معرفي كند. گرفتار شدن در اين دام يك انتخاب نيست، بلكه بيشتر 

ست كه جامعه به او تحميل كرده است. در شرايطي كه ايراني تبعيدي،  آني
مخصوصا از نوع مقيم اروپا، مدام در رنج است؛ چون جامعه از طريق رسانه 

باطي او را يك مرتجع اسالمي از نوع حاكميت امروز ايران معرفي هاي ارت
مي كند. چرا نظم اين معرفي چنين است موضوع ديگريست كه بايد 

  جداگانه به آن پرداخت.
تالش دارد مطرح كند  - اينجا از نوع تئاتري اش  -آنچه هنرمند ايراني 

نجاند كاري بسيار بسيارند و اين كه بتوان آنها را در قالب يك نمايشنامه گ
دشوار است. در اين زمينه هنوز متني از يك اهل تئاتر ايران بيرون نيامده 

  كه بتواند به شكلي گسترده ايراني و غيرايراني را مخاطب خود قرار دهد.
دهد كه آنچه به اجرا در مي آورد  سيمين متين نيز به آشكار نشان مي

ل يك اثر تئاتري است. بر اساس متني استوار و قوي با مشخصات حداق
را يك كوالژ معرفي مي كند. اما اين شيوه در » عروسي شيرين«بنابراين 

يك اجراي تئاتتري كمتر شانس موفقيت دارد. چون اگر نتوان پيوندي بين 
هر پرده برقرار كرد تماشاچي سخت گرفتار آن مي شود تا هر قسمت را به 

  شكلي در ذهنش وصل كن.
نمايش بافت هر پرده را بر شخصيت دختري به نويسنده و كارگردان 

اسم شيرين مي گذارد. از مليت و كشور شيرين حرفي نمي زند اما در هر 
  پرده از آنچه ناروا به او تحميل مي شود سخن مي گويد. 

شيرين با چارقدي به سر به يك اداره مي رود و تقاضاي گذرنامه مي 
ه داشته باشد مگر اينكه ازدواج كند. كارمند مي گويد كه نمي تواند گذرنام

كند و با اجازه شوهرش گذرنامه بگيرد و به يك كشور خارجي مسافرت 
  كند.

شيرين در لباس عروسي در قالب يك شاهد به دنيايي كه در آن 
  زندگي مي كند نظاره گر است.

ولي آنچه را بايد به عنوان متن قبول كنيم زير نويس مونتاز فيلمهايي 
  پرده ي ته صحنه گذاشت.گذاشت كه روي 

   
  اجرا

نمايش با رقص ريتميك سيمين متين شروع مي شود. و اين همان 
شكل نشان دادن زن دلخواه كارگردان است؛ زني بي حجاب و شاد. اما 

  رقص سيمين آنقدر طوالني مي شود كه از زيبايي اش كم مي كند.
اسيمه بالفاصله فيلم بر پرده مي افتد. شيرين، در اتاقش است. سر

چارقدش را به سر مي كند و از خانه بيرون مي رود. در چند نماي درشت 
از كارمند كه از دهان تا سطح سينه اش را مي بينيم، يك پوشه و صورت 
شيرين گفتگويي بين آن دو ردوبدل مي شود. بله، شيرين به عنوان يك 
 دختر مجرد و بر اساس قانون كشور نمي تواند گذرنامه داشته باشد.

گفتگوها به زبان فرانسه اند. فيلم در مجموعه تصوير و مونتاژ آنقدر قويست 
  كه به راحتي به تمامي نمايش سوار مي شود.

اين اجراي موفق در گرو به كارگيري درست از تكنولوزي جديد نيز  
است كه به تئاتر هم راه پيدا كرده است. هوشياري كارگردان آنجا بيشتر 

را در قيد و بند زبان  –هر چه كه هست  –يشش آشكار مي شود كه نما
حبس نمي كند و با آن به آساني مرز زبان ها را رد مي كند. متين تا آنجا 
از تكنولوزي بهره گرفته كه براي متن فرانسوي اش از برنامه هاي ترجمه 
اينترنتي استفاده كرده است. به اين دليل فرانسه اي كه در زير نويس مي 

لط دارد و از نوع بسيار ساده اش است. كه البته براي اين خوانيم قدري غ
نوع تئاتر جاي انتقاد مهمي نمي گذارد. اين دسته از كارهاي تئاتري بيشتر 
تماشاچياني دارد كه به ابزار استفاده شده در صحنه كمتر توجه دارند. آنها 
ا بيشتر مي خواهند صداي كسي را بشنوند كه كمتر امكان ابراز نظرشان ر

  دارند.
از اين سخاوت تماشاچي كه بگذريم، از كيفيت حداقل يك نمايش 
تئاتري نبايد غافل شده و هر كاري را به صرف نداشتن بودجه كافي 

  ايرادهاي آن را نديده گرفت. 
عروسي شيرين با استفاده از رقص دو نفر در طول اجرا به متن كمتر 

 –وعه عكسي از زنان اهميت داده است. وقتي كه براي اولين بار مجم
بر پرده نشان داده مي شود و همچنان شاهد حركت  –بيشتر با حجاب 

هاي موزوني دو رقصنده هستيم، سخت است كه بفهميم اين عكس ها چه 
مي گويند. فقط كمي دورتر است كه نمايش با زير نويس همان عكس ها 

  د.مي گويد كه اين زنها قرباني مجازات اسالمي در كشورشان هستن
و اين در حاليست كه شيرين همچنان با لباس عروسي در كنار صحنه 
ناظر نمايش رقصندگان است. در اينجا سيمين متين به مشكل ترين 
قسمت كارش مي رسد. او به شرح سنگسار زنان مي پردازد. براي يك 
تماشاچي كه شناختي از اين شيوه كشتن در مجازات اسالمي ندارد، 

استفاده از هيچ متني به كاري سخت دست مي  عروسي شيريني، بدون
  زند. تماشاچي غيرايراني فقط مي تواند حدس بزند كه موضوع چيست.

چاره چيست؟ تئاتر تبعيدي آنقدر غرق در فرياد است كه فكر مي كند 
آنچه براي او واضح است ديگران هم حتما مي فهمند. عالوه بر اين، آنچه 

مي زند، تابلوهايش به دشواري به هم مي  متين از آن به عنوان كوالژ حرف
چسبند. مخصوصا آنكه در پايان نمايش جشن عروسي شيرين به صحنه 
مي رود، آهنك مبارك باد پخش مي شود و گروه بازيگر بين تماشاچيان 
نقل تعارف مي كند. چه شد كه شيرين با وجود انبوهي از ناعدالتي بر عليه 

گر از متني منسجم بهره مي برد مي زن عروسي مي كند؟ عروسي شيرين ا
توانست بيشتر موفق باشد. وگرنه نمايش نقطه هاي موفق بسياري دارد. 
بازي نقش شيرين چشمگير است، به ويژه آنكه بازيش در سكوت است. اما 

  همچنان بازيش در بخش فيلم كوتاه براي تقاضاي ويزا به ياد مانديست.
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  آخر شاهنامه!
 »گدار«فصلي از جلد سومِ رمانِ 

  آبادي ي حسين دولت نوشته

  

مشكي از   هائي را كه من و اگر بخواهم تمام اسم
كشيديم، دنبال هم قطار  اول تا آخر يدك مي

شود. نه، منظورم  كنم، مثنوي هفتاد من كاغذ مي
اسم    كه اين   عناوين ما نبود. گيرم   القاب و

اي  هركدام داستان و تاريخچة جداگانهها  رسم و
نيم از عمر عزيزش را   دارند: گرگوارما سه سال و

به مقام » مشكي!«تلف كرد تا از منصب 
هاي شاه  رسيد. من توي زندان» مليجكي!«

به » خَركُش!« مار پوست انداختم تا از لقب مثل
بيني؟  ارتقا درجه يافتم. مي» ديو سپيد!«عنوان 

مثل بام روي سرم   هائي كه سماز ميان تمام ا
پوست بيشتر   ، سردارسرخ شده بودند  خراب 

دليل اولين  به همين  چسبيد. شايد   دلم مي  به
در زندان خواندم سرگذشت يك   كه  كتابي

سرخپوست آمريكائي بود. يك داستان مصور. از 
خوانند.  ها مي هائي كه بچه آن قبيل داستان

جا شروع  از همينگمانم آشنائي من و كرامت 
  خواني  داستان از   تفرشيان  شد.

خدا   كرد. كرامت پوست كيف مي  سردارسرخ
بود كه   قواره نديده آن قد و  آدمي به   انگار هرگز

اي روي دو زانوي مؤدب  ها در گوشه  ساعت
سرخپوستي بخواند: قابيل!   هاي داستان  بنشيند و

برايم  قابيل را كرامت خدا يك بار داستان هابيل و
  آورد و به شوخي گفت: 

  بلعي. ها رو مي قابيل، تو حتي كاغذ كتاب قصه - 

  افته.  آخه دو قراني من كجه و دير مي  -

قابيل؟ كرامت خداحق داشت. گاهي چنان توي 
گوشم  شدم كه اگر بيخ غرق مي   داستان مجله

شنيدم.  كردند، نمي توپ شرپنل در مي
كودكانة  غش و يشوق ب و سركارتفرشيان كه شور 

سردارسرخپوست را مي ديد، هر هفته مجله و 
آورد و از همان  كتاب كهنة مصور به بند ما مي

  دم دروازه صدايم مي زد: قابيل!

اهل ادب  ناگهان كتاب خوان و چرا
آشوب  دنياي پر  اتفّاق ناگواري در  چه بودم؟ شده

خورده   حجر االسود   سردار افتاده بود؟ مالجم به
غمباد بود؟  هاي ناخوشي دپرسيون و د يا عارضهبو

دانم. خدا عالم است. البد اگر تاگور  من نمي
برد  كشميري به اين انقالب دروني پي مي

جست وآقاي فرويد  حدقه بيرون مي هايش از چشم
كرد. گيرم جاي پزشكيارخالي بود و  را احضار مي
دانستم چرا از شور و شر افتاده بودم،  من هنوز نمي

هاي  ها و پاچه ورماليده چرا خود به خود، دور ارقه
گير   بودم؟ چرا گوشه  زندان را خط قرمز كشيده

  خواندم؟ چرا به مصورمي  كتاب و قصة  بودم و شده 

بودم؟   ميرزا برگشته و نوجواني جمال  عوالم بچگي
   در خيال مشكي   آسودگي  گمانم كه رمز بيني؟  مي

هرحال  نهفته بود. به » ارباب«همين تغيير احوال 
اي دارد. عهد عربده كشي معراج  هركاري دوره

كرد  مشكي خيال مي  خركش به آخر رسيده بود و 
  ام.  ام و الكم را آويخته هايم را بيخته كه آرد

مذاق   غرض، روزگار تازة سردارسرخپوست به 
آمد. آرامش.آسودگي.  مشكي خيلي خوش مي

به دوران  محبس بر  داشت، بعدها كه طفلي حق
ها و    دادم. در واقع طي سال گشتم به اوحق مي مي
ها فهميدم كه حبسي كشيدن هيچ ربطي به  سال

تريلي هيژده چرخ نداشت. نه، حبسي كشيدن مثل 
بود كه بايد فن   علف  آب و  بي گذر از كوير خشك و 
گرفتي. اگر با كوير خشك كنار  وقلق آن را ياد مي

شدي. ملتفتي؟ هركسي با   مي آمدي هالك نمي
كرد. شتر بهتر از هر   عبور مي از اين كوير  مركبي 

  يها ها و زمختي آبي، خشكي مركب و چارپائي با بي
آيد. مشكي طبيعت شترهاي واليت  كوير كنار مي

كوهانة  سيستان وبلوچستان ما را داشت. شتر دو
روز   سال شب و كوير! مشكي اراده كرده بود پانزده 

مثل اربنه آهسته برود. كند وآهسته! يعني اين كه 
فراموش كرده بود پشت ديوارهاي بلند زندان، 
دنياي ديگري هم وجود دارد. كوير نمك! يعني 
اين كه مشكي قبول كرده بود پانزده سال تمام از 

هيچ   آب و علف بگذرد و ميان كوير خشك و بي
له و هيچ توقّعي نداشته باشد. سازگاري. ب  اميد

صابر ما خودش را مثل شتر با كوير سازگار   گرگوار
كرده بود و گاهي از صداي يكنواخت و مداوم دراي 

خوش نداشت  رفت و  فرو مي         خلسه  و اربنه به خواب 
گرگوار صابر   چرتش را پاره كند.  »ارباب!«هاي  نعره

ما دل گذاشته بود و به زندگي در زندان عادت 
ن خانة ما شده بود. خانة آخرت؟ كرده بود. زندا

ها را شكستند، مشكي به  روزي كه مردم در زندان
اطاق خان تايباد پناه برده بود و از آن گوشة خلوت 

كند و جرأت نداشت فرار كند. باور  دل نمي
بيني؟ مملكت ما توي دود وآتش   كرد. مي نمي
لرزيد. پادو قديمي  ومشكي از ترس مي سوخت  مي

هاي الغر خان تايباد را بغل گرفته  نهقصرفيروزه شا
كرد. بله، اگر درآن محشر  بود و زار وزار گريه مي
سراغ خان تايباد   گشتم و به كبرا از نيمه راه بر نمي

  زير دست  نوكر  رفتم، ارباب و و مشكي نمي
شدند.  مي  ها نفله چي وغارت  ها پاي آدمكش  و

  برگرديم

م، از كه مركب سركشم را عوض كرده بود گفتم 
بودم و  چموش پياده شده   پشت برهنة اسب

هاي  رفتم. صداي عربده همپاي مشكي پياده راه مي
كم مشكي با آسودگي خيال  سردار بريده بود و كم

ام  كشيد. ملتفتي؟ در واقع زندگي تازه   نفس مي
همان داستان مصور سرخپوست  را مديون 

ها  سالگي با كلمه  آستانة سي آمريكائي بودم. در
   مستمعين پر يكي از بودم و كتاب آشتي كرده و
شده بودم. خان » خان تايباد!«پا قرص   و 

اي داشت كه گويا  تايباد ما شاهنامة كهنه
ها  ها و زباله اي ميان خاكروبه خرابه  روزگاري در
مثل تخم چشمش   محبس در  بود و  پيدا كرده

كرد. خان  شاهنامه نگهداري ومواظبت مي  از
باد، بهار و تابستان، پائيز و زمستان، لباس تاي

پوشيد. كاله هشت ترك سياه، جليقة  سياه مي
دوزي سياه، پيراهن يخه آخوندي سياه،  مليله

نخي  كفش شبرو سياه و دستكش دستباف و
  سياه. سرتا پا سياه. حاال چرا سياه؟!

