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امروز در جامعه ما هيچ «می نويسد؛» بايد بداند آنچه يک انقالبی«اکبر صفايی فراهانی رهبر جريان مسلحانه سياهکل در کتاب  علی

 قعًا چنين است؟وا آيا».دموکراسی دفاع کند مگر آنکه ديدگاهش دارای هسته يی از سوسياليسم باشد مبارزی نمی تواند از آزادی و

 

 
 
ز در جامعه ما هيچ امرو«می نويسد؛» بايد بداند آنچه يک انقالبی«اکبر صفايی فراهانی رهبر جريان مسلحانه سياهکل در کتاب  لیع

واقعًا چنين است؟  آيا».دموکراسی دفاع کند مگر آنکه ديدگاهش دارای هسته يی از سوسياليسم باشد مبارزی نمی تواند از آزادی و

يی از سوسياليسم بود، در تجربه اثبات کردند مدافع دموکراسی و آزادی  آيا آنها که ديدگاه شان به قول صفايی فراهانی دارای هسته

داد که هسته سوسياليستی در ديدگاه شان نباشد  آيا در ايران امروز و در تاريخ معاصر نمی توان اشخاص و جرياناتی را نشان ند؟ا

دموکراسی باشند در خود  کنند؟ اصًال اين جمله که فقط سوسياليست ها می توانند طرفدار آزادی و اما از آزادی و دموکراسی دفاع

تر  حداقل تا به حکومت نرسيده بودند، می گفتند سوسياليست ها پيگير... مائو و خود کامگی ندارد؟ لنين ونشانی از انحصارطلبی و 

را فراتر نهاده و می گويد اصًال جز سوسياليست ها کسی  ولی صفايی فرهانی پا. و ريشه يی تر از نيروهای ديگر طالب دموکراسی اند

بود و انديشه های غير را در کنار خود  يا با چنين نگاهی می توان به پلوراليسم هم معتقدآ. آزادی و دموکراسی باشد نمی تواند مدافع

داد، با  کرد؟آخر با اين نگاه چگونه در آن زمان می شد جبهه ضدديکتاتوری شاه تشکيل تحمل کرد و به مبارزه جبهه يی دل خوش

شما هسته سوسياليستی ندارد نمی توانيد مدافع آزادی و  هنيرو های مختلف وحدت کرد و دست آخر به همه آنها گفت چون ديدگا

آخر . (بيژن جزنی از سوسياليسم چيست استبداد شاه مبارزه کنيد؟ و تازه بياييم ببينيم تعريف صفايی فراهانی يا دموکراسی باشيد و با

دارند که با  ند يا فقط مارکسيسمی را قبولآيا آنها سوسياليسم دموکراتيک را مد نظر دار (.می گويند نويسنده کتاب بيژن جزنی است

آنکه خود به آن معتقدند سوسياليسم مسخ شده می نامند و طرفداران  لنينيسم تلفيق شده است؟آنان تمامی انواع سوسياليسم را به جز

آنی است که در دستان وجود دارد و آن هم  آنان می گويند فقط يک سوسياليسم و يک مارکسيسم. آنها را به تمسخر می گيرند ايرانی

مارکسيسم تفاوت بسيار  نمی دانند که بين تاويل لوکاچ از مارکسيسم و آلتوسر از. نمی دانند از تاويل متن و هرمنوتيک هيچ. ماست

 دنبال مارکس فيلسوف است و برعکس آلتوسر تکيه بر آثار دوران دوم مارکس لوکاچ تکيه بر آثار جوانی مارکس می کند و به.است

  ...جوانی او را به نقد می گيرد و اومانيسم فراطبقاتی دوران. آلتوسر قصد هگل زدايی از مارکس را دارد. ددار

آزادی قلم و . که اعتقادی به آزادی و دموکراسی ندارد سوسياليسمی که صفايی فراهانی به آن معتقد است در عمل به اثبات رساند

سوسياليستی و ديکتاتوری  گاهی سرسری به قرن بيستم و کشور هايی که به حکومتن. ليبراليسم می داند آزادی بيان را از آن

  .پرولتری رسيدند، مويد اين نظر است

که در جواب کتاب » های سنجيده در راه انقالب شورش نه قدم«حميد مومنی در همان زمان که زندگی مخفيانه داشت در کتاب 

امپرياليست ها و  تاکيد خاص روی مساله تضاد بين«ن خليل ملکی می نويسد؛ خطاب به طرفدارا شعاعيان نوشته بود،» شورش«

ايران از طرف خليل ملکی و ساير رجاله های کثيف و متعفن نيروی سوم  شاخ و برگ دادن بيش از حد و غيرالزم به آن، اول بار در

زمانی بود که می خواست جبهه متحد ضد  و اين) ٣۴، ص ١٩٧۶انتشارات مزدک، مه ... حميد مومنی، شورش نه(» .گرفت انجام

زمانی که به  آنها تا. مائو هوشيار تر از صفايی فراهانی و بيژن جزنی و حميد مومنی بودند ولی لنين و. ديکتاتوری شاه تشکيل دهد

ن جريان آزاديخواه دانستند بلکه می گفتند ما پيگير ترين و استوارتري حکومت دست نيافته بودند فقط خود را معتقد به آزادی نمی



آنها به . توان تا انتها پيمودن راه را ندارند می گفتند ما مرحله دموکراتيک انقالب را تا به انتها خواهيم رفت ولی ديگران .هستيم

  .نمی گفتند» رجاله های کثيف و متعفن» تفکرات غير در درون جبهه

داشت چنين استدالل می کرد؛ کائوتسکی معتقد بود انقالب   کائوتسکیلنين در بحث هايی که با سوسيال دموکرات های غربی از جمله

در مقابل چنين گفته يی بود . بگيرد بورژوازی است و فقط اين طبقه است که می تواند رهبری انقالب را بر عهده دموکراتيک از آن

به اثبات  هفتاد و اندی سال حکومت لنينی. ديعنی کمونيست ها پيگيرتر از بورژوازی ان که لنين می گفت پرولتاريا و پيشاهنگ اش،

