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 سرسخن

 از كــه  گرفتــه  انجــام  محبــت  بــا   رفقــايي  همـت به مجموعه اين انتشار
 سياسي هاِي فعاليت در مختلف اشكال به و هستند خلق فدائيان ي سالله

 مـرا  هـايِ  نوشـته  كـه  ايـن  زا و تشكر ابراز ضمن. دارند شركت فرهنگي و
 آنهـا  تايـپِ  تجديـد  و آوري جمــع  بــه  الجــرم  و دانـسته انتـشار مناسـِب
 در هـا  نوشـته  ايــن  ي عمــده  بخـش  كـه  بـدهم  توضـيح  بايـد  انـد؛  پرداخته
 تـدريج  بـه  انترنتــي  مجــالت  يـا و كشور از خارج زبان فارسي نشريات

 .موجودند هنوز هاييآرشيو در ها آن از تعدادي و اند يافته انتشار

 مـن و انـد فرسـتاده برايم را مطالب يك به يك تايپ، تجديد از پس رفقا
 نـدرت بـه و ام نـداده تـايپي اشـتباهات تـصحيح جـز بـه تغييـري ها آن در

 و زمان گذشت با طبيعي؛ طور به كه اين با. ام زده كلمات تغيير به دست
 ميان اين در هايي نوشته در كه است منطقي و ام كرده تغيير هم من تجربه
 امـروزه يـا و نباشـد برخوردار الزم دقت از كه باشد داشته وجود نكاتي
 تغييـر را هـا آن عمـد بـه امـا نياينـد، مـن زبـاِن بـه ها بندي فرمول آن ديگر
 ســي  ي دوره ايــن  در مـن  نگـاه  بيـانِ  خـود  ها نوشته اين كه چرا  ام نداده
 بـه  هـا  مـصاحبه  و مقـاالت  از دربعـضي  همچنين است تبعيد ياند َ و سـال

 به آينده در اميدوارم كه ام پرداخته موجز و مختصر شكل هب مهمي مطالب
 نظـرات  نقطـه  ويـژه  هبـ  و خواننـدگان  انتقـادات ! بپـردازم  هـا  آن اهم تكميل



 

 راه هاي بيراهه از ۸

 و تـاريخي  ي جنبـه  از ويژه هب امر اين به تواند مي ام سابق رفقاي اصالحي
 ايـرادات  از بعـدي  هاي چاپ در كتاب اين و رساند ياري يدادهارو دقت

 !باشد برخوردار كمتري
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  ۱۱ " هاي آرزو سفر با بال"نگاهي به 

  "آرزو يها لبا با سفر" به ينگاه

  "تياکثر يمرکز تهيکم" سابق عضو) انيديحم ينق ("عبداهللا" نوشته
 
 "قيشقا"

 بهارانم فام سرخ اديفر

 سرکش

 خاک قلب يگرما

 شانميپر شبچراغ راندهيگ

 بهارانم فام سرخ اديفر

 سنگ ز برخاسته

 انمد مي حادثه ز يمگو من با

 انمم مين ريد که يآر

  را سرودم بهار هر به اما

 مجروح يآهو خون رد چون

 فشانما مي سهم غيست هر بر

 را جوانم تلخ عطر آنگاه

 مهاجم يبادها با

 .انمر مي گمشده يها تدش ذهن تا

  )“دود طعم به آتش يسرخ به„ مجموعه از ۵۴ اسفند ،يرائکس اوشيس(
 

 بـاد  بـر  يآرزوهـا  و خسته يها  لبا با است يسفر" آرزو يبالها بر سفر"
 بـا  يهمکـار  از سـر  "يخلقـ " يآرزوها راه در "انيديحم ينق" رايز! رفته

 ۴۲۰) يدرمـان  خـود  (يتراپـ  کي در "عبداهللا"! است آورده در "ضدخلق"



 

 راه هاي بيراهه از ۱۲

 احمـد  قيـ رف بـا  اش ييآشنا و يدوست و شيخو يزندگ از ابتدا اي  هصفح
 .سدينو يم يمفتاح عباس با او قيطر از بعد و يفرهود

 تـا  ،يفرهـود  ي  هخـانواد  قيـ طر از "يملـ  ي  هجبهـ " به اش  هياول شيگرا از
 الجرم و يفرهود احمد بر يمفتاح عباس قيرف يستيمارکس افکار ريتاث

 شتريـ ب يکينزد بعد و دوره آن در رفقا مطالعات و اش  هرابط از. ينق خود
 عـدم  اثـر  بـر  امـا  بـوده،  اهکليسـ  گروه عضو ديوگ  مي سرانجام و ها آن با

 و افتـاده  زنـدان  بـه . ودش  مي ناممکن گروه به شا  وستنيپ قرار، دو ياجرا
) انقـالب  (۵۷ سال از اما. است شده آزاد انقالب با ده،يکش زندان سال ۷
 !يسالما يجمهور بانيپشت و تياکثر. م.ک عضو ۶۹ سال تا

 ي   هدسـت  يرفقـا  بـا  داريـ د و صـحبت  از را يجـالب  اريبـس  خاطرات اما او
ــدان در اهکليســ ــ زن ــنو يم ــا. سدي ــا از صــفحه ۱۶۸ ت ــاب ني ــاً کت  عموم

 هـاي   قيشـقا  يبـا يز تيشخـص  و يزنـدگ  شـرح  از سـت  يجـالب  خاطرات
 !شاه ياه هدادگا يب و ها زندان در اهکليس

 يکـس  نه و بود ممکن کتاب کل نگارش نه "نگيدوپ"  اين بدون گمانم هب
 يفــدائ تيــاکثر "رســالت" انقــالب بــا مينــيب مــي کــه چــرا. وانــدخ مــي را آن
 خـط " احـداث  ،"نگهـدار  فـرخ " زعامت به و سدر  مي انيپا به) سميپوپول(

 در آرش، در نگهـدار  فـرخ  ياهـ   هگفتـ  بـه  ديـ کن نگاه. (ودش  مي آغاز "امام
 !)انسازم انحالل ضرورت و انقالب مورد

 تيـ اکثر يهـا  يسر جيگ حوش و حول کتاب نيا از صفحه ۲۰۰ از شيب
 دار آوِر تهـوع  يها يباندباز تقلبات، توده، حزب از آن هيتغذ يچگونگ و



 

 ۱۳ " هاي آرزو سفر با بال"نگاهي به 

 و يعمـوم  تزلـزالت  و واقعـه  آن اي نيا و ها انشعاب در نگهدار ي  هدست و
 !است "يمرکز تهيکم" ماتيتصم يبرخ در "عبداهللا" يمورد

 اتيجزئو   ياسالم يجمهور با يهمکار از يجد طور هب اکج چيه در او
ــدک مــين يصــحبت آن ــا. ن ــ ام ــه کــراته ب ــد ب ــا" نق  "۱زميمارکــس يدئولوژي
 يهـا   ترقابـ  و جيـ را يهـا  يسـاز  پرونـده " "هـا  يبنـد  دسته" از و ردازدپ  مي

 !است مند گله "يالتيتشک يها ممقا و پست به مربوط ناسالم

 يجـد  مـدافع  زمـان  آن در مـن  گفـتم  الًقـب  کـه  طـور  همـان  ":سديـ نو يم او
 يهـا  يبـاز  اسـت يس نيچنـ  بـا  چوجـه يه  به اما بودم توده حزب با وحدت

 ")(!نداشتم توافق يفدائ فرهنگ با گانهيب

 نيمخـالف  کردن مال لجن و يباندباز تقلب، ناجوانمردانه، يها روش به او
 ليـ له" اديـ  زنـده  مـورد  در و نـد ک  مـي  اشـاره  يالتيتشک درون نيمنتقد و

 معتقـد  کـشتگر  گـروه  کردن تيثيح يب يبرا نگهدار فرخ ديوگ  مي "يرود
 و !اسـت  "مـشکوک " شـخص  نيـ ا ميبگـوئ  اي  هيـ اعالم در ستيـ با يمـ  بود

 نظـر  مطابق هم باز ،يمرکز ي  هتيکم ياعضا از اي  هعد مخالفت رغم  علي
 دنبـال  هبـ ! داشـت  وجود آن در بودن"مشکوک" که شد ميتنظ يزيچ فرخ
 :سديـ ون  مـي  عبـداهللا  ،يمرکـز  ي  هتـ يکم در نگهـدار  باند يشاهکارها شرح

 خودم يبرا سميون  مي را سطور نيا که لحظه نيا در من نظر از موضوع"
 سـر  ليـ دل چه به و چرا که ست نيا سوال. است مطرح) ؟(!يجد طور به
 از اعتـراض  عنـوان  به الاقل اي نزدم يافشاگر به دست و نزده شورش به

 ســوال مـسلماً  کــه سـوال  نيهمــ بـا  خـودم  مــن ؟نکـردم  يريــگ کنـاره  کـار 
 اسـت  نيـ ا بدهم وانمت  مي که يجواب تنها! هستم روبرو هست زين خواننده
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) !اسـت  زميمارکس منظورش (شده وارد جانم و جسم به که يويد آن که
 بـه  کـه  يکيدئولوژيـ ا اعتقـاد  آن داشت خود ريتسخ را وجودم يسراپا و

 و ســـازمان  آن بـــدتر  همـــه زا و بـــودم  کـــرده  دايـــپ بـــاور  قـــاًيعم آن
 نچـو  هـم  م،يبـود  آن رياسـ !) ؟(مـن  امثـال  تـن  صدها که يپرست التيتشک
 بـه ) ۴۰۰ــ ۳۹۹ص(" !بـود  شـده  حائـل  تيواقع و من انيم يساتر ي  هپرد
 در“:سديـ نو يمـ !) اسـت  جالب (صفحه همان در شانيا! يجواب عجب! به
 ئـت يه تيعـضو  بـه ) ونيکـشتگر  انشعاب از پس درست (۶۱ سال لياوا
 ي  هدامنـ  کـردن  خـاموش  يبرا ها  ميترم نيا ظاهراً !ميشد انتخاب ياسيس

 ".بود گرفته صورت اعتراضات

 کيشـر  و رفتنيپـذ  و بـستن  دهـن  دم و دادن باج واقعاً؟ نه و ظاهراً چرا
 دم و شـاخ  رفتن قدرت دنبال! دارد؟ دم و شاخ شدن، "يرهبر باند" کار

 دارد؟

 گفتارهـا  ها، نشيگز اعمال، از کي هر پس در که ميرينگ فرا تا ديترد يب
 در دارد، وجـود  ينـ يمع منـافع  و هـا  شيگـرا  گوناگون، يها يريگ موضع و
. بود ميخواه و بوده يبيخودفر و بيرف ي ههانيسف يقربان همواره استيس

 در ورنـه ! اسـت  انيـ قربانايـن    از يکـ ي "عبـداهللا " م،يباشـ خيال   خوش اگر
 .است گرفته عهده هب يتيمامور نيچن "کار ميتقس" کي

 :ميبازگرد

 نيـ ا موجـود،  اسـناد  يمبنا بر که است بوده يسازمان عضو انيديحم ينق
 ياخالقـ  و کيدئولوژيـ ا ــ  ياسـ يس يهـا  ضـعف  از "يجمعبند" با سازمان

 ي  هجبهـ " يخيتـار  يهـا   تيمحـدود  و کـار  النيبـ  نيچنـ  هـم  و توده حزب
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 جـاد يا و چـپ  يخيتـار  شکـست  جبـران  اش هـدف  و آمده وجود هب "يمل
 .است بوده مستقل يجنبش

 کـه  هـا  يبنـد  جمـع  نيـ ا ي  هبـار  در يکالمـ  يپرگـوئ  همـه  آن بـا  عبداهللا اما
 !آورد ينم زبان به است، بوده هياول يرفقا يکارها نيتر اي هيپا

 نگـاه ! دانـست  هـا "اي  هتـود " کـار  "رمـوز " نوع از ديبا را "عبداهللا" هنر نيا
 رموز اصطالح به از دميوشک  مي يکنجکاو با من ":سدينو يم شانيا ديکن

 در را آن و درآورم سـر  روهـا ين يسازمانده در اي  هتود رهبران يمند توان
ــ خودمــان ســازمان درون ــگ کــار هب ــا در رم،ي ــب حيتوضــ نــهيزم ني  يشتري

 نيـ ا کاربرد از را ما نيا از شيپ يول. هدد  مين يحيتوض که ".داد خواهم
 :سديون مي غرور اب ۳۵۳ صفحه در او. است کرده مطلع "رموز"

 شرف در) ؟(!تصادفاً که ـ يالتيتشک تهيکم جلسه در شرکت يتقاضا با"
 کيـ  واقـع  در جلـسه  نيـ ا کـه  شدم متوجه جلسه طول در... بود ليتشک

 ترکمن بندر شهر التيتشک کل وستنيپ يبرا که است العاده فوق نشست
ــه ــر برنامــه ،) (!يمــصطف "چــپ جنــاح" گــروه ب  کــهرا  جــواد شــده، يزي

 حـضور  در و دميکش سوال ريز به)... (!بود خوانده کتاب کم يروشنفکر
 يدرسـت  اطـالع  جواد اقدامات ياصل مقاصد از واقع در که تهيکم ياعضا

 تنهـا  نـه  بيـ ترت نيـ ا به. کنم يخنث را او يها تالش تمامتوانستم   نداشتند
 چـپ  جنـاح  گـروه  بـه  زيـ ن تـن  کيـ  يحتـ  بلکـه  تـرکمن  بنـدر  شهر تهيکم
  "!وستينپ!) افتاده شا يمصطف(

 چــه بــود گرفتــه فــرا را اي هتــود کــار "رمــوز" موقــع آن اگــر ديــنيبب حــال
 !ردک مي
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 ادد  مـي  ليتحو محل تهيکم به را "خوانده کتاب يکم روشنفکر" آن البد[
ــرادراِن گــوِش در و ــده پاســدارش ب ــابي نخوان ــد،  کــه احتمــاالً اصــالً کت  ان

 يروهــاين خواســت يمــ ملعــون د،يــکن حــرامش نفــت تيــپ کيــ فــتگ مـي 
 ]!کند يضدانقالب ببرد وردارد را شما ي هريذخ

 خـاطرات  شـرح  در وانت  مي وفور هب ـ باشد کار رموز که ـ اه  هنمون نيااز  
 اختالفـات  محـور  کـه  است نيا جالب. کرد مالحظه "عبداهللا" احواالت و
 رفتار و خصائل در "نگهدار فرخ باند" با عبداهللا زيتما محور تر قيدق اي و

 کتـاب  نيـ ا وجود نيا با! ودش  مي خالصه اي  هتود يها منش و يالتيتشک
 يدرست جمالت اگر و است آغشته اي  هتود ي  هيروح نيهم با ته سرتا از
. اسـت  تيـ واقع پوشـاندن  و غلـط  اهداف حيتوج يبرا رفته کار به آن در

 آن ياصـل  ي  هنـد ينما کـه ( دريـ ح و تياقل يمعرف در شانيا: مثال عنوان هب
 شيبــ و کــم دريــح": سديــون مــي) دشــ مــي محــسوب يمرکــز ي هتــيمک در

 کـه  سـد ر  مـي  نظـر  به ظاهراً "داشت ها کيچر دسته با يبارز يها  تتفاو
 دو چون آمده هم کنار در يدقت يب سر از "بارز" و "شيب و کم" ِتصف دو
 را "عبـداهللا " "کـار  رمـوز " و ديکن دقت اگر اما. دارند متفاوت کامالً يمعن

 يکي خواهد يم جا نيا در او. ستين يتصادف که ديهمف  مي د،يشبا شناخته
 فـرق  نيـ ا داشـته،  فـرق  دريـ ح اما! دريح سر تو يکي بزند "تياقل" سر تو
 بـوده  بـد  شا  وضـع  چنان "تياقل" و است "شيب و کم". نبوده چندان يول
 !ودش مي بارز در،يح "شيب و کم" نيهم که

 اي  هتـود  نـوع  از هـم  يتراپـ  نيـ ا امـا  اسـت،  نوشته "يتراپ" گرچه "عبداهللا"
 ورنـه  اسـت  اسـتوار  جسارت و صداقت دقت، بر منطقاً "يتراپ" رايز ست
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. ست يجد اشکال يدارا نهيزم سه هر در يتراپ نيا يول. است جهينت يب
 سـر  يتـو  خود، يرو تمرکز و دقت يجا به: ديکن نگاه گريد ي   هنمون به
 ــ  سـازمان  هيـ اول انـشعاب  سر يتو خواهد يم جا نيا در ندز  مي آن و نيا
: ديـ وگ   مـي  ينـ يچ مقدمـه  از بعد. بزند "پور يحرمت و يدهقان اشرف رفقا"
 يتحرکــ بــا ياســيس يرهبــر از حــال هــر بــه ســازمان گــريد يازســو... "

 درسـت  "ادد  مـي  نشان واکنش مختلف مسائل به نسبت که بود برخوردار
 سـازمان  ۵۸ تابستان و بهار در ":سدينو يم) ۳۰۸ص (بعدتر صفحه چهار

ــاال از ــا ب ــا ت ــا اســتيس و مواضــع نييپ ــس در را خــود يه  و حــوادث پ
 يانــدام کوچــک، يســر بــا ســازمان. ردکــ مــي اتخــاذ يجــار يدادهايــرو

 در يقيقـا  ماننـد  يانـداز  چـشم  يبـ  بـست  بـن  در انقـالب  طوفان در بزرگ
 يهـا  کيـ چر" انشعاب که نمک  مي يادآوري. "رفت يم نيپائ و باال طوفان

  !شد ليتحم ها آن به "۵۸ بهار" در "خلق يفدائ

 يکـار  هـم  شانيـ ا يرهنمودها و ها ليتحل به است اريبس اه  هنمون نيا از
 يقالبـ  يدکترها ي  هنسخ به که ندازدا  مي يالمثل ضرب ادي مرا چون ندارم

 خيم روغن با لهيمل و لهيهل": فتندگ  مي ،بودند ها  سيدعانو هيشب شتريب که
 ."لهيطو

 هکتـ ن دو مـن  ميبرسـ  "صـحرا  تـرکمن " و گنبـد  قـسمت  هبـ  کـه   ايـن  از قبل
 نيــا يهــا يبنــد جمــع و هــا کتــاب و ("عبــداهللا" مــورد در ديــبا را ياساســ

ــيچن ــا آن و ميبگــو) ين ــداهللا" ســت اني  يجمهــور" بانيپــشت هــا لســا "عب
 بــه پاســداران کــردن مــسلح "و "امــام خــط" ســاختن در و بــوده "ياســالم
 فـرخ " کنـار  در جنـبش  يوردهاآ دست ي  هيکل سرکوب و" نيسنگ سالح
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 را "ارتجـاع " جانب انقالب وقوع با که نانيا! است داشته قرار "نگهدارها
 بردنـد  حانـه يوق ي  هحمل خواه يترق و يانقالب يروهاين ي  هيکل به و گرفتند

 چـشم  بودنـد  قـدرت  يپـ  در چـون  امـا  دند،يد  مي را اتيجنا شان چشم با
) زميمارکـس  (مـن  يدئولوژيـ ا از ِاشـکال  کـه  درآمـده  حـاال  ستند،ب  مي فرو
 !يگريد يدئولوژيا هر اي و بوده

 بـودن  ستيـ مارکس ايـ  يولوژئديـ ا داشـتن  از اشـکال : گفت شانيا به ديبا
 ،سـت ا يوجـدان  مـسئله . نـدارد  ربـط  زميمارکـس  و يدئولوژيـ ا به  و ستين

 هـر  انـدام  بر لرزهکه   (يهولناک اتيجنا شاهد ها  لسا است ممکن چطور
 م؟يبدان تکارانيجنا "متحد" را خودمان اما ميباش) ندازدا مي يفيشر انسان

 اخـالق  و بيپرنـس  نوع هر نداشتن ست،ين شما مشکل يدئولوژيا داشتن
 ۲!شماست امثال مشکل وجدان اي

 بودنـد؟  "يدئولوژيـ ا" فاقد ستادند،يا ،"ارتجاع" نيا مقابل که يکسان مگر
 تيـ تثب يبـرا  اش ورشيـ  و ارتجـاع  آمـدن  يعنـ ي تيـ واقع نيا خود مگر و

 کـه  يياهـ    هگـرو  و هـا  سـازمان  در متعـدد  يهـا  انـشعاب  بـه  خود تيحاکم
 وجـود  انيـ م نيـ ا يزيـ چ چـه  نـشد؟  منجر بودند "يدئولوژيا" کي يدارا
 ايـ  روهـا ين اتحاد و ها يريگ سمت مشترک "يدئولوژيا" رغم  علي که دارد

ــشعاب ــاً عبــداهللا! ود؟شــ مــي باعــث را روهــاين ان ــا وارد مطلق  موضــوع ني
 هـد د  مي حيترج او مجموع در و ندک  مي هم يدراز زبان تازه و. ودش  مين

 بــا اش يهمکــار و هولنــاک اشــتباهات تــا! انــد هکــرد اشــتباه همــه ديــبگو
 !شود گم غبار و خاک و گرد نيا در ارتجاع
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 سـازمان،  نقـد  در) سـابق  يهـا  چـپ  از ياريبـس  و ("عبـداهللا ": دوم ي  هنکت
 نـوع  نيـ ا مـن  نظـر  بـه . ننـد ک  مـي  طرحم را قدرت ريتسخ ياستراتژ فقدان
 فرهنـگ  تـسلط  با اساساً که ست ينگاه قدرت ريتسخ به شيگرا اي نگاه
 يفـدائ  يهـا  کيـ چر سـازمان  طرفـداران  ي هلـ يمخ وارد انقـالب  و اي  هتود

 سـازمان  در آن از شيپـ  نمکـ   مـي  فکـر  مـن  و شـده ) ژهيـ و هبـ  (رانيـ ا خلق
 يمحلـ  مهـم  ليـ دل دو بـه  قدرت ريتسخ ي  همسئل خلق يفدائ يها کيچر

 نـه  م،يبـود  قـدرت  هيـ عل مـا  يعني. قدرت به ما نگاه ليدل به کي. نداشت
 بـاور  "نيپـائ  از يدمکراسـ " بـه  اساسـاً  ما که  اين دوم قدرت، ريتسخ يبرا

ــت ــوالن را تحــوالت و ميداش ــدت يط ــي م ــد م ــ. ميدي ــ هب ــت نيهم ــا جه  م
 کـه  يزميآنارشـ . ميداشـت  يدل هم "زميآنارش" با که ميبود يئها  تسيمارکس

 يهـا  حرف يگ هيپا يب شدن روشن يبرا ستين بد اتفاقاً. بود قدرت هيعل
 ومقـام  پـست  اشـغال  يبـرا  ناسـالم  يها   ترقاب ،"ها يباندباز" که "عبداهللا"
 نيـ ا شيدايـ پ و وجـود  کـه  کـنم  يادآوري. اندد مي اي  هتود اي  هفتن را "...و

 نگـاه  نيهم زا و انقالب از پس درست "يفدائ فرهنگ با گانهيب" خصائل
 يهـا  يبانـدباز  و ها  ترقاب آن موجب که (است مقام و پست و قدرت به

ــرم ــي آور شـ ــ مـ ــا.) ودشـ ــته در مـ ــز گذشـ ــ هرگـ ــائيچ نيچنـ  در را يزهـ
 ي  هتـ يکم ياعـضا  شتريـ ب ظـاهراً  کـه   ايـن  گـر يد و. مايـ   هديند مان التيتشک
 گرچـه  مينـدار  يکـار  شيهـا  ينفـوذ  بـه ! (انـد   هبـود  يفدائ تياکثر يمرکز
 بافتـه  جـدا  ي  هتافتـ  را خـودش  هـوده يب انيديـ حم ينق!) بود اديز شاننفوذ
! زد نهيسـ  "امـام  خـط " در هـم  و بـود  "يفدائ" که ودش  مين! ندک  مي يمعرف

 يعلـ  نمـاز  هـم  و خـورد  را هيـ معاو آش هـم  ودشـ   مـي ن ها مسلمان قول هب(
 انـصراف  يالتيکارتـشک  از ۶۹ سـال  اواخـر  در" است نوشته تازه!) خواند
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 آرزو" دنبـال  بعـد  امـد ين در يزيـ چ اگـر  ودشـ   مـي  چـه  نديبب تا .است داده
 هـرزه  سـگ  نيا \ را ما کشاند سو هر به چند آرزو" برود يگريد ي"ها

 )صائب ("را؟ ما دواند چند مرش

 صحرا ترکمن و گنبد مورد در اما و

 بـا  يخـصومت  ايـ  يحـساب  خـرده  نـوع  چيه من که ميبگو زيچ هر از شيپ
 يميقـد  يرفقـا  بـا  کـه   ايـن  و زنـدانش  خاطر هب ورم  و ندا  نداشته "عبداهللا"

 او از کتـاب  نيهم جز به ،يبد زيچ چيه و بودم قائل احترام شيبرا بوده
 ۳.ام هديند

 زيچ نه و داشته حضور آن در نه که شده يمسائل وارد "عبداهللا" متاسفانه
 يمـسائل  از مـن  ":سديـ ون مـي  خودش. دارد يتخصص نه و اندد  مي يچندان

 "نـدارم  اطـالع  گذشـت  شـوراها  سـتاد  و گنبـد  در کوتـاه  زمـان  آن در که
 صـحرا  ترکمن و گنبد باره در ياريبس صفحات ،نيا برغم اما) ۲۵۶ص(
 و ندارد صحت اي که نوشته يمطالب من مورد در ژهيو هب !است کرده اهيس
 !است شبهه القاء يبرا اي

 وسـته يپ مانسـاز  بـه  است هفته چند تازه که **۴"انيديحم ينق" از عبداهللا
 در مـن  و اسـت  بوده گنبد مسئول شانيا انگار که ندک  مي صحبت يطور

 به! گنبد مسئول شدم مرتبه کي جنگ و ارتباط قطع اثر بر شانيا ابيغ
 وجـود  کـه  ندز  مي يالتيتشک ساختار ينوع اختراع به دست خاطر نيهم

 يمعرفــ "ياجرائــ امــور و يتــيامن مــسئول" را مــن مــثالً! نداشــته يخــارج
 زمـان  آن در مـا  کـه  کـنم  عـرض  ديـ با خواننـدگان  اطـالع  جهـت . ندک  يم
 حـزب  در هـا  شـغل  نيـ ا حتمـاً  و مينداشـت  "ياجرائ امور و يتيامن مسئول"
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 مـسئول  گـاه  و ميداشت يالتيتشک مسئول ما! داشته وجود تياکثر و توده
 مـسئول  يالتيتـشک  مـسئول  يمـوارد  در کـه  چـرا  گـاه  ميوگـ   مـي ! ياسيس
. نبـود  يمـستقل  ِتيمـسئول  ياسـ يس مـسئول  جهت نيهم هب. بود زين ياسيس

 يمطلبـ  ايـ  هيـ اعالم نوشتن گاه و کيتئور امور و ها  ثبح کارش که چرا
 و. بــود يالتيتــشک نيمــسئول يهــا تيمــسئول جــزء هــم يتــيامن امــور. بــود

 انيـ م بـه  را ديـ مج يپـا  يمبهمـ  طـور  هبـ  زيآم"رمز" زبان همان با "عبداهللا"
 تيمـسئول  همـان  کـه  (سـپرده  تيمسئول شانيا به ديمج انگار که شدک  مي

 کـرده  جاديا يابهام نيچن ديمج نمک  مين فکر من!) باشد مازندران و گنبد
 شـان ا  يدانـشمند  ي  ههمـ  بـا  "ژهيـ و" ياعـضا  اننـد د  مـي  همـه  که چرا. باشد

ــد مجبــور  هــايکادر تيمــسئول تحــت و ننــديبب يالتيتــشک آمــوزش بودن
 وانـست ت  مـي ن "ينقـ " کـه  اسـت  روشـن  يليخ جهت نيهم هب. بودند يميقد

 اسـت  نيـ ا مهم. ستين مهم ها نيا هررو هب. باشد يميقد کادر کي مسئول
 و او چـون  هـم  يهائ تيمسئول يب امثال به فتهيش جان هزاران تيمسئول که

 .آوردند در ناکجاآباد از سر و شد سپرده نگهدار فرخ

 !است چيه تيواقع نيا مقابل در "عبداهللا" يها يسر تو

 تصورات يرو از همه و است برده اسم من از بار نيچند "عبداهللا" ،يبار
 عمــل و اقــدام کــه يجــائ آن امــا ،اي هتــود "رمــز" زبــان همــان بــا و يذهنــ

 :آورد ينم زبان به مرا اسم سرزده، من از مشخص

 نيـ ا. دارد مـستقل  يموضـع  سـازمان  کـه  ميديـ الب  مـي  خـود  هبـ  هـا   لسـا  ما"
 سـازمان  از رانيـ ا ملت يعموم افکار تقضاو. بود يريانکارناپذ قتيحق
 از يکـ ي سـازمان  موضـع  نيا واقع در. بود نيهم خلق يفدائ يها کيچر
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 يکي که گفت وانت  مي. دش  مي محسوب آن يتيثيح و يارزش يها  يژگيو
 نيـ ا بـه  زيـ ن گنبـد  هـواداران . بـود  نيهم.. .و اعضاء اعتماد عمده وجوه از

 بـاره  نيـ ا در مـن  کـه  يهائجـستجو  و هـا  پرسـش  در. بودند مجهز هيروح
 در مـن  بـا  را يتوجه جالب ي  هنکت ستاد گذار هيپا دوستان از يکي داشتم

 بـه  کننـده  مراجعـه  يهـا   نتـرکم  يانبـوه  انيـ م از گفت يو. گذاشت انيم
 و کمـک  بـر  يمبن ياميپ حامل مرز يسو ازآن که ردک  مي ادعا يکي ستاد

ــزوم درصــورت ــاه ل ــغ و دادن پن ــسئوالن. اســت رهي ــه) ؟(!ســتاد م  قاطعان
 اوال ".نـدارد  مـرز  يسـو  آن دخالـت  بـه  يازيـ ن چيه گفتند داده رد جواب

 بـار  نيچنـد  کـه . دارد اسـم  مسئول نيا اًيثان بوده، مسئول نبوده مسئوالن
 "رموز" معجزات! رد؟ب  مين اسم چرا جا نيا در. شده برده اسم او از جا يب

 اديـ  يعـال  را کـار  نيـ ا باشـد  اموختـه ين چيـز   چيهـ  ينقـ ! است اي  هتود کار
 عبـاس " عنـوان  تحـت  يتيهـو  يبـ  شـخص  از يگـر يد يجـا  در او! گرفته
 ردنـد، ک  مـي  امتنـاع  رفقـا  که يمرز ياه  هپاسگا سالح خلع يبرا "يهاشم
 )يمعن به نقل(“!روم يم خودم که.. .ود،ش مي طلبواد خود

 .است ساده بودنش هيپا يب اثبات هک ست ييها دروغ آن از هم نيا

 تــرکمن يرفقــا يشتازيــپ و شــوق و شــور کــه ميبــدان اســت يکــاف فقــط
 مــن از هــا آن يشــنو حــرف و محبــت نيچنــ هــم و شتريــب مــن از همــواره

 و سـرعت  کاسـتن  عامـل  شهيهم من جهت نيهم هب و است بوده اندازه يب
 ميبگـو  مـن  کـه   اين به ازين و ديتهد لذا. ام  هبود آنان يها  يتندرو و شتاب

 .ست اي هيپا يب حرف "روم يم خودم"
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 شـده  ليتبد "قهرمان" به "يهاشم عباس" که  اين از "عبداهللا" حال نيع در
 نعـل  بـه  يکي ي  هويش به چنان هم و تاب و آب با و ندک  مي صحبت است

 "قهرمـان " نيـ ا سـر  پـشت  و. رديـ گ  مـي  يپ را خود کار رموز خيم به يکي
 نجـا يا در کـه   ايـن  "ميداشت فاصله مان تيمسئولبا   ها فرسنگ ما": ديوگ  مي
 منظـورش . اسـت  شانيـ ا کـار  "رمـوز " از باز ،برد يم کار به جمع ي  هغيص
 ابداً من! کند ينفس شکسته که  اين نه است، منفرد طور هب "يهاشم عباس"

 خـواهم  يمـ  ام  هبـود  راديـ ا و بيع يب و صالح ميبگو که ندارم را نيا قصد
 "يهاشـم  عبـاس " يجـا  بـه  خودش اگر. دارد مشکل "عبداهللا" آقا ميبگو
 زهـا يچ نيـ ا کـه   اين گريد و دش  مي خوشحال حتماً و نداشت يراديا بود،

ــابع ــل ت ــيمع عوام ــستند ين ــه ه ــاه ک ــدان گ ــم چن ــچيپ ه ــصول و دهي  مح
 قيـ رف بـا  (ماندنـد  گنبـد  در يسـاعت  چنـد  شانيـ ا مـثالً ! ستنديـ ن "توهمات"

 خـودش  ي  هنوشت طبق و. برگشتند يسار زادگاهشان به بعد و) مهرنوش
.. .امسال م،يبود دور خانواده از زندان در که يسال چند زا بعد" که رفتند

 گنبد در ميديشن که ميردک مي برگزار گرم يطيمح در و خانواده با را ديع
 ".ست يخبرهائ

 کنار در ماندم جا همان من اما. نبودم خانه در را ديع ها  لسا هم من البته
 امـا  واب،رختخـ  يب و فرش يب و سرد يها  قاطا همان يتو ترکمن يرفقا

 چـه  ميوابخ  مي کجا ميديهمف  مين که محبت و کارمان به عشق از سرشار
 بـه  مـن  يعـ يطب عالقـه  نيهمـ  نمک  مي فکر من! ميپوش يم چه و ميورخ  مي

 ها آن با يآشنائ از من يخشنود احساس و ترکمن يرفقا کنار در بودن
ــه ــا آدم ک ــر يه ــازن و فيش ــا ن،ين ــوش ب ــايز و ه ــد ب ــث بودن ــاديا باع  ج

 .شد ما نيب قيعم يهاونديپ
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 بـه  دهيـ نام شـدن  "قهرمـان " را آن ينق که من به ها آن ي  هژيو ي  هعالق يول
 مـن  "يسـخنران " اسـت  جمله آن از. رددگ  ميبر يگريد مشخص يزهايچ
 و شـد  کـشته  پاسـداران  ي  هگلولـ  بـا  "فـروش  گاريسـ  پـسر " که يهنگام هب

 العمـل  عکـس  خواهـان  و آوردنـد  هجـوم  ستاد به برآشفته مردم از يانبوه
 .بودند ما ديشد

 دارد ميـ رژ کـه   ايـن  و گفـتم  جنگ خطر از شانيا يبرا يسرد خون با من
 مخـالف  مـا  و اسـت  جنـگ  ليـ تحم خواهان او. ندک  مي جنگ به کيتحر
 را اش  نمکـا  و زمـان  فيحر که شد يجنگ وارد دينبا نيچن هم و ميجنگ

 جهـد  و دجـ  بـا  حـال  نيعـ  در کـه  دنـد يد   مـي  ها آن اما. است کرده نييتع
 .ميردک مي آماده و مسلح را ها آن

 :بود افتاده هم يگريد اتفاق نيهمچن

 تـرکمن  يسراسر يشوراها اجالس" ترک از پس نيا از شيپ روز چند
 گنبـد  بـه  شـهر  پزشـکان  از يکـ ي همـراه  شـب  مـه ين ا،يـ تاتارعل در "صحرا

. ميدستايا ما. دادند ستيا ما به پاسداران شهر ي  هدرواز دم. ميشتگ  ميباز
ــن از ــ خواســتند م ــد يبازرســ را فميک ــک. کنن ــاز را في ــردم ب ــسل ک  مسل

 مـن  گفـتم  مـن  و دنديپرسـ  تعجـب  بـا ! بـود  آن در) ۵ ــ  يپـ  ــ  ِام (کوچک
 از لحظـات  نيهمـ  در. کردنـد  روانـه  را دکتـر . هـستم  خلق يفدائ کيچر
 در مـن  و کردنـد  فـرار  پاسداران تمام. گشودند رگبار ما يسو هب يکيتار

 شـدم،  پيـ ج سـوار  خـم  پـشت . مانـدم  تنهـا  پاسداران "وبازر پيج" کنار
 کـردم  اشاره دست با. دادند ستيا واريد پشت از پاسداران زدم، استارت

 شـدند  سوار. بود نشده قطع کامالً رگبارها هنوز. شوند سوار زدم صدا و
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 کـه  تـه يکم بـه . کردند ام  يراهنمائ تهيکم تا ها آن و راندم شهر يسو من و
 آشـنا  تـه يکم مـسئول  عنـوان  بـه  يگنبـد  ي  هزاد نانوا "يوروزن" با ميديرس

 ام مسلسل که خواست من از ينوروز. دادند ماجرا شرح پاسداران. شدم
 يفـدائ  يهـا  کيـ چر سـازمان  عضو من گفتم او به. بدهم تهيکم ليتحو را

. ديريبگ تماس تلفن نيا با است يعلن يسازمان ما سازمان و هستم خلق
 فاطمـه  قيـ رف. گـرفتم  تمـاس  تهـران  سـتاد  بـا  و تمبرداشـ  را يگوش خودم
ــه مــرا او. برداشــت را يگوشــ ــام ب  امــا، گنبــد در ناخت،شــ مــي "هاشــم" ن

 "يهاشــم عبــاس" را خــودم فاطمــه بــه. انــستد مــين او و بــودم "عبــاس"
 کـه  ديـ بگوئ گنبـد  ي  هتـ يکم مسئول ينوروز يآقا به گفتم و کردم يمعرف
 !هستم سازمان ي هندينما من

. ميريـ بگ تمـاس  امـام  ي  هتيکم با ديبا که آمد در ينوروز تلفن نيا از بعد
 و گرفـت  تمـاس  تهـران  در امـام  ي  هتـ يکم با ظاهراً و رفت پشت اطاق به

 نيچنــد حــضور در (او بــه "ديــنگهدار را شانيــا ســالح انــد هگفتــ ":گفــت
) ردنـد ک  مـي  تماشـا  تعجـب  بـا  مـرا  و بودنـد  زده حلقـه  اتاق در که پاسدار
 نيــا و ستيـ ن ممکــن مـن  سـالح  خلــع و هـستم  کيـ چر کيــ مـن  گفـتم، 

 نارنجـک  بعـد  و يکمـر  سـالح  اول باشـد  وانـد ت  مي خلق دشمن خواست
 را آن اگـر  گفـتم  آنـان  بـه  سـرد  خون اما افتادند وحشت به همه که دميکش
 کـنم  چنان شما با و کنم نگاه شما به دشمن چشم به مجبورم دينده پس
 شـان  وحـشت  تـا  گذاشـتم  زيـ م يرو را نارنجـک  و سـالح ! دشـمن  بـا  که
 اهکليسـ  از خلـق  يفـدائ  يهـا  کيـ چر ما که کردم غاتيتبل آنگاه. زديبر

 دنبـال  اسـت  شـده  انقـالب  کـه  حاال و بوده چه مان اهداف م،اي  هکرد آغاز
 .ميهست چه
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 فيتکل کسب و رميبگ تماس تهران با دوباره ديبده اجازه گفت ينوروز
ــديبگ ديــايب فــردا داريــد، نگهرا شــان اســلحه امــشب انــد هگفتــ": بکــنم  ".رن