دانم ارباب، دارم كم كم از زير  هنور نمي -
  كشم. زبانش مي

ين رو بچسب نسناس، اسب سواري قاچ ز -
  پيشكشت. 

مشكي  دست معراج و خير، اين مهم از
نبود. جاي جمال ميرزا خالي بود. خان  ساخته

داد و هيچ كسي در زندان از  تايباد نم پس نمي
  ها كهنه شده شايعه نداشت.  خبر حقيقت امر

مثل سرگذشت خان توي غبار فرو رفته  بودند و 
وزي قلعه همه بودند. گيرم در آتش س

چه كسي وچرا قلعه را   القول بودند. حاال متّفق
نفر توي آتش  بود؟ چند   شبانه آتش زده

سوخته بودند؟ كدام شير پاك خورده اي او را 
نجات داده بود؟ هنوز روشن نبود. گويا تا آخر 
براي رياست دادگاه هم روشن نشده بود. 

هاي قديمي ندامتگاه روايت هاي  زنداني
كردند كه هيچكدام  وني از واقعه نقل ميگوناگ

آمد.  به عقل ما و اخالق خان تايباد جور در نمي
جنايت؟! مثل هميشه پاي زن وخيانت در ميان 
بود. همسر زيباي خان با رعيت زنا كرده بود. 
گيرم كه خان تايباد در بارة خيانت گلعذار يك 

  ولي كشتار اهالي  كلمه به دادگاه نگفته بود

بود. شايع بود كه بعد   را گردن گرفته  قلعه
قلعه را  شود و اين قتل عام خل و ديوانه مي از

كشد. چرا؟ چون در ميان  شبانه به آتش مي
هاي ريز و درشتي كه در اثر اصابت گلوله  جنازه

  شرحه شده اند، جنازة  آش والش و شرحه

بيند. گرچه خان تايباد در  فاسق زنش را نمي
كند  جوانك عاشق سكوت ميدادگاه در بارة 

سر  شود و  ها در واليت پخش مي ولي شايعه
افتد. به هرحال برخالف باور مالّي  ها مي زبان

هاي آسمان خان تايباد را از ميان  محله، فرشته
فاسق  اند، بلكه  هاي آتش بيرون نكشيده شعله
اش به قلعه  كه براي نجات معشوقه  گلعذار

دهد. اين  گ نجات ميبرگشته، قاتل او را از مر
با عقل  مقبول بود و ها معقول و روايت دهاتي

آمد. چون جنازة جوانك   مي  آدميزاد جور در
عاشق را كنار الشة نيمسوختة خان تايباد پيدا 

كنند. لب چشمه! گويا عاشق گلعذار با  مي
اش  شكافد و به زندگي اش را مي دشنه سينه
  دهد. خاتمه مي

كه شاهنامه   د؟ مردميسپي كني ديو گوش مي -
  رو توي خرابه بندازن، سزاوار ظلمند.
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سرما فقط يكي  گرما و در تايباد در  خان
كرد و برخالف  هايش را دست مي دستكش از

  »ديو سپيد!« گفت:  ديگران به من مي

مردم مملكت ما ظاهر بينند، بله، ظاهر شما  -
چندان دلپذير نيست ولي باطنتان سفيد است. 

  عبير من كه ناراحت نشديد؟بله، از ت

  اختيار دارين خان! -

كردة   بايك شازدة تحصيل  ما  خان تايباد
زد. يك پارچه آقا!  آفتاب و مهتاب نديده مو نمي

خر و  هاي كله آن خان خان تايباد ما از قماش
سبيل از بناگوش در رفته نبود. ظريف، سفيد، 
نازك و با نزاكت بود و من تا روز آخر 

باور كنم كه از باالي برج بلند قلعه  توانستم نمي
آن همه آدم را با مسلسل دستي به رگبار بسته 

سالمت اَنف  باشد. جنون آني!؟ بله، گاهي به
كردم. گاهي از تماشاي خان  مي  تايباد شك خان

خان ما «لرزيد:  افتادم و پشتم مي به ياد صابر مي
د، آم حمام نمي خان تايباد با ما به » ديوانه نبود؟

لباس، شال گردن، عينك و كالهش را تا آخرشب 
كرد وسال وماهي باكسي  از خودش جدا نمي

اين ريخت و قيافه حدود  شد و با  همكالم نمي
دنيا   اگر عمري به دهسالي زنداني كشيده بود و

هاي  داشت، بايد تتمة آن را پشت ميله  مي
ها بار بارها و   اش را شاهنامه  گذراند و  ندامتگاه مي

  كرد. مي دوره 

دوني، يه روزگاري مردم لرستان ما كتاب  مي -
كردن تا از گزند  شاهنامه رو زيرخاك مخفي مي

  مصون بمانه ولي حاال ... 

غرض درميان آن همه جاني و جنايتكار، خان 
خان   چيز  تايباد ما نمونه بود، افسانه بود، همه

خان  رهاي پولدا ها بود. همبند تايباد ما مثل افسانه
شدند. در كرم و سخاوت و  خاك كف پاي او نمي

ما اهل  رسيدند. خان بزرگ منشي به گرد او نمي
تظاهر، فخرفروشي وخود نمائي نبود. وقتي دست 

گرفت، همه جا  مستحقّي مي  بال ضعيف و  زير
كشيد. پنهاني  زد و به رخ همه نمي جار نمي
ر نوشت، مه اي مي  كرد. آخر هرماه حواله كمك مي

از  بيني؟ اگر  داد. مي مي مشكي   به كرد و  امضا مي و
زبان مشكي نپريده بود، من به بذل و بخشش 

بردم. گويا بار اول كه  خان تايباد پي نمي
را ببوسد،  » ارباب!«شود تا دست   گرگوارخم مي

پوزة  دستكش به دست بي  خان تايباد باهمان
» كني!نبينم دوباره تكرار « كوبد:  مي» نوكر!«

من « گمانم همان روز به مشكي توپيده بود كه: 
گيرم شاخة نرم و نازك گندم » از كرنش بيزارم!
ميرزا، با هرنسيم ماليمي گردن  گندمزار جمال 

روايت جمال، كُرنش و   كرد. بنابه مي  خم
نوكري همزاد بودند و طبيعت ثانوي آدميزاد  

او » اجتماعي و زيستي!«شرايط    بستگي به
  ت. جاي جمال خالي!داش

ديو سپيد، كرنش و دو روئي توي ذات رعيت  -
  جماعته!

دانش  حوزة فهم و گرچه روانشناسي اجتماعي از
خارج بود ولي تفاوت قضاوت خان » ديو سپيد!«

تايباد و جمال ميرزا را كم و بيش حس مي كردم 
شد.  جانب جمال مهربان مايل مي قلبم به و

« مليح رضايت دادم: آن روز به يك لبخند  گيرم

مبحث   از كنار رندانه ...» بله، ذات و فطرت آدم ها 
خان گذشتم. خان سرتا   باريك اجتماعي و تاريخي

هاي تارعينك وارسي كرد و  پايم را از پشت شيشه
  گفت: 

  كنم. من فقط در برابر دانش و هنر گردن خم مي - 

و  تايباد نگفتم كه تا حاال در برابر هيچ چيز خان  به
  ام.  هيچ كسي گردن خم نكرده

  جلو روشنائي رو نگير. -

  از دم پنجره آهسته كنار رفتم.

  بنشين. كار فوري و فوتي كه نداري؟ -

  بست در مفروش و  نگفتم كه رئيس ندامتگاه اطاقي 

مسؤلين زندان  در اختيار خان ما گذاشته بود و
كردند.  آدميزاد برايش فراهم مي مرغ تا جان شير از
خدا از كيسة  كرامت ها فهميدم كه  عدب

تايباد برايم كتاب  بخشيد وبا اشارة خان مي خليفه
چيز  آورد. خان ما توي اطاقش همه مجله مي و

داشت وشاهانه زندگي مي كرد. مشكي سرانجام 
اربابي يافته بود كه شايستة اين لقب بود. غرض هر 

به من   دماغ بود، گرگوار  زمان كه خان سر
گوشة اطاق   در رفتيم و زد، با هم مي مي چشمكي
نشستيم و بي سر و صدا تلويزيون نگاه  مؤدب مي

  دلچركي  با  گاهي كرديم. خان تايباد هر از مي

انداخت:   تلويزيون مي  صفحة   به   چشم   گوشة   از   نگاهي 
نمايشي را ببينيم، كلمة  تا ما فيلم يا » ابتذال!«
كرد و باز  ار ميرا دست كم ده باري تكر» ابتذال!«

شد. سرانجام تلويزيون  سرگرم شاهنامه خواندن مي
  سفيد خان ما خراب شد و خود به خود از سياه و

هاي »  شو« شاهنامه جاي آن همه  كار افتاد و 
گير  هاي نفس  رنگارنگ و سريال

» ابتذال!« كه  را گرفت. حاال  العمرآمريكائي  مادام   و

شده بود، حاال با صداي از قلمرو خان تايباد خارج 
  خواند:  بلند براي ما شاهنامه مي

  »زشير شتر خوردن و سوسمار...« 

  »عرب را به جائي رسيده ست كار« 

هاي دودي، هرجا كه    مشكي مانند گنجشگ  من و
رفتيم و در  سراغ خان تايباد مي  بوديم، سر وقت به

خدمت نبيرة ناصرالين شاه زانو مي زديم. خان ما، 
خواند و  داد، شاهنامه مي بر به مخّده يله مي نيم

بست   آمد، كتاب را مي گهگاهي كه به هيجان مي
منقبت استاد مسلّم سخن  مدح و   در وصف و

رفت. من و مشكي كه از  پارسي باالي منبر مي
  تكرار حرف  پارسي و بزرگ  شاعر » صنعت كالم!« 

فهميديم، ما   شعر چيزي نمي در » شين«
يم كه هرچه زودتر دنبال داستان را داشت خوش
زد.  كمتر به صحراي كربال گريز مي   گرفت و مي
خبر از اين كه خان ما نقّال نبود، استاد بود.  بي

شد، مثل غالم  استادي كه اگر فردوسي زنده مي
سينه  عمر، دست به  گوشي، تا آخر  زنگي حلقه به 

د تايبا خدمت او مي ايستاد. من هرگز مثل خان در 
آل عبا كه  شدم. از  شيفتة شعر و شاعرها نمي

عبيد هيچ بني بشري نبودم. البد  بگذريم، عبد و
خطائي از من سر زده بود كه برايم پيغام فرستاده 

  بود واحضارم كرده بود؟

  خان، انگار شما با من كاري داشتين؟  -

شد كه خان ما بار نداده بود. به آخر  چند روزي مي
هاي  عادت خوي و ديم و خلق وشاهنامه رسيده بو

را   خان ما نا گهان تغيير كرده بود، كتاب شاهنامه

گهگاهي زير لبي انگار از خودش    كنار گذاشته و
تايباد  خان» شود تاريخ تكرار مي«پرسيد:  مي

نشست، ته سيگارش را  اغلب سر لك مي
ها روي جعبه سيگار ظريف و كنده كاري  مدت

كوبيد  اش مي نقرهنگار   و خوش نقش   شده و
رفت. خان ما اغلب اوقات  نگاهش به راه مي و

شد؟ به   چه چيزي خيره مي  غايب بود. خان به
چشمه  شب ومهتاب و قلعة آتش گرفته؟ به

كرد؟ به دو  خيانت؟ به چي فكر مي گلعذار و و
هاي شبانه؟ به  روئي رعيت؟ به پياده روي

ه هائي كه ساية گلعذار را تا لب چشمه را شب
برد؟ شايع بود كه خان ما شب ها تا سحر  مي

زده. آيا  مثل ارواح سرگردان دور قلعه قدم مي
ديوانه نبوده؟ آيا ديوانگي خان ما عود نكرده 

آزار. من و مشكي  بود؟ ديوانة آرام و بي
هاي خان تايباد را پيش ترها هم ديده  ديوانگي

بوديم. يك روز ناگهان چشم از شاهنامه 
انگشت به من اشاره كرد. چرا من؟  برداشت و با

آقاي كرباسي   دوباره به ياد دوران مدرسه و
افتادم. روي زانو جلو رفتم، جلوتر. خان ما يخة 

مدتي به خالكوبي اسم   پيراهنم را كنار زد و
اسم فلك  و  خونچكان  كرد. قلب      فلك خيره نگاه

را تازگي خالكوبي كرده بودم و زخمم ناسور 
دل انگشت روي قلب ناسور فشار بود. خان با 

زن «اين بيت شعر را برايم خواند:   آورد و
بيني؟ من، من  مي» خاك به! اژدها هر دو در و

كه به عمرم از هيچ بني بشري نترسيده بودم، 
خون در رگ هايم يخ  يكهو هراس برم داشت و

زد. نه، هراسم از خان نبود، نه، يكدم خودم را 
جنازة جمال را  يدم كه هيبت قابيل ديدم، د در 

ام و توي بيابان برهوت به دنبال  كول گرفته
اي مي گردم تا او را به خاك بسپارم.  چاله
«  هايش گفت: الي دندان تايباد از خان

  تا يك هفته به  و من رفتم و» مازوخيست!

چيزي دستگيرم  معناي مازوخيسم فكر كردم و 
ايع نشد. تا تغيير احوال خان، از اين جور وق

بارها اتفاق افتاده بود. گيرم اين بار كالس 
شده بود وحاال صبح تا  درس استاد تعطيل 

  كرد. ها را مطالعه مي شب روزنامه

خوانديد،  ديشب شما بوديد كه نوحه مي -
  آقاي زمخشري؟

« حال نزار او را كه ديدم، به ياد صابر افتادم: 

» به سگ درگاه آل عبا بگو كمتر زوزه بكشه.