رسيدن اعالم کردند مرحله دموکراتيک انقالب به پايان رسيده  به محض به حکومت. رسانيد که آنها چيزی از دموکراسی نمی دانستند

. حل کردنددر اقليت بودند، من مجلس موسسان را که سال ها وعده می دادند چون. پيمانان خود را سرکوب کردند است و هم

می  منشويک ها و سوسياليست هايی که صفايی فراهانی سوسياليست های مسخ شده شان کرونشتات را به گلوله بستند و بسياری از

جزنی و حميد مومنی برخالف لنين قبل از رسيدن به  صفايی فراهانی، بيژن. نامد و حميد مومنی رجاله های کثيف تيرباران کردند

حامالن آزادی و حقيقت و عدالت می  آنها خود و فقط خود را. آزاديخواه را با چنين جمالتی از خود می رانند حکومت تمامی نيروهای

جزنی در  .صفايی فراهانی و حميد مومنی پيمودند به همه چيز ختم می شد جز دموکراسی راهی که بيژن جزنی و متعاقب آن. دانند

می نويسد، بايد » پيشاهنگ و توده«و » خلق ايران  مبانی استراتژيک جنبشطرح جامعه شناسی و«کتاب های تاريخ سی ساله، 

حرفه يی ها بايد گروه  صفايی فراهانی هم به اين معتقد است؛ معتقد است.  نظامی تشکيل داد-سياسی   سياسی و-گروه های صنفی 

 د است و ما آزاديخواه هستيم و آزاديخواه همسياسی و چون مبارزه با استبدا - نظامی تشکيل دهند و سمپات ها گروه صنفی-سياسی

از . بايد سوسياليست شويم و اين شدنی نيست نمی توان بود مگر سوسياليست بود، پس از صنفی گرفته تا سياسی و نظامی همگی

  .اصناف را چه به سوسياليسم آخر. غيرممکن است. محاالت است

يورش می بريم تا امر را ... جنگل، بانک، شهر و به. ی متوسل می شويمپس چون از محاالت است و شدنی نيست پس به ماجراجوي

هايمان صدا در می دهيم  اگر با گفت وگو نشد، با صدای چلچله مسلسل. را در تمامی مغزها بکاريم ممکن کنيم تا هسته سوسياليسم

  . لنينيستی آن هستيم-از نوع مارکسيستچون سوسياليست و آن هم . هستيم که ما و فقط ماييم که آزاديخواه و طالب دموکراسی

مدنی، بدون گسترش و تشکل نهادهای بی شمار مدنی،  دموکراسی بدون جامعه. ولی دموکراسی يکسره هيچ کدام از اينها نيست

هر . یيی سرد و غيرسياس و نهادهای مدنی دو دسته اند؛ دسته يی گرم و سياسی اند و دسته. پذير نيست بدون اسطوره زدايی امکان

 به ٢٠از شهريور . گرم و سياسی کند عملی غيردموکراتيک انجام داده است جريان سياسی که بخواهد نهادهای سرد و غيرسياسی را

آخر سازمان . بيندازند و گرم و سياسی اش کنند هرگاه چپی ها به صنفی نزديک شده، کوشش کرده اند آن را از سرمای مدنی بعد

از صلح را از بين ببرد  ايدئولوژی سياسی فقط می تواند طرفداری. جوانان را چه به ايدئولوژی سياسی نطرفداری از صلح يا سازما

  .و آن را تبديل به زائده سياسی حزب سياسی کند

توتاليتر که می گويد نمی توان بدون سوسياليسم طرفدار  يا اگر آمديم و انجمنی برای حفظ محيط زيست درست کرديم، همان تفکر

  .را نابود کند و می کوشد نفوذ کرده و آن انجمن را به زائده تفکر خود تبديل کرده، يعنی آن کراسی بود، می آيددمو

زدايی کند وليکن آنان که يکسره خود را نشانی از  آن انجمن برای حفظ خود، برای موجوديت خود بايد بکوشد خود را سياست

  . سياسی کنند-وشند آن نهاد را تبديل به صنفی ديگران را هيچ، می ک آزاديخواهی می دانند و

دموکراسی را شکل داد که ديگر هراسی از طرح شدن  مدرنيته با قدرت بخشيدن به جامعه مدنی و تشکيل نهادهای آن، چنان

ه خانه تيمی جای رفتن ب در جوامع مدرن ايدئولوژی های توتاليتر به. توتاليتر در حوزه عمومی نداشت ايدئولوژی های مختلف حتی

فرقه ها و دسته ها و احزاب خود را داشته باشند، کتاب بنويسند، اعالميه  می توانند از حوزه خصوصی به حوزه عمومی بيايند و

  .کل حوزه عمومی را به تصرف خود درآورند کنند، سخنرانی کنند، تظاهرات خيابانی راه بيندازند، با اين حال نمی توانند پخش

فقط ارزش ها و مالک هايی می توانند در .... و  مشاع همه آدميان است چه احزاب، چه فرقه ها و چه مذاهبحوزه عمومی ملک

موقع رانندگی به عالئم  مورد توافق همه و عمدتًا سرد باشند مثًال اينکه در خيابان آشغال نريزيد، حوزه های عمومی حاکم شوند که

  .توجه کنيد

در . به شکلی از فقدان دموکراسی و جامعه مدنی در رنج بودند مان، روسيه، چين، کوبا و ويتنام هر کدامپرتغال، اسپانيا، ايتاليا، آل

توسعه و استقالل حوزه عمومی را نداده  در اين کشور ها استبداد عقب افتاده سنتی اجازه رشد و. شکل نگرفته بود آنها دولت مدرن



. کردند شهروندان هم تالشی در جهت حفظ و استقالل اين حوزه نمی.  بودقابل تصرف بود، پس حوزه عمومی سست و زودشکن و

. هر که خواست آن را تخريب کند گو بکند که باکی نيست از آن استبداد است پس. همه فکر می کردند اين حوزه از آن حکومت است

  .کنند اليتر دفاع میمدرن مردم از نهادهای مدنی خود در مقابل تمامی تفکرات توت برعکس در جوامع مدنی و