ــسئول ــن نيم ــک! ستندي ــش را دوم نارنج ــ و دميک ــرم از را انورميس  در کم
 در شهيـ هم را انوريسـ  نيـ ا مـا  شـاه  زمـان  گفـتم  و دادم شان نشان. آوردم
. گذاشـت  ديـ با قـرار  از اما. ميذارگ  مين است يمدت. ميذاشتگ  مي مان دهان

 نفـس  انگـار . پـرداختم  ديـ هدت و غيـ تبل بـه  و گذاشـتم  دهانم در را انوريس
 .بود مطلق سکوت. دمآ ينم در شان کدام چيه

 مـه ين از هـا   تسـاع  سـرانجام  و. گرفـت  تمـاس  تهـران  با ظاهراً "ينوروز"
 را ام  لمسلـس  کـه  يحـال  در پاسـدار،  چنـد  و خودش اتفاق به گذشته شب
 ستيا ما يرفقا بار نيا ستاد يکينزد در. رساندند ستاد به مرا دادند پس
! داشـت  "يآهنگـ  هم" يتقاضا هم باز ينوروز و شدم ادهيپ من! ادندد مي
 تحـت  هـا  آن انيـ م از يحتـ  و نبودنـد  حيوقـ  بعـدتر  مثل پاسداران موقع آن
 و مهمــات و ســالح بعــداً کــه شــدند مــا هــوادار نفــر ســه مــن رفتــار ريتــاث

 .رساندند يم ما به اطالعات

 تظـاهرات  کيـ  تـدارک  افتـاد،  اتفـاق  آنجـا  در کـه  يگـر يد مهـم  موضوع
 ســتاد" و. بــود "نــه ايــ يآر ياســالم يجمهــور" "رفرانــدوم" هيــعل عيوســ

 بـر  را اش"نـه " پاسـخ  صـحرا  تـرکمن  سراسر در "صحرا ترکمن يشوراها
 را خــود ي"نــه" تظــاهرات نيــا در کــه بــود قــرار و نوشــته وارهــايد و در
 ــ  ميـ رژ هجـوم  ليـ دال نيتـر   ياصـل  از يکي. کند اديفر ابانيخ در صدا هم
 نيهمــ ـــ تــرکمن خلــق هيــعل ارتــش و گــريد يشــهرها اهللا حــزب جيبــس

 از شيپـ  که يخلق البته. بود ترکمن خلق يسراسر و پارچه کي واکنش
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 سلب از تيمالک سلب اي (ـ مالکان بزرگ امالک ي  همصادر به دست آن
 شـهرها  ي  ههمـ  در سـازمان  اسـت يس ورنـه . اسـت  زده) کننـدگان  تيمالک
 تيجمع آمدن و شدند نصب پالکاردها که "مرفراندو" روز در. بود نيهم

) ارتش و اهللا حزب (مسلح يروهاين ي  هليوس هب تظاهرات محل شد، آغاز
ــ ــدر هب ــره جيت ــد محاص ــا و ش ــواع ب ــالح ان ــا س ــه ه ــ از ک ــر شيپ ــام ب  ب

 قـرار  حمله مورد را تيجمع بود شده دهيد تدارک مشرف يها  نساختما
. دهـم  قرار هجوم نيا انيجر در را تهران تا رفتم ستاد به فوراً من. دادند
 سـتاد  بـه  يراندازيت بالفاصله بود، اندک ستاد تا تظاهرات محل ي  هفاصل

 .شد شروع آن ي همحاصر و

 "!نداشـتم  خبـر  تهـران  يرفقـا  بـا  هاشـم  تمـاس  از مـن " ديوگ  مي "عبداهللا"
 نيــا امــا. نداشــتم خارانــدن ســر فرصــت روزهــا آن در. ديــوگ مــي راســت
 را اش مقام يعال رهبران يها"رهنمود" که هدد  مي اننش عبداهللا به تماس
 .نگرفتم گوش به که بهتر همان

 تمـاس  تهـران  سـتاد  بـا  بـودم  گلولـه  آتش ريز که يحال در بار نياول يبرا
 ارتباطـات  مـسئول  فاطمـه  قيـ رف دهـم  قـرار  انيـ جر در را ها آن تا گرفتم
 آنجـا  يکـس  کردنـد،  حملـه  سـتاد  بـه  گفتم. برداشت را يگوش تهران ستاد

 حملـه  ستاد به گفتم. کرد رد او به را يگوش نجاستيا فرخ گفت هست؟
) دشـ   مـي  رد گوشـم  و سـر  يمتـر يليم چنـد  از اهـ   هگلول (،ينوش  مي کردند
 اهـ   هشيـ ش و شد قطع تلفن "!نيبد جواب هم شما" گفت يتامل چيه بدون

 ذهـن عمـل و     در کـه  آنچـه  و صحنه نيا از ديبا واقعاً! ختير يم سرم بر
 ۵!ساخت لميف گذشت من
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 چنـد  فـوراً . مينـداد  پاسـخ  شـان  آتش به نگهدار فرخ "شيفرما" خالف بر
 هيهمـسا  واريـ د از دهيـ ورز يهـا   مآد همـراه  ميداشـت  ستاد درکه   را سالح

 از يزيــچ مــا نــدادن پاســخ و دشــ مــين قطــع هــا آن آتــش. ميکــرد خــارج
 يصـدا  با يقيرف و بودند آمده در پشت تا. استک  مين ها آن يگر يوحش
 شان گوش "دينکن يراندازيت" ،"مينک  مين کيشل" ما که ردک  مي اديفر بلند

 قيـ رف آن و نکردنـد  سـوراخ  سـوراخ  را سـاختمان  درب تا. نبود بدهکار
 خارج ستاد از که خواستند ما از. نشد قطع رگبارشان نکرد، باز را درب

 .ميشو

 کـودک  از (ميبـود  نفـر  دو و صـد ! بودند کرده آماده قبل از اتوبوس چند
 را مـن  و ها  ستوبوا سوار را نفر کي و صد) ساله ۸۲ مرد تا ساله هشت
 بـه  مـرا  بردنـد،  نـوده  پادگـان  بـه  را هـا  آن کـرده  يشهربان پيج کي سوار

 انگـار  بـود؟  نيهمـ  تـان "يآهنگـ  هـم " گفتم دميد که را ينوروز! يشهربان
 !زد گمش گريد و! است خارج من دست از گفت بکشد خجالت

 يروهــاين بــودن اي هرحرفــيغ و ينظمــ يبــ. بــود يبــيغر يبلبــشو شــهر در
 آوردن اش  نيتر جالب. ذاشتگ  مي شينما به را يبيعج ياه  هصحن مسلح

 درب اي  هافـ يوق نکـرده  اتـو  يها  سلبا با که بود مخلوع "يشهربان سيرئ"
 خلـع  يگـوئ  اش  هفـ يوظ نياولـ ! بـود  آمـده  اش سابق پست سِر به داغان، و

 و نارنجـک  بـه  و دارم هـم  يکمـر  سـالح  انـست د  مـي ن اما! بود من سالح
 سالح دوباره او و بودند گفته او به پاسدارانبعداً  احتماالً. مجهزم انوريس

 ۶.خواست مرا يکمر

 ۷.دش مين قطع ربارهايت يصدا و بود افتهي يتر گسترده ي هدامن جنگ
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 کـه  آمدند من سراغ بهها    آن ۸.بود آمده تهران از يئتيه روز همان يفردا
 قطـــع را جنـــگ يوانتـــ مـــي کـــه يتـــوئ فقـــط" ؟!يتـــوئ يهاشـــم عبـــاس

 کــه يکــس اوالً گفــتم "!بــده بــس آتــش و کــن صــادر اي هيــاعالم"..."يکنــ
 در مــن اًيــثان. کنــد اعــالم بــس آتــش هــم خــودش انداختــه راه را جنــگ

 از و دارد اعتبــار آنجــا از مياهــ هيــاعالم و هــستم يهاشــم عبــاس "ســتاد"
ــان ــالم روز هم ــصا اع ــذا باعت ــدود يغ ــردم نامح ــه ک ــر ک ــان اگ  آزادم

 يآدمـ  دفعـات  بـه . ديـ ببر) نفر کي و صد (گرانيد شيپ هم مرا د،ينک  مين
 از مرکــب ئــتيه کيــ بعــد و ۹)يارســنجان نــام بــه (ديــلول يمــ جــا آن کــه

 تيشخــص چنــد و ينظــام يروهــاين ي هفرمانــد بازرگــان، دولــت ياعــضا
 و "کـن  اعالم بس آتش و بده هياعالم" که آمدند من شيپ گر،يد ياسيس
 ".ديـ بده بـس  آتـش  شـهر  در ديـ بردار بلنـدگو  يشـهربان  سيرئـ " همراه اي

 ريدستگ. دارند اعتبار مياه  هياعالم شوراها ستاد از من«. بود همان جواب
 خـواهم  اعـالم  "بـس  آتـش " سـتاد  محل از فوراً من. ديکن آزاد را شدگان

 همـان ! نباشـد  نـگ ج هم و شود ليتعط ستاد هم واستندخ  مي ها آن ».کرد
 ريدسـتگ  تـرکمن  رزمنـدگان  ي  هليوس هب "يشهربان سيرئ" بعد روز اي روز
 ! شد

 ميکنـ  آزاد را يشـهربان  سيرئ که گرفت تماس من با يتلفن "ميرح حاج"
 انداختـه  را هـا  تـرکمن  هيـ عل ميرژ که نابرابر جنگ در! نه گفتم من نه؟ اي

ــود ــي ب ــس رغــم عل ــزاران جيب ــن ه ــسلح يروي ــ م ــيغ و اي هحرف  ،اي هرحرف
 بـا  و گذاشتند شينما به شيخو از يبيغر يسلحشور ترکمن رزمندگان

 يروهـا ين از يبخـش  بودنـد،  برخـوردار  يجنگـ  محـدود  امکانات از که آن
 در فقـط . ۱۰کردنـد  کالفـه  را مانـده  يبـاق  و داده يفـرار  را يجيبس مسلح
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 ياعزامـ  ئـت يه و شد واداشته ينينش عقب به ميرژ که بود يصورت نيچن
 .شود برقرار بس آتش و کند مداخله توانست

ــد روز ــا بع ــا ب ــم در پ ــاج ياني ــتيه و توم ــ ئ ــت ياعزام ــم و دول ــ ه  نيچن
 گـر يد نفـر  کي و صد با و شدم منتقل نوده پادگان به من "غذا اعتصاب"

 !ميبود "گروگان" نوده پادگاِن مسجد در

 مـذاکره  ئـت يه در هـا   نتـرکم  ي  هندينما و رابط عنوان به (توماج ادي زنده
 بـا  و ردکـ  مـي  منتقـل  را جنگ اخبار و دز  مي سر ما به مرتب) صلح يبرا
 بـا  پادگـان  آن افـسر  و سـرباز  نيچند زمان همان. ميردک  مي مشورت هم
 در جملـه  از و مايـ   هآمـاد  ما ديبخواه ما از يکار هر که گرفتند تماس ما

 مـن  پادگـان،  سـالح  خلـع  يبـرا  الزم اطالعـات  و اسلحه گذاشتن ارياخت
 ضـرر  بـه  هـم  و نبود الزم طيشرا آن در هم که چرا ادمد  مي يمنف جواب

 يکـ ي نيچن هم. نبودم مطمئن هم رابطه کامل صحت از و. دش  مي تمام ما
ــپ تهــران ينظــام يروهــاين از ــود فرســتاده امي  بخواهــد هاشــم اگــر کــه" ب

 محــل بــه نــوده پادگــان از را او کــوپتريهل اســکادران کيــبــا  ميوانتــ مــي
 .رفتمينپذ نانياطم وجود با هم را نيا ".ميکن تقلمن يگريد

 جـا  آن مـشخص  اوضـاع  از اي  هنانـ يب واقـع  يابيارز من که نستيا قتيحق
 هـم  روز يهاداديـ رو از و دميـ د  مـي ن ياقـدامات  نيچنـ  بـه  يازيـ ن و داشتم
 نيهم در! آوردند ميبرا را پنج ي  هشمار کار ي  هروزنام يحت. بودم باخبر
 محـل  بـه  آمدنـد  ياللهـ  حـزب  چنـد  بـا  پالک دونب بوس ينيم ود روزها
 دو آن در نفـر  دو و صـد  گرچـه  ،"!ميبـرو  ديشو سوار" که پادگان مسجد

 خبـر  مـا  و ديشـو  سوار که داشتند اصرار اما. رفتگ  مين يجا بوس ينيم
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 شيجـا  از کـس  چيهـ  مـن  ي   هيتوص به بنا! ستيچ شان برنامه که ميداشت
 مـا  از اصـرار  هـا  آن از چـه  هـر . مينشـست  نيزمـ  يرو همه و نخورد تکان

 شـما  از تـا  سـه  دو بـا  فقـط  ما بخدا" گفت ها آن از يکي که  اين تا دنينشن
 حتمـاً  يگرامـ  ادشيـ  "!هـستن  شـما  يتو ستيکمون تا سه دو! ميدار کار
 منبــر يرو روز هــر! بــود هــا آن از يکــي هــم انيــرودگر لياســماع قيــرف

 مـسائل  و داستانها شا يمازندران نيريش زبان با چقدر و رفت يم مسجد
! آموزنـده  جمـع  يبـرا  هم و بود دار خنده هم که ردک  مي مطرح را جالب

 "دوسـت  قيـ رف محـسن ") شـد  اعـدام  و ريدسـتگ  ۶۱ سـال  در قيـ رف نيـ ا(
 نيـ ا از بعـد  ايـ  حادثـه  نيـ ا از قبـل  روز) معـروف  اردريـ ليم يمولت نيهم(

 رونيــب در کــه (انــداخت مــا بــه ينگــاه دور از و آمــد پادگــان بــه حادثــه
 شـروع  و پادگان درختان يال رفتند همراهانش با و) ميبود جمع مسجد
 !خواندن نماز به کردند

 نتوانــستند ســرعت بــه گرچـه  "ميســر مــي را حسابـشان " بــود گفتــه او هـم 
ــد يکــار ــا بکنن ــاکثر" کــه بعــداً ام ــانياطم و آرامــش "تي  نيگزيجــا را ن

ــالب و يشــلوغ" ــرد "انق ــا ک ــاج، رفق ــوم، توم  را ياحــدو ،يجرجــان مخت
 و کـشتند  را هـا  آن بـسته  يهـا   تدس با اي  هناجوانمردان شکل هب و ريدستگ

  ! انداختند يپل ريزدر 
 خلـق  ياريهوشـ  و شيسـتا  قابـل  يرزمندگ با ترکمن اول جنگ هررو هب

 :ترکمن

 ضدانقالب يرهبر انسجام يتوانائ عدم ـ
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 تيـ حاکم در کـه  دمکـرات  بـرال يل يروهـا ين يمقطعـ  اسـت يس و يدلـ  هم ـ
 صلح ئتيه به ها آن کمک و بودند کيشر

 صـد  و شـد  داده پس باز "شوراها ستاد" افت،ي انيپا ترکمن خلق نفع به
ــدان نفــر دو و ــه و شــده آزاد ســالم يهمگــ) گروگــان (يزن  ســتاد محــل ب

 .ميردگ مي باز شوراها

 نيبـ  در. ردک  مي يهمراه اي  هجداگان شکل هب مرا توماج، بازگشت نيا در
) چند (قاتل يهاشم عباس" بود نوشته آن بر که داد اننش را يواريد راه

 يوقتـ  مـن  چـون . (ستيـ ن ادميـ  تعداشـان  "گـردد  ديبا اعدام پاسدار برادر
 "ميکنـ  ات اعـدام  مـت يبر يمـ  ميدار" گفت توماج و!!) مردمش  مين شتمک  مي
 بعـد  يقيدقـا  و ميديـ خند يمـ  دو هـر . ميبود يارتش خودرو کي برفراز ما

 رزمنـده  ارانيـ  مهـرِ  پـر  دسـتانِ  و آغوش در "هاشورا ستاد" درب يجلو
 يشـاد  کـه  هـا   نتـرکم  انبـوه  نيچن هم و ميبود دور هم از روز نيچند که

ــه. ميگــرفت قــرار ريــنظ يبــ محبــت و اســتقبال مــورد ردنــدک مــي  همــه آن ب
 .رستمف مي درود محبت و تيميصم

  
 

 :ها نوشت پي

 يدئولوژيا زميمارکس ،مدرن يها تسيمارکس ي ههم و مارکس خود ي هگفت به ـ ۱
 شيخو مذهب را آن و کرده يدئولوژيا را آن ها تسينياستال شما. نبوده و ستين

 .ديبود ساخته
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 ي هتيکم" در نگهدار فرخ شدن "انتخاب" يبرا که است کرده افشا "عبداهللا" ـ ۲
 آراء از جمله از و کرده تقلب آراء در فتاپور ماشاءاهللا و ديمج يدست هم با "يمرکز

 !اند هگذاشت "نگهدار فرخ" نام به و برداشته ياده

 از اشکال که چرا اند هکرد اه هگرو ي ههم را کارها نيا ندک مي اضافه بالفاصله اما
 که اوست يقبل استدالل همان مثل هم نيا! ستها لتشک کيردمکراتيغ يساختارها

 درست خود يجا در که حال نيع در "عبداهللا" حرف نيا !ست يدئولوژيا از اشکال
 آن در يعني و! نندک مي يدزد همه نباشند قفل ها بدر اگر که ستا نيا يمعن به است

 جناب قلم شين کي با "نگهدار باند" يدزد و تقلب! ندارد يبحق يدزد صورت
 . کردم عرض که "لهيمل و لهيهل" يها ليتحل نستيا. ودش مي يماستمال "عبداهللا"

 يرفقا هيشب دميد کردم وراندازش دم،يد را او هک بار نياول کنم اعتراف ديبا ـ ۳
 "عبداهللا". بوده چه دميفهم خواندم را کتابش که حاال! ستين ناختمش مي که اي هياول

 کارمند اما من. بودند ليالتحص فارغ تازه اي دانشجو اي همه رفقا آن است نوشته
 !"يدارائ ي هادار کارمند". بودم

 به يدگيرس يبرا ينفر سه عبداهللا ي هنديآ همسر شمهرنو قيرف و عبداهللا و من ـ ۴
 گنبد در ساعت چند شانيا. ميشد "اعزام" خطه نيا به مازندران و گنبد مسائل
 او يبرا که ديوگ مي هم يليتحل در ينق. رفتند يسار خود زادگاه به بعد و ماندند

 .است بوده تر مهم جا آن امکانات و هواداران و يسار

 ينوع به دارد کردم فکر دميشن "فرخ" دهان از را جمله نيا که هلحظ آن در من ـ ۵
 اش هنوشت نياول چون!) ستمين راست و اي هتود من نه که! (هدد مي مرا "نقد" جواب

 گفت و داد من به يادتيس قاسم ادي زنده کرد، سازمان ميتسل "صادق" يامضا با را
 ها حرف نيا گفتم و کردم نقد را آن و خواندم فوراً! هاست"ژهيو" از يکي نيا

 آن البته!  بيان شدهدهيپوش و مبهم يمنته است توده حزب يها حرف و آشناست
 !ستيچ "يعل زلف" انستمد مي گرچه ستيک "صادق" انستمد مين وشتمن مي که موقع
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 مستقل تشکل" بر که بود نوشته "جواد" يهمکار با هم يگريد مطلب شانيا البته
 بود نيا از يحاک زين مطلب نيا بر من نقد. داشت ديتاک کارشان محل در "کارگران

 از و است متاثر اميق در مشارکت از و اميق با کارگران تشکل ام،يق هنگام هب که
 .ودش مي خارج کيکالس شکل

 ؟يتوئ هاشم: گفت جواد دم،يد کدهيم ستاد در را فرخ و جواد که بار نينخست
 يکالم فرخ يول! بوده موثر دميفهم "ليف پوسِت بر بود اي هپش شين مثل نقدت"

 امت که زدند جلو چنان ها نيا که چرا. بود جواد از نگرتر ندهيآ و تر باهوش. نگفت
 ششير به کرد صحبت طبقه از هرکس و دادند سازمان "امام خط" در را امام
 !دنديخند

 .باشد نداشته يربط واندت مي دميفهم بعد هررو هب

 معامله زيچ چه سر برود ورنه! است الزم نيپائ از فشار باال در زدن چانه يبرا *
 !کند

 همان در بود، کرده دايپ شيگرا ما به که پاسداران از يکي توسط حال نيع در ـ ۶
 مرتب پاسدار نيا اما. کردم رد قاطعانه! شد يکمر سالح کي شنهاديپ يشهربان محل

 به که دميشن بعدها .آورد يم وانستت مي هرچه اي بيس من يبرا تيميصم يرو از
 .بود کرده رها را تهيکم و بازگشته خود يقبل کار

 نقاب با يپسر و بردند ساختمان يباال ي هطبق در ياطاق به مرا شب، نياول در ـ ۷
 بود يتماشائ هم صحنه نيا. بود ماشه يرو شا دست و نشسته مسلسل با مقابلم در
 بزنم حرف او با خواستم يم وقت هر! بود کرده وحشت او بترسم من کهاين  يجابه 
 کردم شيحال يتاحدود و گفتم يزهائيچ خورد خورد باالخره "!نزن حرف" فتگ مي
 .اند هستاديا يکسان چه جنگ نيا پشت که

 همراه نيا از شيپ که بود هم "يطالقان دفتر سيرئ" ئتيه نيا ياعضا انيم در ـ ۸
 به و بود شده ريدستگ ما يارفق توسط و بود آمده صحرا ترکمن به نفر نيچند با
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 فوراً و کرده رفتار محترمانه و دوستانه ها آن با آنجا در من شان بودن آورده ستاد
 .بودم کرده آزادشان

 آنجا چطور انمد مين. بود شاه ميرژ "يارض يها تيشخص" از يکي يارسنجان ـ ۹
 ؟!!دمآ يم و فتر مي راحت

 زود يليخ مشهدکه از ياعزام دارانپاس از يکي "خر حسن" با مصاحبه نوار ـ ۱۰
 .بود زهايچ ياريبس يايگو مشهد به کرد فرار يفور و يزخم

 عبداهللا تصور برخالف که چرا. نمک مي جدا "انيديحم ينق" از را "عبداهللا" عمداً **
) يمعن به نقل ("نشده تلف است کرده يط را يريمس نيچن که نيا بزعم" ديوگ مي که
 يفکر يبانيپشت با انقالب اول يها ماه در "انيديحم ينق قيرف" که باورم نيا بر من
 چون هم "عبداهللا" و. است شده تلف ،ياسالم ضدانقالب و ارتجاع از يعمل و

 مهيضم با شانيا. است کرده نقش يفايا ها لسا "نگهدار باند" دستان در يمترسک
 يحت قبر نبش نيا ديدتر يب اما! است کرده قبر نبش انقالب، از قبل خاطرات کردن

 است دهيد "نيمخمل" خواب "عبداهللا"! بود خواهد اعتبار فاقد هم "يمل ي هجبه" يبرا
 فرخ" و اند هکرد رزرو را "جاها" ي ههم يگريد طلبان فرصت او از شيپ اندد مين اما

 .ودش مي محسوب او قراول شيپ چنان هم "نگهدار

  
 





 

  ۳۷ مردم با بيانيه بيگانگِي

  بيگانگِي بيانيه با مردم

 گرفت صورت »خدا بنام «ميرژ اِتيجنا همه

 ۹۱ آرش هينشر 

 داد انجام مصاحبه تن چندين با آرش ينشريه "آمريكا مردم به سرگشاده ي نامه" انتشار با(
 )بودم آنها از ييك هم من كه

  
 از يولـ  سـت  ياسـ يس اقـدام  کيـ  گرچـه  »کـا يآمر مردم به سرگشاده نامه«

 بـــه فموظـــ همـــه آن، قبـــال در کـــه ستيـــن برخـــوردار يتـــياهم چنـــان
 مخـالف  ايـ  موافـق  مـن  که ديبدان ديخواه يم اگر يول باشند، يريگ  موضع
 بـرغم  کـه  کنم عرض تان خدمت ديبا هستم رانيا به کايآمر ينظام حمله
 تيـ اکثر کـه  ياسـالم  يجمهـور  ميـ رژ يهـا  يکـار   تيـ جنا و تيسبع همه

 استيس در من اما فاسد، سراپا يميرژ و است آورده ستوه به را انيرانيا
 را، يکـشور  چيهـ  ينظـام  دخالـت  و نـدارم  بـاور  »افـسد  بـه  فاسد دفع «به
 مـضافاً . هاسـت  آن از يکـ ي هم رانيا انم،د   مين ياصول يکشور چيه يبرا

 کـه  يمحنتـ  و رنـج  و ياسـ يس تجربه سال همه نيا از پس معتقدم که نيا
 بــر خــود کــه دارنــد را نيــا تيصــالح ديــترد يبــ انــد، دهيکــش رانيــا مــردم

 نيهم که يشرط به کنند ساقط را ميرژ و شوند کمحا شيخو سرنوشت
 مـردم  ي اراده به و کنند قطع ميرژ نيا از را شان  يبانيپشت اروپا و کايآمر
 چـه  چنـان  بـود  نخواهد شيب ياليخو   خواب نيا البته. بگذارند احترام ما

 صـحنه  بـه  نيـ ا از شيبـ  مـردم  و نکنـد  عمـل  يقـو  و متشکل ونيسياپوز
 .ندياين



 

 راه هاي بيراهه از ۳۸

. ستيگريد زيچ »امضاء ۵۶۵ با يليتحل ي هيانيب «قبال در يريگ  موضع اما
 ياسـ يس يهـا   ائتالف در »يعطف نقطه «که هيانيب نيا به نسبت ديبا که چرا

 مـا  جنـبش  »کـرد؟  ديـ با چه «جيتدر به تا کنند نظر اظهار آمده حساب به
 يروحـ  و دهيسـنج  يهـا   قـدم  بـا  و شـوند  تـر   شفاف ها يبند  صف و روشن
 جيبـس  و غيتبل و ها  دهيا جيترو ريمس در ون،يسياپوز يمعمو توان گشاده،
ــازمانده ،يهمگــــان  ي همــــه و يعمــــوم تظــــاهرات و اعتــــصابات يســ
  .افتد کار به ،يمدن يها ينافرمان

 

 حاضر ياسيس اوضاع در هيانيب نيا گاهيجا

 يرو ياسالم يجمهور ياسيس ي جنازه ستها لسا که است نيا تيواقع
 بحـران  اوج بـه  و دهـد،  اتيـ ح ادامـه  واندت  مين گريد و است مانده دست
 »يآشپزباشـ  «کـه  سـت  يجـد  و قيعم چنان بحران نيا. است دهيرس خود
 نيـ ا بـه  هـا »يآشپزباشـ  «پاسـخ  »خـرداد  دوم«. اسـت  درآمـده  شيصـدا  هم

 ايـ  ،سـاخت  دسـت  يها  ونيسياپوز است داده نشان تجربه اما. بود بحران
 يرانـ يو گـوش  و سـر  بـه  يسـت د واننـد ت  مي حداکثر »امور اءياول «از يبخش

 دوم«! ژرف نيچنـ  نيـ ا يبحران هم  آن ست،ين بحران حل کارشان. بکشند
 جـاد يا و بـاال  در شتريـ ب ييجا يبرا يزن   چانه کارشان گرچه ها ي»خرداد

 آن، »نيمتفکـر  «يهـا   کتـاب  و حـساب  برخالِف اما بود، نييپا در آرامش
 نيهمـ  به. ديجامان »غرض نقض «به که آموختند ياريبس يها  درس مردم
 و ياسـ يس شـعور  »خـرداد  دوم «شکـست  از پـس  انفعـال  رغـم   علـي  جهت
 تـر  يجـد  را شان  مطالبات و است رفته باالتر مراتب به رانيا مردم تجربه
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ــا در. پروراننــد يمــ ســر در  دو »خــرداد دوم «شکــست از پــس انفعــال ني
 :کرد يبند خصلت وانت مي را شيگرا

 و قـدرت  در شتريـ ب سـهم  دنبـال  بـه  کـه  يعوامل و رهبران شکست ـ کي
 .بودند يجزئ اصالحات

. انـد   خـورده  سـر  »خـرداد  دوم «از کـه  جوانـان  و مردم انيم در انفعال ـ دو
 رانيـ ا مـردم  ياسـ يس جنبش »بحران بلوغ «را بحران و انفعال نيا وانت  مي
 رفتـه  سـراب  دنبـال  به اما جو،  عدالت و خواه يآزاد ست يجنبش که دينام
 !بود

 عـراق  جنگ و »انهيخاورم «سر بر کايآمر موضع و شکست نيا لدنبا به
 ؟!کننـد  برپـا  يينـو  خرداد دوم خواهند يم ها ي»رفراندوم «صدام سقوط و

 اساسـاً  کـه  »خـرداد  دوم «تجربـه  امـا ! نـشان  دو ريـ ت کيـ  بـا  بـار   نيـ ا منتها
ــوف ــه معط ــاال ب ــل در و ب ــات مقاب ــش حرک ــات و يجنب ــ اعتراض  ،يجمع

  : داد نشان بود يمدن يها ينافرمان و اعتصابات
 دوم «اقيسـ  بـه  و يکنـون  شکل به ي»رفراندوم «هر ـ است ريفط هيما يب ـ

ــرداد ــا، ي»خ ــد ه ــدم بخواه ــدون و مق ــاء ب ــستق اتک ــه ميم ــبش ب ــا جن  و ه
 شيپــ از يکــار چيهــ باشــد مطــرح يعمــوم يهــا ينافرمــان و اعتراضــات

 البتـه . شـد  خواهـد  دچـار  »خـرداد  دوم «سرنوشـت  بـه  نـاً يع و برد نخواهد
 يهمگـان  اعتـصابات  يروين به اتکاء بدون اما ست يمهم سالح »رفراندوم«
 ،يعمـوم  فعال و زنده جنبش کي متن از خارج و ،يمدن يها ينافرمان و
 بـه  فقـط  يسـالح  نيچنـ . اسـت  مهمـات  فاقد که ماند يم يبزرگ سالح به

 !خورد خواهد »يصوت يها سالح «يها شگاهينما درد
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 ۵۶۵ «بـا  نيمبتکر همان از يمهم بخش »رفراندوم «رشعا دنبال به حال و
 چـه  »هيـ انيب «نيـ ا مواضـع  مينـ يبب. انـد   داده انتـشار  يلـ يتحل يا  هيـ انيب »امضاء

 !دارد؟ ها ي»رفراندوم «مواضع با يفرق

 نيـ ا دنيشـن  از بـار  نينخـست  کـه  را يشـعف  احـساس  بگذارم، ناگفته دينبا
 هـم  بـا  داخل در ونيسيوزاپ يها  گروه همه«: گفتند. داد دست من به خبر

 ي مالحظـه  امـا  »بـرود  ديـ با و ستين ريپذ  اصالح ميرژ که اند  کرده ائتالف
 چيهـ  رايز. کرد لياز را خوش احساس نيا آن مطالب بر تامل و »هيانيب«

 دوم «و هــا يفرانــدوم بـا  »هيــانيب «نيــا يعمـوم  نگــاه در يا ياساســ تفـاوت 
. نـدارد  وجـود  شـان   گـاه يجا و نقش و مردم ي توده به نسبت ،ها ي»خرداد

 بدهنـد  رييتغرا   ميرژ يجزئ راتييتغ با و باال از خواهند يم را همان ناًيع
 الزم که يموارد در را لشکر ياهيس نقش حداکثر مردم ويسنار نيا ودر

ــاز باشــد ــا حتــا! کــرد خواهنــد يب ــه نــسبت هيــانيب ني  هــا ي»رفرانــدوم «ب
 ايـ  مـردم  احـساس  عـدم  هيـ انيب نيا راديا نيتر  مهم و است کرده گرد  عقب

ــانگيب ــا يگ ــردم ب ــت م ــي. اس ــدان يعن ــساس فق ــيس تيح ــسبت ياس ــه ن  ب
 »ميالـرح  الرحمـان  اهللا  بـسم  «بار  وحشت خيتار و يعموم قيعم احساسات

 همــه تــرور، تيــحاکم ســال ۲۵ يطــ کــه ،مثــال عنــوان هبــ »خــدا بنــام «ايــ
 .است گرفته صورت »خدا بنام «آن اِتيجنا

 کارکنـان  سـان  به شان  شامه »هيانيب «کنندگان مينظت که هدد  مي نشان نيا(
 بـه  و) انـد   کـرده  عـادت  بو آن به و است الزم تيحساس فاقد »کشتارگاه«

 از مـرا  که است يکاف ليدل کي نيهم ستياليسوس کي عنوان هب من نظر
 و هـزار  بـه : گفـت  ؟ينـ ک  مـي ن ازدواج چـرا  دنديپرس يمرد از«. براند خود
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 مـن  کـه  اسـت  نيـ ا اول ليـ دل: گفت ست؟يچ ليدال نيا گفتند! ليدل کي
 ايـ  »خدا بنام «نيهم منظورم» !ستيکاف ليدل کي نيهم گفتند. ستمين مرد

 غالـب  کيدئولوژيا شيگرا به تازه! است يكاف »ميالرح الرحمان اهللا  بسم«
 نيفـرام  هيکل تارک بر که ي»ميالرح الرحمان اهللا  بسم«! ندارم يکار آن بر

 بالتعخـز  همـه  و مـردم  حقـوق  و مـال  و جـان  بـه  تجاوز و غارت قتل،
 مـشوش  را يعمـوم  اذهـان  سـال  ۲۵ ان،يـ مال) يمـسلک  ــ  ينيآئ (يقيتحم

 .است کرده

 حيتـشر  ايـ  ليـ تحل در کـه  يتيعنا ي همه با »يليتحل هيانيب «کنندگان ميتنظ
 اسـالم  «ي فاجعـه  ابعـاد  همـه  کـه  رسـد  يمـ  نظـر  به اند  داده خرج به اوضاع

 در نـان يا دسـت  از زيـ ن »خـدا « کـه  انـد  نبـرده  يپ هنوز و اند  دهيند را »زيعز
ــان ــده ام ــر اورا و نمان ــرم کيش ــو ج ــ شيخ ــرده يمعرف ــه و ک ــت ب  ذالل

 در »خـدا  بنـام  «ايـ  »ميالـرح  الرحمـان  اهللا بسم «اما هست چه هر! اند  دهيکش
. ندک  مي متنفر اي مشوش را اذهان ،يناز آلمان در »تلريه يها «ناًيع رانيا

 هـر  با »يالله  حزب ـ يستيفاش «ي»عالئم «نيچن از فادهاست جهت نيهم به
 .ديآ حساب به مسموم و مذموم و شود گذاشته کنار ديبا باشد که يتين

 يخــدا نجــات يبـرا  زيــن) يدولتـ  ريــغ (يواقعـ  بــاوران خـدا  ديــترد بـدون 
ــام و شيخــو ــوق نيت ــذهب حق ــ خــود يم ــالئ «جــز يراه ــد »تهيسي . ندارن

 کيدئولوژيـ ا اضـداد  وحدت ي کننده نيمتض و مهم عامل تنها »تهيسيالئ«
 از سـخن  امـروز  رانيـ ا در ژهيـ و هبـ  و. سـت  ياجتمـاع  ياسيس مبارزات در

 .کذب و پوچ ست يحرف تهيسيالئ بدو ،يدموکراس
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 ســال ۲۶. کــرد نخواهــد حکومــت اســالم دوبــاره رانيــا در دانــست ديــبا
 ونياسـ يس شـدن  شمرده ونيسياپوز شرط نياول نيا و! است بس تيجنا

 !است انريا

 دسـت  کـه  چـرا  سـت،  يدنيفهم اما ست،ين کم هيانيب نيا در اشکال و راديا
 رقابـل يغ چـه  آن. دارنـد  کيـ رالئيغ يها يمذهب ـ يمل و ونيمذهب را باال
 ــ  کـشور  از خـارج  در هم آن ـ ها  کيالئ از يبخش که ست نيا است فهم
 ؟!هندد مي قرار تيحما مورد را يا هيانيب نيچن

 و کـرده  »يينما  چپ «شان»يجمهور «فيتعر در البته هيانيب کنندگان  ميتنظ
ــا ــ بـ ــم شينـ ــلطنت «قلـ ــگرا سـ ــس را »انيـ ــد، زده پـ ــا انـ ــا تـ ــا دل بـ  ، ييربـ

 در تياصـول  فقـدان  کـار  نيـ ا در قيتوف! کشند شيپ را خواهان يجمهور
 هماننـد ! نـد يآفر يم جرم کيشر تنها ند،ک  مين هيتوج را کيدمکرات کاريپ

 کـه  يوقتـ  ميشـد  مرتکـب  »ينـ يخم «بـا  مان تسکو در بار کي که يجرم
 !کرد سلب ها»دايهو «از را »يعلن دادگاه و دفاع حق«

 امـا . اسـت  زده پـس  انقـالب  بـار  کيـ  را »سـلطنت  «کـه  سـت  يقتيحق نيا
 شينـ  بـا  وانتـ   مين را يخيرتاريغ شاتيگرا گريد انواع و »ييگرا سلطنت«

 !زد کنار سرانه خود و قلم

 يآگـاه  قيـ تعم و شيافـزا  و هـا   دهيا ي صبورانه جيترو و يافشاگر با تنها
 گـاه  آن.. .و شـاه  و خيشـ  سـوابق  و يارتجـاع  تيـ واقع بـه  نـسبت  هـا،   توده

ــات ــا ،يهمگــان آزاد انتخاب ــارزه راه ســت ني  شاتيــگرا زدن کنــار و مب
 ونيسيـ اپوز کـسوت  در نـک يا کـه  »ييگرا اسالم «جمله از و! يخيرتاريغ

  .است شده ظاهر



 

  ۴۳ !وطني استالينيزم افشاء در بزرگ سهمي: بابک 

  !وطني استالينيزم افشاء در بزرگ سهمي: ابکب

 يخاصـ  مقطـع  کي در سازمان ،يکن انشعاب دينبا تو، خصوص به شما،«
 و انـد  گـول  کـه  هـم  هـا   نيـ ا. بـرده  را يفـدائ  يآبرو که تياکثر. قرارگرفته

 مهـم ... گذاشـته  تياقل دوش بر جنبش را يبزرگ تيمسئول چه مندهف  مين
 مبـارزه  در ماسـت  ابـ  حـق . ديجنگ و ستاديا ديبا نند،ز  مي انگ که ستين
. ميوئگـ   مـي  چـه  مـا  و نـد يوگ  مـي  چه ها  نآ که ميهد  مي نشان کيدئولوژيا

 ايـ  و سميتروتسک انگ. ديرس خواهد رفقا گوش به ما يصدا که مطمئنم
 بعـد . گذاشـت  همـه  ديد معرض در را اختالفات ديبا. ستين مهم چه، هر
 هنـوز  هـم  هـا   نيـ ا زمينياسـتال ! شد اگرالزم انشعاب، نه و مهمه اش  اسم نه

 تموم نايا نفع به شما انشعاب. ميکن هيتصف و افشاء را آن ديبا. نشده افشاء
  »!هش مي

 و نـد ز  مـي  حـرف  نـان ياطم با که است تر  بزرگ برادر لحن همان اش  لحن
 نيچنـ  کـه  اسـت  يتـر   بـزرگ  برادر بابک اما. اوست با حق شهيهم يگوئ
 را کـارش  فـه يوظ کيـ  عنوان به که يحال در. ذاردگ  مي بحث به را يحق
  .رود يم شيپ و هدد مي انجام روح، نيهم با