هرگز با لحن و زبان  خان ما مؤدب بود و گيرم
  گزنده و نيشدار برادرم حرف نمي زد.

خان، چند بيتي از روزگار قديم بلدم، هنوز  -
  فراموش نكردم.

  خواستيد شاهنامه رو امانت بگيريد؟ شما مي -

  اگه خان محبت كنن ... -

خان تايباد جلد چرمي كتاب شاهنامه را 
  نوازش كرد و گفت:

حماسه با هم سنخيتي ندارند. آقاي حديث و  -
  زمخشري.

شاهنامه را زير مخّده گذاشت، روزنامة  كتاب
  كيهان را با دقت تا كرد و گفت:
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مبادا دوباره از من برنجي. من تا حاال به كسي  -
كتاب امانت ندادم، بيا، اگه دوست داري ببر 

  روزنامه بخوان.

روزنامه را از دست خان گرفتم و به پشت پايم 
  يره شدم.خ

مازوخيسم ناسزا نيست آقاي زمخشري،  -
  بيماريست.

خان بيماري   بود و زبان گرگوارما گويا لق خورده 
سپيد كشف كرده  جديدي در وجود ذيجود ديو

نوحه خواني، خالكوبي  بود: مازوخيسم! اگر
نرينة  آمد، اوالد شمار مي زني، ناخوشي به سينه و

گانه نبود. با بلبل ي مملكت گل و هاجركالنتر در
مسلمان ناخوش بودند. بله؟  حساب همة امت اين

  دستم را روي خالكوبي و قلب ناسور گذاشتم:

  خان، من بيمار نيستم، گرفتار اين دختركم. -

ديوانگي خان ما دوباره گل كرد. يكباره رنگ 
چانه  هايش مثل گچ ديوار سفيد شد و گونه

پرواز  جسم خان ما انداخت. ملتفتي؟ انگار جان از
كرد. ميت! مثل ميت يله شده بود، زبان به كام 

دانستم.  گرفته بود و من تكليف خودم را نمي
چكار كنم؟ ها؟ بروم يا بمانم؟ پاورچين پاورچين 
جا عوض كردم و جلو روشنائي را گرفتم تا شايد 

مي گشت و لب وا  مردگان بر ديار خان ما از 
نظرم  به كرد. گيرم بي فايده. خاموشي خان  مي

لك نشستم تا  ديوار سر يك قرن طول كشيد. بيخ
خان به نرمي تكاني خورد و مدتي با سرانگشت 

  اش را مالش داد: پيشاني

زنم، بي زحمت آقاي رازقي رو صدا  دارم يخ مي -
  كن.

تايباد بود و من در  خدمت خان ما در گرگوار
دقّت  مرزها را با مصاحبت ايشان. خان ما حد و

روز دلم به حال خان  كرد. گيرم آن رعايت مي
تايباد سوخت، بي تكلّف كمر به خدمت بستم و 

هايش انداختم. دوپاره  پتوئي برداشتم و روي شانه
ها را داشت  ما هيكل وجثة بچه استخوان! خان

  آن آشنائي، تازه ها مصاحبت و من بعد از مدت و

شدم.  هاي الغر و استخواني او مي  روز متوجة شانه
بيني؟ انگار تا آن روز پا به حريم خان  يم

نگذاشته بودم و او را بي واهمه از نزديك نديده 
  بودم:

مهرباني و ادب شما بي ريا و صميمانه ست،  -
چسبه آقاي  بله، سادگي و صداقت شما به دل مي

  زمخشري.

، خان. دلواپس نباش، من »ديو سفيد«بگو  -
  رنجم. نمي

وي پتوي دستباف تايباد جثّة نحيفش را ت خان
از سرما مچاله شد. هواي اطاق  پيچيد و   پشمي

  لرزيد: گرم بود ولي خان ما مي

  رسيم. پهلوان، ما داريم به آخر شاهنامه مي -

كناية خان را نگرفتم، حواسم هنوز به داستان 
  شاهنامه بود:

  كرد و آخر شاهنامه رو ... اگه خان محبت مي -

انگير را  پايان غم اميدوارم زنده نمانم و اين -
  نبينم.

  گرگوار سراسيمه به اطاق خان آمد و خبر آورد:

ست خان.  خان، شنيدي خان؟ صداي گلوله -
  صداي گلوله.

هيچ خبري انگار براي خان ما تازگي نداشت. نه، 
ها قبل پيش بيني كرده  همه چيز را گويا از مدت

بود. گوش تكاندم، گلولة مشقي، باز هم صداي 
  قي بود.گلولة مش

گلولة مشقي، تير هوائي، هنوز دارن هوائي  -
  كنن. شليك مي

هايش را بست و با اشارة  خان خسته بود، چشم
  دست، ما را مرخّص كرد و زير لب گفت:

گلولة مشقي و تير هوائي نشانة ترسه، نه  -
  ترساندن.

ترسيد؟  شكن شاه مي  صف ارتش جل الّخالق! 
هان گرگوار و من از ترسيدند؟ د مي پروار  رنجرهاي 

  تعجب باز مانده بود:

  با بنده امر و فرمايشي ندارين خان؟ -

هايش را باز نكرد، نا نداشت.  خان تايباد چشم
اش درآورد و به  اي را با سختي از جيب جليقه نامه

  مشكي گفت:

كنم اين نامه را تا دفتر  آقاي رازقي، خواهش مي -
كار تفرشيان زندان ببر و كيسة داروهايم را از سر

  بگير.

خان، سركار تفرشيان گفت كه از جانب ايشان  -
  خدمت شما تعظيم عرض كنم.

هايش را باز نكرد و به  خان تايباد باز هم چشم
  زمزمه گفت:

فساد، فساد! ما تا ريشه پوسيديم. تا ريشه،  -
  سزاواريم.

بستر بيماري  صباحي در تايباد چند   فاجعه! خان
شد. چراغ خورشيد خاموش شده نان ما آجر  افتاد و

بود و ما در تاريكي كورمال كورمال مي كرديم. 
خبر بود؟    خدايا، پشت ديوارهاي بلند ندامتگاه چه

  آقا راست مي گفت؟ شيرازة حكومت شاه از حاجي

هم مي پاشيد؟ هر بار كه صداي رگبار گلوله ها را 
مي شنيديم، توي حياط دور هم جمع مي شديم، 

و اوضاع  سر از سياست   بافتيم و  مان ميريس  آسمان
  هم  اغلب اوقات با آورديم و  نمي  آشفتة مملكت در

سر شاخ مي شديم. بيق! خيك ماست خانگي! 
پايه  خيك بزرگ ماست خانگي را از گل سه  اگر

آويزان كني و مدام با كفچة چوبي توي مالجش 
شوند. دوغ ترش  بكوبي، دوغ و كره از هم جدا مي

وخميني، اشقيا و  سفيد. شاه  حيواني. سياه و ةكر و
اوليا. مي بيني؟ براي مردم عامي كه ما بوديم، 

سياه و «كوتاه ترين و ساده ترين راه در سياست، 
شر! شاه و امام.   كردن قضايا بود. خير و» سفيد!

ها ما را دودسته كرده بودند. صد البته  صداي گلوله
كرد  رأت مياي كه ج جان گذشته آن جماعت از

آشكارا حرف بزند، دو دسته شده بود. اكثريت 
زنداني ها كنار گود ايستاده بودند و برخالف ما در 
امور سياسي مملكت دخالت نمي كردند. كم كم 

گنگ   همهمة  روزها  ما صداي تكبير هم برخاست و
شنيديم. شعار و راه پيمائي.  ومبهمي از راه دور مي

ود؟ مردم زندان ها را خدايا مملكت به هم ريخته ب
خراب مي كردند؟ آزاد مي شدم؟ آزاد؟ فلك، خدايا 
فلك ... كجائي فلك، فلك. بله، حس مي كردم 

خان تايباد   ما نزديك شده. گيرم تا روزي كه ديدار
از آقاي رازقي سراغ  نكرد و  هايش را باز  چشم

هنوز نمي  اش را نگرفت،  سرگيجه داشتم و روزنامه
   زندان چه اتّفاقي ديوارهاي بلند   پشتدانستم كه   

افتاد و عصيان مردم سرانجام به كجا مي  مي 
  كشيد؟ كشتار؟

  ارباب، خان با شما كار داره. -

  

  

  

  

  
  

  

   بي رمق از ديار  هم خسته و  ما اين بار   خان

مردگان برگشته بود و مثل پدرم، مثل اسمال 
  بنّا، شيفته به قد وقامتم نگاه مي كرد:

  خرداد چهل و دو كجا بودي معراج؟   پانزدة - 

معراج!؟ خدايا، با يك كلمه، از مقام مصاحب به 
مرتبة دوستي عروج كردم. بدرود آقاي 

  زمخشري، درود بر تو، معراج.

  شاخة درخت تهران، من و دوتا برادرم روي  -

   بوديم، خان.

خان رمق نداشت، لبخند كمرنگي زد. خيلي 
يم ها كه خان ناخوش كمرنگ. مي بيني؟ قد

  نبود، به حرف هاي من قاه قاه مي خنديد.

  گفتي يكي از برادرهات اعدام شده؟ -

  بله، صابر، برادر شيري بوديم.  -

  گفت قديم ها معمار بودي.  آقاي رازقي مي -

ها   ام را پيش غريبه مرتبه مشكي هميشه مقام و
  باال مي برد.

 معمار كه چه عرض كنم، دستم با تيشه و -

  ماله آشناست.

اي را از توي مجري  خان چرخيد و پاكت نامه
  در آورد. پاكت مهر و موم شده بود:

  معراج، وضع من روز به روز وخيم تر مي شه. -

بارة سالمتي او بزنم، چشمم  رفتم تا حرفي در
رخش افتاد و زبانم در دهانم نچرخيد.  رنگ و به

  خان دستش را باال برد:

يستي، دوست من. تو اهل مجيزگوئي ن -
  ساكت باش.

ها مهر معراج   سال  دوست من؟! خدايا، بعد از
سال ها دوستي  دل يك نفر افتاده بود، بعد از  به

زندان پيدا كرده بودم، دوستي كه رو به  در 
مرگ بود. خان ما پاكت مهر و موم شده را 

  كمي باال گرفت:

ببين، به نام تو تنظيم شده. وكيلم تنظيم  -
دفتر اسناد رسمي در   موم كرده. بله، در مهر و و

  موم كرده  ... مهر و  دو نسخه تنظيم  و

نامه را دوباره توي مجري منبت كاري گذاشت 
  و گفت:

صفت   نوكرجماعت اعتماد ندارم. نوكر من به -
  هاي چاچولباز. 

منطورش بادمجان دورقاب  چاچولبازها؟ البد
نيمه  هاي زندان بودند؟ ها؟ البد دوست  چين
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موت من تب داشت و هذيان  ديوانة مشرف به 
موم شدة خان  و گفت. به هرحال نامة مهر  مي

تايباد را زياد جدي نگرفتم، به حساب ديوانگي او 
  گذاشتم و پي گير نشدم.

خان با سر انگشت چند بار به در جعبه كوبيد و 
  گفت:

اين دنيا ندارم. بله،     معراج، من عمر زيادي به -
كن، چند ماه، بله چند ماه بيشتر طول حوصله 

نمي كشه. شمارش معكوس شروع شده. همة 
زنه، راديو بي بي سي داره روزها و  دنيا جار مي

ما رو   تاريخ    عمر ابلهان كبير   هاي آخر ماه
  شماره. مي

اش غرق  پلك هاي خان روي هم افتاد و پيشاني
  عرق شد

شنوي؟ تازي ها رو به تيسفون  معراج، مي -
  تازند. يم

ها بود كه غش  مدت جن از جانم بيرون رفته بود. 
كردم و صداي سم اسب هاي وحشي را  نمي
تاختند.  شنيدم كه چهار نعل رو به من مي نمي

شنيدم. خان ما دوباره چند روزي  نه، نمي
  خاموش شد. 

  خان با تو چكار داشت، ارباب؟ -

هيچي، سند يك پارچه آبادي رو به اسم من  -
  بود. كرده

  هابله، از كرم خان تايباد بعيد نيست. -

  مشكي، تو مشنگي يا خوش خيال؟  -

خان تايباد به ضرب پول زنده بود. روزها و ماه 
هاي آخر را توي آمبوالنس و راه بيمارستان 

روز  روز به  گذراند و ندامتگاه مي تختخواب و هزار
از  رفت. گيرم هيچ وقت حرفي بيشتر تحليل مي

شكوه  زد و مشكي نمي عالجش با من وناخوشي ال
خان تايباد از اوضاع آشفتة    كرد. نه، خُلق نمي

مملكت تنگ بود و خبرهاي ناگوار بيشتر از 
بيماري  او را آزار مي داد. حاال حتي خبرها 
وگزارش هاي روزنامه ها را تا آخر نمي خواند 

كرد. گاهي حبه  اي پرت مي نيمه كاره به گوشه و
ا كاغذ مچاله اي به هواي صفحة قندي و ي

تلويزيون مي انداخت و فحشي را زير دندان مي 
جويد. ابله! خان حريف بازي تخته نرد و آشنايان 

كرد. تختة شطرنج  نزديكش را جواب دور و
هاي پاسورش را بخشيد و در  گرانقيمت و ورق

اطاقش را به روي همه بست. همسايه هاي خان 
خان ما  مي كردند و توي راهرو بند بحث سياسي

توي تب مي سوخت و با حسرت سر مي جنباند: 
  يعني كه نمي فهميد، احمق ها! بله، نبض دنيا و

زد. خان ما  تايباد مي  انگشت خان  مملكت انگار زير
  مانند استاد شطرنج، 

دولت هاي مستعجل را از  هاي شاه و تمام حركت
ه مي كرد. به شا تعبير و تفسير مي خواند و مي قبل

  »مردك مأبون بزدل!«گفت: 

كنه نخست وزير پيژامه  مردك بزدل خيال مي -
  ست كه آدم هر هفته و هرماه عوض كنه. 

من و مشكي از ميدان ديد خان تايباد خارج شده 
بوديم. روي سخن خان ما مدام با شاه بود يا 

  نخست وزير و يا امراي ارتش.