مردم با . استقالل حوزه عمومی و نهادهای آن دفاع کند در جوامع پيش مدرن و استبدادزده اصًال شهروندی شکل نگرفته است تا از

است و توده و خلق از آن  شهروند از آن جامعه يی است که فرديت شکل گرفته. کار می برد خلق و توده اند واژه هايی که چپ به

  .حکومتی و خصوصی را يکسره به دست تفکر توتاليتر بسپارد  پيش مدرن که آماده است تا حوزه عمومی وجامعه

اموال عمومی هم مثل خيابان ها و اتوبوس، تلفن همگانی  .اصناف، انجمن ها، اتحاديه ها و احزاب در چنين کشورهايی حکومتی اند

چنين شرايط . با استبداد مخالفيم به کثافت بکشيم چرا که. نها را تخريب کنيمآ. پس در حفظ آن نکوشيم. هستند اموال حکومتی... و

مقاومت  می دهد حوزه عمومی را به تصرف درآورد و يکسره خود را حاکم آن بداند و آماده يی است که به انديشه توتاليتر اجازه

  .مردمی هم در مقابل خود نبيند

به . مردم شهروند نشده بودند. مدنی شکل نگرفته بود  شده که حکومت مدرن و جامعهتوتاليتاريسم مارکسيستی در کشورهايی مسلط

اکنون بهتر و . استبداد بود اين خصيصه. حکومت مطلقًا به حوزه خصوصی آنها احترام نمی گذاشت. بودند قول چپی ها خلق و توده

 راه تشکيل جامعه مدنی و حکومت مدرن بکوشند کرنسکی بهتر می توانستند در با صراحت بيشتری می توان گفت سون ياتسن و

آنها اصًال رسالت خود را نابود کردن جدايی . داشتند  لنينيست ها توانايی چنين کاری را-مطلقًا نمی توان ادعا کرد مارکسيست ولی

وسياليسمی ضدمدرن و س آنها می دانستند و اين چيزی به ياد نمی آورد اال همان جامعه يی که ديديم؛ جامعه و دولت و يگانگی

  .ضددموکراتيک

و رشد جامعه مدنی هيچ حرکت مثبتی نتوانست انجام  پس چپ نه در زمينه سکوالريسم و نه تفکيک حوزه و نه تشکيل ان جی اوها

واهد و کمونيستی ختم خ چپ خود را عامل جبر تاريخی می دانست که به جامعه بی طبقه. اين زمينه نداشت چون باور درستی در. دهد

  .شد

 .چپ ايرانی هم راهی پيمود که در رشد فرهنگ دموکراتيک نه تنها اثر مثبتی نداشت بلکه آثار تخريبی بسيار هم از خود به جا گذاشت

 

به بيان ديگر خرد و دموکراسی ضامن . دموکراسی هم بود اما مدرنيته با اسطوره زدايی، خرد مدرن و علمی ايجاد کرد که ضامن

پيروانش را واداشت تا  در ايران نه تنها به امر اسطوره زدايی نپرداخت بلکه مرتبًا اسطوره ساخت و چپ. شدندبقای يکديگر 

چپ . می رفتی و قصد نقد آنها را می کردی مرتد و مهدورالدم می شدی اگر به طرف اسطوره هايش. اسطوره هايش را نيايش کنند

  .سنت بود يافته بود و عمًال به نوع خود تکرارنزديکی بسيار با بنيادهای فرهنگی مان  ايرانی

تاريخ چپ ايرانی را به نقد می گيرد و به دنبال . رود ارزش مصطفی شعاعيان در اين است که به جنگ اسطوره های چپ ايرانی می

است ، نه کسب و حياتی  برای او دست يافتن به حقيقت و تالش در راه آن مهم. انواع چپ های وطنی نيست کسب محبوبيت ميان

قربان آن زن فئودالی بروم که «شوروی و نهضت انقالبی جنگل می نويسد؛  شعاعيان در مقدمه کتاب. محبوبيت های زودگذر محفلی

» لوچ««و در جای ديگر می نويسد؛ » .خيانت کرد ميرزا کوچک پناه می دهد و ننگ و نفرت به آن چپولی باد که به ميرزا کوچک به

بود، نه کيفيت  «چپ«کسانی که در ايران مدعی داشتن مواضع چپ بودند، در واقع چشم هايشان  زيرا» چپ «می گوييم به جای

 همين نامگذاری نيز. گذاشته بودند» چپ«ديدند، نام يک چنين وزارياتی را  آنها قضايا را تا به تا می. سياسی و خصلت انقالبی شان

  (٣١، ص ١٣۴٩، تهران، چاپخانه ارژنگ(» .ناشی از همان لوچی شان بود

  .شعاعيان تاريخ معاصر ايران را خوب خوانده بود و تازه اين کار را به روش انتقادی انجام داده بود

اين نوشته يک . پوريا به نگارش در آورده بود، بخوانيد نوشته و ارسالن» کارنامه مصدق و حزب توده«مقدمه يی را که بر کتاب 

کتاب را ويراستاری و آماده چاپ  مصطفی شعاعيان اين. قادی و مستقل او به تاريخ معاصر ايران استنگاه انت صفحه و نيمی نشان

  .چاپ و پخش کرد کرد و انتشارات مزدک در خارج از کشور آن را

 است و هم شعاعيان هم در ميدان مبارزه. بی همتا می کند نگاه شعاعيان به تاريخ معاصر ايران او را در ميان چپ ايرانی يگانه و

  .به معرض نقد می گيرد باور خود را هر دم



. کتاب کارنامه مصدق و حزب توده اظهارنظر کرده است بيژن جزنی هم در کتاب تاريخ سی ساله جلد دوم درباره ارسالن پوريا و

ک مصدقی به چهره زد و ماس پس از آزادی، همکاری خود را با پليس ادامه داد و برای توجيه خيانت خود پوريا«جزنی می نويسد؛ 

 ناقص و تاسف آميزی از جنبش ملی ارائه داد و عمًال از شبکه سازی زير نظر تحليل های... با نوشتن کتابی به نام کارنامه مصدق