. ميهــست يفنــ دانــشکده ســتاد در هنــوز. اســت انقــالب نخــست يروزهــا
 يهـا   اطـاق  از يکي در سازمان با ارتباط يبرا ياسيس انيزندان از يجمع
. اسـت  نشـسته  جلو فيرد بابک. نمک  مي باز را اتاق در. اند جمع کف هم

 نثـارم  آن از بـاتر يز يچـشم  بـرق  بـا  را شيبـا يز ي نـده خ و ودشـ   مي بلند
. دارد قـرار  ام  چانـه  ريز اش  هشان م،يريگ  مي آغوش در را گريهمد ند،ک  مي

 فـشار  تـر   محکم را شيها  دست ي حلقه هم او. تر  محکم. همد  مي فشارش



 

 راه هاي بيراهه از ۴۴

 بـسته  آن بـر  را راه انقـالب  اي راودت  مي رونيب هم ياشک انمد  مين. هدد  مي
  !سپارم يم يگريد به را ام تيمسئول و نمک مي ترک را اطاق! است؟
ــک ــ گــريد را باب ــب ينم ــا نمي ــرش ت ــي خوزســتان از را خب  ســتاد. نومشــ م

 انيزنـدان  و نفت يها  بچه اساساً که آبادان و اهواز يرفقا با را خوزستان
. نـد ک  مي يفضاساز بابک هيعل "تياکثر باند". است کرده برپا اند، ياسيس

 نيـ ا از و "ريناپـذ  تـه ياتور" ،"رو تـک " را او ديشا م،ندار خاطر به درست
  .نندز مي کنار را او جيتدر به و نامند يم زهايچ

 بدل و رد ما نيب باره نيا در يکالم. نميب يم يتصادف بار سه دو را بابک
 و بود روبسته را رشيشمش. نبود يگوش در و هيگال اهل بابک (ودش  مين

 و) نداشت ازين يباندباز و فساد هيعل همبارز يبرا هم يا"يپارت" چيه به
ــا ــپره ني ــايز يزي ــود ب ــا و ب ــاق آخــر ت ــد يب ــاه خــوش دســت و مان  يتب

  .نشد اهيس يها دوران
! بـود  حرف اش  تيعضو سر بر هنوز او و بودم "يمرکز تهيکم عضو" من

 چـه  گـر ! اسـت؟  دار خنـده ! ننـد ک  مـي ن يريعضوگ را اهکليس ي بازمانده
 اسـتقالل  از هـم  هـا  يطرفـ  نيـ ا امـا . زدنـد  بابـک  يبـرا  "نگهدار باند" ابتدا

 او از داشــت يبانــدباز بــا مبــارزه و انتقــاد در کــه يصــراحت و تيشخــص
ــا. آمــد ينمــ شــان خــوش ــاًيتقر م  کنگــره در و ميداشــت يمــشابه نظــرات ب
. نگذشـت  ما نيب آن از ارجخ  ميکال اما. ميبود داده مشترک يها  قطعنامه

 يحتـ  بابـک ! يانقالبـ  چـپ  وحـدت  رطرفـدا  ما يهردو و ميبود قيرف ما
 افـق  مـورد  نيـ ا در و ديـ د  مـي  تـر   عيوسـ  هـم  مـن  از را يانقالبـ  چپ فيط

  .داشت يبازتر
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  :اند هآورد مشهد زندان به را ي"اهکليس" قيرف سه. است ۱۳۵۱ سال
  )بابک (يمحمود محمود و پور حسن يمصطف ،يپرتو يعل محمد

 يعملـ  ــ  ياسـ يس تجربه و دانش يئها  سکال در رفقا. ميترها  جوان از من
 "ياجتمـاع  تحـوالت  خيتـار " مـا  بـه  بابـک . ننـد ک  مـي  منتقـل  ما به را خود

 و يميصـم  عالقـه،  بـا  امـا . ستيـ ن نيسيـ تئور ايـ  کيـ تئور. هـد د  مي درس
 و اسـت  شـور  از سرشـار  و يپرانرژ. ندک  مي جذب را همه و است يجد
 داممـ . ستيـ ن رفتـه  فـرو  خود در اي و کاريب هرگز! ريگ  سخت شيب و کم
 اسـت  موظـف  او و بشود انقالب است قرار فردا نيهم انگار. ندک   مي کار

  .دهد سازمان را ونيانقالب
 ۴۶ ســال را اش يحــسابدار سانسيــل. ودشــ مــي ســاله ۵۸ امــسال بابــک
 کي و است بوده دوره هم اشرف ديحم با ايگو يسرباز در. است گرفته

 نيـ ا بـه  گمـانم  بـه  .اسـت  خورده او از يتيامن ياشتباه خاطر به هم يليس
 و) » !خلـه  نخـوره  يهرک گُله، معلم چوب«  (ندک  مي افتخار "قانهيرف يليس"

 نيچنـ  مرتکـب  خـودش  هـم  بار کي که چرا. اندد  مي يعيطب يامر را آن
 نـد ز مـي  ياسـ يس انيزنـدان  از يکي به يليس کي و ودش  مي يناپسند عمل

 كـه  اكنون(! ام  زده او به را يليس نيا من انگار. خجلم آن از من هنوز که
 در مـا  :بـود  كه و بود چه بگويم وانمت  مي نيست حيات قيد در يزندان آن

 آن در و بـوديم  كـرده  يكـار  يسـبز  را يكـوچك  ي  محوطه زندان حيات
 كـرده  رسيدن به شروع كه خيار يتعداد با داشت وجود خيار بياج چند

 و دنـ ك  مـي  كـالخوز  باصـطالح  ايـن  از يخيـار  دانـشور  رضا يروز بودند



 

 راه هاي بيراهه از ۴۶

 يـك اش    به صـورت   و ندك  مي پرخاش او به بيند مي كه بابك و خورد مي
  ) !ندز مي يسيل

 رابطـه  قطـع  پدرش با که ست يجانياله فئودال ي خانواده کي از بابک 
 يهــا تــالش بــرغم و انــدد مــي ســتمگر و زورگــو را پــدرش. اســت کــرده

 تنـافر  نيـ ا بـرغم . نـد ک  مـي ن يآشت او با هرگز خانواده و پدر انهيجو يآشت
 محکـم  مستقل، يانسان او از که است نمانده ريتاث يب پدر از ظاهراً ق،يعم
 ژهيـ و بابـک  در "آمرانـه " حالـت . اسـت  ساخته ترياتور ياندک و نفوذ با و

 بـه  و اسـت  سـوز  دل ستيـ ن خودخواه است، يجد ست،ين زورگو: است
ــانيا اش راه ــ دارد مــ ــد يمــ ــه خواهــ ــم را همــ ــازمان مانهيصــ  و داده ســ
 او از کـه  سـت "يسـالح  کاظم" عاشق بابک. بدهد ادامه را ها"کاظم":راه

   .است دهيد چشم به را زحمتکشان و کارگران به عشق او در و آموخته
 دو نيـ ا. دارد قيـ رق اريبـس  ياحـساسات  و اسـت  دمکـرات  و مهربان بابک
  :اندازد يم شاملو از يشعر ادي مرا بابک تيشخص وجه

 گرچـه  \ ست،ين ميباک بادها هجوِم وز \ مکَر ها  توفان يغوغا بر گرچه« 
ــ  مـن  مـانِ يا شـد  پـوالد  از خود اي \ رزم به سرسختم پوالد چون  گـر  \ ـ

  »من چشماِن از زدير رقت اشِک \ شب ياقصا از يمرغ بخواند
 را خـودش  يهـا   بيـ ع و اسـت  زاديـ آدم مـا  همـه  مثـل  هم بابک ديدتر  يب

  .دارد
 مـن . سـت  يکـر يد تبـار  از بابـک  کـه  گفت وانت  مي تيقاطع با را نيا اما

 يگرائ ينسب ينوع دارد امروزه که چرا نمک  مي ديتاک نکته نيا يرو عمداً
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 يا  لهيوسـ  و رديـ گ  مـي  را جـستجوگر  و منتقـد  و مـستقل  نگاه يجا مبتذل
 آور  شـرم  داديـ رو هـر  هيـ توج ک،يـ تئور بنجـل  هر هيتوج يبرا است شده

 هـم  و يطبقـات  ياسـ يس يهـا  يبند گروه يضدبشر مواضع هيتوج ،ياسيس
  .يطبقات و يانسان بارز يها تفاوت کردن رنگ يب نيچن
  :است مطلق يزيست قهرمان کارزار، نيا از اي هجلو و

 و مفهـوم  بـه  که است دهيرس ييجا به ما يعموم شعور سطح خوشبختانه
 يرهـائ  قهرمـان " کـه  اسـت  افتـه يدر تجربـه  به و شدياند يم قهرمان يمعنا

 يبـرا  کـه  يمقاومت در اما ست،ين بدان هم يازين و ندارد وجود ي" بخش
 يرهـائ  هـا   نآ وجـود  بـدون  کـه  هستند يقهرمانان رديگ  مي صورت يرهائ

  .داد زيتم هم از ديبا را دو نيا. است ناممکن
 قـرون  و فرسـا   طاقـت  يها  شکنجه نيتر  سبعانه برغم که ست يقتيحق نيا

 چـه  مـتِ مقاو و ستيـ ن تحمـل  تـاب  را انـسان  جـان  و جسم که يئوسطا
 کـه  يکسان هستند اند،  شکسته هم در را رزمنده مردان و زنان ريش اريبس

 تــف شــان گــران شــکنجه و شــاه و خيشــ شيــر بــه و انــد مقاومــت قهرمــان
  .وندش مي بدل مقاومت سرود و پرچم به و اندازند يم

  .تباراند نيا از گريد يصدها و اه هد و) بابک (يمحمود محمود
 تبـار  نيـ ا از را رفتگان فقط من و ستندين خلق انيائفد تنها تبار نيا البته

 وجـود  تيـ جنا و يعـدالت  يبـ  که چرا هستند، که باستيز نيا و. انمد  مين
 بـر  تنـه  کيـ  را بـشر  رنـج  يگـوئ  کـه  هـستند  يداريـ ب يها  وجدان و دارد
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 چــون هــم و ورندشــ مــي "نابکــار دوزخ"بــر مــسلخ در و شندکــ مــي دوش
  .وندش مي ديخورش

 نيعـ  در و مـشابه  ساده، يها  لفرمو به را زيچ همه اما ذلمبت يگرائ ينسب
  :هدد مي تنزل يواقع حال

  .فرساست طاقت شکنجه - ۱
  .ندک مي مقاومت يحدود تا انسان بدن - ۲
  .دارد ينيمع تيظرف ه،يروح و اراده - ۳
  !معناست يب مقاومت قهرمان: جهينت

ــا ــا ام ــ ب ــا داده نيهم ــ يه ــن يواقع ــي زي ــ م ــت جــهينت وانت ــه گرف ــاًا ک  تفاق
  !معناست پر اريبس مقاومت، و ي"قهرمان"

 يکردنـ  غيـ تبل اصوالً و نمک   مين غيتبل را "مطلق مقاومت" من نشود اشتباه
 را آن کـه  خوشحالم و نمک  مي ليتجل و ليتحل را تيواقع نيا من. ستين

 ي"نينو يدئولوژيا" مشترکا که ميسل عقل و مبتذل يگرائ ينسب. هممف  مي
 نيبنـابرا  گردانند يرو يکل طور به يفيک تحول درک زا اند  داده شکل را

 تحـول  هـر . ودشـ   مـي ن خالصه بودن " يِاراد" اي و قهرمانان به آنان مسئله
 انتقـاد  مـورد  زيـ ن) اهـ   هتـود  يقهرمـان  (يانقالبـ  جنـبش  ايـ  و يدفعـ  و يفيک

 يحتـ . شـود  انجـام  يجيتـدر  و معقـول  ديـ با زيـ چ هـر  کـه  چـرا . هاست  آن
  !!انقالب

  :ام کردستان "رش يکان" در .است ۶۲ سال



 

 ۴۹ !وطني استالينيزم افشاء در بزرگ سهمي: بابک

 و يدرونـ  کيدئولوژيـ ا مبـارزه  ظاهراً. است گذشته کنگره از ماه نيچند
 مـا  نظـرات  نقطه از کردستان در اعضا اما. است بوده کنگره مصوبه يعلن

 اعـضا،  اطـالع  بـه  يگوشـ  در کـه  چـرا  است اغراق مطلقا خبرند، يب مطلقاً
 خـائن  و ستيـ تروتسک اي و خائن ستيتروتسک عده کي" که اند   رسانده

  ".دارند را سازمان فيتضع و انشعاب قصد
  !است شده پخش اما سامع و توکل مشترک نظرات

 کـه  شنهاديـ پ نيـ ا بـا  توکـل  باند ،ياصل مقر در حضور يروز چند از بعد
 در يسـع  بگذار، کنار را اختالفات فعالً و باش داشته را خارج تيمسئول
. هاسـت   زيـ چ نيـ ا از تـر   ميوخـ  اامـ  اوضـاع . دارد خـود  جـورکردن  و جمع

 زيـ چ چـه  مسئول انمد  مين که يکرد جوان لهيوس به که ذردگ  مين يزيچ
 اهـ   هشمرگيـ پ نيبـ  در "!!قيـ رف مانـدن " کـه  رسـتد ف  مـي  اميـ پ بود، کردستان
 از! قيـ رف اسـت  بهتـر ! مـسلح  و هـستند  ياحـساسات  ها  آن است، خطرنگ

 يدهقان اشرف قيرف "خلق يفدائ يکهايچر" گاهيپا به من و!! برود نجايا
 يرهبر ستاد" بعد ياندک. رميگ  مي قرار قانهيرف محبت مورد و برم يم پناه

 وجود جاش و دشمن هجوم امکان لحظه هر که يکردستان در "ايپرولتار
  )دارند ازين من سالح به که چرا! (ندک مي سالح خلع مرا دارد،

 مانـده  ۶۴ بهمـن  چهـار  فاجعـه  بـه  سال ٢ از شيب ظاهراً است، ۶۲ سال 
 يصـدا  ديـ با. اند  کرده آغاز را يخود هيعل جنگ شرکا و توکل اما است
  !کرد خاموش را نيمخالف

 در ۶۴ بهمــن چهــار نبــودم، مــسئول و اريهــش اگــر کــه نمکــ مــي اعتــراف
  ! بود يبيغر کلنجار چه! افتاد يم اتفاق ۶۲ وريشهر
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 عخلــ امــروز القتــل، واجــب يعنــي ستيــتروتسک نــديوگ مــي يوقتــ هــا نيــا
 و يوشـ   مـي  ستيـ ن بـه  سـر  خلـوت  يدرجـائ  هـم  فردا نند،ک  مي ات  سالح

 يفـدائ  تـو  اگـر  ستند،يـ ن يفـدائ  هـا   نيـ ا. کردنـد  ها  جاش و ميرژ نديوگ  مي
 را يفدائ نده اجازه کن، دفاع يفدائ شرِف و تيثيح از و شو بلند ،يهست
  !کنند بدنام

 افتادم يا  همقال ادي! ردمک  مي فکر سابق يرفقا و گذشته به گريد يسو از
 اش  عنوان و بودم نوشته يفدائ ي  هدربار يداخل هينشر در ۵۶ بهار در که
 يهـا   بحـث  مقالـه  نيـ ا نگـارش  زهيـ انگ "ست؟يـ ک يفـدائ " بـودم  گذاشته را

 شيگـرا  دو کـه  بـود  ۵۵ ضـربات  از پس سازمان يمش و خط به مربوط
 را آن “يهـاد „ کـه  شيگـرا  دو نيـ ا از يکـ ي. بود داده شکل را متفاوت

 و ميـ ا  خـورده  ينيسـنگ  ضـربات  چـون  کـه  بـود  آن بـر  رد،کـ   مي يندگيانم
 اتيـ عمل بـه  دسـت  تـر   عيسر هرچه ديبا ندک  مي غيتبل را ما ينابود دشمن

 که گريد شيگرا. است زنده يفدائ که ميبده نشان و ميبزن صدا و سر پر
 و شـود  ميتـرم  ضـربات  ديـ با اول کـه  بود برآن داشتم تعلق آن به هم من
 اگـر  سـود  چـه . رسـد  يمـ  اتيعمل نوبت بعد م،يکن سفت را نما يپا يجا
 گذشــته ســال ۲۵! م؟يبـده  ادامــه مينتــوان و ميدهـ  انجــام يبزرگــ اتيـ عمل

 و کوتـاه  مطلـب  انـم د  مـي  امـا . ندارم خاطر به را مقاله نيا اتيجزئ. است
 شيپـ  در يمـدت  دراز و بزرگ کار ما داشت ديتاک که بود اي   هرفت شسته

 درک و اسـت  مهـم  يکـار  ادامـه  امـا  رونـد  يمـ  و نـد يآ يمـ  ضربات. ميدار
 دشـمن  بگـذار  ستيـ ن مهـم  هـم  اسـم . مرحلـه  هر يها  ضرورت و فيوظا
 است نيا مهم. ستين نيا مهم شدند، تمام خلق يفدائ يها کيچر ديبگو



 

 ۵۱ !وطني استالينيزم افشاء در بزرگ سهمي: بابک

 را مرحلـه  هـر  ضـرورت  و ميـ ارد  مـي بر گـام  طـور  هچـ  م،ينک  مي چه ما که
  .ميهد مي صيتشخ طور چه
 کـه  يفـدائ  اسـم . اسـم  به نه يول. هستم يفدائ من که البته: گفتم خودم به

 لهيوسـ  هـم  را زميمارکس که ام يباباعل هاشم شاگرد من. دارد خود يجا
 يرهـائ  و انـسان  به عشق جز که ام  کرده يزندگ يرفقائ با من. انستد  مي

 يبـرا  ياعتبـار  هـا   نآ وجـود  خود نبودند، يگريد زيچ دنبال زحمتکشان
. اند  خوش دل يفدائ نام با که ها  نآ يبرا باشد يفدائ ماس. بود زميمارکس

 بـه  که بود يسرد آب مرور، و کلنجار نيا. ندارم ازين تابلو و اسم به من
  .دمش مي آرام و ختمير مي وجودم طانيش يرو

 آمد "خلق يفدائ يکهايچر گاهيپا"ـ کردستان به يطيشرا نيچن در بابک
  !کرد منع را انشعاب و

 آورده دسـت  به جماعت نيا از که يشناخت: نبود آسان کباب با برخورد
 تمـام  بـرغم  يحت. ذاشتگ  مين يباق اي  همصالح و سازش چيه يجا بودم
 سـرم  در يبـد  زيـ چ انـستم، د  مـي  اريهش را او و داشتم بابک به که يِارادت
 و مانـدن  هـوس  الرجـال  قحـط  نيـ ا در نکند که بود نيا آن و ذشتگ  مي

 ممکـن  زيـ چ هر که يفضائ آن در و ندادم اجازه خودم به اما کرده؟ مقام
 شده يعاد يامر رفاقت و ها ارزش به نسبت يديالق و ديايب زبان به بود
 يهـا  حـرف  بابک يها حرف در. کردم رونيب سرم از را بد زيچ نيا بود،

! دمز  مـي  دريـ ح بـه  تيـ اکثر از تيـ اقل انشعاب موقع که دميد  مي را خودم
 دريـ ح را نيـ ا. بـودم  دهيـ د را تيـ اقل وشـت سرن انـشعاب  همان در اما من

 اديـ  هبـ  خـوب  دريح قيرف کجاست نجايا" گفتم؟ او به. دارد ادي به خوب



 

 راه هاي بيراهه از ۵۲

 مـا  وضـع  نيـ ا بـا .. .رديـ نگ صـورت  کيدئولوژيـ ا مبـارزه  اگر باش، داشته
 مـن  "!ميـ دار خط ما" فتگ  مي و ديندخ  مي اما دريح "ميشکست به محکوم

 امـا  حـاال  دم،يـ د  مـي  را خـط  نيـ ا شکـست  اول انشعاب در. بودم دژم اما
 خلـع  بـودم  يميقـد  قيـ رف کـه  مـرا  توکـل،  بانـد  بـود؟  چشمم شيپ فاجعه
  !!گرانيد حال به يوا است، کرده سالح

 بـود  آگـاه  بابـک . انمد  مين زيجا را بابک يبرا يسوگوار من. ميگرد باز 
 او آخـر  يهـا   نوشته به اگر يحت. ستيچ کارش عاقبت و ندک  مي چه که

  ۱.است دهيفهم را توکل باند رذالت و يزبون ،ديکن مراجعه
 و کنــد افــشاء را زمينياســتال واهــدخ مــي او. هــدد مــي ادامــه را راهــش امــا
 اسـت  نيا کنم تصور وانمت  مين و است زيانگ غم اريبس که يزيچ. ندک  مي
 ريـ ز و بـود  ياسـالم  يجمهـور  کـاران  تيـ جنا رياس که يحال در بابک که
 کـه  انـد،   کـرده  امکانات سلب او از که توکل دبانبه   ها،  شکنجه نيتر  عيشن
 نــسبت او بــه مــشکوک روابــط و انــد کــرده يمعرفــ يچــيپرق کبــوتر را او

  ؟!شديندا مي چگونه اند داده
 بـا  وانـد ت  مي و اندد  مي و ناسدش  مي خوب را اش يرو در رو دشمن بابک

ــدت مــي هــم بــسته دســت. کنــد چــه او ــه تــف وان ــ اش شيــر ب ــدازد يب  و ان
 عهيشا اش  هيعل پشت از و دور ها  فرسنگ از که ها"گول"نيا با. اندازد يم

 گفـتم  او بـه  ؟!بکنـد  وانـد ت  مـي  چـه  اند  هفرستاد مسلخ به را او و اند  ساخته
 "؟!يبـاز  آتش و پاره شلوار با" ؟يا  خوانده مرا يدرون نوشته جان، بابک
 حـاال . ميخـورد  که يديد. ميخور يم ضربه که بودم گفته ضربات از قبل
 از يزيـ چ بـار  نيـ ا و خـورد  خواهند ضربه همه وضع نيا با ميوگ  مي هم



 

 ۵۳ !وطني استالينيزم افشاء در بزرگ سهمي: بابک

 در ينـ يب يمـ  کـه  هـم  را کيدئولوژيا مبارزه. ماند ينم يباق التيتشک نيا
 که نيا مثل. نندک  مين پخش را مان  جزوات ميهست هم خودمان که يجائ

. القتـل  واجـب  يعنـ ي نياسـتال  شيکـ  در سميـ تروتسک ؟ينشناخت را ها  نيا
      "...ندارند يابائ وگرنه رسد ينم زورشان

  :که بود آن بر بابک نظر اما
ــبا. ميکنــ افــشاء را زمينياســتال ديــبا" ــا در يآر "ميبجنگــ و ميستيــبا دي  ني

 يليسـ  چنـان  ديرسـ  يمـ  اش  دسـت  اگـر  ديشـا  رد،ک  مي چه انمد  مين حالت
 را "يرهبـر " هـم  کـه  نواخـت  يم "ايپرولتار يرهبر" نيا گوش به يآبدار

  ۲ و ۱!را "ايپرولتار" هم و دکن فراموش
 و مخاطـب  نبودنـد،  رهبـران  اش  مـسئله  داد نشان که طور همان بابک اما
 مبـارزه  در و ديشـن  خواهـد  را شيصـدا  کـه  بـود  التيتـشک  توده دشيام
 دوبــاره يفــدائ ســازمان و کــرد خواهــد افــشاء را زمينياســتال کيدئولوژيــا

  .شد خواهد فتهيش يها جان سازمان
 به زمينياستال افشاء که داد نشان مسلخ به بابک فرستادن با اما توکل باند
 شيپـ  بـه  گـام  هر يبرا باشد، ها  نآ با حق ديشا! ودش  مي تمام متيق چه

  ؟!داد ديبا يقربان
  

 :ها نوشت پي

 و اير از پر که زشت يها تيواقع با شدن روبرو با شد مصادف تهران به آمدنم" ـ۱
 تنها متاسفانه البته! آن با برخاستن مبارزه هوب. بود توطئه و...بود جعل و دروغ

 عضو" ،"نرسد يکس گوش به ميصدا تا بودند کرده قطع التيتشک با را ارتباطم



 

 راه هاي بيراهه از ۵۴

 يالتيتشک دستور. بدهم او ليتحو را شمال شاخه دوباره که خواسته يمرکز تهيکم
 دادن تالسکو حق يبرا... کرد يقربان را التيتشک تمام ماه سه از بعد. کردم اجرا را

 که "يهماهنگ تهيکم" تيعضو و مقاومت تهيکم مسئول منصب به مرا زمان همان
 بود، خورده ضربه يمرکز تهيکم عضو مشعشعانه ينمودهاهر اثر در موقع نيهم

 يعني مقاومت تهيکم ليتحو و يهماهنگ تهيکم جلسات در شرکت. اند نموده مفتخر
 يتمام که نيا و يالتيتشک رتجاعا شدن تر حوسنم و اناتيجر از شدن مطلع شتريب

  )۱۳۶۴ اسفند بابک (".است بوده دروغ آن از بعد و پلنوم گزارشات
  
 ياعضا هيريتحر يرفقا ضربات در. جستم هيريتحر ي خانه مهلکه از..." ـ۲

 ريز افتندي نجات تصادفاً که ييچندتا از ريغ شمال؛ شاخه يرفقا يتمام ام، خانواده
... ميديخواب يم ها ابانيب در... ميشد محروم هياول کاناتام از يحت... رفتند ضرب

 اي و کنفرانس اي و را کنگره زودتر چه هر ييگو جواب و يبررس يبرا خواستم
 برداشت در را توکل دسته و دار يعني ها آن محاکمه قطعاً که دهند ليتشک يپلنوم
 شان مرگ اعالم خود البته که. برخاستند ما با مقابله به ها حربه نيتر فيکث با... البته

 کي توسط مرا اخراج خبر)... يزهر. ح (فرانسه ميمق يمرکز تهيکم عضو. باشد يم
 بود داده حيتوض آور غاميپ يبرا و رساند من اطالع به يشفاه صورت به يعاد فرد
 ليدل چه به است نيچن اگر که نيا جواب در و است شده سيپل) بابک (يفالن که
 جوک "ندارد اشکال گرفتن تماس بار کي": هدد مي پاسخ ؟يرستف يم او نزد را من

 اطالع هواداران و التيتشک به هم کتباً که است شده معلوم امروز نه؟! است سال
 ها آن با ما ارتباط مانع تا است شده سيپل طعمه و شده اخراج يفالن که اند داده

   ".گردند
  ۲۰۰۲ اوت ماه



 

  ۵۵ !سياهکار هاي اطالعاتي و “سياه کتاب„ 

  !هکارايس يها ياطالعات و "اهيس کتاب"

 گـر  ليتحل و سينو خيتار ،ياسالم يجمهور گراِن شکنجه و "ها ياطالعات"
 گـر، يد ي"اهيسـ  کتـاب " خـود  يساواک همکاراِن ي"آوردها دست" با شده

 شيپـ . اند  هداد نشر و کرده ميتنظ "خلق ييفدا هاي  چريک" از اما بار نيا
 يســـاواما و اطالعـــات وزارت بـــه وابـــسته دســـتگاه نيهمـــ از ن،يـــا از
 نيمجاهـد  و تـوده  حـزب  ي دربـاره  يمفـصل  يها  بکتا ياسالم يمهورج

  . است افتهي انتشار خلق
 را "اسـناد "اصـطالح  به و ها کتاب نيا يدستگاه چه و يکسان چه که نيا

 يکلـ  اهداف و است روشن خوانندگان عموم يبرا اًبيتقر ،نندک  مي منتشر
 ميبدان است خوب اما. است الشمس نِم اظهر همه يبرا يدستگاه نيچن

  !ستيچ کتاب نيا انتشار از ها آن مشخص اهداف
 يهـا   ليـ تحل و "پـژوهش " اِديـ بن کـه  کـرد  يادآوريـ  ديـ با امـا  نيا از شيپ
ــات" ــا ياطالعـ ــيـس ي"هـ ــ و کارـاهـ ــينو خيارـتـ ــور سانــ ــالم يجمهـ  ،ياسـ

 کـه  نيـ ا به! است ساواک مانيدژخ دست در ييفدا ياسرا يها ييبازجو
 انـد  يجعلـ  مـه ين و خيتار بدون و دهيبر دم و گوش هم "اسناد" نيهم حتا
  .ميندار يکار
 "قـت يحق" ،هـا   ييبـازجو  نيـ ا خـالل  در کـه  اسـت  معتقد کتاب ي  هسندينو

ــدا يهــا کيــچر ــا (شــان يســاواک اســالف را خلــق ييف  و زحمــت چــه ب
 يکجـا  چيهـ  در يولـ  ،اند  هديکش رونيب تيواقع شکم از!) البته اي  هشکنج

 عمـل  به) يساواک همکاران اي و ساواک از (يميمستق يقدردان کتاب نيا



 

 راه هاي بيراهه از ۵۶

 مـشارکت  کتـاب  نيـ ا ميتنظـ  در خود ها  نآ از يتعداد ديشا. است امدهين
 نــاالزم و يرضــروريغ را آن الجــرم دهيــد يگــانگي و يرنگــ کيــ داشــته،

   ؟!اند هداد صيتشخ
 کتـاب " دوم جلـد  انـد   هکرد يسع ياطالعات يساواک سندگانينو رو هر به
 "تـوده  حـزب " هيـ عل ه،يـ اول سـاواک  اي و ينظام يدارفرمان که را ي"اهيس

 بـه  بـود،  يمانيپـش  اظهـار  و "نامـه  کـردم  غلـط " از مملو و بود داده انتشار
 از يکمـ  دسـت  ياسـالم  يجمهـور  ميـ رژ کـه  شود دانسته تا برسانند طبع
 دسـت  نظرهـا  نيـ ا از کـه  انندد  مين ها آن ديشا. ندارد يپهلو سفاک ميرژ
 شـان  قضاوت به ها آن اعمال با ايدن. اند بسته هم را "ب.گ.کا" و "موساد"

  .ندارند يجعل سند به اجياحت و است نشسته
 يهـا  کيـ چر "خيتـار " و "قـت يحق" کـه  اسـت  يمـدع  کتاب نيا رو هر به

 اخـذ  شکنجه ريز که ياعترافات و ساواک يها ييبازجو از را خلق ييفدا
 ياعتراف" ديوگ  مي يالملل نيب و يحقوق عرف اما. است کرده کشف شده،

 يقـانون  اعتبـار  فاقـد  گـردد  اخـذ  يرمتعـارف يغ طيشـرا  در ايـ  و زور به که
  ".ندارد تيسند و است
 و برآمـده  "قـت يحق" کـشف  فکر به "ها  ياطالعات" که است شده چه واقعاً

 عابـد  گربـه  ناساالهيا"! ؟اند  هکرد خرج ها ييفدا يبرا ساواک ي  هخزان از
  !؟“شد
  ؟!ستيچ قتيحق و تاس کدام تيواقع مينيبب اما



 

 ۵۷ !سياهکار هاي اطالعاتي و “سياه کتاب„

 يروز شــبانه و جانبــه همــه يهــا شتــال رغـم  بــه کــه اســت نيــا تيـ واقع
 و فحـشا  ي اشـاعه  مخدر، مواد پخش و عيتوز در ياسالم ميرژ مزدوران

 نيمخالف قمع و قلع رغم  علي جوانان، نيب در يتفاوت يب و ياسيس يديالق
 اشاعه در کالن ياه  هبودج صرف رغم  علي ن،يمخالف شبه عيتطم و يجد

 حـق  يهـا   شجنـب  مختلـف،  انحـاء  بـه  شـان  اسـالم  جيتـرو  و غيـ تبل و فساد
  .اند هبرآورد سر جا آن و جا نيا طلبانه

 و يکارگر ،ييدانشجو يها  شجنب شيپو در نکيا که است نيا تيواقع
 و کيدئولوژيـ ا ياسـ يس تيـ هو ران،يـ ا مردم ياسيس برحق مطالبات هيکل
 جوانـان  مداقـه  و توجـه  مـورد  دوبـاره  "خلق ييفدا يها کيچر" يخيتار

  .اند شيخو خيتار دانستن خواهان و است گرفته قرار
 و ياشـکال  هـر  رغـم  بـه  "خلـق  ييفـدا  هاي  چريک" که است نيا تيواقع

 اند خورده شکست يماد لحاظ به که نيا رغم به و اند داشته که ياشتباه
ــران و ــور راه ســر از شــاه ســاواک را آن اول طــراز رهب  ياســالم يجمه
 رهبـرانش  شـبه  يطلب فرصت و سميپوپول را ماندهيباق تياکثر و رداشتب

 دار پـرچم  و گـرا  مـردم  يخيتـار  يجنبـش  ان،يـ جر نيـ ا اسـت،  کرده نابود
 هدد  مي ادامه خود يمعنو اتيح به لذا بوده يطلب يآزاد و يخواه عدالت

  )کرد قلب ديبا را قتيحق نيا. (ست يخيتار ي"قتيحق" نيمب و
 و ييدانــشجو جنــبش ژهيــو بــه يهمگــان جنــبش کــه اســت نيــا تيــواقع

 خلـق  ييفـدا  هـاي   چريـک  که است نيا قتيحق و نديجو قتيحق جوانان
 بـدل  ثـار يا ي نمونه و صداقت و يراست يرزمندگ سمبل به خود عمل در

  ).است نبوده آنان انحصار در گرچه (اند شده
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 ودنبـ  يپوشـال  زانيـ م همـه  از شيبـ  هـا  ياطالعات که است نيا تيواقع و،
ــرژ يادعاهــا ــي را ياســالم مي ــدد م ــ و انن  را آن يشــکنندگ همــه از شيب

 در شـود  روشـن  قـت يحق يوقتـ  کـه  اننـد د  مـي  همـه  از شيبـ  و ناسندش  مي
 "هـا   يدرصـد  مينـ " و زديـ خ يبرمـ  قيـ حر جرقـه  از چگونه خاص، طيشرا

  !وندش مي خطرناک
 هـا  تـوده  چـشم  در دنيپاش خاک ها ياطالعات هدف که است نيا تيواقع

 فاطمـه  (مـادر  قيـ رف ي نوشـته  بـه  ينگـاه  فقـط . اسـت  جوانـان  ژهيـ و به و
 افـشا  را هـا  تمساح آشکار يها دروغ که زنده يشاهد عنوان به) يديسع

  *.ندک مي تيکفا کتاب نيا "قتيحق" زانيم فهم يبرا است کرده
 خـتن يدرآم "قـت يحق" قلـب  يبـرا  راه نيبهتـر  کـه  اسـت  نيا تيواقع زين و

 کــه اننــدد مــي همــه را نيــا و اســت جعــل و روغد بــا تيــواقع از يبخــش
 دارنـد  ييطـوال  دي "قتيحق" اثبات در مار نقش دنيکش با مالها ي فهيطا
  !است "قتيحق" نوع نيا اثبات از مشحون کتاب نيا و
 ،ياسالم يجمهور تيحاکم از سال يس گذشت که است نيا تيواقع و،

 يهـا   يبـاز  شـب  هميخ و ياسيس يها يباز اقسام و انواع تحمل و تماشا
 بـاز  قـت يحق درک و فهم يبرا را مردم گوش و چشم شان اعوان و مالها
 نگذاشـته،  يبـاق  گـر يد يهـا   يبـاز  شـب  مـه يخ يبـرا  ييجـا  و است کرده

 تيـ واقع نيـ ا دانـستن  سـر  از هـا   يسـاواک  - ياطالعـات  ي مذبوحانـه  تالش
 ي جرثومـه  کـن  انيـ بن يالبيسـ  چونان و "ندک  مي متحد قتيحق": که است
 فـرا  و ستيـ ن ريـ د روز آن. بـرد  خواهـد  خيتار قبرستان به را حاکم دفسا

  .ديرس خواهد



 

 ۵۹ !سياهکار هاي اطالعاتي و “سياه کتاب„

 شـماره  نيهمـ  در "ديـ زينر تمـساح  اشک من فرزندان يبرا" ي مقاله به* 
  .ديکن مراجعه آرش،

  ۲۰۰۹ مارس ۱۳جمعه 
  

  
  
  
  
  
  





 

  ۶۱ "سطوت مريم "به سرگشاده ي نامه

  “سطوت ميمر„ به سرگشاده ي هامن

 رنجـش  باعث ات  همنا به من پاسخ بودن سرگشاده دوارميام! متقابل سالم
 دوم. دايـ    هگذاشـت  تيسـا  يرو را "داستان" اوال که است نيا علت. نشود

 داشتن از چنان هم که نيا هم سوم. ستين آن در يخصوص يامر که نيا
ــاع رابطــه ــي امتن ــ م ــاالخره و نمک ــا ب ــه ني ــا را آن طــرح ک ــدگان ب  خوانن
  ! انمد مي مثبت تيها نداستا

 داريـ درد هـم  چـون . يبخـواه  نظـر  من از بار گريد نداشتم انتظار راستش
ــصادف ــان يت ــانيجمهور" نشــست در م ــال خواه ــار در "کيي ــال (سيپ  س
 مـن  م،يداشت موضوع نيهم يبرا بار نيآخر که يداريد در هم و) ٢٠٠١

  :بودم گفته صراحتاً
 وانمتـ   مـي ن اي  هرفتـ " يپهلـو  فـرح  بـا  مـذاکره " بـه  ام  هديشن که يوقت از «ـ١

  » .باشم داشته تو با را يگاه هگ کيعل و سالم همان يحت
 ي  هدربـار  ينظرخواه منظور به ناًيع که) قبل سال (داريد نيآخر در و ـ٢
ــها"داســتان" ــان تي ــد خواه ــود شــده داري ــه راجــع را نظــرم و يب ــا ب  ني

 نظـرم  بـه  و انـد  قـت يحق فاقـد  و يسـاختگ  «گفـتم  ،يبود دهيپرس ها داستان
 خـاطر  نيهم به. يسيون مي يشخص و ياسيس ي   هژيو مقاصد ارضاء يبرا
  » .نمک مين دنبال و ستين جالب ميبرا

 نيــا و يفرســتاد مــن يبــرا "يسرگــشتگ" نــام بــه را آن ١٢ بخــش حــاال
  :اي هگذاشت اش يرو را ادداشتي
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 بـه  اي  هعالقـ  اي ينک  مي دنبال مرا يها  نداستا انمد  مين. سالم زيعز هاشم«
 مهـم  نظـرت  ميبـرا . مرستف  مي تيبرا را آخر ي  هشمار نيا يول. يندار آن

 ممنـون . يوگرافيب نه و بخون را نوشته نيا داستان کي ديد با لطفاً. است
  ».يذارگ مي وقت که نيا از

 ديـ د بـا " اي  هگفتـ  کـه  ژهيـ و بـه  ؟!ام  هشد انتخاب من چرا هممف  مين درست
! است داستان که داستان "يوگرافيب نه و بخوان را نوشته نيا داستان کي

ــاز ــر ب ــه اگ ــي گفت ــ م ــناژها د،ش ــ A :پرس ــت، يفالن ــ B اس ــن و ،يفالن  م
 ست؟يــچ تــو نظــر ،ام هنوشــت واقعــه آن بــه راجــع را ينکــات ايــ ام التيتخــ
ــي ــستت م ــل وان ــم قاب ــا. باشــد فه ــن ام ــي چــه گــريد م ــ م ــورد در وانمت  م

 ؟!يبـود  دهيشـن  صـراحتاً  را نظـرم  قـبال  کـه  يحـال  در ميبگو تيها  نداستا
 »خـاطره  ــ  داسـتان  «مـورد  در را رمنظ ،يواهخ  مي مرا نظر که حال باشد،