  .آقاي آموزگار، برو بمير احمق، برو بمير -

وزراي شاه يكي بعد از ديگري به فرمان خان ما 
شدند.  مي مردند و از صفحة تلويزيون محو مي

برد، خواب  خنديد، يكدم بعد خوابش مي خان مي
  ريخت: گفت و عرق مي ديد، هذيان مي مي

  قادسيه، گوساله، به قادسيه نزديك شدن ... -

ها  آژير آمبوالنس ها و روزها صداي رگبار گلوله
شد وشب ها، صداي تكبير از  م قطع نمييكد

آمد و خان ما در برابر صفحة  چهارگوشة شهر مي
  داد: تلويزين دندان جر مي

گوساله، تو شايستة سرداري سپاه نيستي، برو  -
  بمير.

خان، االغ چارستاره ست، مگه شعارها رو  -
  شنفي؟ نمي

سرلشكر ازهاري دچار حملة قلبي شد و رفت تا 
هايش  ن ما دوباره چند روزي چشمشايد بميرد. خا

بيداري از هزيمت سپاه   و ميان خواب را بست و
يزگرد و سقوط قادسيه خبرداد. حال خان تايباد 

و » بهل بشو!«آن   شد و در روز به روز وخيم تر مي
گرفت.  شلوغي اوضاع كسي سراغي از او نمي

ما، مثل آن قلعة سوخته واگذار شده بود و  خان
كرديم و شب  رگوار رازيانه تيمارش ميگ حاال من و

  گفت: و روز در كنار او بوديم. سركار تفرشيان مي

  كلك خان كنده ست. بذار راحت بميره. -

چرا براش دوا نخريدي؟ آخه تو كه دكتر  -
  نيستي؟

كني من تا حاال عاشق چشم و ابروي  خيال مي -
  خان بودم؟

فهميدم، جيرة ماهانة سركار قطع شده، قدم  -
  نّاري!ص

  دوني توي مملكت چه خبره؟  معراج، مگه نمي -

ازچند ماه  من بعد گرگوار پيچ تلويريون را چرخاند و
تظاهرات مردم را از نزديك ديدم. خدايا، جعبة 
جادوي خان تايباد داشت منفجر مي شد. هزار، 
هزار مرد و زن و بچه مثل سربازها پاشنه پا به 

دادند:   ي شعار ميزمين مي كوبيدند و به زبان آذر
انگار در چهار گوشة مملكت » بگو مرگ برشاه!«

خيابان آمده بودند و  مردم از خانه ها به كوچه و
زد.  جمعيت مثل سيل خروشان همه جا موج مي

دستم را روي شانة خان تايباد گذاشتم وآهسته 
  »خان!«تكانش دادم: 

  كنم ... بيدارم، دارم گوش مي -

ير جديد، شاهپور بختيار، ببين خان، نخست وز -
  خان ...

  آخ، تير خالص ... -

هاي او را گرفت تا راحت به مخّده  زير بازو  مشكي
اي پشت گردن خان گذاشت  تكيه كند. بالشچه

زانو نشست. مصاحبة مطبوعاتي نخست  روي دو و
  وزير جنجالي بود وخان ما با طعنه تكرار مي كرد:

  آه، مرغ طوفان، مرغ طوفان ... -

اللعجب! عكس شاهنشاه باالي سر نخست وزير ي
محمد  دكتر  عظيم   جديد نبود. به جاي شاه، تابلو

بود. در واقع تابلو را   شده  ديوار نصب مصدق، به  
اش  جائي گذاشته بودند كه شاهپور بختيار در سايه

» ظل السلطان!  «گرفت. اگر وزيرهاي قبلي  قرار مي

شاه، مدام خودش را بودند، نخست وزير تازه نفس 
كرد.  به پير و رهبر كبير جنبش ملّي وصله پينه مي

» سوسيال دموكراسي!«قراري  بر آزادي و   دم از

البد به  آزاد شده بود و» صدا و سيما«زد.  مي
همين دليل تظاهرات خياباني را مستقيم 

كردند. نخست وزير شاه از قبيلة  پخش مي
مرتبة   واين قدر مقام  آزاديخواهان بود و

و از زبان  برد  را باال مي» ملّي جنبش كبير  رهبر«
بله، « آورد كه لج خان تايباد درآمد:  او آيه مي

كبير، در  دانم، تنبان جنابعالي با تنبان رهبر مي
نخست وزير » يك آفتاب خشك شده است.

ساواك  سنگي، از كاروانسرا  تازه نفس شاه گويا در
ما از ماجرا  خورده بود و خان كتك مفصلي

خبرداشت و گهگاه چوب ها را به يادش مي 
شنيد   نفس نمي وزير تازه آورد. گيرم نخست

هاي خبرنگارها توضيحاتي  جواب سؤال  در و
افتاد.  داد كه خان تايباد به رعشه مي مي

  پرسيدم:

  سوسيال دموكراسي يعني چه، خان؟ -

ها بود كه ما را از ياد برده بود  خان تايباد مدت
و با كمتر از امير و وزير و صاحب منصب سخن 

  گفت: نمي

واتيكان؟ قم واتيكان نيست، ابله، برو كشكت  -
  .  را بساب

در ميانة مصاجبة مطبوعاتي، رو كرد به بختيار 
  و گفت:

  ...   مهرة سوخته، فرصت طلب، ابله جاه طلب -

   گوش رسيد و  راه دور به  تك تير از  صداي چند

دست بي دستكش به تعطيل خان تايباد با 
  اشاره كرد.» خيمه شب بازي!«

  خالص، سر بگذار و بمير ... -  

« گفت:  خودش مي  انگار خطاب به  اين بار

تا صبح باالي سرخان به ». سربگذار و بمير!
انتظار عزرائيل نشستيم، نيامد. خان تايباد توي 
زندان نمرد. ما مرگ او را نديديم. من و مشكي 

توي اطاق خان گذرانديم. من تا روز آخر 
مشكي تا روزآخر با خان مانديم و چشم از  و

صفحة تلويزيون برنداشتيم. مملكت از بيخ و 
خان ما با طيب خاطر از  شد و بن زير و زبر مي

خواست اين چيزها را  رفت. نه، نمي اين دنيا مي
خان  زهق الباطل! شاه رفت و و  الحق ببيند: جاء

را تماشا نكرد. » ن بزدل!مأبو مردك«آن   فرار
اهللا خميني آمد و خان ما هيچ شوقي به   آيت

ابوالهول «ديدارذرية پيغمبر نشان نداد. گفتم: 
هاي الغرخان را گرفتم و محكم  شانه» آمد

تكان دادم. مي بيني؟ مي خواستم به اين بهانه 
من با خان » ابوالهول!«او را به دنيا بر گردانم: 

خان ما يكبار، فقط يكبار  تايباد همرأي نبودم.
» ابوالهول تاريخ!«به آيت اهللا خميني گفته بود: 

  آن روز معناي كناية خان را نفهميدم و گيرم 

گير نشدم. درواقع حرف خان ما مثل   پي
ها اعتبار نداشت. اغلب اوقات تب خان باال  قديم
گفت. گرچه از  رفت و توي تب هذيان مي مي

دين «دم و در ها پيش بيعت كرده بو مدت
اهللا خميني بودم ولي  مقلّد آيت» وسياست!

هنور امام را از نزديك نديده بودم و 
تعصب زيادي نداشتم. بعدها كه   شناختم و نمي

ما همه لبيك  امام مانند مختار خروج كرد و 
گفتيم، هربني بشري كه به رهبر انقالب و 

كرد، زبانش را از ته  مرجع تقليد ما اهانت مي
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مقامي   و  منصب  هر  در  و  كشيدم بيرون مي حلقش
مثل گردن خر يخ فروش محله   گردنش را  كه بود،

شكستم. بگذريم، به هرحال آيت اهللا روي پلة    مي
هواپيما ايستاده بود و قلبم از شادي داشت 

  تركيد.  مي

  » قهقرا!« گفت: » خان، امام.«گفتم: 

خان تايباد مثل پر سبك شده بود. سبك، پركاه! 
خودش   وزيد خان ما را با ر باد تندي مياگ
برد. خدايا، اين دوپاره استخوان چقدر درد  مي
كرد؟ رفتم تا شايد با  كشيد، چرا تمام نمي مي

رئيس زندان صحبت كنم. غايب بود. سراغ 
معاونش را گرفتم، بيمار بود. از مسؤل بند 
پرسيدم، تازگي كسي او را نديده بود. كجا رفته 

چه خبر شده بود؟ هرج و مرج  بودند؟ خدايا
كامل. هركسي به سوئي مي دويد و هيچ كسي 

دانست چه اتّفاقي افتاده. صداي رگبار گلوله  نمي
ها، تكبير و هراي  ، آژير و زوزة مداوم آمبوالنس

تفرشيان؟   شدند. هاي، كو  مردمي كه ديده نمي
زندان آتش   فرياد، دود، آتش، مگر جائي در

؟ شنيدم كه كسي در بنا گرفته؟ زلزله شده
  » انقالب، انقالب شده.« گفت:  گوشم مي

  انقالب پيروز شده بود؟

  » زنيم. دارش مي«گفت: » افسر زندان؟«گفتم: 

آويز شدة افسر  دويدم وجنازة حلق دار؟ كجا؟ مي
صر  خورد. مثل باد صر پيش چشمم تاب مي  زندان
خدا را هم يك نظر ديدم و   دويدم. كرامت مي

هاي پاچه ورماليدة زندان، رخت و  . ارقهگذشتم
ريش  برش پاره و  لباس سركار تفرشيان ما را به 

برهنه  مانند حرمله پا  ريش كرده بودند و او را
كوبيدند:  با تخماق توي سرش مي دواندند و    مي

اطاق  مشكي؟ خان؟ رو به» جاكش قدم صنّاري!«
سر اي كه  دويدم و به هر تنابنده خان تايباد مي
مثل پشگل به  زدم و اي مي شد،تنه راهم سبز مي

كردم. آي، كجائي  آن طرف پرتش مي  اين طرف و 
لرزيد. زمين لرزه؟!  گرگوار؟! زمين وآسمان مي 

ديوارها فرو ريخته بود   انگار زلزله شده بود، در و
هاي تمام بندها آزاد شده بودند و  زنداني و 

  دويدند و  ، ميداشتند مي  خيز بر  هر سو  هراسان به

كشيدند. هركسي جانش را  هوار مي  و  هم داد  با
برد. كو گرگوار؟  برداشته بود و از مهلكه به در مي

فرياد، هوار، جيغ، ليچار. صداي جيغ وحشتزدة 
ها؟ هزارهزار تا  آمد. زندان زن ها از راه دور مي زن

كشيدند. داد و فرياد و ليچار و  زن با هم جيغ مي
را به اطاق خان تايباد برسانم، غارت. تا خودم 

غارت كرده بودند. دار و ندار خان ما را به تاراج 
برده بودند. مسجد! اطاق خان ما مانند مسجد 

مشكي در آن گوشه چندك زده بود و  لخت بود و
  لرزيد: مثل شاخة بيد مي

  مي دانستم كه ما را تنها رها نمي كني، ارباب. -

خان تايباد  خدايا چكار كنم؟ دست بي دستكش
گوشم را به لب هايش  باال رفت، زانو زدم و

خان ما » شاهنامه!« چسباندم: بگو! گفت: 
پتوي پشمي پنهان  شاهنامه را روي سينه، زير 

بود. خان را مثل پر از زمين برداشتم:   كرده
كاله و عينك خان افتاد، مشكي آن ها را » بريم!«

مشكي به از پي ما دويد. سينة  مثل قرقي قاپيد و
  خس خس افتاده بود: 

  »ارباب جعبة سيگار!«گفت: ارباب! گفتم: بدو! گفت: 

دست بي دستكش خان تايباد همانجور توي  
دويدم. نه، پر در  مي  جيبم مانده بود. اهميت ندادم.

كردم. مشكي  آورده بودم و با خان تايباد پرواز مي
  رسيد و مدام زار مي زد.  به گرد ما نمي

  

  
  

ارباب، مرشد « گفت: » بدو!«گفتم: » ارباب!« گفت:
  »مارپيچ!