  «.پليس دست نکشيد

 چپ ايران پوريا نشانگر ويژگی های شعاعيان در جنبش مقايسه اين چند خطی که جزنی نوشته است با مقدمه شعاعيان بر کتاب

شبکه سازی زير نظر پليس  را» ...کارنامه مصدق«حيثيت ارسالن پوريا بازی می کند و حتی نوشتن کتاب  جزنی به راحتی با. است

  .باندبازانه يی می ايستد و ارزش کتاب پوريا را در می يابد و مصطفی شعاعيان در مقابل چنين نگاه. می داند

خرده هايی که با شتاب زد گی به اين نوشته ارزنده و شگرف  همه اين« کتاب می کند، می نويسد؛ شعاعيان بعد از چند انتقاد که از

برای نشان دادن زندگی  کارنامه مصدق کوشش بزرگی است. به معنی بی ارزشی يا کم بها دادن به آن نيست گرفتيم به هيچ رو

  «. درست هم نواخت با زندگی خلق در نوسان استزندگی اش سياسی و اجتماعی يکی از تابناک ترين چهره های خلق که

يی شود بين دو نگاه سياسی؛ يکی گروهی و مغرضانه و  اين دو پاراگراف از بيژن جزنی و مصطفی شعاعيان را آوردم تا مقايسه

  .دانايی و استقالل و نقادانه و مسوول ديگری نگاهی از سر

ارسالن پوريا و بسياری از اسناد ساواک هم برمال شده   مصطفی شعاعيان و چهاکنون که همه در خاک شده اند، چه بيژن جزنی، چه

غيرمسووالنه يی را ديد که در  برچسب زدن های. قضاوت نشست و جو ناسالم آن سال ها را بررسی کرد است، بهتر می توان به

ناسالم  نشکده ادبيات دانشگاه تهران اين جو با همين سخن ها در دا۴٠همان دهه  در. کتاب تاريخ سی ساله بسيار به چشم می خورد

  .را عليه ارسالن پوريا ساخته بودند

  .اکنون بهتر می توان سالمت سياسی ارسالن پوريا و درستی برخورد مصطفی شعاعيان را مشاهده کرد

او در .» به استعمار استتجزيه بحرين خدمت«به نام   جزوه يی نوشت۴٩او در سال . شعاعيان چپ دموکراتيک و مستقل ايرانی بود

ولی . و آلبانی می شود نويسد بخش مهمی از چپ ايرانی وقتی از شوروی و حزب توده می برد طرفدار چين جايی از جزوه خود می

  .نگاه انتقادی خود را حفظ کرد او همچنان مستقل ماند و در مقابل تمامی نظريات چپ

برای همين شناخت . لنينيسم را هم خوب می شناخت .رسری خوانی نکرده بودس. مصطفی شعاعيان خوب و دقيق کتاب خوانده بود

چهارچنگولی به لنينيسم  فداييان«شعاعيان در نامه ششم خود به فداييان می نويسد؛ . لنين شده بود خوب هم مخالف انديشه های

  «.چسبيده اند - که تازه چندان ربطی به لنينيسم ندارد-خودشان

اگر ديگران پوريا را تخطئه می کنند، . زمانه نمی شود تسليم به جو سياسی. استقالل تفکر مشخصه شعاعيان استشناخت و دانايی و 

جزنی از شعاعيان نام می  وقتی در زندان پيش. پس برچسب ها به سراغ او می آيند. نوشته او را می خواند او خود فکر می کند و

شعاعيان طرد می شود چرا که سر . پوريای فالن فالن شده مقدمه نوشته است رسالنبری، می گويد او همان کسی است که بر کتاب ا

فدايی ها هم مثل حميد اشرف و فريدون جعفری  .فرمان بايکوت ارسالن پورياست و او بايکوت را شکسته است. فرمان نداده است به

راحتی نمی  و شعاعيان مستقل است و به... لبی ود راحت طïزïحس مسووليت نداری، بزدلی، ن بيرون از زندان به او می گويند؛

هرکه همفکر ما . برچسب زدن که خرجی ندارد. امريکايی می نامد پس جزنی هم در کتاب تاريخ سی ساله او را مارکسيست. پذيرد

  .را منزوی کرد و ما آن می کنيم که کرديم نيست بايد او

شعاعيان خود را مارکسيست می ناميد اما دارای ايده ها و «نويسد؛ می» ماندگاربذرهای «اشرف دهقانی هم در کتاب جديد خود به نام 

مارکسيست های «لنينيسم شعاعيان را در زمره  - در آ ن زمان خيلی از نيروهای جدی معتقد به مارکسيسم. التقاطی بود تفکرات

بازنگری،   سال بدون هيچ۴٠هقانی بعد از د) ١۵٨، ص ٢٠٠۵دهقانی، بذرهای ماندگار، سال  اشرف(» .می خواندند» امريکايی

حتی يک جمله از شعاعيان . می کند و چه تکرار مالل انگيزی بدون هيچ مطالعه يی، بدون خواندن خطی از آثار شعاعيان فقط تکرار

قد چپ ايرانی می ايرانی است که به ن شعاعيان اما از اولين چپ های. کند چرا شعاعيان مارکسيست امريکايی است نمی آورد تا ثابت

  .نتيجه گذشته های خود هستيم او خوب می داند که ما حاصل و. پردازد

جمع حاصل جنگ ها، شورش ها، تالش ها، شکست و  است و... فرد حاصل تجربه ها، شکست ها و پيروزی ها و سرخوردگی ها و

و قانونی از تاريخ نيز  ايی قانونی از زندگی استباز هم بگوييم که بی گمان پوي«شعاعيان می نويسد؛  .پيروزی های جمعی گذشته



 ليکن اگر از آزموده های خود به ديگران نياموزيم اگر گذشته. رخ نخواهند داد رويدادها هربار به همان گون که پيشتر بودند،. هست

  «.پويايی چه خواهد شد به درستی تحليل نشود و اگر اکنون يکباره از گذشته تهی باشد، آنگاه اين