 را خـودم  چـه  گـر . ميوگـ   مـي  يا داده نشان عالقه بدان که يسبک ،يسينو
 يضـرور  نمکـ   مـي  فکر که را مهم ي  هنکت چند يول انمد  مين صالح چندان

  : سميون مي تيبرا ست
 تيهو حفظ بر ناظر ستياب  مي يسينو »خاطره ـ داستان «نمک  مي فکر من
 ايـ  قـصه  ساخت يکي. باشد »خاطره «و »داستان «ي  هجنب دو هر اصالت و

 خـاطرات  اگـر  ژهيـ و بـه . خـاطرات  يدار امانـت  يگـر يد و اسـت  داستان
 توجـه  ستيـ اب  مي باشد، داشته اي  هژيو تياهم و ياسيس ،يخيتار ي  هجنب

 اصـالت  و کرده "يدار امانت" وسواس حد در و داشت مبذول بدان ژهيو
 در نـا يع آن و نيـ ا ياهـ   هگفت که ست ينمع نيبد نيا. نمود حفظ را اقوال

 ذکــر دارد وجــود ديــترد و يناروشــن و ابهــام کجــا هــر و گذاشــته ومــهيگ
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 و تيـ هو الاقـل  ييهـا »خاطره ـ داستان «نيچن در که نيا گريد دو. گردد
 چرخــد يمــ هــا آن حــول خــاطره کــه داســتان ديشــه يپرســناژها ياســام

 نظـرات  افکـار،  ستياب  يمن مطلقاً که است نيا گريد ي  هنکت. باشد روشن
 در را مان التيتخ اي و ميکن روزيد نيگزيجا را امروزمان يها  تقضاو و
  . ميکن جاديا شبهه شکل هر به و ميبگذار ومهيگ
 نيـ ا از ياريبـس  فاقد را آن ميکن نگاه تو داستان به اگر حاتيتوض نيا با

 بالغ (ينطوال يزمان گذشت که ست يتيواقع هم نيا البته. مينيب مي اه هجنب
 مواجه يدشوار با را کار لذا هد،د  مي کاهش را اقوال دقت) سال يس بر

 نيـ ا و ديـ راگ  مـي  يپـرداز  داسـتان  به هم آن يا»خاطره «ي  هجنب و ندک  مي
  ! مينيب يم که ودش مي

 و ست يضرور يامر) الخصوص يعل (ياسيس خاطرات نوشتن ديترد يب
 به مند عالقه که هم تو. ارندد مبرم ازين بدان يآت يها  لنس و پژوهشگران

 و خـشونت  و هـا   يکژرفتـار  و ها  يشيکژاند به نميب  مي ژهيو به. يهست آن
ــشان تيحــساس تيــجنا ــپ ،اي هداد ن ــا نمکــ مــي شنهادي ــد ت ــشده ري  از و ن

ــ ــشده، دور ات هحافظ ــاطرات ن ــد خ ــالب از بع ــم را ات انق ــو ه  از س،يبن
 نيـ ا اگـر  و کمـه، حا قـدرت  با تان مودت و ياسالم يجمهور با يهمکار
 "رهبـران " رفتـار  و يشورو به مهاجرت قسمت ،يندار دوست را قسمت

 و يخودکـــش ،يشانيـــپر موجـــب کـــه "دار مـــسئله" ياعـــضا يبرخـــ بـــا
 بـه  و شـده  ستيـ ضدکمون ايـ  و انـد  شـده  ريناپـذ  عالج يروان يها  يماريب

  . سيبنو ،اند هپرداخت ميرژ ياطالعات ياه هدستگا با يهمکار
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 يتيجنـا . اسـت  نهفتـه  تيـ جنا هـم  اعمـال  نيـ ا در ندهسيـ نو کي چشم از
 و هـا   يطلبـ  قـدرت  ،ها  يبند دسته از تان، يالتيتشک آپارات از! خون بدون

 هم ها  نيا. سيبنو دش  مي اعمال "يرهبر باند" نيمخالف هيعل که يخشونت
 بـه  الاقـل  کـه  يهـست  يکسان معدود جزء که ياند  مي و. هستند قتل ينوع
ــدل ــموقع لي ــو تي ــد ("ماشــااهللا" شــوهرت ي ژهي ــاپور يمه ــجر در) فت  اني

 ياسـناد  و آثـار  وجـود  بـا  و يا بـوده  ها  يکژ و اعمال نيا ي  ههم ميمستق
 ِ  ياسـ يس و يخيتـار  تيـ اهم که يخاطرات نوشتن يبرا ست، يباق هنوز که
 و سـاده  عـضو  کيـ  گـر يد تـو  امـروز . ينـدار  کـم  يزيچ دارند ييسزا به

! "جـوان  دختـر  کيـ " خـودت  قول به اي. يستين "دار مسئله" اي اي   هيحاش
ــو ــر" عناصــر از و يدار ســر پــشت را پنجــاه حــاال ت ــاکثر يرهب  و ،"تي

 کـه  بهتـر  چـه  مـن  نظر به و سيبنو را خاطرات نيا. اي  هخاطر از سرشار
 آن از کـه  يعيوقا رايز. باشد خاطره فقط و باشد نداشته يداستان ي  هجنب

 بيـ غر و بيـ عج يهـا   نويناسـ يماژيا و ليـ تخ عنـصر  به يازين اي  هگذشت
 خـودت  بـه . اسـت  اعجاب و زميسوررئال از سرشار اش   هواقع هر و ندارد
 خلـق  ييرهـا  و يآزاد يبرا يشاه ستم عمر آخر يها  لسا در: کن نگاه

 را يمـذهب  ارتجـاع  جانـب  انقـالب،  با يوستيپ خلق ييفدا هاي  چريک به
 حکومــت کنــار ،يرفتــ يشــورو بــه يختــيگر يمــذهب ارتجــاع از! يگرفتــ

 انتقــاد ي هاجـاز  التيتـشک  در آن نيمخـالف  بــه و يگرفتـ  موضـع  يشـورو 
 داريـ د »فـرح  شـهبانو  «بـا . يآمـد  اروپـا  به يختيگر يشورو از! يادد   مين

 نـرو  دور راه! يانـ د  مـي ن و يهست يتيحکا خود الحال يف شگفتا...! يکرد
 ي  هخـاطر  همـه  نيـ ا مقابـل  در ات يکـ يچر خـاطرات  سيبنـو  را هـا   نيهم

 شتريـ ب يسيبنو اگر. زنديناچ اريبس اي  هداشت نقش آن در که مهم و يواقع
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 عبـداهللا  قيـ رف «قتـل  در کـه  يتيجنا دارم مانيا من. ميوگ  مي چه يهمف  مي
 چـه  آن هـزارم  کيـ  ،ينـاراحت  آن از تـو  و است شده اعمال »يشاه پنجه

 نيمخـالف  دادن لو منظورم! ستين است شده مرتکب »تياکثر يرهبر «که
  . استه هتيکم با يهمکار و
 .سيبنـو  را ها  نيا! ؟يهست يعدالت يب و قتل ت،يجنا خشونت، مخالف تو

 يا بوده اورشي و اري هم تو که »تياکثر يرهبر «که ياند  مين هنوز نکند
 يانقالبـ  هـزاران  با خونش »يشاه پنجه عبداهللا «نکند اي! است؟ کرده چه

 پژوهـشگران " يبـرا  البته (شما يبرا نيچن نيا که است داشته فرق گريد
  ! است؟ شده برجسته) هم "ياسالم يجمهور

 تيـ جنا ت،يـ جنا (کـنم  کـم  را واقعـه  آن تيـ اهم بخـواهم  کـه  نيا نه البته
 کـالن  از يکالمـ  و دايـ   هديچـسب  خـرد  به شما. دارد کالن و خرد اما است

 خـود  هنـد، د  مـي  يگـواه  اسناد هم و ياند  مي تو هم رو هر به). دييوگ  مين
 صـحبت  آن و نيـ ا بـا  تيـ جنا نيـ ا طـرح  بـه  راجع که هستم يکس نياول

 در آن يعلنــ طــرح يعنــي مــاجرا نيــا. ام هکــرد محکــوم را آن و کــرده
 بيترغ من هدف که است انقالب از پس اول سال به مربوط الت،يتشک

 شيگرا ِيريگ شکل با ماجرا نيا درست اما. بود آن تيمحکوم به اعضاء
 و شــد زمــان هــم يســالما يجمهــور بــا آن يهمکــار طــرح و »تيــاکثر«

 مـان  چـشم  يجلـو  »يشـاه  پنجـه  عبـداهللا  «هزاران يزندگ و مرگ ي  همسئل
 ييجـو  چاره به را شيجا تيجنا نيا موضوع خود به خود گرفت، قرار

 در کـه  يبـار  فاجعـه  شيگـرا  بـا  ينظـر  يا مبـارزه  يبـرا  قوا يگردآور و
  . داد بود، اتفاق حال



 

 راه هاي بيراهه از ۶۶

 يبـ  و دارد واقعـه  نيـ ا کـه  يتـ ياهم رغـم  يعلـ  نمکـ   مي نگاه که هم امروز
 يمبن را سازمان انقالب از پس اشتباهات شود، محکوم ديبا چرا و چون

 و نميـ ب  مـي  آن از خونبـارتر  بـار  هـزار  ياسـالم  يجمهـور  بـا  يهمکـار  بر
 شهيـ ر کيـ  صاحب ديشا و انمد  مي تر مهم بار هزار را آن يبررس تياهم

 اگر. دارند اريبس تياهم شما خود يواقع خاطرات جهت نيهم به. باشند
 اعمـال  ،انـد   هکـرد  هيـ توج زمـان  آن يهـا   تيمحـدود  با اي  هعد را عمل آن

 مرزهـا  از خـارج  در هـم  آن ،يعلنـ  يالتيتـشک  يحزب درون بار خشونت
 هـم  را هـا   نيـ ا بـاز  اگـر . نشده ريد تا سيبنو را ها  نيا! دارد؟ چه از نشان

 مـردم  تا سيبنو »يپهلو فرح با مذاکره «ي  هخاطر از الاقل يندار دوست
 جـا  کيـ  بـه  دارنـد  همـه  خوبـان  چه آن" ،»خلق انييفدا «از يبعض بفهمند
   "!دارند

 کوتـاه  گرچـه . دارم خـاطر  به را ات اصفهان. ناسمش  مي را تو يحد تا من
 دور خـودت  از يحتـ  و هـا   تيـ واقع از يلـ يخ ات داستان اما ماي  هبود هم با

 به. نميب  مي ليدخ آن رد را ليتخ و زمان طول گفتم که طور همان. است
 يعلـ  اوريـ ن فـشار  تا  ذهن به و نرو دور راه نمک  مي شنهاديپ خاطر نيهم

 را تـان ا  يهـا   بحـسا  هيتـصف  يکـ يچر ي  هگذشـت  بـا  شـماها  کـه  الخصوص
 اگـر  يحتـ . نتـرس  س،يبنـو  يدار خاطر به که رياخ يها  لسا از. داي  هکرد

ــصف ــهامت ن ــروح و ش ــه را اي هي ــرا آن در ک ــ طيش ــودت از يمخف  و خ
 و يوشـ   مـي  بـزرگ  يقهرمـان  هم يده خرج به اي  هکرد حيتشر ات"زبان"

 را تيـ واقع امـا . سيبنو نترس. شد خواهند "ِسِلر بست" تيها   نداستا هم
  ! سيبنو



 

 ۶۷ "سطوت مريم "به سرگشاده ي هنام

  ٢٠٠٩ هيژانو دوم و ستيب: نگارش

 :انتشار بيروني

  ۲۰۰۹ ژانويه ۲۹ - ۱۳۸۷ بهمن ۱۰ پنجشنبه، )نامه کي به يعلن پاسخ(
  





 

  ۶۹ كنيم رعايت را بزرگ هاي بازي قواعد

  : هان دموکرات و الئيکخوا به جمهوري

  كنيم رعايت را بزرگ هاي بازي قواعد

خواهـان دمکـرات و       نظرتان در مورد همايش جمهوري    : در پاسخ به يک سوال    
  الئيک چيست؟ 

  :گفت و ديد شاعرانه فقط دش مي كاش اي
  بهار روح اي تو خونين مقدم در باز«

  » !آغوشانند همه درختان بيشه در بيشه
   

 كننـده  خوشـحال . تييسزيبا همايش نمك  مي نگاه بيرون از كه مني براي
 جمـع  هـم  كنـار  در   سياسـي  مختلـفِ  گرايـشات  از كثيـري  جمع كه است
 دمـوكرات  و الئيـك  نيروهـاي  اتحـاد  بـراي  جـويي   راه فكـر  بـه  و انـد   شده

ــه. هــستند ــه كــه خــصوص ب ــستند دچــار طلبــي اصــالح توهمــات ب  و ني
 ،   ديگـر  مهـم  بـسيار  ي  نكتـه . دارنـد  نظـر  مطمح را رژيم تماميت سرنگوني

 گرايــشات ســاير بــا مــدارا و انعطــاف در مختلــف گرايــشات نــسبي بلــوغ
 بررسي و نقد قصد من. است كننده خوشحال بسيار هم اين. ست  سياسي

  "!بسيار حرف وگرنه" ندارم را اجالس اين
 نبايـد  كـه  ست  اساسي اشكال يك حاوي آن، اسناد و آيي  گردهم اين اما،
 نـه  اسـت  حزب نه : (است آن تعريف قابل غير هويت آن و گذشت آن از

 كــدام هــر از حــال عــين در!  آهنگــي هــم ي كميتــه نــه و فــوروم نــه ، جبهــه
 جنبـشي  حركتي را آن درستي به و خاطر همين به البد و.  دارد اي  نشانه

 اهـداف  و حزبـي  - اي  برنامه مفاهيم بر ،  اما اين رغم  علي!)  اند  كرده تعريف



 

 راه هاي بيراهه از ۷۰

 اساســي اشــكال مــن نظــر بــه و! اســت؟ شــده ويــژه تأكيــدات  مــدت بلنــد
 جمـع  ايـن  جنبـشي  يـا  ژالتينـي  واقعيت سو يك از كه چرا جاست؛  همين

 از و ،  دارد منافات مدت بلند اهداف و اي  برنامه مفاهيم در كاري  سفت با
 مرتفـع  مـشترك  و جـدي  كـار  در فقـط  موجـود  اعتمـاد  عـدم  ديگر سوي
ــي ــ م ــه آن مگــر ود؛ش ــساني ك ــدبخ ك ــيش از ، واهن ــر" پ ــان "مه  را خودش

 كـم  نـشان  و مهـر  بـا  هاي  گروه و.  است شده امتحان كه هم اين! ؟  بكوبند
  ! نداريم
ــي ــه و كننــدگان شــركت كــه ايــن ول ــژه ب ــدگان تنظــيم وي ــر ، اســناد كنن  ب

 توهمـات  از و دارنـد  تأكيـد  " شاه و شيخ نه" و " دموكراسي" و " الئيسيته"
 بزرگـي  فيـل  و انـد   برافراشـته  را خوبي پرچم ،  هستند بري "طلبي اصالح"

 توجـه  اگـر  امـا . دارد كافي تناسب آن جنبشي خصلت با كه اند  كرده هوا
 كــه مردمــي حــضور بــدون و كــشور از خــارج در همــه هــا ايــن كــه كنــيم

 امـور  در بيـشتري  نـرمش  گـاه   آن ،  شـده  مطرح ،  اند  اصلي ي  گيرنده تصميم
 نـشان  ،  الغيـر  و " ملـي  ي  مـسئله " يـا  و " حكومت شكل" قبيل از اي  برنامه

 مقـدم  كـه  كـرد  توجـه  بايـد  تري  واقعي وظايف به آن از تر  مهم و. داد بايد
 بـه  خـود  اثبـات  و معرفـي  از اسـت  عبـارت  آن و دارد قـرار  چيزي هر بر

 ايـن  و هـستيم  هويـت  ايـن  فاقـد  هنـوز  مـا  متأسـفانه ! " اپوزيسيون" عنوان
 مربوط سياسي مسايل در منظم ي  مداخله و متشكل حضور بدون هويت

 بـه  چنـان   هـم  و گرفـت  نخواهد شكل ،  اروپايي - خارجي دول و ايران به
  .   گرفت نخواهند مان بازي



 

 ۷۱ كنيم رعايت را بزرگ هاي بازي قواعد

 البتـه  گذشـته  يهـا   لسـا  ايـن  در هاشـان     خيلـي  ،  رفقا و اندوست اين ببينيد
 ايـران  انقـالب  بـراي  وظـايف  و پالتفرم و برنامه كلي و اند  كشيده زحمت

 نيـست  كشور خارج اپوزيسيون كار ايران انقالب چون اما. اند  كرده تهيه
ــارج در و ــشور از خ ــم ك ــاري ه ــام ك ــشده انج ــسي و ن ــا ك  جــدي را م
!  اسـت  گذشـته  اما سال ۲۵!  اند  خورده خاك همه ها  برنامه اين ،  يردگ  مين

 كمـي  بـه  را ايـران  انقالب دقيق ي  برنامه اگر ندارد اشكال خيلي هم حاال
 پـرچم  زيـر  زنـده  و فعال اپوزيسيوني عنوان به عوض رد ،  بسپاريم بعدتر

 و رژيـم  جنايـات  بـه  نـسبت  كـشور  از خـارج  در ،  دموكراسـي  و الئيسيته
 عمـومي  افكـار  و دهـيم  نشان العمل  عكس.  ها  آن از اروپايي دول حمايت

 نزديـك  ي  آينـده  در زيـاد  احتمـال  به و  (دول اين هاي  سياست عليه بر را
 جمهـوري  تبهكار و تروريستي رژيم با بست و بند و سازش در) آمريكا
 بـه  ديگـري  اهـرم .  گرفـت  كـم  دست نبايد را كار اين.  كنيم بسيج ،  اسالمي

 وانتـ   مـي  مـسير  ايـن  در تنهـا  و نـدارد  وجـود  جهانيـان  عمـوميِ  افكار جز
 اروپـايي  دول از هايي جناح و دوست بشر يها  لتشك و ها  سازمان توجه

 كـاري  بخواهـد  اگـر  جمـع  ايـن .  كـرد  لبج خود سوي به را آمريكايي و
 در پـرچم  همـين  زيـر . باشـد  داشـته  بـاور  برداشـته  كـه  پرچمـي  به و بكند

 اسـت  قـادر  كه شد خواهد جمع تصور غيرقابل جمعيتي كشور از خارج
.  كنـد  بـازي  آن سـرنگوني  و رژيم مطلق سازي اعتبار  بي در كليدي نقش

  ! كند زني چانه اصول سر بر فقط چه چنان ،" است فطير مايه بي" اما
 امور و اي  برنامه دقيق مسايل بر تأكيد اوليه هاي  قدم در:  كه اين خالصه

 و پراكنـدگي  بـه  كـه  هستند رس  زود اموري ،  انقالب تئوريك - تخصصي
 ايـن . باشـد  مثبت واندت مي كه نيرويي. انجامد مي نيروها ي  دوباره گسست



 

 راه هاي بيراهه از ۷۲

 هـاي   قـدم  در و كـار  خـالل  در امـا  سـت   حيـاتي  و الزم البتـه  ها  يزن چانه
  ! مرور به و بعدي

 " دموكراسـي " و "الئيـسيته " طرفـداران  كـه  كـرد  فرامـوش  نبايـد  چنين هم
 و اجتمــاعي يهـا  يبنـد  گـروه  از وسـيعي  طيـف  بـالطبع  و هـستند  ميليـوني 
 و "سـرنگوني " از صحبت آنان حضور بدون كه يردگ   مي بر در را سياسي

  ! است معني بي " جمهوري"
 سـاختار  در را هـايي   مكـانيزم  بايد جمع اين كه نيست يديترد جاي پس
 بـراي  تواننـد  بـه  همـه  ، هاشان  عمله و "شاه و شيخ" جز به كه بپذيرد خود

 نظـرات  تـرويج  بـه  عملـي  هاي  فعاليت ضمن و كنند مشاركت دموكراسي
 داشــته نظــر اظهـار  حــق نيـز  "ديوانگــان" كـه  جــا آن تـا . بپردازنــد خـويش 

 دفــاع دموكراسـي  در "ديوانگـان " حـق  از كــه انگـاني فرز آن البتـه .  باشـند 
ــرده ــد ك ــايد ان ــر ش ــر و زي ــه شــدن زب ــداز چــشم در را زمان ــده ان ــد دي  و ان

 يـك  از قادرنـد  ديوانگـان  تنهـا  ،  غريبي روزگار چنين در كه اند  انستهد  مي
 برابـر  در حتـا  و كـرده  دفاع بشري بزرگ هاي  ايده و " عيار تمام انقالب"

 به انقالبي روشنفكران از اعظمي بخش تدريجي سليمت و سرمايه بربريت
  !؟ كنند ايستادگي ،" سليم عقل"

 تحول يك از كه چرا هستم حقي چنين مدافع " ديوانه" يك عنوان به من
 بـه  ديگـر  عبـارت  بـه .  نمكـ   مـي  جانبـداري  " اجتمـاعي   انقالبي" يا راديكال

 جمعـي  چنين كنار در وانمت  مي كامالً اما.  ندارم باور " پارلماني جمهوري"
 كـه  آن بـي  باشـم  داشـته  حـضور  آن سـرنگوني  و اسـالمي  جمهوري عليه

 كـه  نيـست  ايـن  هـا   حـرف  ايـن  از مـن  منظور البته.  باشم " پارلمانتاريست"



 

 ۷۳ كنيم رعايت را بزرگ هاي بازي قواعد

 جمـع  اين در راديكال يا سوسياليستي گرايشات حضور ضرورت از فقط
 وهــاينير جملـه  از ديگـر  بـسياري  بـراي  را حـق  همـين  عينـاً .  كـنم  دفـاع 

 فرصــت رهبـران  مـشي  و كــاري نـدانم  سـر  از كــه قـائلم  اكثريـت  مهجـور 
 امـروزه  و داشـته  همكـاري  اسـالمي  جمهوري با مديدي مدت ،  شان طلب

 رژيـم  جناح آن يا اين با مغازله از دست و دارند انتقاد خود ي  گذشته به
 شاهي هم و شيخ هم  جناح به نسبت بايست مي برعكس ولي.  اند برداشته

 الس طلبـان  سـلطنت  با ديگر سوي از و رژيم با سو يك از كه  (يتاكثر
ــدز مــي ــه) ن ــود گيــر ســخت شــدت ب ــايكوت در چنــان هــم را هــا آن و ب  ب

  .نگهداشت
 بخواهـد  اگر كشور از خارج اپوزيسيون كه است اين است مسلم چه آن
 بايـد  شـود  بـدل  مطـرح  و سياسـي  نيرويـي  بـه  و شود خارج وضع اين از

 چنـين  پـاي  بنـدِ  را خـود  پـاگير  و دسـت  تعلقـات  و هيگرو هاي  محدوده
 كـار  بـه  را آن و گرفتـه  فـرا  را بـزرگ  يهـا   يبـاز  قواعـد  و نكند مجامعي

  . گيرد
 ي بــاره در وانتـ  مـي  ، بگيـرد  قـرار  توجــه مـورد  مالحظـات  ايـن  اگـر  حـال 

 و كـشور  از خـارج  در دمـوكرات  و الئيـك  اپوزيسيون نيروهاي وظايف
 اطمينـان  بـا  و گفـت  سـخن  آن تشكيالتي ارساخت و فعاليت شكل الجرم

 شـان   قلبـي  آرزوي راه در را كـشور  از خـارج  ايرانيـان  از وسـيعي  ي  توده
  . درآورد حركت به و داد سازمان

  نيست حايل هيچ معشوق و عاشق ميان"
  "! زخي بر ميان از حافظ خودي حجاب خود تو



 

 راه هاي بيراهه از ۷۴

 اصـلي  ايفوظـ  به كلي اي  اشاره جا  همين در و نمك  مي استفاده فرصت از
 وجـود  كـار  بخـش  دو مـن  نظـر  بـه .  نمكـ   مـي  كـشور  از خارج اپوزيسيون

  : گفت وانت مي كه. نظري و عملي:  دارد
ــاعي" هــاي فعاليــت – ۱ ــا اعتراضــي هــاي اكــسيون از اعــم " دف ــي ي  ، تبليغ

 مـسايلي  يا و ايران مسايل با ربط در سياسي حضور نوع هر و تظاهرات
ــه ــي حــضور ك ــان جمع ــه ايراني ــاييشنا ب ــيماي س ــدتي و سياســي س  عقي

  .  كند كمك ايران "دموكرات و الئيك اپوزيسيون"
 قبيـل  از مـؤثر  گروهـيِ  هاي  رسانه آوردن دست هب سر بر نيرو تمركز – ۲

  . شود پخش ايران در كه راديوهايي و تلويزيون
 "مـا  صـداي " تقويـت  طريق از ايدئولوژيك و سياسي منظم مباحثات – ۳
 و.  عمومي دسترسي قابل مرجع يك داشتن براي آن امكانات گسترش و

  ! مشابه سيستمي يا " پالتاك" از زنده مباحثات منظم سازماندهي نيز
 ارتباطـات  از وسـيعي  ي   شبكه سازماندهي جهت در نيرو اختصاص -  ۴

 سراسر در ايران دموكرات و الئيك نيروهاي مابين انترنت طريق از زنده
  . عالقمندان فوري سياسي ايفوظ و اخبار انتقال جهت دنيا،

 محترم بازي قواعد كه آن به مشروط ست، عملي ها اين ي همه من نظر به
 اثبـات  بـراي  انرژي ي  ههم صرف جاي به كنندگان شركت و شود شمرده

 عمـده  و اصـلي  دشـمن  بـا  مبـارزه  راه در صـميمانه  ،  خـود  نظـري  حقانيت
  . كنند مبارزه و تالش اسالمي جمهوري يعني



 

 ۷۵ كنيم رعايت را بزرگ هاي بازي قواعد

 اتفـاق  به قريب اكثريت ناپذير ترديد واستخ  مياسال جمهوري يسرنگون
 ديـده  داغ مردم اين صداي كشور از خارج در بكوشيم.  است ايران مردم

 مافيـايي  - تروريـستي  رژيـم  و برسانيم جهانيان گوش به را كشيده  ستم و
ــشا را اســالمي جمهــوري ــيم اف ــانع و كن ــد م ــست و بن ــين هــاي ب  المللــي ب

  . شويم آن)  يسياس و اقتصادي(
 بـه  هـا   آن بـا  ارتبـاط  بدون ما صداي و اند  نيازمند ما صداي به ايران مردم
  .رسد نمي جايي

  .كنيم رساتر را مان صداي 
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  !“نگهدار„ افاضات و “پرگار„ بر يتامل

ــر ــه نيآخ ــار" ي برنام ــپا در "پرگ ــاه اني ــآور م ــسال لي ــسله از -  ام  سل
ــزيتلو يهــا برنامــه ــ وني ــ يب ــاره دوشــنبه هــر کــه يفارســ يســ يب  ي درب

 بــه ـــ ودشــ مــي اجــرا "يمــيکر وشيــدار" يآقــا توســط خــاص يموضــوع
 هـم  :است تامل قابل يمختلف جهات از که شده داده اختصاص يا    مسئله

 بــا! برنامــه تيــفيک هــم و کننــدگان شــرکت بيــترک هــم برنامــه، موضــوع
  . ودش مي زيانگ تامل زين برنامه نيا اهداف محور، سه نيا يبررس
 نيــا بــا برنامــه يمجــر و گرفتــه نــام "مــسلح يهــا گــروه" برنامــه وعموضــ

 بعـد  سـال  چند در که يمسلح يها  گروه«: ندک  مي آغاز را برنامه جمالت
 ي مبـارزه  کيـ  ادآوريـ  ستادند،يـ ا ياسـالم  يجمهـور  مقابـل  در انقالب از

  » ...؟يبخشودن نا يخطائ اي هستند قهرمانانه
 چـه  از هستند، که "مسلح يها  گروه" نآ فهمد ينم يکس برنامه نيا از اما

 اند، داده انجام ياتيعمل چه اند، مسلح چرا و اند  گرفته دست هب سالح زمان
 و. بودنـد  برخـوردار  ياجتمـاع  ــ  ياسيس تيهو چه از و خواستند يم چه

 چـه  از و اسـت  يا  دهيـ پد چگونـه  ياسالم يجمهور ها،  آن دشمن که نيا
 برسـر  منازعـه  اساساً ديپرس ديبا مالجر ؟!برخوردار يکرد عمل و تيهو
   بوده؟ ها چه

 شـعار  بـا  انياسـالم  مگـر ! اسـت؟  بـوده  افتـاده  اتفاق يانقالب که  اين نه مگر
 رفـت،  کـه  شـاه  بـستند؟  ينمـ  را نيريسـا  دهـان  "شـاه  مـرگ  از بعد بحث"
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 از بعـد " بـه  ـ شان  اهللا  حزب چماق با ـ حضرات که را يهائ"بحث" نيبنابرا
  !د؟ش مي آغاز ستيبا يم بودند، هداد احاله "شاه مرگ
 "چماقــدار يهــا گــروه" و گرفــت چمــاق را منــاظره و بحــث يجــا چــرا

 هـا   اهللا  تيـ آ ارمغـان  نينخـست  ،"يسـر  تـو  ايـ  يروسر" و! شدند؟ دار  دانيم
 بـه  را يمخـالف  يصـدا  هـر  نانيا که نشده فراموش! شد؟ رانيا زنان يبرا

 کـه  بـود  يعـ يطب پـس ... ردنـد ک  مـي  خـاموش  خـود  مـزدور  اوباشان دست
: گـردد  جاديا يريدرگ آن مطالبات و سرانقالب بر و شود ديتشد تضادها

 بدون.. .و ها  دانشگاه ها،  کارخانه در چه و گنبد در چه کردستان، در چه
 کــه اســت ســرکوب نيــا بــه واکــنش در. شــد آغــاز ســرکوب امــا بحــث

 نـام  بـه  کـه  يارتجـاع  مقابـل  در انقالب تداوم يبرا ياجتماع يها  جنبش
 آن در. ننـد ز  مي مقاومت به دست بود، شده مردم جنبش بر سوار انقالب

 کنــار در کردشــانيرو بــه بــسته رمــسلح،يغ و "مــسلح يهــا گــروه" انــهيم
ــور ــالم يجمه ــ و ياس ــار در اي ــت کن ــات و يآزاد خواس ــالب مطالب  انق
 که کند روشن وانستت  مي "پرگار" ي برنامه رو نيا از. ردندک  مي مقاومت
 وندشـان يپ و بـود  چه "مسلح يها  گروه" حضور و وجود ليدال و تفاوت

 يبررسـ  بـه  را شـان  يها  قوت و ضعف گاه آن ست؟يچ انقالب مطالبات با
  ... نديبنش
 چـرا . شـوند  يبررس مورد به مورد "مسلح يها  گروه" که بود يضرور لذا
 کـدام  هـر  کـه  ميـ ا  مواجـه " مـسلح  يهـا   گـروه  "از دسـته  نيچنـد  بـا  مـا  که

 "خلق نيمجاهد" با "فرقان": داشت فرق يگريد با شان  تيهو و عملکرد
 بـه  دسـت . "خلـق  يفـدائ  يها  کيچر" با "خلق نيمجاهد" است، متفاوت
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ــردن اســلحه ــرد خلــق" ب ــرکمن خلــق" و "کُ ــن "ت ــه از زي  و! گــريد يا مقول
 حـضور  پرگـار  ي برنامـه  آن در آنـان  از ينـدگان ينما کـه  بود، نيا ستهيشا
 ي هيـ اول سـوال  در کـه  يکيمتـد  شـکال اِ بـه  حاتيتوضـ  نيـ ا با! اشتندد  مي

 مقابـل  در کـه  ي مـسلح  يهـا   گـروه ": ميبـر  يمـ  يپـ  است شده مطرح برنامه
ــور ــا ياســالم يجمه ــارزه ستادندي ــه يا مب ــرده قهرمانان ــد ک ــ ان  يخطــائ اي

 الزاماً باشد، بوده غلط چه و درست مسلحانه ي مبارزه چه "؟ينابخشودن
 يغلطــ و درســت نــه و اســت) اطافــر (دواکــسترم نيــا از يکــي نــه پاســخ

 کـه  چـرا . هـد د  مي حيتوض را مقاومت تيحقان عدم و تيحقان ها  کيتاکت
 اجراکننـدگان  امـا  باشـد،  مـشروع  مقاومـتِ  وانـد ت  مـي  مـسلحانه،  ي مبارزه
 يجهـات  از کـه  باشـند  نکـرده  يعملـ  اصال اي و باشند کرده عمل بد چنان

ــه "ينابخــشودن يخطــائ" کارشــان ــآ حــساب ب ــرعکس و دي ــي ب ــدت م  وان
 يجمهـور  مقابـل  در هـا   آن ستادنيا" اما باشد، غلط يا  مسلحانه ي مبارزه
  ! "قهرمانانه ي ا مبارزه ياسالم
 از دهيــبر يعنــي (شــود مطــرح مــتن از خــارج ،يموضــوع ايــ ســوال يوقتــ

 ناممکن، مينگوئ اگر مسئله نقد و يبررس امکان) خود طيشرا ي مجموعه
 هيشـب  "مـرغ   تخـم  ايـ  مـرغ  تقـدم " لسـوا  بـه  و ودشـ   مـي  دشوار يبس الاقل

 ،"شيدايـ پ در انـواع  يجيتـدر  تحول" از مباحثه نيطرف توجه که ودش   مي
  . ودش مي دور

 هـم  و "ستادنديـ ا قهرمانانـه " هم ،"مسلح يها  گروه "که نجاستيا يتراژد
 را پــارادوکس نيــا و شــدند "ينابخــشودن يخطاهــا" دچــار يمــوارد در
 بـه  و بـود  شـده  يسـازمانده  درسـت  راگـ  برنامه آن. نکرد روشن "پرگار"
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 "دراز" نگهـدار،  فـرخ  نخست گام در رفت، يم شيپ تيواقع کشف يسو
ــه: دشــ مــي ــ ن ــارزه" از کــه يکــس عنــوان هب ــآم مــسالمت ي مب ــر در "زي  براب

ــاع "مــسلح يهــا گــروه" ــ بلکــه کــرده، دف ــاع و هــا يهمکــار خــاطر هب  دف
 چــه را، ميــرژ مخالفــان ي همــه کــه ياســالم يجمهــور از اش هگــستاخان

ــسلح ــسلح،يغ چــه و م ــم رم ــگ و صــدا ه ــا هماهن ــور ب  ،ياســالم يجمه
 يکـس  چـه  جا درآن اما...! ادد  مي لقب "ييکايآمر و خرابکار ،يضدانقالب"
 خـود  ي برنامـه  در آنچـه  زيهرچ از شيب "پرگار" و! ببرد؟ شيپ را "خط"

 و قـت يحق حامـل  را تياکثر هم که ست يبار  بالهت منطق همان کرد القا
 بــه مجبــور را تيــاقل ايــ و ت،يــاقل ســرکوب بــه مجــاز و محــق را نآ هــم
 و ترس جاديا يبرا فقط سرکوب منطق! اندد  مي تياکثر مقابل در ميتسل

 نيـ ا ديـ نبا جامعـه  ،مداوم ببند و ريبگ و اضطراب کي در .ستين وحشت
ــ ســرکوبگر، کــه: بفهمــد را بالهــت ــاکثر يحت ــن هــم تي  ريســا امــا ست،ي

  . ندک مي سرکوب جمع منافع و تيکثرا نام به را ها تياقل
 و هاســت تفــاوت بــروز مظهــر کــه انقــالب کيــ خــالل در هــم آن تــازه(

 همـواره  کـه  يمتفـاوت  يهـا   تياقل يصدا دنيشن يبرا باره کي به ها  گوش
 رود يم م،يعظ يسمفون کي در و هدد  مي نشان تيحساس ،  شده سرکوب

 نيــا امــا!) ازدسـ  فــراهم را يهمگـان  يدرد هــم و يعمــوم فهـم  امکــان کـه 
 ي همه و نگهدارها يامام خط تيهو و ياسيس يهست ي هيما جان بالهت
 کـه  اسـت  داده نشان خيتار که يحال در. هدد  مي ليتشک را ها  ستيپوپول

 ياجتماع تحوالت شگاميپ و دار  مشعل مصمم، و آگاه تياقل کي همواره
 ينقـش  ِتعلـ  به الزم، ي نهيزم و عناصر وجود برغم که غايدر. است بوده
 ننـد، ک  مي و کرده يباز ونيسياپوز و رهبران لباس در يسفلگان نيچن که
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 بـه  و کـار    اشـتباه  بعـضاً  و اعتمـاد،  يب پراکنده، شگام،يپ نيحاضرا حال در
  . است  رفته هيحاش
 برنامـه  آن در کننـده   شـرکت  يروهـا ين بيـ ترک: کننـدگان   شـرکت  بيترک

 نيتـر  ياصـل  اما است "مسلح يها  گروه" برنامه، عنوان. است زيانگ  شگفت
ــجر  حــضور برنامــه در باشــند "خلــق نيمجاهــد" کــه "هــا گــروه" آن اني

 يجمهـور  با يهمکار در که ست يعنصر حضور آن، از بدتر و ؟!ندارند
 سـازمان  نيتـر   بزرگ يعني “مسلح يها  گروه“نيهم از يکي کمر ياسالم
 حاال و هداد کشتن به را آن ياعضا از ياريبس و شکسته را چپ يانقالب

 دهـه  سـه  خـود  کـه  يسـازمان  همـان  هيـ عل و شـده  "العموم يمدع" خودش
 "بطـالن  حکـم " خـورده،  را آن "نـان " و بـوده  اش  عمده بخش ياصل رهبر
: ديـ بگو او به و..."رديبگ را اش  قهي" تا آنجا ستين هم يکي! ندک  مي صادر
 ي هگون يانقالب يها  يپرداز  جمله باالخره که توست يعيطب حق نيا البته
 ياجتمـاع  و يانسان بزرگ اهداف با يانقالب يسازمان از متاثر که را خود
 ســر در "مقــام و جــاه" يآرزو شيجــا بــه و يبگــذار کنــار اســت، بــوده

 ســازمان کيــ کـه  ات"خردمندانــه يهــا يرهبـر " از ممنــون امــا. يبپرورانـ 
 و هــا يبهــشت بــا يهمکـار  در را هــوادار و عــضو هـزار  صــدها بــا ،بـزرگ 

 آن ،"اخـالق  معلـم " بـه  يولـ  نيا از پس ،يکشاند يتالش به ها  يالجورد
 حوالـه  يگريد يجا را تو يروز خدا. ستين ياجياحت اش، يمدل نيا هم
 ،ينـشد  ي"امـام  خـط " و آخوندها طرفدار يتصادف واقعا تو. "برادر" کند

  !! ست؟ين تو فيح ،يفدائ و کيچر به چه ترا اصال
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 و يشـرافت  دفـاع  بـرغم  نامـه، بر ي کننـده   شـرکت  گـر يد بهـزاد  حسن يآقا
 بـه  آورد، عمـل  بـه  اش  سـازمان  از کـه  ــ  خـود  تـوان  حـد  در ــ  يا ياخالق

ــپا ــا لاســتدال دهيپوســ ي هي ــدار يه ــا عملکــرد و نگه ــهير يه  او ي اکاران
 دادنـد  نشان شان يها  لسوا با هم اياغن هيسم خانم. نکرد را الزم ي  هاشار