موهاي تنم مثل جوالدوز سر برداشتند و   مرشد؟
سيخ شدند. يكدم، فقط يكدم راهرو بند زندان 
قزلحصار و جنازة الش الش سعيد صاعقه از نظرم 

اي بيخ گوشم تركيد و در راه  گذشت، يكدم. گلوله
يني؟ من ب پلة ليز غسالخانه سرنگون شدم. مي

ام،  هرگز فرصت هاي ناب زندگي را از كف نداده
آدم غريزي. خان تايباد را از كولم واگرفتم، بيخ 
ديوار داالن ندامتگاه گذاشتم، او را به گرگوار 

تا آستانة آزادي » از اين جا جنب نخور!« سپردم: 
رفتم و مثل عزرائيل عليه السالم رو به مرشد 

ش را در جا بگيرم: مارپيچ برگشتم تا جان عزيز
عزرائيل افتاد و   نگاه مرشد انگار به» كجا فرزند؟«
راهش را مثل » فرزند!«از ترس قالب تهي كرد:  

سد سكندر بسته بودم و مرشد مارپيچ در برابرم 
« گفتم: » سردار!«داد. رو به موت ناليد:  جان مي

برد   مجالش ندادم. دستش را باال» اجل معلّق!
مرشد مارپيچ  كرد. مچ دست صورتشسپر  ثمر  بي و

مثل شاخة درخت تاك پيچاندم و او را  را گرفتم و
چيزي » آزادي!«از ريشه كندم و به دروازه كوبيدم: 

هايم  مانند جام شيشه توي گوشم شكست و چشم
كه هزاران هزار   تار شدند و ناگهان احساس كردم
كنند. همهمه و  ملخ آبي رنگ باالي سرم پرواز مي

آن سپاه آبي پوش مثل هجوم ملخ ها بود.  ةولول
هزاران هزار ملخ درشت وآبي كه همزمان و با هم 

كردند و مثل ساية   خش مي   زدند، خش بال مي
گذشتند. نه، به خياالت  ابرها از ميدان نگاهم مي

واهي ميدان ندادم. خون از پيشاني شكافتة مرشد 
زد و من در ميان  ها شتك مي موسرخ روي ميله

شنيدم كه زني زير  هجوم و همهمة مبهم مي
صدا نازك و زنانه » ياجوج!«كشيد:  گوشم جيغ مي

بود. مرشد مارپيچ را كفتربند كرده بودم، مالجش 
و   كوبيدم هاي آهني دروازة ندامتگاه مي را به ميله

زني » ياجوج!«افتاد:  كم نفسم به شماره مي  كم
م را دو مانند دوالپا از گردنم آويخته، گلوي
« كشيد:  دستي چسبيده بود ومدام جيغ مي

مثل دم   خفگي، هوا كم داشتم و» ياجوج!
زدم. تا خودم  دماي آخر عمر ماهي دهنك مي

سنگين خالص كنم   را از چنگ دوالپاي خپله و
و نفس بكشم، الشة لخت و نيمه جان مرشد 
پيش پايم روي زمين افتاد و لگد مال زناني 

ه، مثل يك گلة رمكردة پابرهن  شد كه سر و
دويدند.  گوسفند توي داالن تنگ ندامتگاه مي

خودم را از سر راه  هاي دروازه را چسيبدم و ميله
آن رمة رمكرده كنار كشيدم. گيرم تالشم بي 
فايده بود، همراه آن تل گوشت و پيه و بلغم به 
بيرون افتادم و گرگوار را بيخ ديوار ديدم، 

ج ديوار خشك مشكي تك و تنها در سه كن
  شده بود: 

  »خان پر زد!« گفت: » مشكي، خان كو؟«گفتم: 

گرگوار ما جائي را با انگشت اشاره نشان مي 
آزادي بود. آزادي!؟   و داد كه نامش رهائي

درآستانة آزادي مرشد مارپيچ را قرباني كرده 
بودم وحاال با دست هاي خوني قابيل قاتل به 

ايد تا ب اي خيره شده بودم كه مي صحنه
داد.  عذابم مي آمد و عمر به خواب هايم مي آخر

هايم شتك زده  خون مرشد مارپيچ توي چشم
پشت پردة قرمز خون، خان  من از پس و بود و

ديدم كه مانند الشة سياه كالغي  تايباد را مي
رفت.  هاي آبي پوش مي روي دست هاي زن
بيني؟ تنها تصويري كه  كالغ و قابيل! مي

د به يادم مانده همان طرح سياه خان تايبا از
دلگير  كالغي است كه در آن غروب تيره و

رگبار گلوله  آتش و زمستاني توي دود و
پوش زنداني كم كم از  هاي آبي هياهوي زن و

  نظرم محو مي شد. آزادي؟ آزاد شده بودم ولي

دلم ميل و هواي گريه داشت. گريه! آزاد شده 
گشت.  يباد مينگاهم هنوز دنبال خان تا بودم و

خان از يك خميره  چرا؟ قابيل؟ شايد من و
گرنه چرا خان تايباد  سرشت بوديم؟ قاتل؟ و و

زندان به من دل بسته بود؟ چرا از  آن همه در 
همين حاال دلم برايش تنگ شده بود؟ چرا 

آن همه احساس  عيد ايستاده بودم و مثل علم
كردم؟ چرا آن  دلمرگي و نا اميدي مي يأس و
ذلّه بودم و در پي خان   خسته، كوفته و همه

دويدم؟ چرا كشتم؟ يقين داشتم كه  تايباد نمي
ام، قاتل؟ بله، خون  مرشد مارپيچ را كشته

دويد.  هاي من مي  آدمخوارها در رگ  عشيرة
ها  پود وجود ذيجودم را انگار مدت و آدمخوار! تار

ها را به  توي خون خوابانده بودند و بعد رشته
سرنوشتم  توانستم از ه بودند. نه، نميهم بافت

توانست؟  فرار كنم. مگر خان تايباد مي
نازك  هاي لطيف و بالفطره؟ چرا دست جاني
خون آلوده شده بود؟ چرا؟  ما تا مرفق به خان

هاي  خان تايباد ما زنده از روي دوش زن
» سر بگذار و بمير!« آمد:  زنداني پائين نمي

حاال    ا مرده بود وپ خان ما حتماً زير دست و 
بردند. كجا   دست مي اش را بر سر ها جنازه زن
به قلعة سوخته؟ ديوانه، ديوانگي!  بردند؟  مي

سوخت، و من از جا  آتش و دود مي پايتخت در
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چشم  دود! تا آن جا كه خوردم. آتش و جنب نمي
  هاي بلند دود بود كه كالف در كرد، تنوره كار مي

هاي نارنجي رنگي كه  لولهگ رفت و  كالف باال مي
طاق   دار، پياپي بر هاي كوچك دنباله مثل ستاره

هاي آبي پوش  بستند و زن  مي كبود آسمان نقش 
سو   ميدان قصر به هر هنوز در  زنداني كه 

ها جيغ  شادي آزادي مانند ديوانه  دويدند و از مي
كشيدند. جمعيت كم كم توي ميدان تنك  مي
هائي را  توك زن انستي تك وتو حاال مي شد و  مي

ها زندان به شكل  سال  ها و ببيني كه طي سال
هائي كه وقتي  خمره در آمده بودند، زن

ها  بلغم سينه دويدند، گوشت و پيه و مي
خورد. همة  هاشان مثل مشك دوغ لمبر مي كپل و
ها از ريخت افتاده بودند. مثل دوالپاي من  آن

خواجه نظام  مسخ شده بودند. جماعتي ازخيابان
شان چفية عربي  الملك به ميدان ريختند. همه

لنگة دري را مانند تابوت بر سر  بسته بودند و 
« دادند:  بردند و دوان دوان شعار مي دست مي

هائي  ازميان دست». اين سند جنايت پهلويست!
غضب باال و پائين  با غيظ و  كه مشت شده بودند و

دم. انگار را دي» جنايت!  سند»  رفتند، مي
دست بسته، توي   آدميزادي را همانجور نشسته و 

سوزانده بودند. سند جنايت تا  اي تنور و يا كوره
جزغاله شده بود. كندة   مغز استخوان سوخته و

نيمسوز يا جنازه؟! جمعيت رو به جادة قديم 
شميران و بيمارستان هزارتختخواب سرازير شد. 

  چوبي باال وروي لنگة در » سند جنايت پهلوي!«

دخترهاي چادري  ها و رفت، زن  پائين مي
در « در گلوگاه كوچه شعار دادند:   وسياهپوش

  »بهار آزادي، جاي شهدا خالي!

پنجة پاهايم بلند شدم. خان   بهار آزادي؟! روي
تايباد يكدم از نظرم گذشت ودوباره همان الشة 

درشت و سياه كالغي را ديدم كه روي دست  
داالن سرك  به  اختيار برگشتم و ت. بيرف ها مي زن

شكم  كشيدم. جنازة مرشد مارپيچ مانند طفلي در
مادر گره خورده بود. مرشد مثله شده بود، 

  شد. مشكي ازجا پريد و داد كشيد: شناخته نمي

  ارباب، ارباب شاهنامه!  -  

روي الشة شاهنامه  ميدان چرخيد و  نگاهم دور
ما را   شاهنامة خان  ايستاد. نرمه بادي برخاست و

تا    دويدم  چند بار ورق زد. رو به كتاب شاهنامه
    بردارم.  خاشاك  و  خاك  ميان  از  يادگار خان تايباد را

  بريم مشكي، انگار آخرالزّمان شده. -

  از كدوم طرف ارباب؟ -  

  بريم ده متري ارامنه، الكل بدنم كم شده انگار! -

ياد نذر و   دم به  يك    در روز آزادي،    كه   مپندار
  كرده    نذر    قصرفيروزه    زندان    در    نيازم افتاده باشم،

ناخوشي   و   بيرون رفت  جلدم  از  جن  اگر    كه    بودم
واگذارم كرد، پاي پياده به پابوس امام هشتم 

خون مرشد   آزادي بوي  بهار  بروم. نرفتم ، در
  به  خواست  مي  ومنگم كرده بود و دلم  مارپيچ گيج

  سيري  پنج  بطري  گلوي  م،رفت  مي  ارامنه   متري  ده

  نفس تا ته سر مي  گرفتم و يك  ودكا را مي

همين خيال سر كوچه ايستادم،   كشيدم. در
هيهات! همه جا سوت و كور بود و از چند دّكة 

صابر؟   شد. كجائي  عرق فروشي دود بلند مي
ديدي. نه، صابر   مي  كجائي؟ كاش، كاش بودي و

بود. هر   يصابر خال  نقره فام در كنار ما نبود. جاي
ماند، حتماً از لج آخوندها وسط   چند اگر زنده مي

هاي   كوچه چهار زانو مي نشست و توي بطري
بيني؟ بعدها فهميدم   خورد. مي  شكسته عرق مي
مملكت ما بطري هاي مشروب را   كه امت مسلمان

  ها  شكسته بودند. سينماها را آتش زده بودند، كافه
هاي   خانه   بودند،كرده   غارت  را  بزرگ  هاي  فروشگاه  و

    را آواره  نجيبه   هاي  زن   را آتش زده بودند،  قلعه

  بشكن«هاي ساز و ضربي و   كرده بودند، در كافه

هاي شاه   مجسمه  را گل گرفته بودند،» باال اندازها!
را خرد و خاكشير كرده بودند و ما توي شهري راه 
مي رفتيم كه از هر حيث برايمان غريبه بود. شكل 

شده     عوض  بالكل   ها زندان  ر طي سالو شمايل شه
  ها، پاساژها، بانك  هاي هوائي، آسمانخراش  بود: پل

    چادري. هزار، هزارتا زن  هاي  زن  و  ها  ها، شركت

چادر سياه. خدايا، من به عمرم آن همه زن و 
دختر چادري توي كوچه و خيابان نديده بودم. 
گيرم بعدها عادت كردم ولي روز آزادي از خودم 

تا حاال كجا بودند؟    سيدم كه اين همه زنمي پر
ما   ميني ژوپ و شورتك كجا رفت؟ يعني هرچه كه

توي تلويزيون زندان ديده بوديم، دروغ بود؟ سراب 
دنيا   رسيد آسمان تپيد؟ در  بود؟ يا نوبت به اوليا كه

  را گل گرفتند؟ تكبير، تكبير! صداي تك تير و

  ها مي  گانرگبار مسلسل از باالي شهر و از توي پاد

  مانند   و    بود   را گرفته   آستينم   آمد. گرگوار سر

  طرف گردن مي   هر    گريخته به    قفس    بوزينة از

كم به نبش خيابان توتونچي و ديوار   كم .كشيد
  رسيديم: منزل اول!! جائي  پادگان عشرت آباد مي

رگبار بسته بودند. خدايا، چه زود   طيب را به  كه
زده سال؟ كي بود كه گذشته بود. چند سال؟ يا

    به    من  و  زدند  شيپور مي  و  طبل  پشت اين ديوار

خوردم؟   خاطر طپانچة آمريكائي شالق مي
ها كجا رفته بودند؟ فرماندة پادگان كجا   آمريكائي

خبر     چه  بلند  رنجرها؟ پشت ديوار  ها؟  رفته بود؟
  مقاومت مي  آباد هنوز  بود؟ پادگان آموزشي عشرت

سرهنگ؟ شالّق؟ شايد   شدند؟  كرد؟ تسليم نمي
كرد و با سرهنگ شاخ تو شاخ مي   بخت ياري مي

  بايد خودم را به اسلحه  شدم. دست خالي؟ پادگان،

  رساندم.  خانة پادگان مي

  » بدو مشكي، بدو!« گفتم:  

  »  ارباب، سر ديوار، سر ديوار!«گفت: 

و   نشسته بودپادگان   بلند   سربازي فراري روي ديوار
  پائيد. كجائي صابر؟ مي  مي با ترس و لرز ما را

  پيك عرق، بارها  تا  خاطر دو  صابر به  و    بيني؟ من

  وبارها از يال اين ديوار به كوچه پريده بوديم. 

  »مي زنم، مي زنم!«گفت: » بپر!«گفتم: 

  »بپر، بزن به چاك!« گفتم: 

  كوپترها بود.  پرواز هلي  و  به آسمان  چشم مشكي

دند، مردم كر  كوپترها از آسمان شليك مي  هلي
  طپانچه توي  دويدند و  توي كوچه به هر سو مي

اي   گلوله» زنم!  مي«  لرزيد:  مي  دست سرباز فراري
جماعتي كه به تماشاي ما دمي درنگ   و  تركيد

از جا جنب » ارباب!«كرده بودند، گريختند: 
» بپر!« نداشتم:   او بر  نخوردم و چشم از چشم

افتاد و  سربازي كه روي ديوار نشسته بود به گريه
جان امام قسم خورد كه به روي مردم شليك   به

  گناه است.   نكرده، بي

  » امانم بده!« گفت: » بپر بزدل!«گفتم: 

سرباز باالي ديوار به فكر نجات جانش بود و 
من در آرزوي تصاحب طپانچه. جوانك ترسو 
دير جنبيد، تيري كمانه كرد، او را از جا كند و 

ا مردم رو به جنازه به كوچه انداخت. تمام. ت
هجوم بياورند و عرصه را تنگ كنند، سرنيزه و 
تفنگ سرباز فراري را به غنيمت گرفتم و به 

ملتفتي؟ ما » بدو نسناس!« مشكي نهيب زدم: 
به آخر بازي رسيده بوديم و مشكي هنوز باور 

شد. ما   مدام پشت سر من پنهان مي  كرد و  نمي
شتار دورة چند ماهة جنگ و گريز مردم و ك

  ارتش، زنداني بوديم و نديده بوديم كه ماشين

  هاي آبپاش شهرداري خون شهدا را مي

  ها لنگه  هر تيراندازي، تا مدت  از  بعد  شستند و

عينك و چادر از توي كوچه ها و   كفش و
كردند. من وصف آن روزها   ها جمع مي  خيابان

پادگان عشرت   را بعدها شنيدم. روزي كه رو به
سرهنگ تمام   داشتم تا تعليمي  مي  آباد خيز بر

بچپانم، »  آستينش!«ارتش را بگيرم و توي 
خبر    معلولين انقالب  و  شهدا  از شمار    هنوز

ها را   دانستم شاه شاهان قبرستان  نمي  نداشتم و
آباد كرده بود. از حق نگذريم، من دورة پيش از 

كش   عشن   انقالب را نديده بودم ولي بعدها كه
گفتم:   مي  برادرها    هانقالب شده بودم، ب

مملكت ما در هيچ دوره و    جماعت گوركن«
  بله، تا» اند.  اي اين همه مشتري نداشته  زمانه

هاي   اكرة گورستان  و  عمله  ها كاسبي  سال
سازهاي بازار فرصت   حجله  و  سكّه بود ما  مملكت

بركت   به  كه  غرض  نداشتند سرشان را بخارانند.
سيدند و نوائي ر  نان و  ها به  خيلي  خون شهدا

بعدها كه جنگ ايران و عراق درگرفت و سيل 
خون شهدا راه افتاد، بعدها كه آردهايم را 

  گير شدم، به  گوشه    بيختم و الكم را آويختم و

تا دين و ايمانم را   و  صابر افتادم  ياد جمال و
اهللا منتظري رفتم و   دستبوس آيت  نبازم، به

  را هم خوردم. » شرفيابي!«چوب اين 

  خطر مي« گفت: » دو نسناس، بدو!ب« گفتم: 

  »كني ارباب!