. بلکه بايد گذشته ها را به تحليل و نقد نشست تا به اکنون رسيد را نمی توان به يکباره از گذشته تهی کرد» اکنون«از نگاه شعاعيان 

  .باشيم و هم آينده را بسازيم و تنها راهکار است که هم از گذشته ها فرا رويم، هم حاصل گذشته های خود اين راهکار

اگر گذشته ها را نقد نکنيم اسير و زنجيری گذشته ايم و اگر آن  .بايد گذشته ها را نقد و تحليل کرد که اکنون نتيجه تحول گذشته هاست

. جمعی مان عمل می کنند و ما از آن بی اطالعيم گذشته ها مرتبًا در ناخودآگاه. از گذشته ايم» تهی«گذاريم که نمی توانيم،  را کنار

  .عمل می کنند و ما حتی از چرايی آن خبری نداريم  و بدون آگاهی ماآنها جبری

و شعاعيان . قدم هايمان را دقيق تر و آگاهانه تر خواهيم برداشت اگر گذشته را نقد کنيم آنها را از ناخودآگاه به خودآگاه می آوريم و

بود، کپسول سيانور زير زبانش بود و اسلحه  مخفی. داختپی برده بود چرا که مرتبًا به نقد گذشته ها می پر. برده بود چه خوب پی

برای او نقد . نوشت بر نوشته های تقی ارانی نقد می. نيمکتی نشسته و سلطان زاده را نقد می کرد در گوشه پارکی روی. در جيبش 

  .گذشته های چپ مبرم و اساسی بود

دانست و از انگلس و آنتی دورينگش به بعد وارد   واقعيت میشعاعيان فرق نگاه اپيستومولوژيکی، که شناخت را عکس برگردان

بود با شناخت  همچون کائوتسکی، رزا لوکزامبورگ، پلخانف و لنين را به مسيری خطا انداخته مارکسيسم شده بود و بسياری

خوب می دانست که . بودآدمی را کرانمند و محدود، خوب دريافته  شناسی، که واقعيت را پيچ درپيچ و بی کرانه می داند و ذهن

خطا در حوزه سياسی مستبد قهاری هم  آنکه خود را صاحب حقيقت می داند و ديگران را همه به. دستان هيچ کس نيست حقيقت در

جهت  بی. او قبل از مارکسيست شدن شک دکارتی را در دانشکده آموخته بود. نگريست شعاعيان اما به همه چيز با شک می. هست

  .ايرانی با ارتدوکسی که داشتند، حيرت انگيز بود و اين برای همه چپ های. خود را به جفرسون تقديم کرده بودنبود که کتاب 

. شک در او راهی نداشت. ايمان و تعصب تبديل کرده بود ولی در اساس علم را به. روشنفکر چپ ايرانی در ظاهر به علم باور داشت

را قبول می کرد به  اگر مارکسيسم. نيسم برای او اصول اعتقادی و ايمانی می شدآورد، اصول داروي اگر به داروين باور می

. در اين ميان مونتنی و دکارت و کانت برای او مفهومی نداشت. می کرد مارکسيستی مومن تبديل می شد و مرتبًا از ايمان خود ياد

کسروی می ديد، همچنان که حميد مومنی ديده بود،  مثًال دراگر تعقلی هم . همه از آن بورژوازی بودند که او با آن دشمن بود اينها

يعنی از آن سرمايه . است او می زد و اين يعنی که وی هنوز به ماترياليسم ديالکتيک مقدس او نرسيده فورًا صفت راسيوناليسم به

 طبقه بندی های استالين. ينی بودمی گويم خواندن کسروی هم به شکل استال يعنی منحرف است و من به اين دليل است که. داری است

چشمی به جهان داشته باشد ولی شعاعيان چنين  آنچنان قوی عمل کرده بود که روشنفکری آن زمان نمی توانست فارغ از آن گوشه

  .نبود

 زيست مرتبًا اسطوره های جديد ساخت، با اين اسطوره ها روشنفکری به جای وظيفه اصلی اش که روشنگری و اسطوره زدايی بود،

نيازمند روشنگران بوديم، به جای  ما. کرد، پس نتوانست بانی ذهن انتقادی و رشددهنده خرد مدرن و علمی باشد و برای آنها مبارزه

به تنوع ها و  اسطوره زدايی از ذهن را به انجام رساند نه آزادانديشی آموخت و نه احترام آن استالينيسم آمد و آن کرد که ديديم، نه

ماترياليسم تاريخی عکس برگردان درست واقعيت است، چگونه توان  آخر وقتی می گفت ماترياليسم ديالکتيک و. ی ها راگونه گون

اوست و ديگران همه به خطا، بورژوا  اين روشنفکری يکه نگر بود، اينکه حقيقت مطلق در دستان. نگاه ها را بپذيرد می يافت تنوع

اسطوره می  شعار آنهايی شده بود که روشنفکر ناميده شدند و هرچه به دست شان می رسيد، «مايا با ما يا بر «. و دشمنان خلق اند

  .ديو و سراپا گناه و ضدقهرمان اين طرف همه فرشته و بی گناه و قهرمان بودند و آن طرف همه. شد

زمانی » دگماتيسم» «.آغاز انديشيدنانديشيدن است، نه  به راستی پايان» دگماتيسم««در مقابل چنين نگاهی شعاعيان می نويسد؛ 

با همان ها نيز حال می  خشکد و ديگر نمی انديشد و بدين سان مشتی مفاهيم چغر را در خود می چيند و آغاز می شود که مغز می

 ت ديگریهمان قالب ها را نيز به خود يا به هيچ کس و هيچ مفهوم و هيچ واقعي کند، بی آنکه اجازه هيچ گونه پس و پيش کردن حتی

  .بدهد

که هنوز به خرد مدرن و شک دکارتی دست نيافته  شعاعيان واژه خشکيده مغز را برمی گزيند؛ ذهنيت پيش مدرن و اسطوره يی

مفاهيم اعتباری و  هم می چيند و اجازه هيچ پس و پيش کردنی را به کسی نمی دهد، در صورتی که را در کنار» مفاهيم چغر«. است