. اسـت  افتـاده  اتفـاق  يانقالب که (زمان آن  ژهيو  خود طيشرا به يتيعنا که
ــا کــه ــرژ يســرنگون در يمهمــ نقــش "مــسلح يهــا گــروه" ني  گذشــته مي

 "امـام " امـا  اش  جـه ينت کـه  انـد،   دهيجنگ عدالت و يآزاد يبرا که. اند  داشته
  . ندارند...) و...اش جهنم و ها يتوسر با بوده
ــم در ــدگان شــرکت اني ــا کنن ــه ام ــا ي هوشــمندانه ي مداخل ــک يآق  انوشي

 طيشـرا  بـه  توجه عطف بر يمبن (،يديکل و جا هب يسوال طرح با ينبوستا
 دفــاع حــق زيــن و انقــالب در کننــدگان مــشارکت برابــر حقــوق و يانقالبــ

 در شيگـرا  کيـ  تنهـا  کـه  انحـصارطلب  يگروهـ  مقابـل  در آنـان  مشروع
 بکـشاند،  ياصل يجا به را مسئله که رفت يم..) .و است بوده ونيسياپوز

 ي منــاظره در نگهــدار يآقــا يقلبــ ي حملــه" شــاهد گــريد بــار کيــ و
 مـورد  ،يدقتـ  يبـ  يانـدک  اثـر  بـر  يبعـد  يهـا   قدم در اما. ميباش "يونيزيتلو

 کـه  يحـال  در نند؛ک  مي منحرف را بحث و رديگ  مي قرار شخندهاين هجوم
  . داشت بحث يجا و نبود يا هيپا يب مثال شانيا مثال

  
  : برنامه تيفيک

 معمــوال کـه  انــد دهيـ د ننــد،ک مـي  نگــاه را "پرگـار " يهــا برنامـه  کــه يکـسان 
 چشم به يتدارک برنامه نيا در اما. ودش  مي اجرا يقبل تدارک با ها  برنامه
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ــ ــن معلـــوم مـــثال و خـــورد ينمـ  ســـوال چيهـــ يمـــيکر يآقـــا چـــرا ستيـ
 مواضـع  و اعمـال  يعنـ ي (نگهـدار،  يها  يتيمسئول يب رامونيپ يا  روشنگرانه

 يآقـا ! پرسـد؟  ينمـ ) آن بـا  تخـالف  در امروزش يها  يزبان بلبل و گذشته
 جـستجو  و مطالعـه  يحـداقل  برنامـه  هـر  يبـرا  است داده نشان که يميکر

 يکـ ي که – گنبد جنگ ي مسئله به مربوط اسناد به قاعدتاً هد،د  مي انجام
 البـد  و زده يسـر  اسـت،  خلق يفدائ يها  کيچر به اتهامات نيتر  مهم از
 ي نـده ينما عنـوان  به) طلبم نيا سندهينو ("يهاشم عباس" که است دهيد

 در مختــصر يگزارشــ يطــ صــحرا، تــرکمن در خلــق يفــدائ يهــا کيــچر
ــشر ــته ،"آرش" ي هين ــه يحــال در...«: اســت نوش ــا ک ــتاد در را م ــد س  گنب

 زدم تلفـن  تهـران  سـتاد  بـه  م،يبـود  ها  آن آتش ريز و بودند کرده محاصره
 شـان   شآتـ  بـه  هـم  شـما  گفـت  نگهدار فرخ...بگذارم انيدرجر را رفقا که

 مطلـق  سکوت گفته نيا به نسبت تاکنون که نگهدار فرخ» ...ديبده پاسخ
ــاخت ــرده اري ــرا اســت، ک ــو از چ ــه يمجــر يس ــورد برنام ــوال م ــع س  واق

 و مهــم بــس ي واقعــه آن بــر يتــامل نبــود الزم ايــآ نجــايا در! ود؟شــ مــين
 پـرده  و ميکـرد  چه ما و بوده که افروز  جنگ ننديبب مردم و بشود يخيتار
 برداشــته اش مطبــوع ياســالم يجمهــور هــم و اکــارير نيــا.. .ي رهچهــ از

 کـه  نمکـ   مـي  اشاره مشخص ي  هنمون کي به خوانندگان يبرا فقط !شود؟
 ديبا متن در و مورد به مورد چرا و پارادوکس ميوگ  مي چرا شود روشن

 البـد  کـه  نگهدار يآقا: گنبد جنگ نيهم در مثال. کرد يبررس را ليمسا
 چـرا  ستيـ ن معلوم ،است بوده "خشونت" مخالف کنون ات "مادر شکم از"

 طرفـدار  گنبـد  در سـازمان  سـتاد  بـه  ياسـالم  يجمهور ي  هحمل مقابل در
 ها يتياکثر نيهم يسو از شتريب که يمن مثال و! ود؟ش مي زيقهرآم واکنش
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 محل دشمن دميد يوقت ،ام  هشد يمعرف" طلب خشونت" البد و "رو چپ"
 نيهمـ  و کـردم  زيـ پره يريـ درگ از ،اسـت  ردهک نييتع را يريدرگ زمان و

 قبـل  روز کيـ  ترکمن يرفقا و مردم با بود ابيج از اي  هآموز که را نکته
 نادرسـت  طيشـرا  آن در را يريـ درگ و گذاشـتم  انيم در جنگ شروع از

 مقاومـت  امـا  تـرکمن  خلـق  ،کـرد  ليـ تحم را جنـگ  ميـ رژ گرچه .خواندم
 بخـوان  خـود  تو و.. .نمود ينينش عقب به مجبور را آنان و کرد اي  هجانان
   .مجمل نيا از تيحکا

. اسـت  زيـ برانگ تامـل  برنامـه  نيـ ا در اهمـال  و ضـعف  همـه  نيـ ا رو هر به
 اشـخاص  از ستيـ با يمـ  باشـد،  يروشـنگر  هـدف  قتايحق اگر که يدرحال

 مـا  خيتـار  از مرحله نيا نگاران  خيتار و مستقل پژوهشگران و صالح يذ
 "مـسلح  يهـا   گـروه " کـه  چـرا  ،يفـدائ  ايـ  مجاهـد  الزامـاً  نه و (کرد دعوت

 ياســالم يجمهــور مقابــل در" کــه انــد بــوده ينهادهــائ از کوچــک يــيجز
 همه و يدرست به مسئله تا) شدند سرکوب يواه يها بهانه به و "ستادنديا

 بنــابر: شـود  دهيپرسـ  زانيـ ر برنامـه  از جاسـت  هبـ  امـا . شـود  دهيـ کاو جانبـه 
 و عيوسـ  امکانـات  همـه  نيـ ا بـا  و مناقـشه  مورد ي مسئله تيالو و تياهم

 مطلـع  و ياطالعات و يالله  حزب سابقا طلبان  اصالح حضور با که يا  زنده
 کــشور از خــارج يطلبــ اصــالح محافــل شتريــب در و کــايآمر و لنــدن در

 يبانـدها  "نقـش  و شيدايپ يچگونگ موضوع "پرگار"چرا   است، موجود
ــاش و" اهيســ ــشکل اوب ــه را مت ــه ک ــل ب ــارز قت ــالب بســرکو و نيمب  انق

 هنوز و ساختند را "ها  يشخص لباس" و "جيبس" ياصل ي بدنه و پرداختند
 عمـل  بـه  دعـوت  انيـ آقا از زمان هم طور به اي و ندانسته مقدم کارند، در

 يبررسـ  عيوس ي"پانوراما" کي در و جانبه همه طور به مسئله تا اوردهين
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 بدهنـد  ثبتم پاسخ ضرورت نيا به "پرگار" نيمسئول دوارميام من! شود؟
 طلبـان   اصـالح  ي هيـ ارث از يجزئـ  "هـا   يشخـص  لباس" و "جيبس" چنانچه و

ــبا يمــ کــه نباشــد ــا و جانبــه همــه يا برنامــه شــود، حفــظ ستي  حــضور ب
  . ننديبب تدارک "پرگار" يبرا مستقل پژوهشگران

 "خشونت" اي و "مشروع دفاع" از "نگهدار" يها  يافکن هراس به يا  اشاره
  : او ريتعب به

 نيـ ا در خـود،  يشگيـ هم "يستيـ پراگمات" سخنان ي ادامه در نگهدار يآقا
 کـه  يحـال  در وحـشت  و هـراس  بـا  و شـده  "پـاپ  از تـر   کيکاتول" برنامه
 نـوع  هـر  پـا،  و دسـت  مـدد  بـه  کـرده،  يقـاط  را ماشـه  و فـشنگ  و تفنـگ 

 خـاطر  هبـ  کـرده  اليخ انگار! اندد  مي زيآم"خشونت" و نامشروع را يدفاع
   رد؟يبگ هم را او دامن "خشونت" است قرار شيها يخدمت خوش

 "مقاومـت " بـدون  و" مسلح يها  گروه" بدون م،يندار سراغ يانقالب ايدن در
  ! "مشروع دفاع" اي و

 را خـودش  مطالعه، بدون گريد بار کي نگهدار فرخ رسد يم نظر به ضمنا
! ناسد؟ش  مين را آن يها  ثاقيم که چسباند يم يانيجر به) جا آن و جا نيا(

  . ندک مي صحبت بشر حقوق از هم يگاه شانيا که چرا
 يحتــ را "اميــق حــق" و مــشروع دفــاع ي مــسئله کــه انــدد مــين يگــوئ امــا

 نگهـدار  يآقـا  !ناسـد ش  مـي  تيرسم به هم "بشر حقوق يجهان ي هياعالم"
 هيـ اعالم "مفـاد  کننـدگان   ميتنظـ  کـه  ستين آن يمعن به البته نيا: بداند ديبا

 "خـشونت " و ها  حکومت منافع نگران شانيا از کمتر "بشر حقوق يجهان
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 يمنطقـ  و يعمـوم  شـعور  کيـ  از هـا   آن کـه  اسـت  نيا در تفاوت. هستند
 کننـد  بيتـصو  را يزيـ چ ايـ  بزنند مفت يحرف ذاردگ  مين که برخوردارند

 امر نيا انندد مي ها آن. ديخند شان شير به بشود ساده حساب کي با که
ــار ــت ياجبـ ــه ذات از و سـ ــات ي منازعـ ــر يطبقـ ــ بـ ــخ يمـ ــافع و زديـ  منـ

  . ناسدش مين حصر و حد گران حکومت
ــسته را ســنگ" نگهــدار امــا  وا "خــشونت "از و "کــرده رهــا را ســگ و ب
 او يموسـم  يهـا   يپرداز جمله اگر که است نيا اما تر  جالب! دارد بتايمص
 ي دهـه  سـه  در اش ياسـ يس يزندگ ي همه عمال مينيب يم م،يبگذار کنار را

 مــا معاصــر خيتــار ياســيس يرويــن نيگراتــر شونتازخــ  دفــاع بــه گذشــته
 قمـع  و قلـع  را ونيـ انقالب اوبـاش،  حيتـسل  بـا  کـه  يروئـ ين! ودش  مي خالصه

 جان به و ساخته "يشخص لباس" و" جيبس" ،ياهيس باند اراذل از و کرده
 باشد هم خاطر نيهم به ،يماد منافع يسوا ديشا و! (است انداخته مردم
ــه ــه کـ ــه يا عالقـ ــرنگون بـ ــدارد؟ آن يسـ ــاالخره! نـ ــا بـ ــم نيـ ــوع هـ  ينـ
  !). ست يگذار هيسرما

 يهـا   گـروه " نـه  و اسـت،  ۵۷ انقـالب  نـه  مسئله اما .يس.يب.يب بنگاه يبرا
 و اسـت  دهيرسـ  انيـ پا بـه  کـارش  ۵۷ انقـالب  کـه  چـرا ! زمان آن "مسلح
 يهـا   گـروه " و کيـ دموکرات جنبش نگهدارها، نيهم امثال کمک به اتفاقا

 شکــست خواهنــد يمــ امــا حـاال . شــدند يشــمتال اش رمــسلحيغ و "مـسلح 
ــاد ــ چــپ يمقطعــ و يم ــچ کــه (را يانقالب ــات جــز يزي  کــارگران، مطالب

 در عـدالت  و يآزاد يعنـ ي.. .يرانيا يها  تيمل جوانان، زنان، زحمتکشان،
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 ي مـسئله  پس! دهند جلوه ياصول و يمعنو يشکست) ندارد و نداشته سر
  ! است رانيا يفردا و امروز که روز،يد نه ياصل
 يطلبـ   اصـالح " پراکنـان   سـخن  نيتر  مهم از يکي عنوان به ".يس.يب.يب" اما

 از "ياســالم ي پــروژه" بــا ۵۷ اميــق در کــه چنــان هــم ران،يــا در" ياســالم
 کيـ  ابيـ غ در زيـ ن امـروز  کـرد،  تمـام  و تـام  يبانيپـشت  "ينـ يخم اهللا  تيآ"

 اريسبـ  بيـ مه يها  توفان امکان که يا  هنگامه به و يانقالب توانمند انيجر
ــتبل اســت، ــپره و آرامــش غي ــوده، "خــشونت" از زي ــي نم  ســقف وشــدک م

 ياسـالم  طلبـان   اصالح يها  يزن  چانه سطح به را مردم مطالبات و توقعات
ــناد بــا و بکاهــد فــرو  الجــرم و يمــذهب حکومــت ســال يســ گــرفتن دهي

 بـاز  تـا  سـازد  فراهم را آن يروان و ينظر امکان آن، از يعموم يانزجار
. بنـشاند  قـدرت  ي کـه يار بر حکومت نيهم دل از را يماسال يانيجر هم

 و ياجتمـاع  تحـوالت  بـا  تيضـد  در خـود  سـلف  بسان زين نانيا که چرا
 يسـاز   کـن   شهيـ ر جهـت  نيهمـ  بـه . انـد   قمـاش  کيـ  از ونيانقالب و انقالب
 از را مـردم  خـود  دسـت  هبـ  قـدرت  سـپردن  فکـر  ايـ  و يانقالب فکر هرنوع

 آغـاز  سـت  يمـدت  که عيوس ي پروژه کي در. اندد  مي خود عاجل فيوظا
 و يدستگاه روشنفکران و نادم يها چپ و يحکومت طلبان اصالح ، گشته

 در) کايامر و اروپا (ها  يغرب يتيحما چتر ريز گر،يد طلب  فرصت عناصر
 يهـا   پـست  اشـغال  يبـرا  يليتحـص  يعـال  مـدارک  اخـذ  دن،يد دوره حال
 نابـاب  عناصـر  يسائشنا نيچن هم و شدن نيسنگ و سبک البته و ،يدولت

 دلخـواه  ي جـه ينت بـه  ميـ رژ بـا  مذاکرات چنانچه تا هستند "انقالب" ضد و
 کـه  باشـد  آمـاده  "همخـوان  گروه "نيا گرفت، در ياميق شعله اي و دينرس
 چـون  يبختکـ  و آوار همچون گريد بار کي و شود نازل آن بر هنگام، به
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 ي برنامـه  نيـ ا ايـ آ: نجاسـت يا ي"زيانگ  تامل" و. سازند خفه را آن ،ينيخم
 دهيـ خر شيپـ  از "شـانس  "شـد،  برگـذار  که يتدارک و بيترک با ،"پرگار"

 يهـا  درس" بـا  کـه . يسـ .يبـ .يبـ  يپراکنـ  خبـر  بنگـاه  يبـرا  ستين يا  شده
 و بـسازد  "رانيا يبرا يدموکراس" ي پروژه بر ي"بست و چفت" ،"ياخالق

 بمانـد  "ستهب کتف" ملت تا دارد، يارزان رانيا آمده جان به ملت به را آن
 تـا  چهـار  بـا  هـم  غـرب  و باشـد،  نداشـته  يخطر و نرساند يضرر چيه و
 "خـشونت " و ديـ ايب کنـار  تر  راحت و بهتر اند،  شده هيتوج قبال که ي"آدم"
  . مباد نيچن! نباشد؟ کار در انشاهللا هم يزير خون و
  

   ۲۰۱۲ مه ماه ۱۱ -  سيپار
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   »تيعقالن«   و »يگستاخ «بر ي تامل

   ”ودش مي تباه محدود تيعقالن ت،يعقالن از دارد ايدن” 
    برتون آندره                                     

  
 اوريـ  و اري ها  لسا که »وسفي ديسع «شاعرم قيرف ،۹۷ شماره آرش در 
 ي  هدربـار  هنرمندانـه  تيحـساس  و يانـسان  قاًيعم ياحساس سر از م،يا  بوده 
ــش «،»تيشخــص«   ــسئول و نق ــاريپ و اســارت در ياســيس عناصــر »تيم  ک

ــسائل ــرح را  يم ــرده مط ــت ک ــه اس ــسو ک ــا يفران ــ «را آن ه  ونيپرووکاس
  .نديوگ مي  )مفت كيتحر (»تيگراتوئ

 ديـ تاک  هنرمنـد  کيـ  عنـوان  بـه  ديسـع  مـسلم  حـق  بـر  زيـ چ هر از قبل من
 انـم د  مـي  يمثبتـ  کـار  راداتشيـ ا و فضـع  رغـم   علـي  را او مطلب و نمک  مي

 »گنـاه  «يسوال چيه طرح و است سوال طرح هنرمند کار هرحال به چون 
   "!است بيع ندانستن". ستين بيع  و

 بـه . بود يگريد زيچ انتظارم ژهيو به شاعر کي عنوان به ديسع از من اما
 وانت  مين شاعرانه يگوئ  مجمل با يا  دهيچيپ مسئله نيچن کي به من گمان 
 در ديـ آ گفتـه / دلبـران  سِر که باشد آن خوشتر«: يمولو قول به. پرداخت 
 يهنـر  قـدرت  بـا  هم آن نما،يس اي رمان اشکال در ديشا »گرانيد ثيحد 
 تــازه. پرداخــت انــسان ي هديــچيپ يتــو هــزار نيــا بــه بتــوان العــاده خــارق 

 در فکـر  هـم  و همـراه  ظـاهراً  يهـا   چهـره  يهـا   يبـائ يناز و يبـائ يز  وقت آن
. دهيـ تاب آن بـر  هنـر  نـور  که گسترده يا  صحنه بر متفاوت  يکل هب اما عمل،
 – يمقطعـ  يهـا  منفعـت  از دور بـه  و ودش مي برجسته  ها  لقا و ليق از جدا



 

 راه هاي بيراهه از ۹۰

 تماشـا  بـه  را يانـسان  لياصـ  و يواقعـ  يها  ارزش –   ياسيرسيغ اي ياسيس
 هـر  وجـود  در زمـان  هـم  که يمختلف يها  قوت  و ها  ضعف با و مينينش يم
 الاقـل  قيـ عم يآشـنائ  نيـ ا پرتو در و ميوش  مي  آشنا شتريب ماست از کي

 يهـا   تقـدر  شيسـتا  در و ميپـرداز  يم گرانيد  يها  ضعف ريتحق به تر کم
! بدهـد  مـا  به »نيب خدا چشم«   واندت  مي هنر انگار! مينک  مين مبالغه خويش
 را يشـعر  م،ينـ ک  مـي  مـسخره   را يکـس  هـا   بچـه  مـا  ديد  مي که يوقت مادرم

 ينـ يب خـدا  چـشم  اگـر «  : دارم ذهـن  در را آن هنـوز  کـه  خواند يم ما يبرا
ــدت ــينب/ دهن ــ ين ــاجزتر چکسيه ــو از ع ــ او »شيخ ــه  يوقت ــداب ب  نيخ

 را خـود   منظـور  ميبفهمـ  تـا  ردکـ   مـي  اشاره خودش به انگشت با ديرس يم
 امـا   ميشـد  دور يکمـ ! ...دنيد را خدا نه و گونه خدا چشم با است دنيد
 نميـ ب يمـ  را مـادرم  حـرف  نيهمـ  هـم  ديسع يها  لسوا در که اچر! اديز نه

   !ند؟ا سرزنش و ريتحق همه نيا سزاوار ها دهيبر نيا پرسد يم که يجائ آن 
    !ستين روا يريتحق چيه است روشن جواب

 يبـائ يز و يکـ ين از اش يجانبـدار  يحتـ  و تفـاوت  دنيد رغم به اما ديسع
 بـا  واقعـاً  ميکنـ  فکـر  ما که ندک  مي طرح يطور را ها  لسوا نيا ،»يرائيکت«  
 يزنـدگ  و خيتـار  از «خـودش  قول به که يکس! ميطرف »يخيمر آدم«   کي
 خيتـار  از ودشـ   مـي  مگـر  ۱»اسـت  خبـر  يبـ  يکلـ  بـه  نيزمـ  کره موجودات 

 »موجودات «آن بعد و بود خبر يب يکل به زنده، موجود کي يحت  اتيح
 نيتر  ه  ديچيپ که انسان مثل ي»موجود «ژهيو به! داد؟ قرار يبررس  مورد را

 نيـ ا امـا  نـدارم  ديترد ديسع تين حسن به من! است نيزم يرو »موجود«  
! شـود  مفروش حسنه اتين با واندت  مي نيز »جهنم راه «که ست يقتيحق  هم



 

 ۹۱  »عقالنيت«   و »گستاخي «بر تاملي

 دنبـال  همـه  »فلـک  و ديخورشـ  مـه  و بـاد  و ابـر  «کـه  يطيشـرا  در ژهيو به 
 مخـدوش  بـر  »موجـودات « در يا  مالحظـه  قابل شيگرا و ردندگ  مي  کلک
 هـا  آن. باشد جمع مان حواس ديبا گرفته، شکل ها  يزشت و ها  يکين  کردن

 اغتـشاش  نيـ ا جـاد يا يبـرا  »نيسيتئور «و آدم يکاف ي  هانداز  به خودشان
ــد ــگو و دارن ــشک و  اداره اي ــات «در يمخــصوص التيت ــرژ »اطالع ــه مي  ب

 غتــشاشا نيــا شتريــب هرچــه ديــتول  بــر هــا آن قيتــشو و يســازمانده
 ست يثانو که است موضوع  ياسيس ي  هجنب اما نيا. شده داده اختصاص

 و ميبفهمـ  را هـا   تفـاوت  نيا  ميباش قادر ديبا اما ،يمعنو و ينشيب لحاظ به
 قـول  بـه  ورنـه . ميباشـ   هنرمنـد  ايـ  شـاعر  اگـر  خـصوص  به. ميده حيتوض

    ".است ساخته کارت  گريد يبگوئ را تيمعنا ينتوان اگر" يمختار محمد
 و شاعران انمد  مي و ستمين هنر در زميآنارش مخالف که حال نيع در من

 انـسان  مطلـق  يبرابـر  و يآزاد اصـل  و ياديبن حقوق از يواقع هنرمندان 
 مـانع  ايـ  و کرده عيضا را حقوق نيا که آنچه هر نقِد به و نندک  مي تيتبع 
 کـه  يالتتداخ رغم به استيس و هنر ي  هحوز معتقدم پردازند، يم ودش  مي 
 زور و قدرت و داتيتمه با استيس يکل طور به. ندا  متفاوت ندک  مي  دايپ

 را خـود  نيقوان و ها  شهيکل تا شدک  مي شيخو طرهيس ريز به را  هنر يحت
 استيس چنگ از ظرافت و تيدرا با اما هنر. سازد االجرا  الزم و ريفراگ

 يريپـذ  زوال و دنبو ينسب و بردارد ها  شهيکل از نقاب  تا رديزگ  مي رهيچ
 دل در و انــدازد در نــو يطرحــ زنــد، نــشانه را عــادات  و ســنن و نيقــوان
   !افشاند يب يانسان يزندگ و عشق تخم و بخندد  دهايبا شير به انيآدم



 

 راه هاي بيراهه از ۹۲

 کيــتفک بــه ايــ و مــودهيپ عمــال را يريمــس چــه هنــر و اســتيس کــه نيــا
 نــه، ايــ مينــيبب يطبقــات را هنــر ايــ و ميباشــ داشــته اعتقــاد هنــر و  اســتيس
 يفــرا ذاتـاً  يواقعــ هنـر  کــه آورد ينمـ  وجــود بـه  تيــواقع  نيـ ا در يرييـ تغ

 »اسـت  آزاد رديپـذ  تعلـق  رنـگ  چـه  آن هـر  از «و  ندک  مي حرکت اتيواقع
 بـه  هنـر . اسـت  درآمـده  شهيـ کل و کـالم   بـه  يهـا   تيـ فعل طرح اما استيس
 و فـشارد  يمـ  يپـا  »تيـ واقع«بر استيس  است، ندهيپو و نگرد يم »قتيحق«

    .دارد مشخص يها جواب و رهنمودها
    :قتنديحق و تيواقع يانجيم يواقع هنرمندان جهت نيهم به
  
 –   قــتيحق – خواهــد يمــ آنچــه/ خواهــد ينمــ – تيــواقع – نــديب يمــ آنچــه« 

    .است »پرومته «ينوع. بخشد يم يروشن و ديجو يم يروشن» .نديب ينم
 هنرمنـد  ننـد، ک  مـي  فـا يا ابهمش ينقش که را ها»آوانگارد «من ليدل نيهم به

 هم ي»آوانگارد «هر ست،ين هنرمند يهنرمند هر که چنان هم اما. انمد  مي 
    .ديآ ينم حساب به هنرمند بالطبع و »آوانگارد«  

 کــه ودشــ مــي محــسوب هنرمنــد بــالطبع و آوانگــارد يآوانگــارد نظــرم بــه
ــ ــن يتــصادف و). قــتيحق نــدهيپو (باشــد  خــواه يترق ــس کــه ستي  زا ياريب

 يبـ  و! آوانگـارد  هنرمنـدان  از ياريبـس  ايـ  و اند  بوده هنرمند  »آوانگاردها«
 امـا ! انـد   هکـرد  يسـالخ  غيـ ت کيـ  با را دو هر خيش و شاه  که ستين سبب

 توافـق  مـورد  وانـد ت  مـي  کـه  (آوانگـارد  ياسيس کاريپ  اي تيفعال از مستقل
 مبـارزه  هنر بر عالوه »يرائيکت ونيهما «همچون  يآوانگارد) نباشد يبرخ



 

 ۹۳  »عقالنيت«   و »گستاخي «بر تاملي

 آن و داد، نـشان  خـود  از را يگـر يد هنـر  زيـ ن  دشـمن  اسارِت در ،ياسيس
 و شــد رهيــچ مــرگ بــر بــايز يکــاريپ  در او. بــود »مــرگ بــا يبــاز «هنــر

 انيـ آدم نگـاه  جهت نيهم به گذاشت  يباق ها ذهن در يا  اسطوره يا  جلوه
 گفـت  تملـق  و شد ميتسل که يگريد  آن به که ستين ينگاه همان او، به
 از يجـائ  در ديسـع ! گفت »ناسزا و  فحش «شيرفقا به و کرد »يپرروئ «و

 خـاطر  نيهمـ  به ديشا! است  گذاشته »سن به پا «که ديوگ  مي هم اش  مقاله
 چـرا  يبـ  «اًعمومـ  کـه   ميـ ا  ستهيـ ز يمملکتـ  در مـا  کـه  است کرده فراموش

 بــه را همــه  کــه اســت وحــشتناک يکابوســ همچنــان مــرگ و »زندگاننــد
 کـس  چيهـ  . اسـت  کـرده  متقاعـد  »موجـود  تيوضـع  «ايـ  »اربـ  رقـت  يزندگ«

 حاکمـان،   درفـش  و دار کـه  چـرا . باشـد  »يا  چهيدر مرگ «که شدياند ينم
 مملکـت   همـان  در. اسـت  داشته وا موجود تيوضع رشيپذ به را مردمان

ــا ــا «ام ــيکت ونيهم ــا»يرائ ــه «ه ــرا ب ــرگ چ ــود م ــد خ ــار در و »آگاهانن  ک
    ! ازدس مي يزندگ مرگ از که يا»معجزه«  

 »بهرچـه  «ديـ فهم و شناخت را دهيپد نيا يکس هر از بهتر گمانم به شاملو
 نيــا شيســتا در کــه را ياشــعار تمــام و) ســعيد (»ميــا توختــه کجــا بــه«   و

 نـه  دارد، يفرهنگـ  - کيپـداگوژ  ِقيـ عم ي   هجنب سرود،  »آوانگارد «انيجر
    . ونيتاسيآژ

 يا  دره و يفرقـ  چـه  پرسد يم او: ميبپرداز ديسع ياصل سوال به است بهتر
   ؟»پرافتخار ديشه «آن و »يقربان گوسپند «آن نيب هست ميعظ 

 بـه  بعـد  ميپـرداز  يمـ  دره به اول همد  مي حيتوض را آن است اديز که فرق
. دارد وجود تفاوت. ندارد وجود »يميعظ ي  هدر «انيقربان نيب! ها آن  فرق



 

 راه هاي بيراهه از ۹۴

 بـه  امـا  ميعظـ  ي  هدر نيـ ا. دارد وجـود  يمـ يعظ ي  هدر مـا  و دشمن  نيب اما
 روانپورينوشـ . نجاستيا فرق! ودش  مي پر ما خاکستر با »نيم  يهوش «قول
 که گاه آن »يرائيکت ونيهما «»خاکستر«. ستاديا يرائيکت ونيهما  کرد، فرار

 مقاومـت  جنـبش  و ما خونبار خيتار سيتند ود،ش  مي پر ميعظ  ي  هدر نيا
 بـه  را او دشـمن،  سمت به »ورروانپينوش «دنيگرو که آن حال . شد خواهد

 خـود  او بـود،  يبزرگـ  اشـتباه  امـا  او کـشتن . (کرد پرتاب  ي  هدر يسو آن
   .)بود مرده

 »يبائيز «ودش  مي دهيد بهتر شاعر کي چشم از معموال که يگريد تفاوت
ــت«   و ــت »يزش ــث. س ــتتيک بح ــ اس ــانهيز اي ــا در باشناس ــورد ني ــاد م  ابع

 بـه  گفـتن  ۲نـه  آمـوزش  و يفرهنگـ  بعـد  است جمله آن از دارد  يتر  عيوس
 يفرهنگـ  لحاظ به هم باز و! »اهللا ظل «هيسا ريز در منقاد و عيمط  مردمان

 را يانسان و يرانيا لياص آداب و اخالق از يعناصر ها»يرائيکت  ونيهما«
 قول به اي نديوگ  مي »مطلق يها  ارزش «ها آن به اصطالحاً که  کردند زنده
    !»زانيم يب زر «يمولو

 نيـ ا! عمـل  و حـرف  يهـارمون  ايـ  يريدل و يدرست ،يراست ،يکرنگي لمث
 و ندا  شمول جها که وندش  مي دهينام »مطلق «يها  ارزش رو آن از ها  ارزش 
 را رانيدل و پسندند يم را عمل و حرف يهارمون اي يکرنگي نيا ها  انسان 
    .ارندد مي محترم 
 يهـا   نمونـه  و ميبگـذار  رکنـا  را »روانپورينوشـ  «و »يرائيکت ونيهما «ميائيب
 در کـه  شـاه  يهـا   لژنرا اي ارشد افسران انيم از. ميکن نگاه هم را يگريد 
 »کيدئولوژيـ ا «دفـاع  به ها آن از تن چند فقط شدند، اعدام انقالب يابتدا 



 

 ۹۵  »عقالنيت«   و »گستاخي «بر تاملي

 يبـرا  هـستند  »يافتخـار  «تنهـا  من گمان به که برآمدند خود از ياسيس  و
    !بودند رنگکي و ريدل که چرا ،يشاهنشاه نظام  کل
ــرو دور راه ــ در. مين ــشکالت خــارج نيهم ــتبع م ــا در را انيدي ــا لس  يه

 بـه  کـه  يا  حرفـه  هنرمنـدان  و سندگانيـ نو ژهيـ و بـه . ميـ آور ادي  به نخست
 اريبـس  شـان،  يروانـ  يروحـ  يهـا   يژگـ يو يحتـ  و شـان  تخصص  نوع ليدل

ــس ــوارتر اريب ــا  از دش ــا نيريس ــ ب ــارج طيمح ــشکالت و خ ــاز دم آن م  س
 بـا  را خـود  گـاه  و. بردنـد  يمـ  رنـج  نيريسا  از شتريب مراتب به و دندش  مي
 وانـد ت  مـي  يا  هنگامـه  نيچنـ  در. دنـد يد  مـي   مواجـه  ريـ تحق پا سرا يطيشرا

    :دهد حيترج يتيوضع نيچن  بر را مرگ يانسان »ستهيشا غرور«
 و يبدبخت و رنج ها لسا تحمل رغم به که ست اي هنمون ۳»هيکاظم اسالم« 
 ايـ  مـرگ  بـا  او. داد حيترج بار خفت يزندگ بر را مرگ يخوار و خفت 
 شـان  از و زد بـار  خفـت  يزنـدگ  بـه  يليسـ  کيـ  هـم  اش  ژهيـ و يخودکش 

 يخودکش نوع در دقت: گرفت سخره به را مرگ هم و کرد دفاع  يانسان
 عيبـد  اثـر  کيـ  بـا  را ما شدک  مي را خود او که يلحظات و عالم  در نفوذ و

 ي  هدربـار  يوئيسـنار  تيهـدا  ايـ  کافکـا  انگـار . ندک  مي آشنا  زنده و يهنر
 کـه  حقـا  و. کنـد  اجـرا  »هيکاظم اسالم «اند داده و اند  نوشته  ديتبع در انسان

 »هيـ کاظم اسـالم «. ذاردگـ   مـي  تمـام  سـنگ  آن ياجـرا  در  »هيـ کاظم اسالم«
    : داد دست از يتراژد نيا  ياجرا در را شا جان

   نان را گشنه و است ريناگز آب از گرچه را تشنه« 
   عطش رابيس ،ام يگشنگ ريس

    »!آن است نان و است نيا آب گر



 

 راه هاي بيراهه از ۹۶

 تـو  يولـ  اسـت،  »کيـ تراژ «يهـا   انـسان  همـه  يبرا گرچه شاملو ي  هسرود
 ســروده »هيــکاظم اســالم «ي هستيــشا و يانــسان غــرور شيســتا  در يگــوئ
 او ينگرانـ . ستادهيـ ا کجـا  که است روشن وسفي ديسع : ميگرد باز! است

 يها  حرف به را گوشش جهت نيهم به! ست»يقربان  گوسپندان «يبرا اما
  يهـا   لسـوا . دارد وا فکـر  بـه  را مـا  تـا  سـپارد  يمـ   هـا  آن سـواالت  و ها آن

 انيزنــدان مقاومــت در ايــآ«: هاســت نيــا  ديســع زبــان از »يقربــان گوســپند«
 مسئله اگر! ه؟يروح و تيشخص  اي دارد نقش يپهلوان کوپال و الي شتريب

. داد قـرار  مالمـت  مـورد  را يجـسمان   ضـعف  وانتـ   مين ست، يمانجس فقط
 کجـا  از هـا   تفـاوت  نيا اما. است  مطرح هيروح و تيشخص نجايا در پس

 گرفتن قوام و شکل مرحله  و يکودک يها لسا نينخست محصول د؟يآ يم
ــن تيشخــص ــي کجــا از ست؟ي ــاند م ــيکت  اگــر کــه دي ــن طيشــرا در يرائ  م

 مـن  طـور  نيهمـ  و رد؟ک  مين  عمل من مثل ...فترگ  مي قرار) روانپورينوش(
ــار بروجــرد در اگــر ــودم آمــده ب  اتيخــصوص اگــر ! دم؟شــ مــين او مثــل ب

 تيخـصوص   کيـ  اکتـساب  در فـرد  هـر  تيمـسئول  و نقـش  باشد ياکتساب
 وانتـ   مـي   طـور  هچ و يترازوئ چه با را آن زانيم است؟ اندازه چه تا نيمع

 »نيبـ   زانيـ م يبـ  زر و بگـذار  زانيم هله«: ديوگ  مي يمولو» !گرفت؟ اندازه
 اشخاص  مقاومت زانيم وانت  مين شيپ از که ميا  دهيشن اي و گفته بارها ما
 ودش  مي  معلوم شيب و کم کيپرات در اما! را خودمان يحت. کرد نييتع را
 اگر ديوگ  مي  ديسع حاال. ميهست چه خودمان ما و است کاره چه يک که

 قــاطع  ديســع امــا! ستيــن معلــوم هــم بــاز چــه؟ ميدشــ مــي شــکنجه شتريــب
 شــکنجه شتريــب اگــر. آوردنــد شــانس شــدند ديشــه کــه هــا آن «۴ديــوگ مــي

 اش ياضـ ير دقـت  رغـم   علـي  حکـم  نيـ ا» .دنـد يبر يمـ  هـم  هـا  آن دندشـ   مي 
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 اجـاق  يرو را احمـدزاده  مـسعود  ميـ ا  دهيـ د که چرا ستين درست  چندان
 نيمجاهـد  از تـن  چنـد  بـر  يالجـورد  کـه  يهـائ   شـکنجه  زانيم  سوزاندند،

 ،ستادنديـ ا آخـر  بـه  تـا  هـا  آن امـا  اسـت  تصور از خارج  کرد اعمال جوان
 و! انـداخت  شـان  شيـ ر بـه  تـف  او امـا  کردند  پاره تکه را سلطانپور ديسع
 ي»فتهيشـ  جـان  «و هيـ روح و تيشخـص   مگـر  يوانگهـ ! گريد ارانيبس چه
 بـار  هم »قاتل اصغر «بروجرد در! ود؟ش  مي  ساخته ها  يسادگ نيا به يآدم

  !آمده
 دور مـا  ست،يـ ن فقـط  نيـ ا امـا  اسـت  »گذاشـته  سـن  بـه  پـا  «ديوگ  مي ديسع

 از را قدرتمان و ها  يتوانائ نيهم يبرا ميبر يم سر به خالء در و ميا  افتاده 
 ي  هرزمنـد  آن گـر يد مـا  کـه  ستين مان حواس حال نيع در و ميا  برده  ادي

 را امروزمـان  وجـود  و احـساس  مينـدار  حـق  پـس  م،يستيـ ن  ۵۰ يها  لسا
 يامـروز  احـساس  نيـ ا بـا  آن از بـدتر  و ميـ ا  بـوده  روزيد  که ميبدان يهمان

ــيکت ونيهمــا «جملــه  از و انيــروزيد بــه راجــع . ميکنــ »قــضاوت «هــا»يرائ
 در کـه  رميبپـذ  وانمتـ   مـي  مـن  انـد   کرده ۵»داديب  داد «در يچند که ياشتباه
 ميبـشکاف  و ميبزن حرف ميباش کرده يقيعم  تامل چه چنان خودمان مورد

 کـه  يفـضاهائ  و شـکنجه  و زندان ي  هدربار  مثال و ميکن زيآنال را خودمان
 مقالـه  راديا گمانم به اما ميسيبنو ميا  داده  نشان که يهائ  واکنش و ميا  دهيد

    ! اوست شدن يخيمر  اي بودن يانتزاع نيهم در ديسع
 »ونيپرووکاسـ  «او خـود  مثـل  اسـت  بهتـر  ديسع سواالت اشکال فهم يبرا

 يکـودک  در حتمـا  کـه  يکـس  عنـوان  به هم را گر  شکنجه کي يپا و ميکن 
 انيـ م بـه  ،)آمـده  در آب از سـفاک  نيچنـ  کـه  (است رفته يزهائيچ  او بر
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 و ميرابگذ ديسع ي  هنمون دو کنار هم را شانيا کرده »يگستاخ«   و ميبکش
 البـد  ؟يرائـ يکت بـا  هـست  يفرقـ  چه گر،  شکنجه نيا نيب :ميبپرس  ديسع از