يك موي تن مشكي رضا نبود ولي كام نا كام 
  بيني؟ ترس توي  دويد. مي  به پاي ارباب  مي  پا

  نشين شده بود، با چشم مي  خون مشكي ته

كرد. مردم اموال پادگان را   ديد ولي باور نمي
توي وانت باري و سواري و كاميون بار زده 

مي بردند و مشكي » يته ها!!كم«بودند و به 
نگران من بود كه لولة تفنگم را به طرف افسر 

خطر مي كني، « ارتش نشانه رفته بودم: 
خطر؟ افسر مسلّح ارتش شاهنشاهي » ارباب!

  و دست هايش را باال برد:  مثل برّه تسليم شد

من، من تازه عروسي كردم برادر، من ... من  -
...  

خانه پنهان شده افسرارتش توي انباري پاسدار
  بود:

  آدمك ذليل، آدمك ذليل ... -

    شاه  جانم،  بله  نكبت!  ذلّت،  خواري،  شكست، 

  گريخته بود،  پادگان  گريخته بود فرماندة  شاهان

  داخل  تسليم شده بود، افسران جزء از  پادگان

  فرمان    سربازها  و  دارها  درجه  بودند،  خراب  و   خرد
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نزده، شانزده آن واويال، جوانكي پا در  و  بردند  نمي
ساله، با سرنيزه و يا چماق، افسر ارتش را خلع 

  كرد.  سالح مي

سالح كمري جناب رو بگير مشكي، براش خطر  -
  داره.

اش را باز كرد و به مشكي   افسر ارتش فانوسخه
  داد.

برادر، من مسلمانم، من طرفدار حضرت امامم  -
 ...  

برادر؟! از كي نظامي جماعت برادر مردم شده 
  بود؟ 

  مشكي، به جناب بگو كه من از زنجموره بيزارم. -

هاي گُه مرغي سر شانة جناب را   پاگون و ستاره
كندم و زير پاي مشكي انداختم، فرنجش را به 

  تنش پاره كردم و گفتم:

  مشكي، به جناب بگو ستاره براش خطر داره. -

  كني ارباب؟  اسيرش مي -

كلة قناس   روي  را  ارتش  افسر   تيمساري  كاله
  گلوله  برگشتم،  پاسدارخانه  دفتر  گذاشتم، به  شكيم

شاهان شليك كردم، چرخي   شاه  وسط پيشاني  اي
توي زندان قديمي زدم و تا پاي ديوار رفتم. فلك، 

ها از جايش جنب نخورده   فلك در همة آن سال
بود. ديوار را گويا رنگ زده بودند ولي آن كنده 

  ميكاري يادگاري دست نخورده باقي مانده بود. 

گّله زده   به  واقعه مثل گرگ    روز    بيني؟ مردم در
  فلك  روي  به  رو  روسي  من، با كالشنيكف  و  بودند

فلك، فلك! » گمشدةداروين!  حلقة  «  بودم:  ايستاده
  روي ديوار زندان  كاري  روزي از روزها كنده  شايد

  ديوار  روزها  از  روزي  شايد  گرفتند،  را گچ مي  ها

يا موشك قاره   توپ و  گلولة  اصابت   اثر  در  ها  زندان
رفت   بين مي  اسم فلك از  ريخت و  پيما فرو مي

تا زماني كه مخم از كار نمي افتاد، تا زنده   ولي
  بودم، زخم زبان فلك، زخم جگرم التيام پيدا نمي

  كرد:

  »حلقة گمشدة داروين!«

  راه بيفت بريم، بريم مشكي! -

هاي نيروي   مركز آموزش  سري به  قصد داشتم
بزنم و تجديد خاطره بكنم، مي  و ستاد  هوائي

  خواستم كرسي رئيس دادگاه نظامي و كرسيچه

هاي قضات محترم را كه چرت آلود و توي خواب 
  به رگبار  رقم زده بودند،  را  و بيداري سرنوشتم

هاي چرتي تنبان از   گروهبان  بايگاني  در  و  ببندم
كون افتاده، آتش به پا كنم. نتوانستم. مشكي 

ا پس مي كشيد و هربار كه مدام نق مي زد. پ
صداي رگباري زير طاق آسمان مي پيچيد، به 

  ناله و زاري مي افتاد:

  ارباب ، امروز بچه هام يتيم مي شن. -

قصرفيروزه كشاندم و توي راهرو   را به سختي تا  او
خلوت و خالي بازداشتگاه، جلوي كنده كاري اسم 

  فلك ماندم.

  گردي؟  ها دنبال چي مي  ارباب، توي زندان -

  ها، به  دريافتم كه در زندان  بعد  ها  سال  بعدها،

بيني؟ آن روزي   ام. مي  گشته  ام مي  دنبال جواني
  كه مشكي را از اين زندان به آن زندان مي

  مي  دخترشاطر فرار  آزادي و از  واقع از  كشاندم، در

» َخركُش«  ترسيدم:  مي  فلك  با  روياروئي   كردم. از

رم   از آزادي   مثل بزروز غروب   آن  من  كنم،  مي  اقرار
  كردم. نه، هيچ شور و شوقي نداشتم، همة   مي

  

  
  

كم باطل   خوش دوران زندانم كم  خياالت  و  خواب
شد و غم دنيا به دلم مي نشست. نه، رؤياهاي   مي

  آمد.  نمي  در  شيرين دوران زندانم با واقعيت جور

بان نداشت،   دروازه  دروازه و  و  در  رؤيا  و  خيال  دنياي
ها   سال  پيكري بود كه  و  در  خلنگزار بي  يالدنياي خ

حاال،   و  چريدم  مي  خودم  خيال و دلخوش براي  بي
    بهشت، حيران ايستاده  در  مثل حضرت آدم پشت

    خاكي   چه    آن دنياي وارونه،   در   دانستم  نمي    و    بودم

  البدبيني؟   مرادم بردي؟ مي  به  پي   سرم بريزم.      به

  ترس  از  افتاد،  مي  من  به  دور  اگر چشم دخترشاطر از

را   قصر  قابيل    شد،  مي    هوش  بي      و  كشيد  مي    نعره
شناخت. بله، يازده سال زندان و شكنجه و آزار   نمي
دالور   به دري دمار از روزگارم در آورده بود.  و در

جاّدة ري به پيرمردي پنجاه ساله شباهت پيدا 
  و    خميده  هاي  شانهچانة شكسته،   كرده بود: چك و

   و   سياهزرد     هاي  دندان  و    نمكي    فلفل    رزب    موهاي
چندبار زير   و  گمانم چندين» قابيل!«  خورده:  كرم
و     هاي لوچ  چشم  كه» قابيل!« گفته بودم:   لب

  يرقاني مشكي دوباره به چرخش افتاده بود:

  خداي ناكرده ناخوش احوال كه نيستي ارباب؟ -

  لك، ها؟ يادت مياد مشكي؟  حاجي لك -

يشاني پيرمرد پنجاه ساله شليك پ  اي به  گلوله
مشكي در آينة ديواري » درخت عرعر!«كردم: 

دفتر افسرنگهبان هزار تّكه شد و از هراس جيغ 
پشت   دست او را گرفتم و تا» ارباب!  آي،«كشيد: 

دويدم، فانوسخه و طپانچة افسرارتش را،  سنگرها 
  پالتو، به كمرش بستم:  زير

  ده كني.مشكي، مبادا، مبادا خُلف وع  هي -

  ارباب، طپانچه رو به من بخشيدي؟ -

  سنگرها  ازكنار  مارپيچي  وانتي  قلب؟  قوت  يا  طپانچه

گذشت، زير بازوهاي مشكي را گرفتم و مثل پر   مي
  » بپر!«از جا بلندش كردم: 

خير ارباب، خير، رهايم كن. رهايم  -
  كن. 

خواستي بري   زدي و نمي  مگه تو دايم نق نمي -
  واليت؟

  باب، اين تفنگدارها كه به واليت ما نميخير ار -

  رن.

مشكي, دندون رو جگر بذار ببينم دنيا دست  -
  كيه.

  مسلح بودند و  باري همه  هاي وانت  سرنشين

  به كجا مي  و  آمدند  دادند. از كجا مي  شعار مي

   خدا عالم بود. گمانم در آن واويال هيچ  رفتند؟

    دانگار با  را  خبرها  دانست.  چيزي نمي   هيچ  كسي
  برد.   مي

جاي صابر خالي مشكي، كاش، كاش با ما  -
بود و انقالب رو مي ديد. طفلي عمري دم از 

  عمرش كفاف نداد.لي و  انقالب زد

  ارباب، شهر سوخته كه تماشا نداره؟ -

نسناس، اگه دوباره نق بزني، به جاي مبارز  -
زخمي پرتت مي كنم توي آمبوالنس، 

  فهميدي؟ بريم.

  هام، واليت ...  ده ارباب، بچهدلم به نخي بن -

  بيني؟  نمي  مگهها؟   اتوبوس؟  كو  مشكي، آخه -

خواي   جنگه، انقالبه، مملكت تعطيل شده، مي
  پاي پياده بري واليت؟ 

نشينم سرجاده ... شايد   خدا بزرگه ارباب، مي -
...  

آوردم و هربار رأي او   از حق نگذريم، بهانه مي
  جدائي رضا نمي  زدم. در واقع دلم به اين  را مي

ها در كنار هم زنداني كشيده   داد. ما سال
ها رفاقت، جدائي ما ساده   سال  بوديم، پس از

آن كه بدانم و   ها بي  همة آن سال  نبود. در
پشت دروازة    و    بودم    بفهمم به او دل بسته

جاي   بهشت پي مي بردم كه بدون مشكي، يك
كردم. بله،   ام را گم مي  لنگيد و قبله  كارم مي

غروب روز آزادي ناگهان غافلگير شدم و تازه 
صميم قلب دوست دارم.   فهميدم كه او را از

  غش! دل سردار  غل و  ساده، بي  صاف و

  همة آن  موئي بند بود. انگار در  سرخپوست به

سال ها من زير ساية سبيل مشكي زندگي 
  بود،» ارباب!«بوكس   كيسه  كرده بودم. مشكي

  بود، مشكي  !»ارباب«صبور   سنگ  و  سنگر  مشكي

  و  رفت  دارم بود، مشكي  همدم و محرم راز و راز
اي كه   ها مانند گربه  مدت  تا  و  خالي شد  زير پايم

دور   ها سبيلش را قيچي كرده باشند، هي  بچه
زدم تا گريه   زدم، هي چرخ مي  خودم چرخ مي

  نكنم.

  ها نيستي؟  قلندر، تو انگار اهل اين طرف -

   در    آدميزادي  كه   ديدي    يا    و    شنيدي  حاال  تا

باشد؟ خدايا چه بالئي به   غريبه    خودش  شهر
  سرم آمده بود؟

  خير خاخام، من اهل هوا هستم! -

  غريبه نگاهي به قد و بااليم انداخت و گفت:

  از بيخ ديوار برو قلندر، خطر داره. -

  چشم  رفتم و  قلندر؟! در حاشية خيابان راه مي

  مي زد.  مي  چار  هايم به دنبال آشنائي چار

بيني؟ انگار از غار اصحاب كهف با مالج افتاده 
بودم روي زمين، همه جا و همه چيز برايم نا 
آشنا بود، خدايا، شهر خودم را، مردم واليتم را 

هاي جادة ري كجا   شناختم. چرا؟ بچه  نمي
رفته بودند؟ بچه هاي خيابان خط به تيرغيب 
  گرفتار شده بودند؟ چرا هيچ قيافة آشنائي نمي

  راه مي  ... شب از  ...شايد  ديده بودم  ديدم؟ شايد

زدم: سنگر   درگم پرسه مي  هنور سر  من  رسيد و
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  تير و تكبير! خيابان دماوند و  و آتش و دود و

نيروي هوائي، ميدان فوزيه، شهناز، شوش وجادة 
  و  زده  جا دود  ري. مسيرم را انتخاب كردم، همه

  و  انكت  و  هاي كاميون  جا الستيك  همه  سياه بود و
جا   همه   سوخت.  گرفته بود كه مي  ماشين آتش

به جاي تربت و اهل منبر،   و  مسجدها غلغله بود
  كردند. مسجد،  پخش مي  تسبيح تفنگ و فشنگ

درست   فرماندهي  ستاد  و  بله، تا ديگران بيايند
دست گرفته بودند.   را به  كنند، مسجدها همة امور

  مي كم چيزهائي دستگيرم  كم  و  رفتم  راه مي  پياده

افتاد. انقالب اسالمي:   سر نخ دستم مي  و  شد
ديوارهاي » استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي!«

  و  بيانيه و اعالميه بود  و شعار و  عكس  شهر پر از
آن   روز خبر نداشتم كه توي مملكت ما  آن  من تا
سازمان و حزب و جنبش و جريان سياسي   همه