وقتی با واقعيات همخوانی نداشتند بايد پس و پيش شوند، متحول شوند تا  .ين دليل بايد نرم و انعطاف پذير باشندذهنی هستند و به ا

و توان حرکت فکری را از ما سلب کنند و  تبيين حقايق را بيابند نه اينکه همچون سنگ سنگينی به پاهايمان زنجير شوند توان

برايش برخی   اسطوره يی رهايی نيافته بود، توان چنين کاری را نداشت پس-بتدايیمدرن و ا روشنفکر ايرانی که از ذهنيت پيش

  .به جهان اسطوره يی تعلق داشتند اشخاص و کتب خوب مطلق بودند و برخی اشخاص و کتب بد مطلق و همگی

حيدر عمواوغلی، ارانی، روزبه و رتبه پيامبر رسانده بود؛  چپ ايرانی اسطوره های داخلی هم برای خود ساخته بودند که آنها را به

شعاعيان اما آغاز نقد بود، . نقد کرد قهرمانان اساطيری اش که نمی شد به آنها نزديک شد، چه رسد به آنکه آنها را چه بسيار ديگر

. اعدام شدندشکنجه و  تاريخچه چپ ايرانی تاريخچه ذکر و مناقبت از مبارزان است؛ مبارزانی که .آغاز نقد اسطوره های چپ ايرانی

 تذکر هاله يی از تقدس و عرفان و. و نقد نمی توانند در کنار هم بنشينند تذکر. ديگر با چنين نگاهی جايی برای نقد تاريخی نيست

اين تقليل گرايی با مدرنيته زاده شده است، بدون تکيه گاه  .ايمان به همراه دارد و نقد سراسر تيزابی از نهيليسم و تقليل گرايی است

گذشته را به چالش می گيرد تا  انتقادی می نگرد،. به گذشته هم که می نگرد به دنبال تاريخ مقدس نيست. است ست، به خود متکیا

جزيی نگر  تاويل مدرنيته از تاريخ کاهنده است،. همه تاريخ را از مقدسات جدا می کند جلوی کژروی های آينده را بگيرد و مهم تر از

است تاويلی توسع دهنده از تاريخ دارد، پس اهل تذکر هم  شنفکر چپ ايرانی که پا از سنت بيرون نگذاشتهو تقليل گرا است و رو

آنها از . عيب و ايراد گرفت ساله بيژن جزنی٣٠پس نمی توان به پسيکولوژی ارانی يا تاريخ . کتاب مقدسند کتاب هايشان هم. هست

بود، خود  کاهنده تاريخ را نداشت چرا که خود به خرد مدرن و تقليل گرا دست نيافته روشنفکر چپ ايرانی توانايی تاويل. نقد بری اند

داده بود در عمل و به سرعت اسطوره های ديگری جانشين  اگر در ظاهر اسطوره های گذشته را از دست. خردی اسطوره يی داشت

هيچ قدمی در . عملی و نظری نداشت ت، لذا هيچ دستاوردبرايش جنبه ايمانی داشت و مرتبًا به ذکر آنها می پرداخ آنها کرده بود که

هر ورق  اين را می توان در. مدرنيته عمًال جانبدار سنت ها و گذشته های تاريخ بود راه انديشه علمی برنداشت و در تعارض سنت و

داده بودند تا آن را نبينند، همه دست به دست . را نديد چنين شد که هيچ کس بحران. از نوشته ها و کردارهای سياسی اش دريافت

ما موتور کوچکيم که می خواهيم  بودند، در گوش هايشان پنبه کرده بودند و مرتبًا ورد می خواندند و می گفتند چشمان شان را بسته

 .بخوری که هنوز هم می گويند موتور کوچک موتور بزرگ را به حرکت درآورد موتور بزرگ را به حرکت درآوريم و بايد تاسف

  .روشنفکران چپ ايرانی کتب وردشان را هم زير بغل داشتند

رژی دبره و عده يی کتاب های لنين و ديگرانی يادداشت  «انقالب در انقالب«مائو بود، عده يی » کتاب سرخ«عده يی کتاب وردشان 

خواندند و اين سرگذشت   میبحران ريشه می دواند و آنها ورد. هيچ کس به بحران نمی نگريست. گوارا های جنگ های چريکی چه

 فقط چشم بستن و ورد خواندن را می دانست و چنان اسير. انجام نداده بود روشنفکری بود که هيچ کدام از وظايف تاريخی خود را

ت انگار واقعي. هر کس به اندازه نيازش را می داد در عالم الهوتی خود رفته بود و شعار به. ايمان که جلوی پای خود را نمی ديد

  .که نگاهی هم به آن کند عينی بی ارزش تر از آن بود

روشنفکر چپ ايرانی خود . ذهن و نقد گذشته ها و سنت بود يکی از آنها افسون زدايی از. وظايف روشنفکری اما چيزهای ديگر بود

  .آن بود که سنت را نقد کند و تازه اسطوره های جديد هم به اساطير ذهنی اش افزوده بود پس ناتوان تر از ذهن اسطوره يی داشت

استيوارت ميل و جان الک و منتسکيو را بخوانيم، اينکه  وظيفه ديگر روشنفکری بسط و گسترش خرد مدرن و علمی بود، اينکه جان

 استالينيسم می گفت جان استيوارت ميل .بياموزيم و باالخره اينکه کانت را ياد بگيريم اما استالينيسم نگذاشت شک دکارتی را

راسيوناليستی  دکارت هم. جان الک و منتسکيو هم نظريه پردازان ليبراليسم هستند. گفته بود اين را مارکس. اقتصاددان عامی است

ماترياليسم و «خود زحمت دهيم و کانت بخوانيم يک مرتبه  است که به قول حميد مومنی از آن کسروی ها است و تازه چرا به

ديگر نيازی به جست وجو و شک  به تفکر و ايدئولوژی تکيه می دهيم که.  که نقد کانت است و تماممی خوانيم را» ايديوکريتيسيسم