 گـر   شـکنجه  بـود  يرائيکت طيشرا در و بود آمده بار بروجرد  در هم او اگر
 و اسـت  مـشخص  قـت يحق که مياند  مي اما! ؟يرائيکت  دش  مي و …دش  مين

    .است مهم عمل و »ماحصل «دارند، را خود يجا  ليدال. ستين مجرد
 اشـاراتِ  دارد اشـاره  يخانوادگ يفرهنگ ،يطيمح طيشرا به ديسع که نيا

 کيـ  و هـزار  بـه  طيشـرا  نيـ ا کـه  اسـت  نيـ ا مسئله اما ست يدرست  اريبس
 شيب و شيپ از بارتر فاجعه روز به روز يحت و ناعادالنه متفاوت،  ل،يدل
 تـر  کمرنگ و تر  کمرنگ انسان نقش و ودش  مي پول و قدرت تابع  شيپ از

 خواهنـد  يم) يکم درصد (يمعدود ي  هعد ها  انسان نيا انيم  در. رددگ  مي
 و زيـ قهرآم مبـارزه  بـا  چـه  و هنـر  و شـعر  بـا  چـه  (کننـد   عوض را طيشرا

 تـوپ  «»دارنـد  هيسرما «که ست يکسان مطلوب  اما طيشرا.) زيآم مسالمت
 يشـوخ  فقط. »…دارند گر  شکنجه «،»دارند زندان«   ،»دارند تفنگ «،»دارند

 هن و شده آغاز »روانپورينوش «و »يرائيکت ونيهما«   با نه مسئله نيا! ندارند
 انيـ م نيـ ا در امـا . دارد ادامـه  مـدام  سرکوب و مبارزه ! شده ختم ها آن به
 کـه  رديـ گ  مـي  شـکل  مقاومـت  و يمبـارزات  سـنت   اي فرهنگ نام به يزيچ
 فرهنـگ  نيـ ا از يکـوچک  جزء »کوپال و الي«   ي  ههم با »يرائيکت ونيهما«
. رديپـذ  ينمـ  را اسـارت  جوسـت،  قتيحق  چون باستيز. باستيز سنت و

 ييهـا   خسران مبارزه نيا. »ديبز ديبا  سرافراشته با «و ودش  مين زور ميتسل
   ؛البته دارد هم
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. ودش  مي نابود و خورد الماس از يبخش الماس، نينگ کي دنيتراش يبرا
 نـد، يآفر يمـ  را زهـا يچ نيبـاتر يز ايـ  و نيرتريپـذ  دل کـه  کارخانـه  کي  در

 کـره  «در! سـت  يکـ ي هيـ اول ي  همـاد  آنکه حال ود،ش  مي ديتول  هم فضوالت
    .افتد ينم ياتفاق  چيه اما »خيمر

 پــا يراهــ در و انــستندد مــين را مــسئله ابعــاد هــا»روانپورينوشــ «متاســفانه
. ديانجام غرض نقض به که جا آن تا بود نيسنگ ش»اتيمال «که گذاشتند 
 مـا . اسـت  نکرده مبارزه به مجبور گريد يکس را کس چيه و روانپورينوش 

 خطـر  زيهرچ از قبل نيمسئول و ترها بزرگ و ميبود ارزهمب داوطلب  همه
 جـور  هـزار  و ردنـد ک  مـي  زد گـوش  تمـام  تيمسئول با را »يباز آتش«   نيا
 را يتيمـسئول  نيچنـ  تـوان  و يستگيـ شا چـه  چنـان  تـا  ميدشـ   مـي   »امتحان«

 دسـت  بـه  ينـسب  شـناخت  کيـ  البتـه  هـا   نيـ ا. مينـشو  گـروه   وارد مينداشت
 دانـش  و زهيـ انگ. نبـود  ي»کوپـال  و الي «اما توان و  يستگيشا نيا. ادد  مي
 يمبـارزات  فرهنـگ  و سـنت  همان به ما ي  هعالق  و يآشنائ و مبارزه از ما

 »اشـرف  ديـ حم «يحتـ  بود؟ کجا کوپالش و  الي »يمومن ديحم «قيرف. بود
 نفـس  و نديبنـش  ديبا يگاه از هر دميد  مي  يوقت. نداشت کوپال و الي هم
. بـود  دچار آسم يماريب به »گوآرا چه«   مثل هم او .ردمک  مي تعجب رديبگ
 و!) زانيم يب زر! (گرفت اندازه ودش  مين  ترازو با که داشتند يزيچ ها آن

. ودشـ   مـي ن هـم  گـوآرا  چه يحت و خلق  يفدائ يها  کيچر به منحصر نيا
 يشـمول  جهـان » .…ميکجـا  اهل مپرس  من از «يبائيز شعر در ديسع خود

 نيـ ا ي  هشيـ ر و ميبگـذار  را امـروز  . اسـت  داده نشان يبائيز به را امر نيا
    :مينيبب گذشته قرون در را فرهنگ
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 گـر  و/ نهـار يز گفتمـت  مـرو  ايدر به«: ديوگ  مي شيپ قرن چند در يسعد
 سرش بر گر و/ چنگ مقصود ز ندارد يفدائ/ سپار ۶توفان به دل ينه  پا
 ارزق اريـ  بـا  مـرو  ايـ «: گـرش يد معـروف  شعر در اي و »سنگ و بارند  ريت
 ايـ  بانـان  ليـ پ بـا  يدوسـت / ليـ ن انگـشت  مـال  و برخـوان  بکش  اي/ رهنيپ

    »!ليپ دخور در اي هخان  کن بنا اي/ مکن
 و اليـ  «مـسئله  ميبگـو  خـواهم  يمـ ! گـر يد يبزرگـان  و يمولـو  اي حافظ اي

 مـسئله . ستيـ ن دارد روانپورينوشـ  ذهـن  از ديسـع  کـه  يتـصورات  و  »کوپال
 و ريـ بگ کـه  بود ديشا اهکليس شروع با چهل ي  ههد اواخر ! ست يفرهنگ
 در »يعتيشـر  يعلـ  «رابطـه  نيهمـ  در گرفـت  يفزونـ   ها   دانشگاه در ببندها
 دائــم بــود يشــلوغ آدم شــاگردانم از يکــي«: فــتگ مــي  نفــره چنــد يجمعــ

 شلوغ گفتم و دفترم در کردم شيصدا. دز  مي  حرف و ردک  مي يخودنمائ
 ولش بعد روز سه يول گرفتند را او بعد روز  دو يکي» !ها  رنتيگ  مي نکن

 گـه  يونتـ   مـي ن کـه  تـو «: گفتم بهش بار نيا  کردم، شيصدا دوباره! کردند
    »يخور يم  گه يخور يم گه ،يبخور

 ربـط  سـازمان  بـه  مـن  يريدستگ«: ميبگو خودم ي  هتجرب از هم مثال کي
 نيا و ميدش  مي هيتغذ سازمان ي  هياول يرفقا از که ميبود يمحفل نداشت، 
 همـه . انـست د  مـي ن هم کس چيه و رفتگ  مي صورت من قيطر از ارتباط 

 ديشـا  مـن  و ميبـود  خـورده  هـم  يمفـصل  کتـک  خب و کردند ريدستگ  را
 اعتـراف  بودنـد  داده دوسـتانم  که را ياطالعات يحت چون گرانيد  از شيب
 دايـ پ را کـار  نيا زيآنال فرصت که بعدها. داشتم يبيعج تعصب . ردمک  مين

 مربــوط ام يدائــ ژهيــو بــه و يخــانوادگ اتيــاخالق بــه شتريــب  دميــد کــردم
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 يجلـو  از يمـرد  م،يذشـت گ  مـي  يابـان يخ از ام يدائـ   بـا  روز کيـ : ودشـ   مي
 ؟يچ يعني دميپرس »فروِش آدم جاکش نيا«   گفت يدائ و شد، رد نيماش

 کـه  کـسيه  فـروش  آدم. هد  مي لو رو شا  قيرف  که هيکس فروش آدم «گفت
 يصـدا  نمکـ    مي فکر من و» !افته يم خوردن  گه به گوشش تو بزنن تا دو
 جـه ينت خـواهم  يمـ  متنـوع  يهـا   لمثـا  نيا  از! بود مانده گوشم يتو ام يدائ
 از ياريبــس...«: اســت دهيکــش شيپــ  را يتــامل قابــل حــرف ديســع. رميــبگ

 اديـ  از چـرا  بـود  ضـعف  و تـرس   از يگـر يد نـوع  ليـ دل بـه  هم ها  مقاومت
 شـالق  از هـم  شـکنجه،   اتـاق  در انتظـار  حـال  در يزنـدان  کي که ديبر يم

 همـه  مثـل  هـم  »ترس«   اوال» ...دهد؟ نشان ضعف که  اين از هم و رسدت  مي
 بعـداً  را نيا م؟يبترس  چه از و يِک و يک به دارد يبستگ و ست ينسب زيچ

   .همند با توان و ترس چون همد مي يشتريب حيتوض
 »تـرس  از يگـر يد نـوع  «نيـ ا! ستيـ خوب زيچ ،»ترس از گريد ينوع «اًيثان

 رفتـار  به ديکن نگاه. نمز  مين ياسيس مثال. رديگ  مي گند را ايدن نباشد  اگر
 از اگـر  خـصوص  هبـ  هـا   يسـوم  جهـان  و هـا   يرانـ يا مـا  خودمان، ي  هروزمر 

 يجلـو  و ابـان يخ يتـو  راحت يليخ ميباش نيپائ به متوسط  يها  خانواده
 ابـان يخ يتـو  راحـت  را غمـان دما دسـتمال  و آشـغال  م،ينک  مي  تف مردم،

 يمردهـا  مـا ! را رهيـ غ و آدامـس  جلد و گاريس يخال ي  هجعب  م،يانداز يم
 خارج در اما. مينز  مي کتک راحت را مانيها  بچه و  زن ها  ترک اي يرانيا

 محـصول  کـه  »ترس ينوع «کا،يآمر اي و ياروپائ  يکشورها در کشور از
 را کــار نيــا ي هاجــاز مــا بــه ســت يمــدن  يزنــدگ نيقــوان وجــود و تمــدن

 را کارهـا  نيـ ا کمتـر  و کمتر و  ميشک  مي خجالت واشي واشي و هدد  مين
 کارها نيا »ترس ينوع «همان  ليدل به گرانيد يجلو الاقل اي و مينک  مي



 

 راه هاي بيراهه از ۱۰۲

 ينـوع  «نيـ ا و! يقـانون  بيـ تعق  ايـ  ميوشـ   مي ريتحق اي که چرا. مينک  مين را
 وجـود  ي»پنهـان  نيقوان« هم  مبارزه در و زندان در. ستيخوب زيچ »ترس
 ق،يـ رف دادن لـو  است جمله  آن از. دارد »ترس ينوع «آنان نقض که دارد

 نيـ ا !رهيغ و دشمن يبرا  ينيخبرچ و. اعتقادات به و عهد به کردن پشت
 هرچــه و هــست و  بــوده ملــل همــه يمبــارزات فرهنــگ در »تــرس ينــوع«

 مقاومـت  و  گـروه  تيـ امن حفـظ  ضرورت باشد تر  خشن و دتريشد مبارزه
 کـه  ستيا  مبارزه  نوع بالواسطه محصول »ترس ينوع «و ودش  مي تر  افزون

 جيتدر به. هندد  مي  نشان را خود يمعنو يبرتر ونيانقالب که چرا مينک  مي
 خـود  نيقـوان  و  نـرم  ينـوع  به ودش  مي رومندين و رديگ  مي جضن مبارزه که

 يرفقـا  بـا   اطارتبـ  در يوقتـ  ديسـع  خـود  نيهمـ  مثال. ودش  مي بدل مبارزه
ــه مــشهد ــدان ب ــاد زن ــدان در افت ــا زن  »خلقــم يفــدائ کيــچر مــن «رفقــا، ب

 مبـارزه  کيـ  خالء در اما امروز. گريد يحماس اشعار ياريبس و سرود يم 
 و ودشـ   مـي  »يخيمر «،يواقع جنبش از يدور و يطوالن گسست و  يجد
 مطـرح  ديسـع  که هم ي»ترس «ليدل نيهم به درست و! ديوگ  مي  ترس از

 ربط شناخت عدم و شناخت با ترس که چرا ست، يانتزاع يترس  ندک  مي
 کيـ  يرو دو بـه  را تـوان  و تـرس  لـذا  سـت  ينسب و ريمتغ اريبس  که دارد
 در). دارد وجـود  ما در زمان هم که يبد و يخوب مثل. (ندک  مي  بدل سکه
 را ميهـا    ناخن که بود نيا وحشتم من. ميبگو خودم تجربه  از ترس مورد
 را کـار  نيـ ا سـاواک  کـه  بـودم  دهيشـن  و اسـت  تمـام  مقـاومتم   شندبک اگر
 احمـدزاده  مـسعود  قيـ رف گفتـه  بـه  کـه  کابل يحت خاطر  نيهم به. ندک  مي

 منتظـر  کـه  چـرا  ردم،کـ   مي تحمل را »است شکنجه  نيتر  سخت و نيبدتر«
 نيهمـ  و. بودم کرده آماده آن يبرا را خودم و  بکشند را ميها  ناخن بودم



 

 ۱۰۳  »عقالنيت«   و »گستاخي «بر تاملي

 هـم  يدراز زبـان  يحتـ  و نـزنم  حـرف  که کرد  کمک من به يروان مسئله
   :نمک مي فيتعر را ام يدراز  زبان فضا رييتغ يبرا! ردمک مي

 بـا  و کـردم  باز را در خودم من آمدند، ما ي هخان به ها  يساواک که يروز
 نفـر  چنـد  و شـدم  مواجـه  گـر يد يبازجوئ »يريدب «و بازجو سر »يديناه«  
. بـود  دهيـ آرم شا  اطـاق  در و بـود  مبـتال  سـرطان  يمـار يب بـه  مادرم. گريد 

 لطفاً است ضيمر مادرم«: گفتم يديناه به ديرس ذهنم به که يزيچ  نياول
 در مـادرم  يوقتـ  خـاطر  نيهمـ  به» .بشود ناراحت که دينکن رفتار  يطور

 خـوش  و قامـت  بلنـد  يمـرد  که يديناه رونيب آمد و کرد باز  را اطاقش
 هاشـم  دينشو ناراحت اصال شما«: گفت مادرم به مودبانه  يليخ بود مايس

 و هـست  من برادر مثل ردندگ  ميبر و هستند يروز چند  و انيم ما با آقا
 مـرا  يوقتـ » .ودشـ   مـي ن کم سرش از مو کي ديهست من  مادر مثل هم شما

 يکي و بود ستادهيا سرم يباال و بود من يبازجو يديناه  بستند تخت به
 کـه  بـود  دنيکـش  داد العملـم   عکـس  تنها من ،ميپا کف به  دز  مي شالق هم
 يرو حـال  نيعـ  در و نـزنم  داد کـه  ردک   مي دهانم يتو  يدستمال يديناه
 شـالق  ديـ د يوقت) بود بسته ميپاها فقط (نشوم بلند  که نشست  يم ام  نهيس

 مادرجنــده ينگــ اگــر گفــت و دادن فحــش بــه  کــرد شــروع. نــدارد ريتــاث
. کـنم  اعتـراف  خـواهم  يمـ  کـرد  فکـر  مداد  تکان را ام  سروکله. متيشک  مي

: گفـتم  بهـش . برداشـت  دهنم از را دستمال  کجاست؟ اسلحه يگ  مي گفت
 دوبـاره  »مادرم؟ هم شما و است من برادر  نيا دينگفت مادرم به مگر شما«

 تکـه  يبـود  بـرادرم  اگـر  حـضرت ياعل  ي  هجق به «گفت و من جان به افتاد
 ميبگـو  هم باز که کردم فيتعر  نيا يبرا را نيا ميبگذر »ردمک  مي ات  تکه

 نبـودم  شيبـ  ينوجـوان  زمـان   آن مـن  کرد صادر يحکم وانت  مين شيپ از



 

 راه هاي بيراهه از ۱۰۴

 قطـع  کـه  کتـک  هرحـال   به چون. زدم را شمين خودم سطح در عمال يول
 بـود،  خـوب  چقدر  و! بود وسطش ي  هخند نيهم ماند که يزيچ د،ش  مين

ــم در خــوردن کتــک ضــمن ــاور! دميــخند يمــ دل  جــانور  زاديــآدم ديــکن ب
 نيـ ا  طـور  هچ نمک  مي تعجب شاعر کي عنوان به ديسع از من ست، يبيغر

 انيم نيا ي  هديچيپ يها  زميمکان به و نديب ينم را يانسان روح بيغر ابعاد
   ! ندارد؟ توجه 

 از يشـعر  قطعـه  ديـ بده اجـازه  کـردم  صحبت توام توان و ترس وجود از
    :کنم نقل را  شاملو

   نيزم سفره بر عرش، تاق ريز در« 
   ظالم در و نور در
   باد وار وانهيد ونيش و يهو و يها در
   غم و يغم يب در/ لذت و خشم و خون در / ...دار يها چوبه در
    )... (والم يشاد در/ اهچاليس در اي کنار و بوسه در

   يآدم يسو ندک مي رو درد که هرجا
   رزم به را زنده طلبد يزندگ که هرجا

   امين از کش رونيب
   ساخته دو هر خود يناتوان و زور از
   ».دم دو يغيت
  شاملو احمد »يزندگ رزم در« 

   : ميبگو خالصه



 

 ۱۰۵  »عقالنيت«   و »گستاخي «بر تاملي

 کـه  طـور  همـان  و فهمم يم »يقربان گوسپندان «يبرا را ديسع يدلسوز من
 بـه  »يرائـ يکت «يپـا  چـرا  که فهمم ينم را نيا اما. ست يانسان يتوجه گفتم 
   !رد؟يگ مي قرار »يقربان نگوسپندا «کنار در و ديآ يم انيم 

 يصـدا  بـا  را آن وانت  مي که است روانپورينوش »يانقالب اعدام «مسئله اگر
 و ســؤال و ابهــام بــه ايــ »يگــستاخ «بــه يلزومــ و کــرد محکــوم بلنــد 

   !ست؟ين  ييگو مجمل
 بـاز  »بـاز   لعبـت  فلـک  و ميلعبتکـان  ما «که بود دهيرس فکر نيا به ديسع اگر

 بـه  را »يرائـ يکت ونيهمـا  «يپـا  طـرف  کيـ  از ديسـع  امـا . دش  مي فهم  قابل
 و مـزد  يبـ  کـردن  خطـر  نيـ ا«: ديـ وگ  مـي  گـر يد طـرف  از و شدکـ   مـي   انيم

: کـه  هـد د  مـي  حيتوضـ  خـود  و بـود؟  چـه  بهـر  »چاه بن در  را خود فکندن
 بـه  کـه   ايـن  يبـرا  توخته؟ نيک چه يبرا و تاخته کجا  به بداند خواهد يم«
   »؟يآورد تدس نيچن  يبرا و برسد نجايا
   ست؟يچ »آورد دست «و کجاست؟ »نجايا« 

 »چـاه  بـن  «در و ها  کشته ي  هپشت نجايا است، ديتبع »نجايا «رسد يم نظر به
    ! ست؟»ياسالم يجمهور «هم ش»آورد دست «البد و نديها افتاده 

. ستنديـ ن هـا »يرائـ يکت ونيهمـا  «مقـصرش  اوالً باشـد،  نيهم مثالً که ميريگ
 و بيـ ع يبـ  ي  همبـارز  هـر  يحتـ  ستيـ ن قرار و »دارد کنکاش يباز«: اًيثان 

 خـود  از (»م؟يـ ا  آموخته چه «که ست نيا مهم يول. برسد يروزيپ به  ينقص
 ي  همبارز در که ييها  ضعف و اشتباهات ي  ههم رغم به ثالثاً). است  ديسع

 ياقبـال  نيچنـ  ،يگروه چيه ما معاصر خيتار در بود، ها»يرائيکت  ونيهما«



 

 راه هاي بيراهه از ۱۰۶

 خطـر  «»مـزد  يبـ  «کـه  آنـان  اي ها»يرائيکت ونيهما «ِبينص که نشد  بشينص
   !واالتر؟ نيا از يمزد چه يراست به . »کردند

ــه ــ ب ــآور ادي ــرد مي ــدن گ ــزار صــدها آم ــوادار فته،يشــ جــان ه ــال ه  و فع
ــمپات ــپ  زانيس ــه را، چ ــام ب ــالب هنگ ــرا ،۵۷ انق ــاختن يب ــا س  يآرزوه

   !بود ياجتماع عدالت و  يآزاد که ها»يرائيکت«
    :برم يم انيپا به را حرفم ديسع خود از يشعر اب

   زن موج الي به چنگ
    !پهلوان ...يآ نترساندت، لب به کف توسن

   زن موج الي به چنگ شو، فراز بر و جه بر
   برشکن موج ي هکوه شو، سوار کف سر بر

   رود يم فراز و گاه شدک مي ريز به موج
  رود يم باز و لتدغ يهم برون چنگت از ،ينک مي چه هر تو جهد
   تو يرو به پاشد يم قامتت، به کندش مي ات، نهيس به وبدک مي

   تو يسو نهنگ چو کوسه، چو آورد يم تاخت
     اش خنده شوم ي ههيش رسد يم گوش به و گرداب کام به بردت يم

   مکش دامنش ز دست کن شيب جهد تو باز
   ندز مي کنار به او ها تفاله خسک و خار ها پاره تخته همه نيا

   افکند يم پشتش از شد موج سوار که هر
   بگذرد تاب و تب نيو بگذرد جمله که باش

   بگذرد آب سر از ها تخته و خار و خس نيو
   افشان الي لب، به کف مست توسن و يباش باز تو که تا



 

 ۱۰۷  »عقالنيت«   و »گستاخي «بر تاملي

    !هان مترس او از و باز زن موج الي به چنگ
  

    شدن رو و ريز و گشتن نگون بسا يا پس کز
   شدن فرو نيزم به گه شدن بر اوج به اهگ

   شدن او خواهد تو رام
   . شدن او خواهد تو رام
  

 :ها نوشت پي

   است ديسع از - ۱ 

   است نوشته »نع«صورت به را نه نيا شاملو - ۲ 

 او به مرگش با ناختمش مين کينزد از را او متاسفانه که ديتبع در يا سندهينو - ۳ 
   ـ!شدم کينزد 

   روانپورينوش طرف از البته - ۴ 

    .است شده منتشر يحاجب دايو همت به »داديب داد «- ۵ 

 را آن ديسع يروز. بودم نوشته »ايدر «ارمد مي دوست که يشعرهائ دفتر در - ۶ 
  گذاشت شيجا توفان و کرد حيتصح 

  ديکن مراجعه ريز نکيل به لطفا وسفي ديسع مطلب به يدسترس يبرا
http://dialogt.de/saied_yousef-2  

  
  
  





 

  ۱۰۹  گريستم  محبوبم »شادخت پري «اندوِه بر

  محبوبم گريستم» پري شادخت«بر اندوِه 

 خواســته فــروغ از اي هنامــ ي هدربــار مــرا قــضاوت كــه آرش از يســوال بــه پاســخ در( 
 ) است

  
 اديـ  بـه  مـرا  هـست،  شما سئوال در که ي»قضاوت «نيا يعني شما، سئوال

 فيـ ظر و بـا يز اشـعارش  ي  ههمـ  مثـل  کـه  ندازدا  مي فروغ خود از يشعر
 :است

 ميرفت ها ندايم به ما تو از بعد«

 :ميديکش داد و

 باد زنده

 ».باد مرده

 خان آوازه کوچک ياه هسک يبرا دانيم ياهويه در و

 رکانهيز که

 ميزد دست بودند آمده شهر داريد به

 بودند نگران مانها بيج در مانها بقل ما تو از بعد

 »...ميکرد قضاوت عشق سهم يبرا

 دشوار کار »قضاوت «ورنه ست،»يپرس رنظ «ينوع حتماً شما منظور البته
 يا  نامـه  فـروغ،  ي نامـه  نيـ ا و »عـشق  يبـرا  «ژهيو هب است، يناممکن گاه و

 يفلـسف  يهـا »کيپروبلمات «از است پر گرچه. است يخصوص و عاشقانه
 !يفرهنگ و ياجتماع



 

 راه هاي بيراهه از ۱۱۰

ــبده اجــازه ــچ هــر از قبــل دي ــا از را خــودم يزدگــ شــگفت زي  و نامــه ني
 از را فـروغ  شهيـ هم مـن  کـه  آن بـرغم  چـون . کنم انيب ها  نامه ي مجموعه

 يا  ژهيـ و گـاه يجا شيبرا و انستمد  مي خودم ي عالقه مورد يشعرا نيبهتر
ــو شــعر و مــاين کنــار در  کنــار در تيهــدا مثــل يگــاهيجا (بــودم قائــل ن

 را اش  نبـوغ  و وجـود  اندازه نيا تا يول) يسينو  ساده و نثر در زاده  جمال
 از ممنـون !! نوشـته  را نامه نيا يسالگ هفده اي شانزده در او! ناختمش  مين

 نامه نيا در که يمسائل. ديگشود من جان يرو به را چهيدر نيا که شما
 موضـوع  يعني هستند اکتوئل هنوز سال شصت گذشت برغم شده مطرح
 نيهمـ . اسـت يدن روشـنفکر  عناصـر  و يفرهنگـ  محافـل  از ياريبـس  بحث
 يبـ  يهـا   لسـوا  «و شده طرحم آن از بعد که يسميمدرن پست و سميمدرن

 !فروغ »انيپا

 و ستيـ ب ي دهـه  اواخـر  در فـروغ  فکر و تيشخص مياند  مي که طور همان
 در پنجـاه  و چهل ي اه هده با است مصادف که رديگ  مي شکل يس ي دهه

 و گرفتـه   پـا  ينينـو  يادبـ  يفکر يها  جنبش و تحوالت که يا  دوره. اروپا
 و ذاردگـ   مـي  ريتـاث  جهـان  نروشـنفکرا  و اتيـ ادب بـر  يريـ گ  چـشم  نحو به

 طيمحـ  و رانيـ ا »يچادرچـاقچور  «يفـضا  در سميـ مدرن نيـ ا يهـا   پژواک
 بــه بعـد  و خــود ي»رياسـ  «اطــراف، يهـا »واريــد «کـشف  بــه يسـنت  و بـسته 

 .ابدي يم »گريد يتولد «فروغ ها نيا از پس و رسد يم »انيعص«

 يها  يداور شيپ بدون که ماست شگاميپ روشنفکران نينخست جزء فروغ
 جـدال  در جـسورانه  اريبس و شدياند يم. ندک  مي احساس يمذهب و يسنت
 بـر  حـاکم  يارتجـاع  سـنن  و نيقـوان  يعنـ ي خـود  ستيـ ز طيمحـ  زنـدان  با



 

 ۱۱۱ گريستم محبوبم »شادخت پري «اندوِه بر 

 اگـر . شـد  کـشته  زود يلـ يخ امـا  فـروغ . نـد ک  مي نرم پنجه و دست جامعه
 فکـر  ايـ  يدئولوژيـ ا چيه فروغ. جلو يليخ. رفت يم جلو هم باز ماند يم

 چيهـ  از ظـاهراً  و ستيـ ن وابـسته  يگروهـ  ايـ  حزب چيه به ندارد يخاص
 منتهـا  سـت  يانقالب کي فروغ اما. ديآ ينم خوشش يا ياسيس يگروهبند

ــور« ــارزه »مح ــرد يآزاد يرو را اش مب ــه و يف ــور ب ــو ط ــشق «ژهي  و »ع
 جـسم  ورنـه  بخـشد  يمـ  جـان  جـسم  بـه  کـه  يعـشق  است گذاشته »جسم«
 بهتـر  يمختـار  محمـد  نيبزيت چشم را تيواقع نيا. ستين شيب »يا  الشه«
 :است کرده فورموله بايز را آن و دهيد

 بـودن  زنـده  و اسـت  شده واقف يآدم بودن زنده به جسم رابطه از فروغ«
 از زيـ چ هـر  از شيپـ  و اسـت  انـسان  بـه  نـسبت  او نگـرش  اسـاس  و هيما

 پرداخـت . طلبد يم را بودن زنده حس درک نيهم زين رابطه گريد سمت
 آن در شيـ زا ذات کـه  اسـت  جـسم  معرفـت  يراسـتا  در جـسم  بـه  فروغ
 او يشـعر  ينمودهـا  نيتر ياحساسات در يحت شيزا و عشق. است نهفته

 شـور  راه از جـسم  معرفـت  نيا ستندين جدا هم از زين نينخست ي دوره در
 آمـد   بر باز خود که. رسد يم ذهن ادراک به ماندن زنده و ستنيز شوق و

 و تيجـسم  نيـ ا يينها نشد شفاف يآغوش هم. است جسم نيهم يمعنو
 وحـدت  کـه  سـت  يينهـا  تيشـفاف  نيا درون از. است ريپذ  وحدت تيذهن
 )۱۳۷۱ معاصر شعر در انسان(» .ابدي يم تحقق عشق در يآدم

 را فـروغ  ي چهـره  اسـت  گذشـته  زمان و افتاده ابيآس از ها آب که حاال
 و اسـت  گـود  «فـروغ : اسـت  گفتـه  شـاملو  گرچـه . شـناخت  وانتـ   مـي  بهتر

 :شد صدا هم »شمس «با وانت مي اما فروغ شگاهيپ در. ۱»دايپ نا



 

 راه هاي بيراهه از ۱۱۲

 نايد هيچ مرده کز بايد زنده عشق در«

 زايد عشق ز کو آن ؛زنده کيست که يدان

 نبرد اجل تيغ را يسر چنين هرگز

 »سايد عرش ساق بر يسربلند ز سر کاين

 يرانـ يا مـردان  «کـه  شـما  ناگفتـه  يابيـ ارز بـا  مـن  م،يبـازگرد  شما سوال به
 انـد،   کـرده  يزنـدگ  غـرب  در دهـه  دو از شيپـ  کـه  آن بـا  کشور از خارج
 و نـدارم  يمخالفت »اند  نکرده ياساس يرييتغ و هستند »مچو «ينوع هب هنوز
 ديـ با را مـردان  »سميـ مچ «زانيم اما،! انمد  مي يابيارز نيا کيشر را خودم

 !شان زبان از نه ديپرس شان زنان از

 رد،يـ گ  مـي  سرچـشمه  سـت  يذهن که شهياند و فکر از ما قلم و زبان رايز
 ينيع که تيترب و فرهنگ يسنت عناصر از ما رفتار و اعمال که آن حال
 !ست

 ما تيترب و يسنت فرهنگ اما. گذارند ريتاث گريد کي بر دو نيا چند هر
 رفتـار  و اعمـال  جهـت  نيهم به. است ماندگارتر و تر يقو تر،  قيعم يبس
 از يناش باشد، متاثر مدرن يها يتئور اي و ما دانِش از که آن از شيب ما

 يا  هـزاره  يقـدمت  کـه  ماسـت  يخـانوادگ  تيـ ترب و فرهنـگ  يسـنت  عناصر
 روشـنفکران  مـا  يهـا   بحـران  از ياريبـس  ياصـل  منـشاء  گمـانم  هبـ  و. دارند

 .ست يدوپارگ نيهم

 و روح ژرف يهـا   هيـ ال در هـا  آن که است آن يمعن به عناصر نيا قدمت
 مـا  يولـ . انـد   شـده  بدل »ما از تر يقو «يا  دهيپد به و اند  کرده نفوذ ما روان
 مينـ ک  مي يسع ميباش گذشتگان مثل ميخواه ينم و ميهست روشنفکر چون



 

 ۱۱۳ گريستم محبوبم »شادخت پري «اندوِه بر 

 دم «گـاه يب و گـاه  و ميستين موفق شهيهم اما مينباش يسنت اي و »مچو «مثالً
 هـم  نينـازن  فـروغ  به. ستين مردانه اما دهيپد نيا! ندز  مي رونيب »خروس

 .مينيب يم را يدوپارگ و تناقض نيا مينک مي نگاه که

ــا فــروغ  از يلياصــ و بــايز يهــا افــتيدر و شديــاند يمــ مــدرن کــه نيــا ب
 بـه  دنيرسـ  و رفـتن  جلـو  در يجانکـاه  تـالش  و دارد، يفرد يها  يآزاد
 بــاز دارد، بيــغر يجــسارت و هــدد مــي نــشان خــود از کامــل يهــا يآزاد

 شيپـ  چنـدان  نـد وات  مـي ن عـشق  و يخصوص يزندگ حوزه در که مينيب يم
 بـا  بارهـا  هـا   نامـه  مجموعـه  در: نـد ز  مـي  پس گاه او. باشد »مدرن «و برود

 يهوسـ  «دنبال ؛خودش اصطالح به که ميوش  مي مواجه او يمانيپش اظهار
. اسـت  مانيپش »يباز هوس «نيا از شدت هب او. است رفته »مبتذل و پوچ

 تـا  و اننـد د  يمـ  »ومبتـذل  پوچ «را رفتن »هوس «دنبال »مدرن «يها  آدم ايآ
 ستيـ ب ريـ ز نيسـن  در هـم  آن. ننـد ک   مـي  سـرزنش  را خودشان عمر، آخر
 ؟!يسالگ

 هـر  در کـه  يسوم جهان روشنفکران ما يبرا يعيطب ست يروند نيا البته
 بـرغم  کـه  نـست يا مهـم . ميمـواجه  مـذهب  و »سنت «واريد هزار با مان  گام
 از كـه  تسـ  اي   هنمونـ  فـروغ  و. مينهراسـ  و ميبـرو  شيپـ  موانع نيا ي همه

  :ودش مي زنده دوباره و رديم يم روز هر گرچه ماند ينم باز رفتن شيپ

 و يعـاد  يزنـدگ  از هـم  و اسـت  »شـاپور  زيپرو «يدايش عاشِق هم فروغ
 و نجـد گ  مين قفس در که ست يا  پرنده او. است متنفر معمول ينينش  خانه

 جـدا  همـسرش  از ،شـده  يفرزند صاحب که آن با. دارد پرواز ليم يبس
 فقــر و ييتنهــا در »کنــد گــم را خــودش «تــا رود، يمــ ايــتاليا بــه ود،شــ يمــ



 

 راه هاي بيراهه از ۱۱۴

 طـردش  خواهـد  يمـ  »شـاپور  زيپرو «از مدام و ندک  مي مرور را شيها  رنج
 ميبـرا  يول ريبگ زن برو«. باشد دوست او با و سديبنو نامه شيبرا و نکند
 در و نـد ک  مـي  يمانيپـش  اظهار خود ي کرده از کرات هب او. »...سيبنو نامه

 . برد يم سر به کابوس کي

 در! ستميـ گر محبوبم *»شادخت يپر «نيا اندوه بر ها،  نامه نيا خواندن با
 رنج اما، است رنج و اندوه سراپا فروغ يزندگ که ميبر يم يپ ها  نامه نيا
 بـه  يوابـستگ  يعنـ ي (جهـت  نـاهم  و ديشـد  کشش دو اثر بر که ياندوه و

 و رفـتن  و نـو  ياهـا يدن کشف و پرواز به مفرط ليم و فرزندش و همسر
 اوج بـــه را فـــروغ يشـــاعرانگ و نـــديآفر يمـــ را فـــروغ يتـــراژد) رفـــتن

 .رساند يم

 بـه  دلبـسته  فـروغ : جـان  کي در اما ندک  مي دوپاره را فروغ ها  کشش نيا
 »راه يهــا راهــهيب «بــه و رود يمــ کــه يفروغــ فرزنــدش، و عــشق نينخــست

 خـواب  بـه  «و ونـدد، يپ يمـ  »نـه يآ و آب و چـراغ « بـه  کـه  يفروغـ . نـد ز  مي
 غربــت بــه را ديخورشــ «تــا رود يمــ کــه يفروغــ. ابــدي يمــ راه »مرغانيســ
 و خــشک يهــا لفــص از «همــواره امــا. کنــد مهمــان »يشــمعدان يهــا لگــ

 در »تيمعـصوم  يخاک يها  کوچه «از و »عشق و يدوست ميعق يها  تجربه
 بـه  خـود  بـا  را يرانيو رسالت غمبران،يپ«: ندز  مي اديفر پروا يب و ذردگ  مي
 يهـا   هيـ آ نيطنـ  ايآ مسموم يابرها ياپيپ يانفجارها نيا \آوردند ما قرن

 يديرسـ  ماه به يوقت \ همخون يا برادر، يا دوست، يا هستند؟ مقدس
 ».سيبنو را ها لگ عام قتل خيتار \



 

 ۱۱۵ گريستم محبوبم »شادخت پري «اندوِه بر 

 »اسـت  دهيـ روئ کهنه ميمفاه گور يرو که د،يبو يم را يپر چار شبدر «او
 بـه  مـرا  يکـس «: ديـ وگ  مـي  امـا  »دارد رابطه تابآف با اش  پنجره کنار در «او

 برد نخواهد ها گنجشک يمهمان به مرا يکس \ کرد نخواهد يمعرف آفتاب
: گـر يد يتولـد  با و رود يم او. ست يمردن پرنده بسپار بخاطر را پرواز \
  خانـه  بـه  گـر «: ديوگ  مي و يکيتار تينها از ندز  مي حرف شب تينها «از

 بـه  \ آن از کـه  چـه يدر کيـ  و اريـ ب چراغ بانمهر يا من يبرا يآمد من
 »گـر يد يتولـد  «از شيپ سال ده ديشا و »بنگرم خوشبخت کوچه ازدحام

 نقض که بکنم يکار خواهد يم دلم«: است نوشته نامه نيهم در که است
 انـاً ياح و وانـه يد يکنـ  رفتـار  گـران يد برخالف يبخواه اگر... باشد قانون
 چـه  را نيقـوان  نيـ ا فهمـم  ينمـ  مـن . شـد  يخـواه  خطاب سبکسر و جلف

 رنـج  از پـر  و تلخ يزندگ نيا به را بشر يا  وانهيد کدام. کرده وضع يکس
 آن ديـ با کـرد،  را کـار  نيا ديبا. متنفرم "ديبا" نيا از من«. »کرده؟ محکوم

 و اسـت  بـوده  ينظـام  افـسر  کيـ  فـروغ  پـدر  کـه  مياند  مي» ...نکرد را کار
ــدان معمــوالً ــگر يامظــن تيــترب از فرزن ــد زاني  کــه شــده دهيــد اريبــس و ان
 اريبـس  ،ينظـام  زمخـت  تيـ ترب بـرخالف  انيـ نظام ي  هشـد  تيترب فرزنداِن

 از فـروغ  ي العـاده   فـوق  نفـرت  نيـ ا و تيشخـص . انـد   شده حساس و ميمال
 شـان   خانـه  يتـ يترب يفـضا  از متـاثر  چيز هر از شيب واندت  مي دينبا و ديبا

 .باشد

 يداريـ پا علـتِ  کـه  گفـتم  نيـ ا از شيپ: جواب  ادامه و سوال به ميردگباز
 چـون  هـم  يا  دهيـ پد ؛نمک  مي اضافه حال است آنان قدمت ،ما در ها  سنت