ار وجود داشته است. سياست، سياست از در و ديو
مثل حضرت نوح نهصد   من اگر  ريخت و  شهر مي

سال عمر مي كردم، نمي توانستم همة شعارها و 
ها را بخوانم. گيرم خيال خواندن هم   بيانيه

شدم.   انداختم و رد مي  نداشتم، گذري نگاهي مي
هائي را   نه، انصاف بده، هيچ كسي قادر نبود حرف

كه نيم قرن روي دل مردم مانده بود، كپك زده 
بود، يك شبه بخواند و پند و اندرز و عبرت 
بگيرد. خيال كن اهل سياست مملكت ما مانند 
اصحاب كهف نيم قرن تمام به پهلو خوابيده اند و 
ناگهان با صداي تركش از خواب پريده اند و با 
هم شروع كرده اند به صدور بيانيه. ملتفتي؟ تا 

  و  ريشه و گذشته  و  مخي مثل معراج بيايد رگ
حرف هايشان را   ها را بشناسد و  مرام آن  و  مشي

من كه همان     كار گذشته است.  از  بفهمد, كار
  گرفتم و  روزهاي اول آزادي سرگيجة آمريكائي

نداشت.   دست از سرم بر  آخر  روز  اين سرگيجه تا
نه، تشخيص و تميز كار من نبود، نه، من يك 
راست رفتم زير بيرق امام و خيالم را راحت 

داشت، من و قبيله ام اهل   حق  ما  كردم. صابر
. صابر تا زنده بود هرگز پا به هيچ   بيعت بوديم

ماند   مسجدي نگذاشته بود و البد اگر زنده مي
گرفت. از قديم   آخوندي تفنگ نمي  دست  هرگز از

آخوند جماعت توي   و  حاجي  نديم آب صابر ما با  و
  چي؟ هم  ميرزا  رفت. جمال  يك جوي نمي

  ها كه سال  كجا بودند؟ آن  ميرزا  جمالفكرهاي 

  هاپيش سالح برداشته بودند و عليه شاه مي

منبر نبودند.   و  اهل مسجد  كه  ها  جنگيدند. آن
  هم جمع مي  دور  هاي جمال ميرزا كجا  همپالكي

    چه  دوستانش از  و  فلك  ودهري   شدند؟ جمال

همساية   يا  خميني؟  از  بردند؟  مي  كسي فرمان
فلك   كجا؟  د؟ستادي داشتن  جائي  در  البد  شمالي؟

ها را پيدا   چريك  مّقر فرماندهي  اگر  ...  البد به ستاد
  بر  مبارزي  يا  مجاهدي و   كردم، اگر سر راه به  مي

مثل     خوردم، مجاهد؟ مبارز؟ آن روزها همه  مي
مثل   فدائي تفنگ برداشته بودند، همه  و  مجاهد
ما چريك و مانند فلك چريكه شده بودند.   صابر

به در برده بود؟ زنده  مهلكه جان  فلك، فلك از
سراغ جمال ميرزا   جمال، بايد هرچه زودتر به  بود؟

  رفتم. جمال از همه چيز و  و خواهرم خديجه مي

از كدام طرف؟ من كه همه كس خبر داشت. 
سمسار؟ بازار   ها نداشتم؟ سهيل  هيچ نشاني از آن

سيد اسماعيل؟ پا سست كردم، بازار و دّكة داماد 
اي   كوچه  سر هربود،  عتيقه فروش هاجر بسته

  هاي محّله سنگر بسته بودند، ايست مي  جوان

كردند. در آن   وسايل نقليه را بازرسي مي و  دادند
گير و دار سگ صاحبش را نمي شناخت. دوست و 
دشمن با هم قاطي شده بودند، در آن واويال 
تشخيص ساواكي و رنجر و چريك و مجاهد مشكل 

گهان همه را به بود، جيپي از راه مي رسيد و نا
داد و   بست. موتوري ويراژ مي  رگبار مسلسل مي

  تكّه  خون و  نارنجكي توي سنگر منفجر مي شد و

     پريد. فصل  هاي گوشت و استخوان به هوا مي

  حساب  كشي، تسويه  انتقام رسيده بود. انتقام، كينه

  آتش انقالب دمل  بيني؟ در دود و  هاي قديمي. مي

هاي ديرينه در   شمند    تركيدند و  مي   هاي چركي
افتادند. انقالب، انقالب فرصت   خاك مي  به  تاريكي

همين   مشكي در  مناسبي براي كينه كشي بود! مگر
خيال به واليت برنگشته بود تا خانه و كاشانة 

هابله، هالكش « به آتش بكشد:   دشمن را شبانه
مالج مرشد مارپيچ را به آهن     مگر من» كنم!  مي

ارپيچ را از ياد برده بودم و نكوبيده بودم؟ مرشد م
توي آتش و خون به انتقام فكر مي كردم. به معاون 
فرمانده، به فرماندة جوخة اعدام، به قاتل صابر. 
همبستگي ارتش؟ خيال خام؟ من، من معناي 

فهميدم. من تا شكم معاون   همبستگي را نمي
گرفتم.   كردم، آرام نمي  فرمانده را سفرة سگ نمي

دباغخانه پير شده بودم و نمي   نه جانم، من در
توانستم به سادگي فراموش كنم و ببخشم. من كه 

تركة    و    عيسي، پسر مريم مقدس نبودم؟ من، تخم
خركش   معراج  هاي سنگسر، نبيرة مغول،  كوه نشين
سرباز امام     عبا،  سگ درگاه آل   خَركُش!  بودم، معراج

ركاب خميني   در    كه  اي  گذشته  جان  زمان، سرباز از
فرمان رهبركبير انقالب خون     زد و به  شمشير مي

ضّد «  قدر از  بيني؟ آن  ريخت. مي  اشقيا را مي
گوش فلك   ام به  كه آوازه  خون ريختم  »انقالب
  شدي،  شنيدم سالّخ انقالب  «و گفت:   رسيد

  برگرديم.  .»معراج!

  هاي محلّه كه گويا اسم معراج  ها و نوجوان  جوان

  هم حرف مي  ي باگوش  خركش را شنيده بودند، در

دويدند و   مي  زدند و بچه ها پيشاپيش توي كوچه
و   كشيدند  هاي همسايه از الي درها سرك مي  زن
  نرينة  اوالد  بازگشت  كوتاه   ديوارهاي   باالي   از

معراج،    «دادند:   هم خبر مي   به  هاجركالنتر را
را   خانه  در  زن غالم گچكار    و  مادرم نبود  »آقامعراج!

كليد را گذاشته بود پيش زن هاجر  برايم باز كرد.
غالم تا برّة پرواري تشنه و گرسنه نماند. شايد 

برّه پرواري را براي روز آزادي اوالد نرينه   مادرم آن
خشكيدة كوشة   درخت  خريده بود؟ برّه دور تنة   اش

بچة شيرخوارة زد و   چرخيد و ور مي  حياط مي
  يكغالم كه از هيبت قابيل به وحشت افتاده بود، 

باال و   غالم نگاهي به قد و  كرد. زن  بند گريه مي
رفت و زير لب   راهم كنار  تفنگم انداخت، از سر

  » غالم نيست!«گفت: 

زن غالم گچكار از هاجركالنتر خبر نداشت. 
  ديده بود.  آقا  حاجي  با  را چندبار  او  روزهاي آخر

  علم  مانند    من  و  همين! در باالخانة هاجر قفل بود

دانستم. نه،   نمي  را  تكليفم  و  بودم  ادهسيخ ايست  عيد،
هيچ كسي  آشنائي نمي داد، هيچ مؤمني از 

تاريكي بيرون نمي آمد و به خانه اش تعارفم 
  نمي كرد. يعني همة مردهاي كوچة ما به

  شانه باال انداختم  ها؟ ...  مسجد رفته بودند؟ زن

  هاجر انگار در  خانة كلنگي  پلّه ها باال رفتم.  از  و

رفته بود. همه چيز   زندان آب  وري وهاي د  سال
  نمي  خالي وا  آن خانة  در  كوچك شده بود و من

كردم. غريبه بودم.   را پيدا نمي  گشتم. جايم
جرأت نداشتم   و  بودم  باالخانه مانده  در  پشت

  و  چراغي روشن كنم. مدتّي دورخودم چرخيدم
نردة پوسيدة   سرانجام توي تاريكي نشستم و به

ه هاي كنجكاو از يال تكيه دادم. بچ  چوبي
  ديوارها پائين پريدند و من تنها ماندم و در

هايم را   سيگار همة جيب  نخ  جستجوي يك
  جعبة كنده  آن  بيني؟ من مي   خالي كردم. 

و موم شده را   كاري شدة نقره و پاكت مهر
ام يافتم و   همان شب توي جيب پالتو كهنه

  قلبم به ياد خان تير كشيد...

     و يادبودها    آزادي  بهار    من از    جانم،  بله
ام.  حاال فراموش نكرده  تا  كه     دارم    يادگارهائي

هاي تسبيح كهربا نخ  وقايع را مثل دانه  همة
اند و مانند طوق لعنت به گردنم انداخته  كشيده

من   هاشب و روز با ل اند. بله، اين طوق لعنت سا
بردم. جنازة  بود و آن را همه جا با خودم مي

وجعبة   شاهنامة كهنة فردوسي   و  ارپيچمرشد م
آن نامة  تايباد و  كاري شدة سيگار خان  كنده

مهر وموم شده، فقط چند دانة ناقابل از اين 
طوق لعنت بودند: يادگار بهار آزادي! نامة خان 

پوست بود   اقبال سردارسرخ تايباد ستارة بخت و
هاي اوين دركه غروب كرد.  كه در پشت تپه
جعبه   نة شاهنامة فردوسي وگيرم كتاب كه

  را هفت سال تمام نگه    خان  كار   سيگار نقره

به واليت   سال كه گذارم  از هفت   بعد   داشتم و
  آنكارا افتاد، به جمال ميرزا بخشيدم: يادگاري

  

*  
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  ي شعر و مرگ از زاويه

                                   

  منصور خاكسار                                 

  

  از كورسوي شب

  ي قرمزي كه و رگه

  ست در چشم اثر كرده

  نوك دو انگشتم

  جويد ي دوربين را مي دهانه

  گويد آمد مي با حسي كه هر چه را خوش

  

  بنايي،

  شبيه يادبود

  اش هم از آدمي كه با عينك پيشين

  نمود مهجور مي

  اش و تغيير چهره

  امروز شهري را خبر كرده است

  

  پاره پوستي كه

  ي شعر و مرگ از زاويه

  نگرد اش را مي پرسه پيرامون

  چون مفهوم شك و انتظار

  اي كه با قيچي باز و بسته

  درد. چيزي ناخوش را در خود مي

  ويي گره نخوردتا در گل

  

  همسفري نامريي كه

  روي هر دست و پيشاني

  كند، مكث مي

  تا ابهامي نماند

  اش نامه و بخش پاياني شب

  درست ديده شود

  

  دقايقي دزديده 

  شمار چشم از بي

  و نام و دهاني كه راوي اين گزاره است

  ي شب سايه به سايه

  و آسماني كه

  تا بخواهي

  پر ستاره است

  

  

  ياد پستان پري به خير

  

  سردار صالحي

  

جا كه  داد و آن ديگر دهان و پستان پري كفاف نمي
ه بـود كـه تـا از    طلب من بود از همان قرار اول رفت

رسـم. ديـد كـه     جا نمي ام به آن دختر شبان وانكنده
ام و هزارهـزار مـار جـوان در مغـز      طور گر گرفته چه

  استخوانم چميده است.

گفت: نه. اين را بايد از دختـر شـبان بخـواهي. مـن     
  دهم. نمي

   

جو از غرب به شرق آمده بود تا بن بـاغ مـا و كمـي    
مو، به بـاغ پروانـه.   خميد به باغ ع شمالي جنوبي مي

او غرب جوي نشسته بود با دامني پر از گل ليمـو و  
ام  رو به شرق داشت، رو به من و من تازه دست دوم

ي پـري   را از روي جو رد كـرده بـودم تـا بـه سـينه     
جـا بلنـد    برسانم كه صدايي آمد. پروانه گفت: از اين

شويم، برويم پشت ليموها. وقتي دستم را پس زد و 
ا بست دسـت آورد بـه ميـان پاهـايم بـه      اش ر سينه

  مان. پشت افتادم و او افتاد توي جوي ميان

   

ي مشـت ليموهـا نشسـته بـوديم كـه آب       زير سايه
  هاي ليموي دامن پروانه را آورد. جوي گل

   

پروانه باغ بود. پري بود. پرهشته. باغي بود و رنگ و 
بوي بـاغ داشـت. خـام و خـاكي. در بوسـتان بـوي       

داد، در باغ بوي تـاره مـخ نـر و گـل      ميريحان تازه 
تـر از شـير كـل     ليمو. در خانه بـو نداشـت. شـيرين   

هايش بود. پري پـي چيزهـاي    زا طعم لب تازه كوهي
دويــد. ميخــك خشــك شــده بــر گــردن  تــازه نمــي

بست مگر گاهي كـه از شـدت    آويخت، حنا نمي نمي
كار بيل دستش تاول زده بود. مثـل ثريـا نبـود كـه     

بـه چشـم كـال بكشـد و در خيـال      ي سنگ  سورمه
همـه   چشم كل كوهي را پس سـر بگـذارد. بـا ايـن    

هاي ثريا بود كه من را برده بـود وقتـي    همان چشم
  كه پستان پر پري كف دستم نهاده بود. 

ي ثريا بهل كه از ايـن   خال رخ پري بر چشم سورمه
  دهد. ها در راه پيش پا دست نمي درنگ

   

شـود. بـه    درسـت مـي   از خيال ثريا واكنم كه دعـوا 
خيال خال رخ پروانه برگردم، به پستان پر پـري بـر   
كف دست. پروانه دختر باغبان بود و تمام تابسـتان  

ي گشاد پروانه، پري كه پر هشته بـود و   باغ و سينه
  خاكي بود. 

   

عمـو هـم    ديدم عموي باغي آمد رفت توي بـاغ. زن 
د. رفته بود از كت خاش آب شيرين بياورد. مادر نبو

بابا را هم چرت قيلوله برده بود. چيزي ميـان بـاد و   
  مار چميدم به كپر عمو.