  .ايمان می آوريم و تمام. و ترديد نيست

طرف هر نهاد مدنی که رفت به گفته و رهنمود . ديديم پس اين گونه شد که صاحب روشنفکری بی سواد و متحجر شديم و آن کرد که

  .را صنفی سياسی کند و حاصل تذکرها و وردخوانی ها آن شد که ديديم ت آنبيژن جزنی می خواس

از نظر او سوسياليسم يکی است و فقط . را می نويسد» بداند آنچه يک انقالبی بايد«صفايی فراهانی قريب يک دهه و نيم بعد کتاب 

اگر فضای بسته و . فراهانی نيست مقصر صفايیبا اين همه . لنينيسم است و هرچه جز اين سوسياليسم مسخ شده است - مارکسيسم



ما می توانستيم  (که در پتانسيل شاه نبود(اطالعات گسترده تر و وسيع تر به اينجا می رسيد  استبدادی زمان شاه کمی باز می شد، اگر

  .وظايف تاريخی خود را درست دريابند روشنفکرانی محقق تر و باسوادتر داشته باشيم؛ روشنفکرانی که

زمينه های رشد انديشه هايی بدين سان را فراهم کرد؛   اينها همه عوارض استبداد سنتی بود که ما اسيرش بوديم و اين استبدادو

دقيقًا مخالف آن يعنی سرکوب  ارمغانی داشته برخالف سخن صفايی فراهانی دموکراسی و آزاديخواهی نبود، بلکه انديشه هايی که هر

 حتی ميان رفقای هم رزم شان، مخالفت با خط سازمان حتی مخالف با فالن عمل درون سازمان خودشان،انديشه های غير بود، حتی 

  .برابر با حذف فيزيکی بود

تفکری مخالف با سازمان يا عاشق شدن به گلوله می بستند  آنهايی که در اپوزيسيون بودند و هم سازمانی خود را به خاطر يافتن

گلوله می بستند، وای اگر به  آنها که در اپوزيسيون اين گونه رفيق سازمانی خود را به.  نداشتنددموکراسی کوچک ترين درکی از

  .حکومت می رسيدند

مجله (» .بيرون بيايند الجرم جهانی خشن برپا خواهند کرد سياووش ها اگر از کوره عذاب خشونت زنده«بهمن بازرگانی می نويسد؛ 

بايد سياووش ها را به نقد گرفت  برای رهايی از خشونت هايی اين گونه ،)  تمپی خسرو دوامیپاريس نقد رودخانه ،٩٠آرش، شماره 

  .زدود تا حال و آينده را در حد ممکن از خشونت

دوستانم پرسيد؛ راستی اگر شعاعيان به جای حميد  منتشر شد يکی از» مصطفی شعاعيان، يگانه متفکر تنها«پس از اينکه کتاب 

آزادی انديشه  توانست اين گونه که تو نوشته يی آزادمنش و دموکرات باشد؟ آيا می توانست به عفری بود میاشرف و فريدون ج

توانست قبول کند، که هم تيمی اش تغيير عقيده دهد و حرکتی غير از  درون گروه خود و هم تيمی هايش باور داشته باشد؟ آيا می

مخفی خسته شده و هوس خوردن صبحانه را  ست قبول کند که هم تيمی اش از زندگیگروه می گويند، بکند؟ اصًال می توان آنکه او و

فکرش را می  حتمًا می گوييد بايد از اول. خواسته های انسانی و از حقوق اوليه آدمی است با مادر و خواهرش بکند؟ اينها همگی

گر پنجه شاهی به نتيجه ديگر رسيد يا در خانه تيمی عاشق شود؟ يا ا او از اول فکرش را نکرده بود، آيا بايد به اين خاطر کشته. کرد

  شد بايد کشته شود؟ ادنا ثابت

در خانه تيمی زندگی می کند و اطالعات بسياری . زيادی است اينها همه سوال هايی درست است اما هم تيمی يادشده دارای اطالعات

اينها را . است... نارنجک و سيانور و ه از اسلحه و مواد منفجره وتشنه دانستن آنهاست و در ضمن خانه تيمی انباشت دارد که ساواک

برای . شود تحول داد که اطالعات هم تيمی، که از مبارزه و عقيده اش بريده است، سوزانده نمی توان به راحتی آنچنان تغيير و

ياری هم به سازمان وارد شود، پس تنها يک بسيار دارد که تلفات بس سوزاندن اطالعات او بايد به خطرات گوناگون تن داد و احتمال

گذشته نه چندان دور را بکشيم يا به قول  ماند؛ مجبوريم اين هم تيمی، اين هم رزم سابق، اين مبارز خلق و اين قهرمان راه می

به قول بيژن جزنی  اين راديکاليسم اين گروه. چاره ديگری در دست نيست و به راستی همچنين است راه. خودمان اعدام انقالبی کنيم

سانتراليسم دموکراسی، جايی برای شک کردن و انديشيدن، جايی برای   نظامی آنچنان پی ريزی شده است که جايی برای-سياسی 

  .است در اصول چريکی و جايی برای مخالفت خوانی هايی از دست شعاعيانی نگذاشته تجديدنظر

هيچ بعيد نيست در آينده فدايی ها اگر با تبليغات عليه «نويسد؛   مشترک ساواک میآنچنان که وحيد افراخته در اقارير خود در کميته

کنند که منکر رهبری و پيشتاز بودن شان  مصطفی روبه رو شوند او را ترور کنند، زيرا آنها نمی توانند کسی را تحمل خود از طرف

اينها داستان  واداده بود و بدجوری هم واداده بود، ولیدرست است که افراخته در بازجويی  .و چه دردناک، چه غم انگيز» .شود

  .پردرد قصه نگاه استبدادی اپوزيسيون ايرانی است؛ قصه يی. گويی نيست

مصطفی شعاعيان بر اين باورم که او به راحتی به اين ساده  من به دوستم که سوال کرده بود، گفتم نمی دانم، ولی با خواندن آثار

هم فدايی ها برچسب های دودلی و بزدلی   او ذهنی پيچيده تر از اين ساده انديشی استالينی داشت، به همين دليل.داد ترين راه تن نمی