 عنـصر  و بازشـناخت  يفرهنگـ  يعنـصر  عنـوان  به ستيبا يم را »ميمچس«
 .ندک مين ياديبن يرييتغ جامعه ياديبن راتييتغ بدون يفرهنگ



 

 راه هاي بيراهه از ۱۱۶

 يرييـ تغ »ياسالم انقالب «با ايآ که ديآ يم شيپ سوال نيا يدرست هب حال
 انقـالب ! چـرا  هـم  يلـ يخ و. چرا اتفاقاً است؟ نداده رخ مهم نهيزم نيا در

 است، بوده مذهب و اخالق يمناد هک قرن ربع کي از شيب يط ياسالم
 مينکنـ  فرامـوش  امـا . اسـت  کرده نابود را مذهب و اخالق يادهايبن عمالً
 نفــوذ ي طــهيح از دور کــشور، از خــارج »مــردان «و روشــنفکران مــا کــه

 فرهنــگ کــه نيــا مــضافاً و ميهــست و بــوده ياســالم حکومــت ي روزمــره
 ميمچــس مردســاالر، ســت ينــيد چــون اســالم. ميــدار و داشــته را يمتفــاوت
ــپ در را خــودش خــاص ــرورش ييهــا حــوزه در و روانشي . اســت داده پ

 بهتـر  را تفـاوت  نيـ ا دارنـد  نـشر  و حشر رانيا ميمق انيرانيا با که يکسان
 پـاک  مذهب و اخالق جوانان، از يعيوس بخش در اما. ندنک  مي احساس

 بــه نـسبت  جوانــان تيـ اکثر در ينينــو اتيـ روح شــاهد مـا  و اســت مـرده 
 و عشق غيبِت در واندت مي که ميهست خانواده و اخالق پول، زن، سکس،
 و اخـالق  از بـرش  رايز شود منجر يبار دهشت جينتا به ،درست آموزش
 رشيپـذ  ايـ  تهيسيـ الئ فرهنگ ديبا. ودش  مين منجر ييرها به الزاماً مذهب

 نيگزيجـــا ،ينـــيرديغ و ينـــيد شاتيـــگرا ي هيـــکل يبـــرا کامـــل يآزاد
 و هـا  تيـ محروم آن از تـر  مهـم  و شـود،  »يخطـ  «و جانبـه  کي يها  دگاهيد

 !گردند کن شهير سر کي ها تيمحدود

 نيـ ا... «: ديـ کن نگـاه . دارد اشـاره  معـضل  نيهم به انگار اش  نامه در فروغ
 يناکـام  و تيمحروم با را عمرشان دوران نيبهتر که ييپسرها و رهادخت
 احــساسات ي همــه بــه انــد افتــهي يپناهگــاه کــه اکنــون انــد آورده ســر بــه

 ياجتمـاع  نيقوان از نندک  مي يسع خود ي انهيوحش يها  نهيک و نيخشمگ
 ».است تيمحروم عمر کي ي جهينت اغلب ها نآ اعمال و رنديبگ انتقام



 

 ۱۱۷ گريستم محبوبم »شادخت پري «اندوِه بر 

 وانيمتـ   مـي  را فـروغ  يزندگ ترديد بدون: فروغ ي باره در کتهن نيآخر اما
 »افـسانه «کـه  يتـراژد  کيـ . ميبنـام ) کلمـه  عيوسـ  يمعنـا  بـه  (يتراژد يك

 باشــد، آمــده بــشر ذهــن از کــه ستيــن »يققنوســ «او. ســت يواقعــ ست،يــن
 آمـاج  مـدام  ؛آورده بـر  سـر  خرافـات  و جهـل   جهـنم  از کـه  است يققنوس

 بـر  و شـده  زنـده  دوبـاره  روز هـر  و است هبود دشمن و دوست يها   نهيک
 انتـشار  »گـر يد يتولـد  «که يوقت نم،ک  مي اشاره نمونه کي به. است دهيبال
 تازه کتاب کي فرخزاد فروغ«: سدينو يم يکس به »احمد  آل جالل «افتي

ــ ن بــدک  داده،  خــالص  دارد تنــه  نييپــا  شــر  از. »گــر يد يتولــد  «ست،ي
 ۲»...ودش مي

 نينخست در »واريد «يسو آن از »گريد يتولد «از تر شيپ يليخ فروغ اما
 تـو  دل...«: ديـ وگ  مـي  حيصر اريبس اش  معشوق اي همسر به خطاب اشعار،

 ره چگونـه  \ يا  دهيکـش  هـا   پـرده  بـه  مـرا  کـه  تـو  \ او مال تو تن من، مال
 عـشق  بـه  \ ام  دهيـ دو نينچنـ يا تيبـسو  اگـر  \ مـن  ازيـ ن مقصد به يا  هنبرد

 »...تو وصال بر نه عاشقم

 نيــا در دارد، بــاور عــشق در ذهــن و نيعــ وحــدت بــه کــه يفروغــ چــرا
 او ايـ آ ؟!او مـال  تـو  تن من، مال تو دل ؟!ندک  مي مثله را عشق »هيشکوائ«

 او يبـرا  عشق و ندارد يارزش او يبرا عشق بدون ِنت ديبگو خواهد ينم
 در يمهمـ  خلل که ميفهم ينم شعر نيا خالل از ايآ دارد؟ يا  ژهيو گاهيجا
 ايـ آ کـرده؟  تباه را يپاک و عظمت بدان يعشق که داشته وجود شان  طهراب

ــ ي همــه اش خطــاب  و ننــديب يمــ جــسم اساســاً را زن کــه ستنديــن يمردان
 آن بـه  اش  ذهـن  احمـد   آل جـالل  کـه  ست يا»تنه نييپا «همان شان  مسئله



 

 راه هاي بيراهه از ۱۱۸

 يسـو  هبـ  يا   چهيدر ست؟ين يا»چهيدر «زين خطابه نيا ايآ ؟!است معطوف
 دها؟مر يسو هب ما؟

 است دهينرس آن زمان ايآ «و

 باز باز باز. شود باز چهيدر که

 ببارد آسمان که

 شيخو مرد جنازه بر مرد و

  »؟!گزارد نماز کنان يزار
  
 

 :ها نوشت پي

 لقب اريبس که برد کار به »خوشه «در بار نينخست »اخوان «را شادخت يپر *
 . ست يا ستهيشا

 باوندپور بهنام يستاررايو به فرخزاد، فروغ آثار مجموعه - ۱

  احمد آل جالل يها نامه از - ۲



 

  ۱۱۹ يادي از سعيد سلطانپور 

 طانپوريادي از سعيد سل

 ۱»!يگشت آفتاب خود که کُن شتنيخو به ينگه گردان، آفتاب گل«

 

 کــانون  عــضو ... يآزاد تــشنگان  اه،يســ يهــا  لســا  شکــستگان  ســالم«
 تمـام  رشيپـذ  و خود ي  هشياند استقالل حفظ با. هستم رانيا سندگانينو

 و نـم ز  مـي  حـرف  شـما  بـا  رانيـ ا سندگانينو کانون گاهيپا از آن تيمسؤل
 »...وانمخ مي شعر تانيبرا

 در اش يسـخنران  شـب  يفـردا  کـه  بـود  ينـوار  يرو بر ديسع يصدا نيا
 منقلـب  سـخت  و دميشـن  يمـ يت ي  هخانـ  در »گوتـه  تويانست «شعر يها  بش

 !شدم

 !ديسر مي گوش به »طوفان مرغ «يگلو از که بود انقالب يصدا

 منقلـبم  قـرن،  ربـع  کيـ  از پـس  اعمـاق،  از يصـدا  نيـ ا پـژواک  هم وزهن
  :کرد آغاز حافظ از اتياب نيا با را اش يخوان شعر! ندک مي
  کنند مي ريتعز که باده ديخور پنهان  کنند مي ريتقر چه وعود چنگ که يدان

  کنند مي ريپ سرزنش و جوان منع  برند مي عشاق رونق و عشق ناموس
  !کنند مي ريتقر که است يتيحکا مشکل  ديمشنو و ديوئمگ عشق حرف نديگو

 شـعر  ريـ ز »يفردوسـ  «ايـ  »خوشـه  «ي  همجلـ  در بـار  نينخـست  را ديسع اسم
 و تئـاتر  يهـا   شيآفـ  در بعـدتر . بـود  نشـسته  دلم به که بودم دهيد يکوتاه

 بـار  نيآخـر . اسـت  افتـاده  زنـدان  بـه  او که دميشن بعد و. گريد ياه   همجل



 

 راه هاي بيراهه از ۱۲۰

 جنبش از يجانبدار به و شاه ميرژ هيعل و رفته رجخا به که بودم دهيشن
 !ندک مي غيتبل خلق، ييفدا يها کيچر و مسلحانه

 .بود سازمان ستاد در انقالب از پس دارمانيد نياول

 کيــ کــال،يراد چــِپ شــاعر کيــ بـه  مــن ي هژيــو ي هعالقــ! بــود يداريـ د
 هـم  ديسـع ! بـود  اي   هعاشـقان  حـس  بـاک،  يب تاتوريآژ اي و يانقالب هنرمند
 بـه  مـرا  ديسـع  م،اي  هشد رو در رو هم با حاال! ها کيچر و سازمان عاشق
. ردکـ   مـي  نگاه چنان هم! وراندازانه و عالقه با رد،ک  مي نگاه يبيعج شکل

 از تنهـا  خـاص،  حالـت  نيـ ا. دميشکـ   مـي  خجالـت  زشيآم شيستا نگاه از
 رنـگ  فقط نه بود، من از بزرگتر ديسع فقط نه د،ش  مين يناش من کاراکتر

 را شا  راست ،)ختينگا  ميبر من در اي  هژيو احترام (شيموها يگندم جو
 نيــا. ردمکــ مــي يابيــارز تــر يانقالبــ و جــسورتر خــودم از را او ديــبخواه

 شتريـ ب »گوتـه  شـعر  يهـا   بش «در اش يسخنران دنيشن از بعد را احساس
 طـور  نيـ ا ،يعلنـ  آدم کـه  بـود  نيـ ا ميبـرا  هـم  اش منطـق . بـودم  کرده دايپ
 زبـان  بـه  عـام  مالء در را ينيرزميز برانداز گروه کي يها حرف نهباکا يب
 تـر   کخطرنـا  اريبـس  کيـ چر کيـ  کـار  از و دالورانـه  بس کارش اورد،يب

 !آراست يم خون گل با قفس که دالور آن«! ندارد يدفاع که چرا است،
 ».شد آذر سخنش آمد زنه آتش لبش \

 مـرا  يتواضـع  و محبـت  چـه  بـا  حـاال  ديسـع  باک، يب و جسور آدم نيا و
 ؟!ديتاس مي

 يگـذر .. .و غـات يتبل ي  هتـ يکم در دوسـال  يکـ ي جـا،  آن و جا نيا را ديسع
 همکـار  گـر يد هـم  با »کار هيريتحر «در انشعاب از پس که  اين تا دميد  مي



 

 ۱۲۱يادي از سعيد سلطانپور 

 يمخفـ  «و بـود  اي  هشـد  شـناخته  ي  هچهر ديسع که بود نيا تيواقع. ميشد
 هيـ ريتحر نشـست  کـه  ارب هر جهت نيهم به انست،د  مين اديز هم »يکار
 ام  ليـ اتومب سـوار  ابـان يخ در را ديسـع  نشـست،  مقرر ساعت از شيپ بود،
 .ميدمآ يم هيريتحر به هم با کردن چک از بعد و ردمک مي

 بــا ديســع. بــود »هيــريتحر «محـل  کــه يشــرکت بــزرگ ســالن در روز، کيـ 
 شيگلـو  بغـض  ،»بـزنم  حرف تو با واستمخ  مي قيرف«: گفت يمنقلب حالت

 ».ميبگو ديبا را اي همسئل«. بود تهگرف را

 بـود  شـده  يبند صفحه بد اي و يکار دست شياه  همقال دوبار يکي چون
: گفـتم . سـت  يزيچ نيچن به راجع کردم فکر ۲ردک  مي اعتراض شهيهم و

 ۳.کـرد  تـرش  رو. اسـت  يفالنـ  »تورياد «،ام  هيريتحر يالتيتشک مسئول من
 .»خودم به مربوط ست اي همسئل«... »بزنم حرف تو با واهمخ مي«: گفت

 و نـدادم  دانيم آن به اما. شد زنده من در نخست روز احساس همان باز
 ي  هکاناپـ  آن در کـه  ياتـاق  بـه  و کـردم  حلقه شا  پشت و شانه بر را دستم
 برق شا  چشم دور اشک بود، گرفته را شيگلو بغض... ميرفت بود يبزرگ
 .دز مي

 ؟!جان ديسع شده يچ ـ

 ؟!ستمين يفدائ من بگم واستمخ مي ـ

 ؟!شده يچ ،يستين يفدائ چرا ـ

 :گفت باشد شده مرتکب يگناه که »معصوم طفل «کي مثل

 !!ام هشد عاشق ـ



 

 راه هاي بيراهه از ۱۲۲

 !باشه مبارک خوب، چه ـ

 ؟...!قبال... من يوند مي تو... آخه نه ـ

 .ونمد مي بله ـ

 !)ديچک اش چشم از ياشک قطره و! (ستمين يفدائ من! نه ـ

 يبرا يجائ و ميبود کيچر که ما تازه ؟!ستمين يئفداهم  من يعنيپس  ـ
 يفدائ هم ما يعني ؟يديند را »اليل«! ميشد عاشق م،يذاشتگ مين عشق

 ؟!هيفدائ يک پس م،يستين يفدائ ما اگر خوب ؟!ميستين

 ...؟!يديشن البد آخه ـ

 يبرا البد خوب... ؟يخورد شکست عشق در بار کي که نهيا منظورت ـ
 ؟!يدش عاشق دوباره نيهم

 يزيـ چ اعمـاق  به اي... رودس  مي شعر داشت انگار. نزد يحرف ديسع گريد
 ...ردک مي سفر

 يعروس شب در ديسع. است گذشته روز آن از سال ياند و ستيب حاال
 از پـس  و ربـوده  ياسـالم  يجمهـور  ميـ رژ کـشان  آدم دسـت  بـه  عشق و
 .شد سپرده اعدام ي هجوخ به آزار و شکنجه اه هما

ــشتند را او ــاا. ک ــک اوِج در او م ــا فل ــه يســر ب ــا افراخت  و اســت ستادهي
 :واندخ مي عاشقانه و شور پر چه و واندخ مي

ــر« ــشورم ب ــه چــه ک ــه... ؟!اســت رفت ــدا ک ــبنم \ از هــا نزن  قيشــقا و ش
 »...؟!است رفته چه ايآ قفس در هزار صد با \... سرشارند



 

 ۱۲۳يادي از سعيد سلطانپور 

 کـه  اسـت  مـن  ي  هنعر نيا \ چديپ  مي فالت يرو که است من ي  هنعر نيا«
 »...روزگار خشم از را زمان خاکستر وبدر مي

 در مــن خـون  اسـت  داس \...کـارگر  دســت در مـن  خـون  اسـت  پتـک ...«
 »برزگر دست

 مـن  يصـدا  مـوج،  يصـدا  \ موج کف در است، من خون پرچم هنوز«...
 »!انمد مي است،

 بنگر را فالت«

 ست يزيانگ وحشت يايدر

 ما ي هعاشقان خون از ندز مي موج که

 ها قيقا تمام اهيس انبادب و

 ...»ست ييايدر يگورها ي هسوخت بيصل

 

 نه...

 من يتوانا يصدا يا

 انمم مين

 تو ي هنشست خون به توان تمام با و

 »يعشق «و »يفرخ «که چنان

 .وانمخ مي قتلگاه نيا از هنوز ن،يبب

 دارد يگريد رنگ من ي هخست يصدا

 ست يطوفان و تند و سرخ من ي هخست يصدا

 ماند را عقاب آن من ي هخست يصدا

 وبدک مي بال ريشبگ ي هقل يرو که



 

 راه هاي بيراهه از ۱۲۴

 ادشيفر ي هتفت ياه هزين و

 چرخد يم انقالب ي هيآت مدار يرو

 ....موج يا ميها قيقا کجاست

 پاروها کجاست

 واهمخ مي

 مرگ تا کنم سفر خون بر و ماندن يبرا

 بهار شهيهم گل مثل را ام يهست و

  مردم ي هخان راه به

 .بنشانم الله آلود تب باغ انيم

.... 

 يخيتار ياه هشياند شيپو يبرا

 عشق پرورش يبرا

 ...»او سازمان گسترش يبرا

 »است حرف چهار«... 

 مينز مي حرف اش هبار در

 ميسينويم اش هبار در

 ودش مي لهيپ مانيها حرف

 ميرب مي شباهت کوچک يکرم شتربريب و...

 مينز مي حرف مردم از م،ينز مي حرف

  با،يز ي هخست غول و

  زمان، آتش در

  ديآ يم و ودر مي



 

 ۱۲۵يادي از سعيد سلطانپور 

  ودر مي و داي يم

 !است انباشته شيها تمش در که يتوفان با

 

 »است حرف چهار «يآر

 »است حرف چهار «مردم

 »است حرف چهار «کيچر

 »است حرف چهار «توده

 »است حرف چهار «شاعر

 »است حرف چهار «عاشق

 که همانسان ،»است حرف چهار «ديسع و

 که چنان هم و »است حرف چهار« يعشق

 !»است حرف چهار «يفرخ

 

 :»ميناسش مي را گل نيا همه«

 !بود مردم عاشق ک،يچر شاعِر ديسع

 .رخشدد مي رانيا انقالب تارک بر »يعشق «و »يفرخ «بساِن و

  خرد و شور و شعر سوزان قيقا درون «هماره و

 خون و آفتاب و عشق از يدهان با

 ...»اندر مي قتل و سانسور ي هآبکوب بر

 يخيتار ياه هشياند شيپو يبرا«

 ...»عشق پرورش يبرا

 !است نمرده هرگز ديسع

 



 

 راه هاي بيراهه از ۱۲۶

 :ها نوشت پي

 »گردان آفتاب گل يبرا غزل «،يکدکن يعيشف ـ۱

 چاپ از بعد و بود نوشته »يتخت «ي هبار در اي همقال که دارم خاطر به را بار کي ـ۲
 که کنم تصور ونمت مين من فقط «فتگ مي. بود شده يعصبان يحساب و بود دهيد را آن

 خط پ،يتا از بعد را مطلب احتماال«...»...آمده؟ در حالت نيا به مطلب نيا يچطور
 از و گوشت چرخ نيماش يتو اند هختير را دهيبر خطوط نيا بعد و اند هديبر خط به
 ته و سر هممف مين ام هنوشت خودم من!! اند هچسباند يکي يکي آمده، در که طرف آن

 »؟!کجاست مطلب نيا

 علت. دميهمف مين هممف مي حاال که طور نيا موقع آن را او کردن ترش رو علت ـ۳
 »بلبل و گل ي هحوز «را »اتيادب و هنر ي هحوز «علنا هيريتحر تورياد که بود نيا

  .بود نيسنگ د،يسع مثل يدمآ يبرا نيا و ديامن مي

  
  



 

  ۱۲۷  ترابي؟ هايده يا ”کمانگير آرش “مشکِل

  ؟يتراب دهيها اي ”ريکمانگ آرش„ مشکِل

 از کوتـاه  سـت  اي  هخـاطر  کـه  ،مـن  از يمطلبـ  خوانـدنِ  بـا  يترابـ  ي  هديها
 و او يشاعرانگ از فيتعر و ييکسرا اوشيس از يشعر يادآوري و زندان

 جـواب  در کـه  گرفـت،  خرده و نوشت خودم به ابتدا اش"ريکمانگ آرِش"
 ارشـادِ  بـه  چنـان  هـم  شانيا قرار از اما ندادم، نشان زدن چانه به اي  هعالق

 اظهـار  ضـمن  او يولـ ! حسنه اتين با که البته صد و دارد اصرار من و ما
 "آرش" مـصافِ  بـه  نيچـوب  يريشمـش  بـا  ام  هنوشـت  نقـدِ  و مـن  بـه  مرحمت

  !آمده
 اي  همباحث فن اهل ي  همداخل با واندت  مي که گشوده را يبحث او حال هر هب

 نمکـ   مي استقبال آن از خود سهم به من که ديآ در آب از ديمف و آموزنده
 ي  هدربـار  را خـودم  مالحظـات  هنـر  و شـعر  به عالقمند يفرد عنوان به و
  :سمينو يم اختصار به ييکسرا شعر و "آرش" به شانيا راداتيا

 نقـد  در کـه  اسـت  بيـ عج امـا  نـد ز  مـي  حـرف  چپ موضع از يتراب دهيها
 را هــا آن خــودش کــه جــسته اســتناد يکــسان بــه اساســا "ريکمــانگ آرش"
ــوناليناس" ــا "ستي ــي بخط ــدک م ــي ن ــوان يعن ــف و اخ ــدکن يعيش ــا! يک  ام
 با" و" بکر "،"موفق" ،"بايز" را ريکمانگ آرش "اخوان" همان که ديوگ  مين

 ديـ نبا تـازه  !نـد ز  مـي  "لنـگ " يکمـ  يفنـ  لحـاظ  بـه  تنها که اندد  مي "جاذبه
 يشـاهکار  اخـوان  "ريکمـانگ  آرش" از شيپـ  سال چند که ميکن فراموش

 يشـاعر  حـاال  و سـت  يديـ نام و اسيـ  اپاسـر  که سروده "زمستان" نام به
 ميريگ (سروده يشعر اقيس و سبک و هوا و حال همان در که شده دايپ

 خـار  يرو به اردب  مي برف" که يزمستان در اما )"زمستان" ياستوار به نه
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 خـود  ياهـ   هبچـ  يبـرا  ديـ وگ  مـي  قصه آتش شعله کنار در ...خاراسنگ و
 يروشـن  ديـ با مـه يه را اهـ   هشـعل  ...واهدخ  مي شعله يزندگان ...نوروز عمو

 بنــگ، و بـاده  يجـا  امـا  بـار  نيــا زمـستان  همـان  داسـتان  قهرمـانِ  ."افـروز 
 سـالِ  به زمستان ِشيسرا ِخيتار که نديب  مي خواننده ارد،د  مي بر روکمانيت

 ،آن از بعـد  سال ٦ به آرش و رددگ  مي بر اش  هگزند بس يسرما و کودتا
 شيخـو  يجـا  در کـدام  هـر  و انـد   هشـد  سـروده  نيدلنش و بايز اما دو هر

 اخــوان يبــرا وانــدت مــي يشخــص لحــاظ بــه "ريکمــانگ آرش" البتــه. کــوين
 و صـالبت  و ييوايشـ  بـرغم  اخـوان  زمـستانِ  که چرا،  باشد بوده نامطبوع

 و بود شده واقع انتقاد مورد اش  هدانيناام مضموِن خاطِر هب اما کالم يبائيز
 گفت "زمستان" يهوا و حال از ودش  مي که نديب يم خود چشم هب او حاال

 ي  هزمزمـ  و شـود  مواجـه  سـابقه  يبـ  استقباِل با که شرربار و زيشورانگ اما
 آرش بـه  اخـوان  کـه  هـم  اي  هخرد! گردد رهنوردان سروِد و جوان گُرداِن

) نـو  مـه ين – کيکالسـ  مـه ين( ياخـوان  سـبکِ  چهـارچوبِ  در تنها رديگ  مي
 راداتيـ ا نيا که داد نشان يبهانبه ِنيميس بعدتر که چرا است هيتوج قابِل

 خواننـده  مـنِ  يبـرا . ندارنـد  مـا " امروز شعر" در دفاع قابِل ياساس و هيپا
 نيـ ا بـه  .سـت  يثـانو  يامـر  هيـ قاف و عيبـد  و وعـروض  فـن  و کيـ تکن هم
 با متفاوتش نگاه و تيموقع لحاظ به اما دارد ِاشراف خود اخوان تيواقع

 را شـعر  راداتيـ ا مـردم  چـون  و سـت  يلنگـان  شـاهکارِ " :ديوگ  مي طنتيش
 هنـر  هر و شعر در نيا بر افزون! انندد  مي مقبول را آرش شعر "فهمند ينم
 زيـ ن کيدئولوژيـ ا تعلقـات  البتـه  و فـن  بـر  تسلط و ياستاد ِصرِف يگريد

 رنـد، يپذ يمـ  يسـخت  به ما دياسات يبرخ اما را نکته نيا (ست يثانو يامر
 بـه  نمکـ   مـي ن سهيـ مقا را يياکـسر  .!)باشـد  آنـان  زمـره  از هـم  اخوان ديشا
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 کـه  نمکـ   مي اشاره "يعشق" اش سلف و "سلطانپور ديسع" ادي زنده اشعاِر
 اسـتادِ  اي و کي ي  هدرج يشعرا طراز در شعر شيسرا فِن لحاظ به نانيا

ــه شــعر ــان يدو هــر اشــعار در و نــديآ ينمــ حــساب ب ــ ضــعف آن ــ يفن  اي
 خودشـان  هـم  شـاعر  دو نيـ ا امـا  ستين کم ديوگ  مي اخوان که يا"لنگ"

 حــساب بــه انقــالب يهمتــا يبــ اشــعاِر شــانا يشــعرها هــم و انــد هبرجــست
 زميـ خ بـر  اگر من": است "مصدق ديحم" شعِر گريد ي  هنمون کي. نديآ يم

 و سـست  سـت  يشـعر  يفنـ  لحاظ به که "زنديخيم بر همه يزيبرخ اگر تو
 راداتيا پس. گشت بدل معترض جوانان لَب ريز ي  هزمزم به اما متوسط

 ياميـ پ و درسـت  يحرفـ  يشـعر  يوقتـ  باشـند  هـم  يواقعـ  اگـر  يحتـ  ينـ ف
 بـر  ياجتمـاع  خـاص  ِتيوضـع  در ايـ  و دارد يخيتـار  يمقطعـ  در موقـع  هب

 البتـه  امـا . ودش مين دهيد هم بشيع و ودش  مي "مهم" ،ذاردگ  مي ريتاث مردم
 ارزش از آنکـه  يبـ  کنند نقد را آن ديبا خود يجا در نيمتخصص و دياسات
  .شود ستهکا اش يواقع
 آورد يم شاهد هم را يبراهن خودش يها حرف ِهيتوج يبرا يتراب دهيها
 هيـ قاف و وزن سـر  بـر  اخوان حرف همان تکراِر يبراهن حرف که يحال در

 ينظـر  هـم  يدومـ  نيـ ا کـه  "حماسـه  نبـردن  اوج بـه " گرشيد نقد و است
 چـرا  آرش ِشيسرا يروان و ياجتماع ياه   هنيزم و فضا به توجه يب است
 يبــرا ديــوگ مــي قــصه" دارد تــازه خفقــان، و کودتــا از پــس ييکــسرا کــه
 نـد، يب يمـ  تـدارک  و يسـاز  نـه يزم و ندک مي "جيترو" يعني "خود ياه  هبچ
 يحماســ دارد انتظــار يبراهنــ کــه طـور  آن شــعراش زبــاِن جهــت نيهمــ هبـ 
 ورنـه  نبـوده  يفـور  "ِجيـي ته" اش هـدف  چـون  باشـد  وانـسته ت  مـي ن و ستين

  .است بوده ينم او يراب يسخت کار اًقاعدت
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 امــا نــدک مــي اعتــراف ريکمــانگ آرش شــعر بــودن "مهــم" بــه يترابــ دهيــها
  !است "مهم" يشعر "آرش" چرا ديوگ مين

 ينيبـازآفر  نيـ ا اي  هاسـطور  بافت و ساخت يدرست بر هم يعيشف شهادِت
 يترابـ  دهيـ ها کـه  يسميـ وناليناس نـه  و دارد داللت متخصص کي نگاه از

  !ديوگ مي
 طـور  هبـ  را محبـوب  و بـزرگ  يشاملو "مستقل" يها چپ انيم در شانيا

 البتـه  ،يآثـار  نيچن ناقد و است بوده "آوانگارد" که آورده "جا به" نمونه
 بـه  شتريـ ب رسد يم نظر به جا نيا در شاملو به اش   هاشار و آورد ينم نمونه

 شـاملو  اشـتباه  برخـورد  پشت در گرفتن سنگر و خود نگاِه هيتوج منظور
 او و انـد د  مين قيدق هم را شاملو ي  هکارنام انگار البته و !ست يفردوس به
 "رانـشهر يا" در يقلمزنـ  جـرم  بـه  احتمـاال  ورنـه  اوردهين "جا به" درست را
 "رانشهريا" به را چپ که ردک  مي سرزنش هم را او و رفتگ  مي را اش  هقي

  ؟!کار چه
 زرگبـ  يشـاعر  را ييکـسرا  اوشيسـ  کـه   ايـن  از يترابـ  دهيـ ها :ميگرد باز
 آنـان  يهنـر  – يفرهنگـ  يکارها مجموع در ما": ام  هگفت که  اين و ام  هدينام
 و خـرده  دو هر! گرفته خرده من بر "ميانستد  مي آموزنده را] توده حزب[

 دارد حـق  شخـصاً  او کـه  سـت  يهيبـد  البتـه  انـد  اساس يب اما احتجاجاتش
 و نيـ ا دوسـتدارِ  ايـ  متنفـر  گريد کس هر مثل اردد  مي دوست که هرگونه

  :اما باشد ياثرهنر اي و هنرمند آن اي
 و او آثـار  بـه  کـه  اسـت  ياصول و بهتر ،شاعر کي ي"بزرگ" مورد در- ١

 اريبـس  سـند  ييکـسرا  يشـعر  گـاه يجا دربـاره  (شود رجوع نظران صاحب
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 ايـ  شـاعر  مجازانـد  و واننـد ت  مـي  هم نظران صاحب ريغ ديدتر  يب اما) است
ــاعران ــزرگ را يشـ ــوب ،بـ ــد ...و محبـ ــز. بنامنـ ــوز در رايـ ــر ي هحـ  و هنـ

 قـول  بـه  و سـت  قهيسل اريمع ها  يدئولوژيا و مذاهب خالف بر يباشناسيز
 هنــر ســاحت در پــس! "ستيــن بــردار چانــه اي هقيســل امــور" هــا يفرانــسو

  .نمود ليتحم را قهيسل و انتخاب دينبا و وانت مين
 – يفرهنگـ  يکارهـا  مجمـوع  در مـا " ام  هگفت يکل عبارت کي در من - ٢

  "ميانستد مي آموزنده را] توده حزب [ انآن يهنر
 عمـد  بـه  و ديـ وگ  مـي  سخن يقتيحق از "مجموع در" يکل عبارِت نيا اوال
 حوزه البته (است نشده توده حزب "يفرهنگ راثيم نقد" و اتييجز وارد
 چنـان  توده حزب طرِف از تهيمدرن جيترو و يعموم فرهنِگ يها تيفعال

 بـه  را آن مينباشـ  دچـار  کـور  يمندشـ  بـه  اگـر  کـه  است مشهود و گسترده
 اثـر  و کـار  آن ايـ  نيا بر وانت  مي هم يينقدها البته صد و مينيب يم وضوح
 بـر  مـثال  انـم د  مـي ن مـن ! ميکنـ  ريتصغ و تخطئه را آن تمام که  اين نه ،داشت

 ياريبـس  و "کوچولـو  شـازده " ،"يوناني يزوربا" ،"شوتيک دن" "انتخاِب"
  !؟است وارد يقاض محمد بر يراديا و نقد چه گريد

 و محــدود نگــاه يانتقــاد ظــاهر بــه ي هنوشــت نيــا در امــا ياساســ ي هنکتــ
 ي  هاسـطور / " ،يکلـ  طور هب "اسطوره" به يتراب دهيها ي  هبست يها افتيدر

 ييکـسرا  اوشيسـ  "ِريکمـانگ  آرش" يبازساز و / مشخص طور هب "آرش
  !است / ژهيو طور هب

  اسطوره - ١
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 البــد و دارد "مــشکل" اي هاســطور هــر ابــ يترابــ دهيــها رســد يمــ نظــر بــه
 يايـ دن درد بـه  واننـد ت  مـي ن هـم  يريـ تعب چيهـ  با ها آن ،شان قدمت خاطر هب

 بـه  کـه  ــ  آن يبازسـاز  زيـ ن و آرش ي   هاسـطور  که چرا !بخورند او مدرن
 گــاهيجا در وانــدت مــين را – ســتا "جــذاب و بــايز اي هقــص" اخــوان قــول
  .رديبگ بهره ها آن از امروز يبرا و نديبب خود اي هاسطور و يخيتار
  آرش ي هاسطور - ٢
 ي  هاسـطور  مـورد  در انترنـت  از مجمـل  يفـ يتعر نقـل  جـز  بـه  يترابـ  دهيها

 انيتوران با جنگ در که اندد  مي يساسان "منوچهر" مدافع را آرش ،آرش
 زدن آرش از يحرفـ  هـر  خيتـار  يب ِخيتار آن در پس .افتاده محاصره به
  !ندارد يربط ما به و ست "يستيوناليناس"
  ييکسرا اوشيس ي هليوس هب "آرش" ي هشد يبازساز اسطوره - ٣
 ي  هاسـطور  بـه  دارد مـشکل  آرش ي  هاسـطور  بـا  بـن  از چـون  يتراب دهيها

 ربـاز يد از چـون  و ورزد يمـ  عنـاد  هـم  ييکسرا اوشيس ي   هشد يبازساز
 متوجـه  چـون ! نخوانـده  را آن هـم  درسـت  احتمـاال  اشتهد  مين خوش را آن

 اي  ههنگامـ  و خفقـان  در ييجـو  مبـارزه  سـمبل  آرش ي  هسطورا که ستين
ــت ــد در آزادگــان گرمــرو" کــه س  کودتــا، از بعــد يفــضا در و! انــد"بن

 و اسـت  محاصـره  در انـسان  و شهيـ اند و بـسته  را ها  سنف راه يکتاتوريد
 و "آزاده" را خـودش  شيهـا   يرجزخـوان  در آرش کـه  نکـرده  توجه يحت
 بـاز  او اسـتناد  مورد اخواِن که است اِلبج و! نامد يم "کار و رنج فرزند"

ــيآفر ــايز اي هقــص" را آن ين ــر" و "موفــق" و "جــذاب" ،"بکــر" ،"ب ــال پ  "اقب
 او نظـر  از منتهـا ! سـت  يشـاهکار  کـه  نـد ک  مـي  اعتراف زين و است دانسته
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 و يشـعر  سـبک  ،اي  هحرفـ  يهـا  رقابت! دارد يکيتکن و يوزن ِش" لَنِگ"
ــ ــروه اقيس ــد گ ــا يبن ــعر يه ــ – يش ــا يانخراس ــوان يه ــبق و ياخ  و – هي

 در آرش شـعر  رايـ ز کـرد  فرامـوش  ديـ نبا هم را کيدئولوژيا يها  يدشمن
 اخـوان  ديـ نبا منطقـاً  کـه  گرفـت  قـرار  اسـتقبال  مـورد  چنان خودش زمان

 عموماً وجود نيا با! باشد آمده خوش را خراسان يها  ي اخوان و ژهيو هب
  !اند هکرد اعتراف بدان و دانسته آن ييبايز از را شعر نيا اقباِل

 يکارهـا  بـه  نـسبت  مـرا  دگاهيـ د اش  همقالـ  يانيـ پا قسمت در يتراب دهيها
 در] "مـا " کـدام  [از مـن  کـه  هدد  مي قرار سوال مورِد توده حزب يفرهنگ
 خيتـار  بـه  واندت  مي است "مبهم" شيبرا "ما" نياگرا ؟ام  هگفت سخن گذشته

 اشـاره  با نجايا در من حال نيع در و کند رجوع يجزن ژنيب ي  هسال يس
 ابهـام  از يروشن به را او م،يستين و ماي  هنبود دست کي يي"ما" ما که  اين به
  :ام هداد خودش هب قبال که همد مي او به را يجواب همان و آورم يم در
 فکـر  شـما  امروز مثل "ما مثِل يانقالب يها چپ" از يبخش البد موقع آن«[

ــي ــدک م ــه يحــال در ردن ــِن ک ــد م ــم روزي ــ ه ــِلم يحت ــروِز ث  فکــر شــما ام
  ]»!ردمک مين
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 شـهر  يبـاال  رونـد  نمـي  چـرا  هـستند  يخلقـ  و مـردم  طرفـدار  اگـر  هـا  اين"
 كـشته  پولـدارها  از ننـد ك  مـي  وخـورد  زد پلـيس  بـا  يوقت كه كنند يزندگ
 اهـ  ايـن ": بـود  گفتـه  يديگـر  اما ازاين پيش "؟بيچاره و فقير مردم نه بشن
 بـدبخت  مـردم  و كـارگرا  كـردنِ  آگـاه  يبـرا  يولـ  انـد  مهندس و دكتر همه

   "نندك مي مبارزه
 :بـود  خبـرداده  اضـطراب  و هيجان با يجوان "اوستاكار" ،دو اين از قبل و
 چنـد  (يمتـوال  خيابان چند در مسلح يشخص لباس و پليس دسته دسته"

 مـردم  اشـتند ذگ  مـي ن و بودنـد  كـرده  محاصره را خرابكارها ي  هخان) حلقه
 يعجيبـ  يخوشـحال  بـا  ،دسـت  بـه  بيسيم يها  يساواك از ييك .كنند عبور
  "واينستين برويد برويد كرديم پيدا شونه رئيس :گفت
ــن ــرف اي ــا ح ــدود را ه ــاعت ح ــبح ٧ س ــر ٨ روز ص ــال تي  در ١٣٥٥ س

 كوپترهـا  هلـي  كـه  حـالي  در تهـران  يآذر راه سه در اي  هكارخان كن رخت
 شـديداً  را همـه  واقعـه  و بودنـد  پـرواز  در "كارانخراب" خانه فراز بر هنوز

ــاثير تحــت ــرارداده ت ــستندت مــين و ق ــ وان  ي"خرابكــار" ،باشــند تفــاوت يب
 مقابـل  در مجبوربـوده  يولـ  اسـت  كـارگر  ظـاهراً  هم خودش كه نودش  مي
 سـتونِ  او نظـر  از كه – كارگران برانگيز تامل واكنِش و هولناك خبر اين

ــبش فقـــرات ــ جنـ ــ محـــسوب يانقالبـ ــ يمـ ــ – وندشـ ــاوت يبـ ــد تفـ  و باشـ
   !كند كنترل را شا احساسات
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 او چنان كارگران حساسيت و واكنش كه ندك  مي اعتراف "خرابكار" اين
 مـا  ؛گفتـه  خـودش  با يلحظات يبرا كه است بوده داده قرار تاثير تحت را
 ،مـا  و اشـرف  حميـد  رفيـق  فقـدان  در؛بـاك  چـه  مايـ   هرسـيد  مـان  اهداف به

   !كرد خواهند پر را ياصل نبرد ميدان پيشرو كارگران
 ايـن  از پـيش  سـاعت  چنـد  تنهـا  ييعن تير ٧ روز عصر ”خرابكار„ همين
 اسـت  رفته اشرف حميد قرار سر دوان يامير بهزاد ؛"كوپل" يك با واقعه

 ازدحام در .بيند مي يآب بلنِد جين كُت با را اش رفيق بار آخرين يبرا و
 مشكوك يماشين ندك   مي ساساح تهران شهر پارك كنار در يراه چهار