   

 
 

 
ي سنگ دختر شـبان   اته؟ چشم بر سورمه ــ چه

روي. به كجـا؟ بپـا. بـه چـاه      نهاده و سر باال مي
كند. به خانه بيا،  نيفتي. ثريا سورت را ميسر نمي

  به باغ برگرد. زميني شو.

ل من را كشيده و برده همه دختر شبان د با اين
بود. داستان من و پري در كنار جـوي آب آمـد،   
در خانه پي گرفته شـد تـا روزي سـر مادرچـاه     

  جا سر برآورد: تمام شود و اين

   

اش جـانم را گرانـده بـود و شـلوارش      گل جامـه 
ـــ روشـن سـقف      گُله سايه ليمويي تر بود و گُله

  لرزيد: كپر بر كف زمين پيش پايم مي

  ته؟ا ــ چه

ام بـه   اين را وقتي گفـت كـه ديـد مـن زل زده    
  زنم: اش و چشم نمي ي بسته يقه

  اته؟  ــ چه

  چيزي نگفتم.

  خواهي؟ ــ چه مي

يك گام سست پيش نهادم. شوريده بودم و پايم 
هاي پس پايم تيك داشت.  رمق نداشت. ماهيچه

ام بـه   اين را وقتي پرسيد كه كه ديد من زل زده
ام. او  نيم گام پيش نهاده اش و يك ي بسته سينه

هـاي روي لوكـه و    خـواب  تكيه داده بود به رخت
گاهي نرسيده بودم. هيچ خيال  من هنوز به تكيه

تواند شيرين باشد  همه مي نكرده بودم لب تا اين
و آن نوك تيز و كوچك سينه از بيرون از ليمـو  

جا كه ديده بـودم   به انار رفته باشد در دست. آن
كال سبز بود، درشت هـم نـه.    در حد دو ليموي

ميانه كه گل داده بود به سرخي و من را گرانده 
اش نهادم كـف دسـتم    بود. وقتي دست بر سينه

پر شد. پر پر. دو چند انار انارستان. اما تر بـود و  
اش نشسـته بـود در زالل    باراني خنك بـر گونـه  

  يكي دو قطره. نوشيدمش.

ت، بـه  تا روز آخر هم پروانه دستي به پشت داش
داد و  كمر و دستي به پيش دامنش: سـينه مـي  

  لب. وقتي كه من آتش گرفته بودم. 

   

پسين بود و پر نبود كه پروانه را پيدا كردم كنار 
هـاي ليمـوي ريختـه پـاي دار را      جو. داشت گل

گاهي. دمي بعد او  گرد براي چاي پسين گرد مي
غرب جوي نشسته بود رو بـه شـرق و مـن روي    

ها رد شده بـود و   ه جو از ميان مخپري. جايي ك
  گُله گُله چمن سبز و تازه داشت. 

   

دامن پروانه پر از گل ليموي تازه بود كه دسـتم  
از شرق به سـوي غـرب پسـتانش رفـت و كـف      

 دستي نور در جوي آب گرداند.
 

* 
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  هيچ نگويم

  حسين زراسوند                           

  هيچ نگويم

  ه كنمهيچ نگويم و تنها نگا

  نگاه كنم و هيچ نگويم

  

  تا نفس موج نيفكند بر آيينه ي رويا و

  خيال بماند و اين خواب

  هيچ نگويم

  تنها نگاه كنم و هيچ نگويم

 

  به خواب تو آمدم با دستي به مهر بر شانه ات

  با دستي به نوازش بر بازويت

  به خواب تو آمدم

  

  باران مي بارد اكنون

  آن همه سال باران مي بارد اكنون بر غبار

  بر آن همه سال

  

  و من پير نشدم از آن همه سال كه نزيستم

  و ستاره يي  كه از چشم ات . . .

  

  باران مي بارد اكنون

  باران مي بارد اكنون بر غبار آن همه سال

  بر آن همه سال

  

  پس نايستم هنوز بر صليبِ راه

  بيايم

  بيايم به سمت آب

  به سمت علف

  بيايم به سمت ماه

  ماهبه سمت 

  بيايم به سمت ماه

  و هيچ نگويم

  هيچ نگويم و نگاه كنم

  نگاه كنم و هيچ نگويم

  

  

 "طناب   "

 روزبه فاطمي                   

  پدرم كتان بود

     مادرم ابريشم .

   

  درازناي تاريخ را

  با شما بودم

  صد صده

  همراه تان در كار .

  

           آرزو مرا اين بود

  كه بنشينم

  رخ چاهيبرگرده ي چ

  دلوي بركشم

  و ببخشم گواراي آب را

  به لبان خشك تشنه اي ،

  و بركت بلند قامتم

  سيرابي سبزه را

   مدد باشد .

  

                  آرزو مرا اين بود

  كه بر پيچم

  به ساقه سار خرمني گندم

  كه روي 

  به بركت سراي آسياب دارد ،

  و نگهدار باشم 

  زورقي بازيگوش را

  اي سنگي .بلكه بر كرانه 

  

  آرزو مرا اين بود

  كه بر شاخي بياويزم

  تا قهقه كودك

  شادي ناب تاب خوردن را 

  خبر باشد ،

  و اعتماد كند

  به پايداري ام

  گهوار مقدس نوزاد ،

  آرزو مرا اين بود ...

  

  نمي خواستم ، نمي خواهم  بميرانم .

  نمي خواهم 

  برگردني بپيچم

  بفشارم 

  سيبك گلويي ،

  ددپيكري آويز گر

  بر گردناي حلقه ام ،

  و بچرخم 

  به  دوراندام شيون هاي يك مادر 

  نمي خواهم .

   

       خدا را در ميان ، آدم ها

  حرمتم را

  صد صده همراهي ام را

  پاس اگر داريد ،

  يا ببريدم ، بسوزانيد ،

  يا از دوشم

  اين ننگ

  برداريد .          

  

  سرود تبعيدي

  كامران جمالي                              

  به اسماعيل خويي                            

  تا به جايي

  -به از آن باير بوناك  -             

  دري بود                                       

  ِگله اي نيست 

  مرا همسفري بود.                

  

       * * *  

  گذر از هارترين هاويه ها را

  ز آن ( شعله هايي كه ا

  آتش دوزخ ترسان بود )                          

  كاروان را 

  –گله اي نيست  -             

  عاقبت راهبري بود.

* * *  

  گرچه از هرم هادس

  يا هيابانگ حوادث 

  كوفته روح و بدنْ سوخته بوديم ،

  گله اي نيست 

  رسيديم                

  تا به آنجا كه از آرام ،

  از آزرم                           

  در آن                                  

  مختصري بود.                                      

 * * *  

  گله اي نيست 

  اگر هست                 

  جز اين نيست :                           

  كه چرا گوش جهان را 

  كهنه يبه غم                     

  حوصله اي نيست .                                

  چه زمان نوبت گفتار من و ماست ؟ :

  كه چه ديديم 

  چه كشيديم 

  أمنِِ  سي سال  تا به اين م

                           در آن بيگانه مانده                         

  رسيديم .                                         

  

    * * *  

  ما چه پيروز

  چه مانند امروز                 

  بعد مرگم بنويسيد:

  گله آن بود

  اگر او را هم مثل دشمن             

  رخصت چون و چرا و 

  بود. "اگري  "                          
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  يسندگان مبارك باد!كانون نوتاسيس  چهلمين سالگرد

www.kanoon-nevisandegan-iran.org 

  

  دفاع از آزادي بيان كسب و كار ماست

  

  مردم شريف و آزاده!

كوشند كانون نويسندگان ايران را از انجام تعهدي كه در دفاع از آزادي انديشه و بيان دارد بازدارند.  هاي گوناگون مي ديري است كه به شيوه
د، تا اين كه سرانجام امسال كانون توانست به روش براي چند سال مانع برگزاري مجمع عمومي كانون و انتخاب هيئت دبيران آن شدن

اي كه در واقع به آن تحميل شد هيئت دبيران خود را انتخاب كند.  در پي اين انتخابات، تهديد و سركوب و خط و نشان كشيدن نيز  مكاتبه
و، از سوي ديگر، ضمن  كردند كوكرا بودن كانون  »غيرقانوني«ساز دوباره اي كه از يك سو  ي پيشين افزوده شد، به گونه بازدارنده اقداماتبه 

زمان، با  . همدادندو مورد بازجويي قرار  كردنداحضار را مراسم سالگرد شاعر آزادي، احمد شاملو، چند تن از اعضاي كانون برگزاري جلوگيري از 
  .احضار يك عضو برجسته كانون هشدار داده شد كه كانون پا را از گليم خود فراتر نگذارد

هاي حيات فردي و اجتماعي،  ي عرصه در همهانديشه و بيان و نشر  آزاديِ« دانيم كه ما در منشور خويش اينك يادآوري اين نكته را الزم مي
اي از اين حق مسلم همگان دفاع  ايم كه بي هيچ مماشات و مصالحه را حق همگان دانسته و خود را متعهد ساخته» بي هيچ حصر و استثنا

توانيم كتاب و نشريه و تئاتر و سينما و موسيقي و وبالگ را در  نمي  ؛ايم صراحت و به تاكيد با سانسور مخالفت كرده  ا در اين منشور بهكنيم.  م
بار تيراژ كتاب تا حد هزار و حتي پانصد نسخه آن هم براي يك جمعيت هفتاد  توانيم كاهش فاجعه نمي  ؛بند سانسور ببينيم و سكوت كنيم

توانيم به دفاع از حق مسلم  نمي  ؛خواه را ببينيم و دم بر نياوريم توانيم خفه كردن نويسندگان آزادي نمي  ؛ي را ببينيم و سخني نگوييمميليون
توانيم اعدام و نقض حقوق كودكان را ببينيم و  نمي  ؛شان برنخيزيم و اسارت آنان را محكوم نكنيم كارگران و معلمان براي طرح مطالبات

كنند. ما اين  كشانند و به زندان محكوم مي زنان را فقط و فقط به علت مخالفت با تبعيض آشكار جنسيتي به دادگاه مي  ش بنشينيم.خامو
براي برگزاري روز  كوششدانشجويان را تنها به علت  .دانيم و موظفيم حبس آنان را محكوم كنيم مخالفت را حق بي چون و چراي زنان مي

و از حق آزادي بيان دانشجويان دفاع  محكومدانيم كه اين سركوب را  ي خود مي كنند. ما وظيفه هايشان سركوب مي دانشجو و طرح خواسته
شت فعاالن فرهنگي توانيم بازدا ما نمي توانيم فرياد دادخواهي زندانيان سياسي را بشنويم و از اعتصاب غذاي آنان حمايت نكنيم.  كنيم.  ما نمي

اند محكوم نكنيم.  با آن كه با نفس مجازات  نكردهكاري و اجتماعي را كه جز تالش براي اعالم هويتي متفاوت با هويت مورد نظر حاكمان 
، همچون روز پس دانيم.  ها را نيز مستحق اين مجازات نمي مخالف نيستيم، با مجازات اعدام مخالفيم و حتي قاتالن و جنايتكاران و تروريست

ز روشن است كه مخالفت ما با مجازات اعدام به هيچ روي به معناي تاييد قتل و جنايت و ترور نيست. اما براي آن كه ما را مرعوب سازند و ا
دانشجويان و زنان  زنند.  براي آن كه مانع دفاع ما از آزادي بيان كارگران و معلمان و مخالفت با اعدام بازدارند، به ما برچسب دفاع از ترور مي

، زيرا داردسياسي بار خواه به يك معنا  زنند.  بديهي است كه فعاليت ما به عنوان نويسندگان آزادي بازي قدرت مي د بهشوند، به ما انگ ورو
سياسي به معناي  هرگزالبته سياسي است. اما فعاليت ما  اقدام حاكميتاست كه آزادي بيان را از مردم سلب كرده و مخالفت با اين  حاكميت

  خواهند ما را از دفاع از آزادي بيان بازدارند. زنند فقط مي كه اين برچسب را به ما مي كسانيوارد شدن به بازي قدرت نبوده و نيست.  

  مردم آزاده !

ارنده و دست كشيدن از هاي بازد . ما مرعوب شدن در مقابل اين تهديدها و برچسبماستايم و دفاع از آزادي بيان كسب و كار  ما نويسنده
چنان از آزادي بيان  بند خواهيم ماند و هم به منشور كانون نويسندگان ايران پايدانيم؛  نويسنده و اهل قلمي نمي ن هيچأخواهي را در ش آزادي

  دفاع خواهيم كرد.

  

  كانون نويسندگان ايران

  1387 مهر 24  
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   منتشر شد كتاب خاطرات زندان

ي خود   روزه53 همراه همسر و پسر 1364ثريا زنگباري در شهريور ماه سال 
 كه به   قربانعلي شكريهمسر اوولي . دستگير و به سه سال زندان محكوم شد

به فرمان خميني رهبر ، 67عام تابستان   در قتل سال زندان محكوم شده بود،5
  .دار شد سربهژيم اسالمي ايران،  جمهوري جهل و تباهيِ ر

 سال بعد ايران را ترك وچهار از زندان آزاد شد 68ثريا زنگباري اوايل سال 

 از طريق سازمان ملل به عنوان پناهنده، مقيم سوئد 1993او، از سال . كرد
اش نيز   ساله23پسر .  ثريا زنگباري اينك مددكار اجتماعي است. است

  .دانشجوي دانشگاه استكهلم است

  

  

  عدالت اجتماعي– آزادي –استقالل 

برنامه تلويزيوني دكتر مرتضي محيط در 
زيون پيام افغان تلوي  

   صبح به وقت لوس آنجلس11 تا 9برنامه زنده شنبه ها ساعت 

   همان شنبه شب11 تا 9بازپخش 

  :مشخصات ماهواره هات برد براي اروپا و ايران

  10971    فركانس

  27500     سيمبول ريت

  4/3افقي 

  :مشخصات ماهواره تله استار براي امركا و كانادا

  12122      فركانس

  20000      سيمبول ريت

  4/3افقي 

  كالغ ها و گل سرخ

 

   منتشر مي شوديادماندها و خاطرات زندانِ مهدي اصالني
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