با تمام . جبهه سخن گفت همه با راديکاليسم خانه تيمی نمی توان از تنوع انديشه و مبارزه از نوع و شکاکی را به او می زدند، با اين

جان خود را می گذاشت و . که بتواند دست خود را به خون رفيق اش بيااليد ربان تر از آن بوداين اوصاف من می دانم شعاعيان مه

اينها با هم . نمی توان دموکرات و آزادانديش هم بود نمی کرد و با تمام اين حرف ها اينک می دانم که با راديکاليسم خانه تيمی چنين

  .هيچ سازگاری ندارند

هنوز که . هنوز دادخواست خود را صادر نکرده است های درون گروهی فدايی ها روشنفکر ايرانی سال از کشتار٣٣بعد از گذشت 



است و توجيه می  جريان مبارزه و به حرکت درآمدن موتور کوچک چيزهايی اين گونه هم رخ داده هنوز است می نويسند، خب در

 اين جنايتی آشکار است که تا زمان زمان است قتل پنجه. ی را نداردپنجه شاه کنند اما هيچ دليل و برهانی توانايی توجيه کشتن عبداهللا

  .شاهی هم مطرح است و پرونده آن باز باز

تاريخ سازی کند و عاقبت آن فرقه يی از دست فرقه های  و اين عاقبت تفکری است که می خواهد با اسلحه، با تفکر ولونتاريستی

اين سانتراليسم دموکراتيک است؟ آيا  می کشند و نام آن را اعدام انقالبی می گذارند، آيارفيق هم سازمانی خود را  مافيايی می شود که

هستی تفکر  پنج سال قبل از آن صفايی فراهانی از آن ياد کرده بود؟ آيا اينها بودند که اين آزاديخواهی و دموکرات منشی است که

اگر داشتيم می توانست در همان زمان . انديشمند نداشته ايم وانا وسوسياليستی در ذهن شان بود؟ ما در تاريخ معاصر روشنفکری ت

جوی بيافريند که آن خانه تيمی ها  خود از حکومت، دادخواست اين جنايت مسلم را در پيشگاه مردم صادر کند و چنان با حفظ استقالل

می  رها عذرخواهی کنند ولی روشنفکری تصورو آن ديگرانی که کشته شدند بارها و با مجبور شوند از مردم و خانواده پنجه شاهی

مثًال توکلی می . و الغير اما ذهن استبدادزده خود را نبيند کرد و مسلمًا اشتباه تصور می کرد که فقط بايد استبداد شاهی را نقد کند

و صدها عضو جان ده ها  االصول می توان فرض کرد که يک سازمان چريک شهری تحت شرايطی ويژه برای نجات نويسد؛ علی

اين را به حساب نقض دموکراسی و پاکسازی خونين نمی توان گذاشت و  .خود هيچ راهی جز اعدام يک عضو بريده را نداشته باشد

اگر پاکسازی خونين . خونين نيست پاکسازی های خونين بعد از سال های سال است و تازه نقض دموکراسی و پاکسازی اين توجيه

  .ن دموکراسی استنيست پس چيست؟ حتمًا عي

  .و اين جنايات هيچ گاه، به زبان شعاعيان، نقد برا نشد؛ نقدی که جلوی اينچنين جنايتی را بگيرد

برای نابودی آن تنها مبارزه با حکومت استبدادی  پس. استبداد به فرهنگ تبديل شده است. استبداد مخصوص حکومت شاه نيست

نگاهی ... کند، بانک می زند و اپوزيسيون مسلح که ترور می.  هنوز است درنيافته استروشنفکری ما هنوز که کافی نيست و اين را

پس نمی  .نمی کنيم چرا که معتقديم آنها جانفشانی می کنند، شکنجه می شوند و اعدام استبدادی هم به جهان دارد ولی ما آنها را نقد

می توانيم حتی نتيجه بگيريم آن که به جان خود اهميتی نمی  دانيمتوان نقدشان کرد اما اگر ما کشته شدن و اعدام شدن را ارزش ن

چريک بود، به مبارزه  شعاعيان هم. حتی رفيق خانه تيمی اش هم اهميتی نمی دهد و اين ضد زندگی است دهد به جان ديگری

خفقان را تشديد می کرد . سی بودداده بود و اينها همه ضدتوسعه و ضددموکرا را... مسلحانه اعتقاد داشت، طرح انفجار ذوب آهن و

آشکار است که زمانی «عليه لنينيسم می نويسد؛  کتاب شورش در جايی از. راه بر مبارزه فرهنگی می بست، با اين همه متفکر بود و

پرتوی . ته امرفتار خود ور رف انديشه هايش و با اکتبر و نتايجش در زندگی درونی و بيرونی و در انديشه و کمابيش ديرپای با لنين و

گيرانه  ليکن در آغاز، درازدستی برای شکافتن و دوختن خرده. اجتناب ناپذير می کرد تئوری های لنين و خيزش اکتبر چنين کاری را

کرد؟ اگر خدايان راستی نگويند، پس چه کسی می گويد؟ و  آخر چگونه می شود درباره لنينيسم شک. لنينيسم بسی هراس انگيز بود

جوانه زد، پس شک به  پس شک کاشته شد، پس شک. با اين همه نمی شد ايستاد و پس رهپويی دنبال شد .نها بودلنين خدای آ

دلهره نخست با بی باکی درآميخت، سپس درهم سرشته شدند و  شکوفه نشست و پس شک بارور شد و بدين سان بود که کم کم

ديری نپاييد که تيغه . درونم کاشته شد ی پيرايه با لنينيسم و اکتبر درپس دانه بی باکی برای برخورد ب. چيره شد سرانجام بی پاکی

  «.يک سر دريد، تيغه همين جوانه بود که برای شکافتن لنينيسم به کار رفت مخمل دانه بی باکی، پوسته دلهره را

 .ه ی متفکر تنها ناميدممستقل بود و تنها شد، بيهوده نبود که او را يگان. شعاعيان لنينيسم بود، ضدچپ اردوگاهی بود
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