 آرامـشِ  و يسـرد  خـون  بـار  ايـن  امـا  حميـد  رفيـق  !را مشكوك يمحيط و
 خـوب  اوضـاع  "؛هـد د مـي  بهـزاد  به را پول اي  هبست !ندارد را اش يهميشگ
 ي  هخانـ  قهوه در بهزاد با خرابكار اين فردايش !ودش  مي تمام قرار "نيست
 زخـم  بهـزادِ  بـا  خـورد؛  مي نهار ندك  مي كار جا آن در كه اي  هكارخان كنار

 فـشارد  مـي  گلويش در را يبغض او !شكسته را كمرش خبر كه اي  هخورد
 آهــسته و نــدك مــي خنــده و يشــوخ بــه تظــاهر خانــه قهــوه يشــلوغ در و

 سياه درچشمان "نبرِدت كه يآورد شانس تو" ."شديم بخت بد" ويدگ مي
 اي  هلقـ ح بـا  كـاه  جـان  يرنجـ  و رخـشد د  مـي  شريف اي  هكين و خشم بهزاد

 چنـدان  دو انگـار  را خـورده  زخـم  پلنـگِ  ايـن  نگـاه  برِق ،اشك از نازك
  !است كرده
 رفيـق  بـا  كـه  يبهـزاد  ود؛شـ   مـي  كـشته  هـم  يزخمـ  پلنِگ اين تير ده روز

ــدگ ــد" ،كــرده مــشترك يزن ــه و ناختشــ مــي خــوب را "حمي  عــشق او ب
   .ورزيد مي
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 و سـازند  مـي  خـود  ذهـن  در يقهرمانـان  ،يخيال يتصاوير با آدميان عموم
 امـا  .ندارنـد  ملمـوس  و محـسوس  يوجـود  و انـد  يانتزاعـ  كـه  پرورنـد  مي

 هـر  در و يكن يزندگ يواقع يآدم با ،ويژه هب "خون و آتش" در چه چنان
 امـا  يمعمول ظاهر به ياو كه يدرياب تدريج هب و يبياب متفاوت را او مورد

 حميـد  .اسـت  جانكاه اش  نفقدا گاه آن ،"است اشرف حميد گويا" متفاوت
 امـا  سـت  يمعمـول  ظـاهراً  تو كنار در كه ست يقهرمانان دست آن از اشرف

   !است متفاوت يفهم مي كردارش و رفتار به عميق ينگاه در
 چـرا  اندد  مي :است ونمونه توجيه يمعن تمام به چريِك يك اشرف حميد
 يعمـوم  يبيدار تا اندد  مي .ودش  مي كشته يزود هب اندد  مي .ندك  مي مبارزه

 كـه  البتـه  و ،اسـت  فاصـله  زحمـتكش  خلـق  و كارگران آمدن ميدان به و
 پيـشگام  :نـد ك  مـي  فريـاد  را حقيقـت  او اما "ندك  مي متحد حقيقت" اندد  مي

 يروشــن" حقيقـت " و بـسوزد  راه فـراز  بـر  فـروزان  يمـشعل  چـون  هـم  بايـد 
 و شـدن  كـشته ": ويـد گ  مـي  رفقـايش  بـه  و اندد  مي او و! باشد او راه بخِش
 فعاليـت  تـاثير  مهـم  نـدارد  يارزش خود به خود ،شدن تهكش يبرا يآمادگ
 ؛يانقالبـ  هـداف ا و اهـ   هايـد  تـرويج  و تبليغ و يروشنگر در فقط و ماست
 وانـد ت  مـي  ِصـرف  شـدنِ  كـشته  ورنـه  دارد مفهـوم  و ارزش مـان  شدن كشته

 انـد د  مي او" باشد درازمدت و صبورانه ،يجد كار يسخت از شدن راحت
 راه در مبـارزه  از زيبـاتر  و تـر  مبـرم  چيـز  يچهـ  خفقان و اسارت زمانه در

 ســر بــا يآدمــ" :كــه بــود بــاور ايــن بــر او چــون !نيــست يرهــاي و يآزاد
   "!رد مي بايد افراشته سر و بزيد بايد افراخته
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 سـت  يانـسان  كـه  است ساده حقيقت اين در اما اشرف حميد ي  هافسان راز
 عجـين  اش نجـا  و عـشق  بـا  اش  تاعتقـادا  و عمـل  در و حـرف  در يگانه
 و تــرس و دوسـت  جـانِ  در را احتـرام  بيـشترين  رو همـين  از اسـت  شـده 

  .است انگيخته بر دشمن دِل در را اعجاب
 زمـان  آن انقالبيـونِ  از يبـسيار  مثـل  وانـد ت  مـي  هـم  اشـرف  حميد كه البته

 شـهادت  به اشرف حميد اما باشد داشته را خودش ينظر يها  تمحدودي
 ياميـر  بهزاد جمله از – اند  هكرد يزندگ او با و اند  هديد را و ا كه يبسيار
 و انتقـاد " بـه  و "بـاز " ،"هوشمند "بود يرفيق ؛حقنواز حسين رفيق و ؛دوان

 مــنش و روحيــه همــين و داشــت بــاور "برابــر حقــوق" و "خــود از انتقــاد
 پـااليشِ  بـه  مـدد  درگيرند جان يپا تا درپراتيك كه يانقالبيون به ويژه هب

 اثـر  بـر  كـه  يمتناوب تغييرات نمونه عنوان هب .اندسر  مي شان يعمل و ينظر
 لغـو  و ها  يبند جمع مثل دندش  مي نقد تئوريك لحاظ به يا و كسب تجربه

 نقـدِ  قبيـلِ  از يچريكـ  فعاليـت  اوائل در مقررات و تنبيهات يبرخ تغيير و
 و !يكـار  فراموش از يجلوگير يبرا سيگار؛ آتش با خود بدن سوزاندِن

 يجمعـ  جلـسات  و غـذا  صـرف  يبرا يصندل و ميز اختصاِص پيشنهاد يا
 ورزش هنگـام  هبـ  دختـر  يرفقـا  يبـرا  مخـصوص  لباس يا و ها پايگاه در

  ـ!آمده در اجرا به يا و شده مطرح رفيق طرف از عموماً... و روزانه
ــرا او يهــا تجــذابي از ييكــ چنــين هــم ــ دوان ياميــر بهــزاد يب  ي هروحي

 انتخـاب  را هايمـان  ضـعف  مـا " :اسـت  بوده انتقاد به او نگاه و يانتقادپذير
 فعاليـت  امـا  ،بينـيم  مـي  هـارا  آن ديگـران  از كمتـر  هـم  خودمـان  و نيمك  مين
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 از انتقـاد  و انتقـاد  بـا  كه ها آن به يآگاه و ديدن يبرا ست يشانس يجمع
  ."كنيم غلبه ها آن بر وشيمك مي خود
 از پيش اما ،ام  هنداشت را اشرف حميد رفيق با مشترك يزندگ شانس من

 در كــه ســازمان نظــرات نقطــه بــه راجــع را نظــرم بــود قــرار شــدن يمخفــ
 نوشـته  كه چه آن در .بنويسم بودم خوانده سازمان از كه يكُتب و جزوات

 در "انقـالب  يعينـ  شرايط" وجود عدم و وجود مورد در يتناقض به بودم
 توجيـه  را آن گرچـه  پاسـخ  در رفقـا  كه بودم كرده اشاره سازمان جزواِت

 بـا  تـوام  و آميـز  تحـسين  برخوردشـان  امـا  ،شـدم  متقاعـد  هـم  من و دكردن
 و تشويق اين و نيازمنديم يانتقاد ينگاه با يرفقاي به ما كه بود؛ تشويق
 يرفقـا  الاقـل  كـه  اشـرف  حميـد  رفيـق  فقـط  نـه  كه هدد  مي نشان روحيه

  !اند هبود ييها يويژگ و روحيه چنين يدارا اساسا يرهبر
 و او "يخونـسرد " رفيـق  محـسوس  و برجـسته  يها  يويژگ از ديگر ييك

 مـشابه  كـه  يخـصوصيت  (!ردكـ   مـي  ايجاد شا  اطرافيان در كه بود ياعتماد
  )!بود بارز نيز )اسديان سيامك (اسكندر ياد زنده رفيق در ويژه هب آن

 يبــدن ســالمت و يجــسم لحــاظ از را رفيــق كــه عمــوم تــصور بــرخالف
 مثل نيز او بگويم بايد انند،د  مي برخوردار كامل سالمت از و العاده خارق

 و ورزيـده  ينـورد  كـوه  او .بـود  دچـار  آسـم  يبيمـار  به گوارا هچ همتايش
 و مراقبـت  مبتكرانـه  اي  هشـيو  بـه  را بيمـاريش  او ؛بـود  نيـز  مـاهر  يشناگر
 او .دشـ   مـي  او يبيمـار  ايـن  متوجه يكس تر كم كه طوري هب ردك  مي درمان
 يبـرا  كـه  بـار  يـك  امـا  ،شـود  اش همبـارز  راه سـد  بيماريش ادد  مين اجازه

 گــاِز كــه نارنجــك در انفجــار ياصــل ي همــاد(" پيكريــك اســيد" ســاختن
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 و است دهنده آزار بسيار اش  نسازندگا تنفِس يبرا آن از شونده متصاعد
 رنــج آن عواقــب از ،انـد  هداشــت شــركت آن سـاختن  در كــه يرفقــاي هنـوز 

 مـشغول  آقـا  آِل ننـستر  رفيق و شيميست حقنواز حسين رفقا با) برند مي
 آسـم  بـه  كـه  ندك  مي اعتراف و يردگ  مي اش  هسرف شدت هب" است بوده كار

 او و... نـد ك  مـي  انتقـاد  حميـد  كـردنِ  شـركت  بـه  نـسترن  رفيق و مبتالست
   "پذيرد مي

 جالـب  حميـد  رفيـق  كـردنِ  چـك  ي  هنحـو  :گفتم حقنواز حسين به يوقت(
 خـوب  و نـشيند  مـي  اي  هخانـ  در يجلو ي  هپل يرو يگاه از هر او :است

 آسـم  بـه  مبـتال  او !نـه  گفـت  !كنـد  چـك  را جـا  همه و سر پشت واندت  مي
  !) ...است
 ستا اين بگويم بايد اشرف حميد مورد در كه را مهم بسيار اي هنكت ديگر

 او اتفاقاً .بود يشخص محبوبيت صاحب و يمعنو اتوريته يدارا رفيق كه
 نـاممكن  نتيجـه  در و حـاكم  يديكتـاتور  خـاص  شـرايط  وجـود  خـاطرِ  هب

ــودن ــ وجــود ب ــشكيالت در يدموكراس ــت ،ت ــژ موقعي ــازمان در اي هوي  س
 و بـسازد  شخـصيت  كـيش  يراحتـ  هبـ  ادد  مـي  اجـازه  او به عمال كه داشت

 ميـسر  كـه  آنجـا  تـا  امـا  ،باشـد  يسازمان تصميمات در ينهاي يرأ صاحِب
 بـوده  يرهبـر  اكثريت نظر تابع او داشته وجود يخواه نظر امكان و بوده

 از نمونه دو .ذاشتهگ  مي احترام عمال "اه  هشاخ استقالل" و اختيارات به و
 در كـار  ياجتمـاع  ياه  هبيم اداره در بمب انفجار" ييك سازمان؛ عمليات

 و بـود  شـده  انتخـاب  ...و كـارگران  حـق  در اجحـاف  خـاطر  هب كه "مشهد
 مـستقيماً  كه" مشهد ساواك يسربازجو و معاون "يناهيد ترور" يديگر
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 تير دانشجويان يسو به شخصاً و دخالت يدانشجوي سركوب چندين در
 يرفقــا پيــشنهاِد متفــاوت ســال دو در هــا طــرح ايــن ."بــود كــرده يانــداز
 رفيـق  ،آن ياجـرا  مترصـد  حقنـواز  رفيـق  مشخصاً و بوده مشهد ي  هشاخ

ــد ــا اشــرف حمي ــوده عمــل دو هــر مخــالِف ام ــرغم .اســت ب  و مخالفــت ب
 مـورد  دو هـر  در ،عمليات اين بودن يورغيرضر و نقد در شا  توضيحات

 نهـاده  گـردن  آن ياجـرا  الجـرم  و" نظرشاخه استقالل" و تصميم به رفيق
   !است

 بـودن  يمنطقـ  و متانـت  ؛گفـت  رفيـق  مـورد  در وانتـ   مي كه ديگر اي  هنكت
 بـرغم  شـده  ماركسيـست  مجاهـدين  بـا  يسياسـ  مذاكرات در مثال :اوست

 ابـراز  و يزدگـ  شـتاب  نـوع  چهـي  رفيـق  ،مـذاكره  سخِت و پرفشار لحظات
 او .نـد ك  مـي  حفـظ  را اش  تمتانـ  و هدد  مين نشان خود از نسنجيده ينظر
 بايـد  امـا  بـوده  سـرد  خـون  هـم  يخيابان يها  يدرگير در يحت جا همه در

 يبــودن يمنطقـ  و مـنش  ،فرهنـگ  ؛يسـرد  خــون ايـن  پـسِ  در كـه  دانـست 
 وجـه ت مهـم  يشخـصيت  تفـاوت  يـك  عنـوان  هبـ  آن بـه  بايـد  كه دارد وجود
 نـشان  بـرغم  هم را رفيق يچريك يزندگ عمر طول من گماِن به و داشت
 زده رقــم عنــصر همــين اساســاً ،مهــم يدرگيــر چنــدين در يچــاالك دادن
 يدارا هـم  اشـرف،  حميـد  هـد د  مـي  نـشان  ها تفاوت اين ي مجموعه .است
 در ضـرورتاً  هـم  و ،بوده خود خاِص يهاي ظرفيت و يفرهنگ يها  يويژگ
   !است شده "اشرف حميد" يانقالب يپراتيك بستِر

 بطــِن از ؛نيــستند يا"افــسانه" قهرمانــان يقهرمانــان چنــين جهــت همــين هبــ
 را آدميـان  يزنـدگ  چهـارچوب  و سرنوشـت  آن در كه اند  هبرآمد يشرايط



 

 راه هاي بيراهه از ۱۴۲

 اعتـراض  حـق  هـم  يكـس  و ننـد ك  مـي  تعيين قدرقدرت يمشت يا حكومت
 حميد !نندك  مي علَم قد آشكار ياهانت چنين مقابِل در اما يمعدود !ندارد

 و "افـسانه  ضـد " نـوع  از اينـان  .هاسـت  انـسان  معدود اين شمار در اشرف
 و پرداختـه  "نـاممكن " انجـامِ  به و اند"ياله مشيت" و يقدرقدرت نظِم عليه

 و دارنـد  بـاور  دنيا اين تغيير و خويش سرنوشت تعيين در انسان نقش به
  !ذارندگ مي صحه آن به خود يزندگ و عمل با
 و ها"سيزيف" ؛نندك  مي اعالم جامعه به را يتاريخ يپيام كه قهرمانان ناي
 توضيِح باِر و ببخشند يروشن بايد كه هستند يواقع و نوين يها"پرومته"

 و فروتنانـه  را كهن يدنيا تغييِر و سركوبگر يها  مرژي يواژگون ضرورِت
 و تبليــغ ممكــن شـكل  تــرين مناســب بـه  را آن و گيرنــد دوش بــه پيگيرانـه 

 را آن بهتر هرچه يتغييراساس اين ياصل ينيروها سرانجام تا ،كنند ترويج
   !آيند در صحنه به دليرانه و آگاهانه و دانسته يعمل و ممكن كرده، درك

 در را آن كه اين و) يروشناي ("آتش" دزديدِن جرِم به چنان هم ها"پرومته"
ــ  رنجبــران  اختيــار   بـــر روزه هــر  و نــد "زنجيــر "در انـــد هداد قــرار  يزمين

 چنـگ  موجـود  وضـعيتِ  از ذينفـع  رنگارنـگِ  يهـا "الشخور" شان"جگر"
  !نندز مي

ــار ايــن امــا "هركــول"  ،يكــارگر آگــاِه و اصــيل يهــا جنــبش قامــت در ب
 ا،هــ هپابرهنــ ،هــا خــواب كــارتن لــشكِر يهمراهــ هبــ ،بيكــاران و يدانــشجوي

ــادان و اهــ هفاحــش ــدك انــدك يميليــون معت  را هــا"زنجيــر "و رســد مــي ان
 يرهـاي  بـا  هـا "الشـخور " آزاِر و چنـگ  از هـا "پرومته" يرهاي و سلدگ  مي

   !رسيد فراخواهد زمان هم يهمگان



 

 ۱۴۳ !دشمن اعجاِب دوست، احترام اشرف، حميد 

   !رسد مي روز آن و نيست دير روز آن
 و كــارگران يرهــاي راِه پيــشگام و نمونــه چريــِك ايــن اشــرف حميــد يــاد

   !باد يگرام رنجبران
  ١٣٩٥ تيرماه ٧





 

 

 ها و گفتگوها مصاحبه
  





 

 ۱۴۷گفت و گوي آرش با عباس هاشمي  

  

 هاشمي عباس با آرش گوي و فتگ

  )اسالمي رژيم جمهورِي رياست ي دوره دهمين انتخابات(
  

 تحـريم؟  يـا  انتخابـات  در شـركت  بوديـد؟  گـرايش  كدام جزو شما :آرش
  چرا؟

 از قطعاً اما ام، نكرده گيري موضع علني طور به گرچه من :هاشمي عباس
 جمهـوري « در كه ستا  اين يش»چرا«. شوم  مي محسوب »ها  تحريمي« تبار

 دهـيم،   مي رأي وقتي اصوال كه اين دوم و. ندارد معني انتخابات »سالميا
 ايــن در. )شناســيم بــه رســميت مــي (حــاكم رژيــم بــه داريــم اعتمــاد يعنــي

 تمــام هــم ســادگي بــه و آفريــد كــه اي ســابقه بــي بحــران بــرغم انتخابــات،
 تبعيـديان  مـا  كار و شد تأييد كامالً اعتمادي بي اين اصوليت شد، نخواهد

 روشنگري از فراتر چيزي هستيم، كشور از خارج در كه وشنفكرانير و
 كـرد،  پـا  بـه  »انتخابات« كه توفاني برغم من. نيست ها اصوليت از دفاع و
 توفـان  ايـن  كـه  كـنم   نمـي  فكـر  و كنم  مي پافشاري تحريم بودن اصولي بر

 و مختلـف  بس عواملي از توفان اين. است »انتخابات« بالواسطه محصول
 رسـوا،  و بـزرگ  تقلبـي  اثـر  بـر  »انتخابـات « در و است گرفته ايهم پيچيده
 مـردم  اساسي مطالبات اصطالحاً را عوامل ي  مجموعه اين. ريخت بيرون

  . اجتماعي عدالت و آزادي از است عبارت كه گوييم مي
 البته( كردند شركت انتخابات در كه نيروهايي و ها گروه از برخي :آرش

 اصـلي  هـاي  جنـاح  درون در قدرت دعواي هك معتقدند ،)كشور داخل در
 بـه  رو - جامعـه  در موجـود  اقتـصادي  سياسـي  بحـران  اثر در -  حاكميت
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 جنـاح  كـه  داد  مـي  نـشان  انتخابـات،  از پـيش  سياسِي روند و بود افزايش
 اين بر. شد خواهد پيروز دوباره شده، هم تقلب با حاكم، امنيتِي - نظامي
 احمدي حذف ي بهانه به انتخابات، به مردم ترغيب با بودند معتقد اساس

 بـه  تـا  كـرد،  اسـتفاده  گـران  حكومـت  بـين  موجود شكاف از توان  مي نژاد،
 از ديـن  جـدايي  و دموكراسـي  -  آزادي همانـا  كـه  جامعه اصلي مطالبات
 اينــان. زد دامـن  اسـت،  اسـالمي  جمهــوري برانـدازي  نهايـت  در و دولـت، 
 درسـتي  بـر  گـواهي  را انتخابـات  از بعـد  اي توده جنبش اعتراضِي حركت
  چيست؟ شما نظر. دانند مي خود تاكتيك
 دو آيا اند، كرده بيني پيش چنين كه »افراد و ها گروه برخي« اين :هاشمي

 بـه  خواهنـد  مـي  موسـوي  بـا  آيا يعني اند؟ كرده بيني پيش هم را بعدي قدم
 حتـا  كـه  را جديـد  نيروهاي آمدن ميدان به من! برسند؟ »اصلي مطالبات«

 كردنـد،   نمـي  شـركت  انتخابـات  بـازي  ايـن  در گذشـته  سال ۲۵ ات ۲۰ در
 قـصدش  واقعـاً  كـه  كنشي. كنم  مي ارزيابي خودانگيخته كنش يك عمدتاً

 گــوبلزِي تقلــب. بــود »فقيــه واليــت« و »نــژاد احمــدي« بــه زدن دهنــي تــو
 اما مردم. ندهند ادامه را خود شوخي مردم تا بود جوابي اما، فقيه واليت

 و چنـگ  رژيم كردند؛ اعتراض خورد، لطمه غرورشان به و خوردند يكّه
 و »پلـيس «. دادنـد  ادامـه  و كردنـد  اعتـراض  تر مصمم مردم درآورد؛ دندان

 را بـسياري  و بردنـد  حملـه  مـردم  جـان  بـه  پـوش  شخصي لباس جانوران
 انتخابـات  شـيرين  و تلخ سناريوي بيش و كم ما ي همه! كشيدند خون هب

 جنبــشي وقتــي كــه اســت ايــن اصــلي والســئ امــا. ايــم ديــده چــشم بــه را
 كـساني  ي مداخلـه  دارد، را خودش محدود هاي  كتل و علم و خيزد برمي

 ايـن  مـا ! باشـد؟  بايـد  چگونـه  هـستند  جنبش »اصلي مطالبات« فكر به كه



 

 ۱۴۹گفت و گوي آرش با عباس هاشمي  

 طرفداران خون با سرانجام و پوست و گوشت با ۵۷ انقالب در را تجربه
 فراموشـي  دچـار . كرديم مسل اجتماعي، انقالبي و مردم »اصلي مطالبات«

 و بود جلودار كه را آخوندي ما، از »ها گروه برخي« هم زمان آن! نشويم
 او به تر راديكال شعارهاي پايين از و نشاندند مي ها شانه بر داد،   مي شعار
 مـادام  هـا،  مداخلـه  نوع اين اما. شد  مي عملي هم گاهي و كردند  مي منتقل

 گرچـه  مـن . گذارد  نمي چنداني تأثير ،ندارد اجتماعي نيروي در ريشه كه
ــه  مــورد در بايــست نمــي دارد بــرآتش دســتي دور از كــه كــسي عنــوان ب

 نظـر  اظهـار  - جزئيـات  و هـا  تاكتيـك  نـوع  در ويـژه  هب - مداخله چگونگي
. شـود   مـي  تكـرار  دارد قيـام  سـناريوي  نوعي به بينيم مي متأسفانه اما كنم،
 طـرف  يـك . گوئيـد   مـي  شـما  كـه  هـستند  »گروهها برخي« اين طرف، يك

ــر ــم ديگ ــساني ه ــه ك ــود ك ــاحبان« را خ ــبش ص ــي »جن ــد م ــه. دانن  گرچ
 انگـار  امـا  هـستند،  ديـدن  دوره مـشغول  كـشور  از خارج در هاشان  خيلي
 كـراوات  و شـلوار  و كـت  كـه  انـد  دانـشگاه  جلوي هاي  اللهي حزب همان

! اسـت  »بهنـود  مـسعود « ها اين از يكي بگويم اگر نكنيد تعجب! اند پوشيده
 ايشان البته كه سبز، جنبش اين مورد در نوشتارهايش از يكي در ايشان

 به جنبش اين خود در: بود نوشته آيند، مي حساب به آن صاحبان از هم
 حـالي  دادنـد   مـي  ]ست سرنگوني منظورش[ انحرافي شعارهاي كه كساني
 چه ديگر واكنش، در من *!نداره نظر حق نداده رأي كه كسي كه كردند

 اللهـي  حـزب  طـور  ايـن  كراواتي فكل مزدان هب قلم كه وقتي بگويم توانم  مي
 طرفــداران بــه كــه انــد نبــوده كــم جنابــان عــالي دســت ايــن از! شــوند؟ مــي

ــم ســرنگوني ــه رژي ــرده حمل ــه ناســزا و فحــش و ب ــد گفت ــن! ان ــت اي  واقعي
 و بزننـد  شـخم  را خودشـان  زمـين  كه انقالبي هاي چپ براي هشداريست



 

 راه هاي بيراهه از ۱۵۰

 قـدرت  صـاحبان  بـه  وابـسته  داِر كتـل  و علـم  هـاي  جنـبش  در شان شركت
 ايـن  نه باشد ها محدوديت افشاء در و روشنگرانه بايست مي آتي، سياسي

 را خودمــان لـشكر  بايـد  مـا ! شـوند  بـدل  آن و ايـن  لـشكر  سـياهي  بـه  كـه 
  .است همگاني جنبش پيروزي ضامن كه بسازيم
ــا كــه باشــد داشــته امكــان اگــر :آرش ــن از يكــي ب ــر در دوســتان اي  اناي

 موسـوي  بـه  آيـا  كـه : پرسـيد  خـواهم  را نظرشـان  حتمـاً  كـنم،  اي مصاحبه
 كـه  كـساني . اسـت  نبـوده  چنـين  مـن  بـاور  بـه  ولـي ! نه؟ يا اند بوده دلبسته

ــابي ــن شــان ارزي ــوده اي ــژاد احمــدي كــه ب  حتمــاً شــد، خواهــد انتخــاب ن
 يـا  ايـن  بـه  دادن رأي لزومـاً  نـه  انتخاباتي، كارزار در شركت از قصدشان

 در البته - اي توده جنبش سوي و سمت بر تأثيرگذاري بلكه ديدا،كان آن
. اسـت  بـوده  - جنـبش  در كننـده  شـركت  نيروهـاي  ظرفيت و توانايي حد

 جنـبش  دنبـال  بـه  قدم به قدم كه بود موسوي اين بوديم، شاهد كه چنان
 بـود،  مربـوط  موسـوي  خود به اگر. او دنبال به جنبش نه كرد  مي حركت
 جلــوي بــه رو حركــت. شــد مــي كــشيده ســازش بــه اول روزهــاي همــان

 نيروهـاي  كه زماني شما، نظر به. مدعاست اين بر گواهي باز نيز شعارها
 توانــايي - دليلــي هــر بــه - اجتمــاعي عــدالت و آزادي طرفــداران و چــپ

 در شـان ا  عملـي  ي وظيفـه  ندارند، را اي توده جنبش سازماندهي و رهبري
  د؟باش بايد چگونه اي توده هاي جنبش اين

 انـد  رفتـه  موسـوي  دنبال ها آن نگفتم من. ايد فهميده بد مرا حرف :هاشمي
ــا ــه ي ــوهم او ب ــد ت ــن. دارن ــي م ــويم م ــشي گ ــه جنب ــري ك ــت اش رهب  دس

 تكليـف  خب. ندارد كاري مردم »اصلي مطالبات« به اساساً ست»موسوي«
 اگـر  كه آيد مي پيش منطقي سئوال اين اينجا در شود؟  مي چه تناقض اين



 

 ۱۵۱گفت و گوي آرش با عباس هاشمي  

 و شـد  جـدا  جنـبش  ايـن  از و كرد فرار يا كرد، سازش زد، سپ موسوي
 »هـا  گـروه  از برخـي « شـد،  سـركوب  شـدت  به يا و شد راديكاليزه جنبش

 يك كدام حاالت اين از! اند؟ كرده بيني پيش چه جنبش اين ي آتيه براي
 قـسمت  يـك  هـا   دلواپـسي  ايـن  تازه است؟ تر محتمل شق كدام و تر واقعي
 و مهـم  تحوالت طرفدار هاي گروه آمادگي آن رت مهم قسمت. است قضيه

 بـدين  تـان  سـئوال  ي ادامه در شما كه چيزي. است مردم »اصلي مطالبات«
ــد پرســيده صــورت ــداران و چــپ نيروهــاي كــه زمــاني«: اي  و آزادي طرف
 جنــبش ســازماندهي و رهبــري توانــايي دليلــي هــر بــه اجتمــاعي عــدالت

 چگونه اي توده هاي جنبش اين در شان عملي ي وظيفه ندارند، را اي توده
 اولـين  ندارنـد،  را جنـبش  سـازماندهي  و رهبري توانايي اگر »!باشد؟ بايد
 شـكل  مـا  از خـارج  البتـه  توانـايي  ايـن . ست توانايي اين يافتن شان هوظيف
 نـضج  گونـاگون  اِي تـوده  و كـارگري  هاي  تشكل در توانايي اين. گيرد  مي
 اطـالع  مـن . شـود   مـي  تنومنـد  و سـاخته  ها  جنبش اين بستر در و گيرد  مي

 باشـد،  نيامـده  گـرد  چيـزي  سـال  سـي  ايـن  ظـرف  اگـر  ولـي  نـدارم  درستي
 ايـن  در باشـد،  گرفتـه  شـكل  چيزهـايي  اگـر . بـود  نخواهـد  هـم  اي توانايي
 از جنبش واقعي رهبران و شوند   مي ساخته و خورند مي محك ها جنبش

 هـاي   جنـبش  ايـن : باشـد  جمع مان حواس بايد. آمد خواهند بيرون آن دل
 دشـمن  هـاي  تانـك  و توپ توانند  مي خويش برآمد در كه چنان هم عظيم

 هوشـياري  و عملـي  آمـادگي  و سازماندهي فاقد اگر اندازند، بي كار از را
 وارد عمـالً  يعنـي . زننـد   مـي  لطمـه  دشـمن  از بيش خودشان به باشند الزم

 هـا  آن بـا  تمـام  شـقاوت  بـا  و امكانـات  با مقابل طرف كه شوند  مي جنگي
 چنان كند  مي سعي كند، فروكش جنبش كه صورتي در و. كند  مي مقابله
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 ي تجربـه  بـه  مـن  خاطر همين به! نكند سربلند دوباره تا كند اش سركوب
 كمـر  نفـت  كـارگران  گرچـه  بهمـن  انقـالب  در. كـردم  اشـاره  بهمن انقالب
 امـور  در سياسـي  مداخلـه  آمادگي كارگر طبقه اما شكستند، را شاه رژيم

 دچـار  هـم  اش»نمايندگان« عموم. نبود آگاه و متشكل كه چرا. اشتند را
! خمينـــي دنبـــال بـــه طلبانـــه فرصـــت يـــا و بودنـــد ســـردرگمي و گيجـــي

ــروزه خوشــبختانه ــارگران ديگــر ام ــا زحمتكــشان و ك ــه م ــده« ن  »ي نماين
 تجربـه  ايـن . هـست  ي»نماينـدگان « چنـين  بـه  نيـازي  نه و دارند چناني آن
ــه )۵۷( ــت بـ ــسيار قيمـ ــنگي بـ ــسئله نيسـ ــي« ي مـ ــستقيم دموكراسـ  و »مـ

ــي خــودگرداني ــه را مردم ــوان ب ــي عن ــرين عمل ــرين مطمــئن و ت  ي شــيوه ت
 اصــلي كــار كــنم مــي فكــر. اســت داده قــرار ديــد معــرض در دموكراتيــك
 هاي شيوه شكست داليل توضيح و تجربه اين انتقال انقالبي، روشنفكران

 آن ويزنـد، آ  بـي  هگذشـت  شـعارهاي  از چيزي به خواهند مي اگر. ست سنتي
 مخالفت مورد شدت هب اين البته و. »قهرمان نه شاه، نه شيخ، نه«: ستا  اين

 داننـد   مـي  جنـبش  اين »صاحبان« را خود كه گرفت خواهد قرار عناصري
  .شان»راحل امام« مثل هستند »كلمه وحدت« طرفدار و

 هـا  گروه برخي" اين« گفتيد كه بود شما پرسش بر ناظر من سئوال :آرش
 بـه . »!برسـند؟  "اصـلي  مطالبات" به خواهند مي موسوي با يعني "...افراد و

 تـوهمي  هـيچ  كنم،  مي اشاره آن به من كه ها گروه و افراد اين! نه من نظر
 معتقـد  ولـي . رسـيد  اصـلي  مطالبـات  بـه  تـوان   مـي  موسـوي  بـا  كه نداشتند
. داشـت  نخواهنـد  گـذاري  تـأثير  امكـان  نباشـند،  مـردم  كنـار  در تا هستند

 تئـوري  در تـوان   نمـي  كننـد،   نمـي  فكر ما مثل كه مردمي سازماندهي رايب
 مـصاحبه  در. گذاشـت  نمـايش  به را ديگري چيز عمل در و گفت چيزي
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 انتخابـات،  از قبل روز دو - ان.ان.سي خبرنگار - امانپور خانم تلويزيوني
 جــوان زيــادي تعــداد از موســوي طرفــداران تظــاهرات جلــوي در وقتــي
 پاسـخ  شـد؟  خواهـد  انتخـاب  كـسي  چـه  شـما  نظـر  بـه : كه كند  مي سئوال

 نـژاد  احمدي زياد احتمال به چند هر كند  نمي فرقي ما براي" كه شنيد  مي
 اسـتفاده  فرصـت  اين از تا ايم  آمده ما ولي! كرد خواهند جمهور رئيس را

 بـه  ضـمن  در ".بـدهيم  نـشان  حكومت، اين با را خودمان مخالفت و كنيم
 و موسـوي  كـه  بودنـد  مـردم  ايـن  انتخابات از دبع كه بوديم شاهد درستي
 اشـاره  شـما  خـود  كـه  طـور  همان اما، و. كشيدند خود دنبال به را كروبي
  .خورند مي محك ها تئوري كه ست اجتماعي پراتيك در كرديد،

 عليـه  حكومـت  توسـط  حـال  بـه  تـا  كه سركوبي تمام رغم به شما نظر به
 اخيـر  هـاي   سـال  طـي  نكـارگرا  و زنـان  معلمـان،  دانـشجويي،  هاي جنبش

 نــوين ســازماندهي و سياســي بلــوغ از نــشاني آيــا اســت، گرفتــه صــورت
  نيست؟
 با »گروهها برخي« اين گويم  نمي من! شد اشتباه به عطف هم باز :هاشمي
 مـسئله . دارنـد  او بـه  توهمي يا دهند، ادامه را شان راه خواهند مي موسوي
 ها جنبش اين در بايد چگونه و نيروئي و فكر چه با كه است اين اساسي
 تـابِ  و افتـاده  شـماره  بـه  اش نفس موسوي كه است روشن كرد؟ شركت

 بـه  بپـردازم  اساسـي  سـئوال  ايـن  بـه  كـه  آن از پـيش  من. ندارد را راه اين
. دهـم   مـي  جـواب  »نـوين  سازماندهي و سياسي بلوغ« بر مبني شما سئوال
 آري دانيم،ب خويشتن بر تسلط و سردي خون متانت، اگر را سياسي بلوغ
 اللهـيِ  حـزب  يـك  كـه  هايي فيلم از يكي در من است محسوس كامالً اين

 آتش به را موتورش و بود شده دستگير مردم انبوه ي محاصره در مهاجم
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 اين. كردند برخورد صدر ي سعه و انسانيت با مردم چقدر ديدم كشيدند،
 مـن  نظـر  از »نـوين  سـازماندهي  و سياسـي  بلوغ« اما است، شگفت و زيبا
 بـه  بـالطبع  و باشـند  رسـيده  روشـني  سياسـيِ  هاي  بندي جمع به مردم يعني
 نيـستم  مطمـئن  هنـوز  مـن . گيرنـد  كار به خود سازماندهي در را آن دقت

 جنبش نويِن سازماندهي شاهد ما و باشد شده حاصل بندي جمع اين كه
ــشتر كــه چــه آن. باشــيم ــز هــر از بي ــه چي  و هــا روش خــورد مــي چــشم ب

 از ديـده  بـال  چـه  هـر  جنـبش  ايـن  كـه  حـالي  در. سـت ا  بيمـذه  شعارهاي
 غيرمـذهبي  الزاماً كه آن بدون بنابراين. است ديده مذهبي رژيم و مذهب
 و دولـت  از دين جدايي طرفدار يعني. باشد الئيك بايد جنبش اين باشد
 يعنـي . سـت  خـودگرداني  آن از تر مهم و! خصوصي ست امري دين كه اين

 اسـت،  شـده  تجربه دنيا در و ايم سرگذرانده از ما هك تجاربي اين با منطقاً
. است گذشته به متعلق اي مسئله »سنتي رهبري« يا و »قيم« ،»منجي« ديگر

 تمـام  امـا . كنـيم  رو خـودگرداني  و »مـستقيم  دموكراسـيِ « بـه  مجبـوريم  ما
 در را آن كـه  اسـت  ايـن  جنـبش  ايـن  رسمي رهبران و گردانندگان تالش

 هـدايت  - خطـر  بـدون  و »طلبانـه  اصـالح « -  خـود  نظـر  مورد چهارچوب
 چگونـه  شرايطي چنين در كه گرديم  مي بر اصلي سئوال به بنابراين. كنند

 و عملــي لحــاظ بــه خــارج و داخــل البتــه! داشــت؟ تــوان مــي اي مداخلــه
 كـل  بـه  مـا  نگـاه  اصلي مسئله جنبه، اين از پيش اما. اند متفاوت تاكتيكي
 اســالمي جمهــوري رچوبچــا در خــواهيم مــي مــا آيــا. اســت تحــول

 خـواهيم  مـي  يـا  كنـيم  انتخـاب  بـدتر  و بد بين و بگيرد صورت اصالحاتي
 چـپ  هـاي  گـرايش  پاسـخِ  كلـي  طـور  بـه  شـود؟  دگرگون بيخ از رژيم كل

 راديكال شعارهاي با فقط را جنبش اين توان  مي اما. است روشن انقالبي
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 نـبش ج ايـن  در عميـق  تحـوالت  خواهـان  نيروهـاي  آيا رساند؟ مقصد به
 دو ايـن  بـدون  مـن  نظـر  بـه ! دارنـد؟  را آن انجـام  آمادگي و هستند حاضر
 بــه كمــك توانــد مــي تنهــا »ســبز جنــبش« بــا همراهــي و مــشاركت شــرط،
 حضور جنبش اين در بايست مي حال هر در اما. بكند آن رسمي رهبري

 مـردم  عموم خواست كه( را حداقلي شعاري االمكان، حتي و داشت فعال
 ضـرورت  و الئيـسيته  يعنـي  اسـت  )جنـبش  ايـن  رسـمي  ريرهبـ  نه،  ايران

 صاحبان« كه است شده ديده متأسفانه. كرد فرياد »دولت از دين جدايي«
 تاكتيـك  بـا  اما. شوند  مي شعارها اين طرح از مانع پادوهاشان و »جنبش
 پـيش  رهبـريِ  ايـن  اهـداف  از را مـردم  ي تـوده  تـوان   مـي  صبورانه توضيح
 دارد، نظـر  مـد  را خـارجي  دول مـصالح  و ودخـ  ي ويـژه  منافع كه ساخته

 كـل  منفعـت  كـه  خـود  واقعـي  منـافع  ي مطالبـه  بـه  را آنـان  و ساخت آگاه
 زنـان،  كـارگري،  هـاي  جنـبش  اساسـي  خواست و( كش زحمت هاي توده

 گـويم   مـي  مـن  كـه  چـه  آن سـت  بـديهي . كـرد  ترغيـب  اسـت  )...دانشجويان
 دارد را خودش مالحظات داخل و شود  مي كشور از خارج شامل بيشتر

 اشاره مهمي ي نكته به تنها. بكنم عملي ي مداخله آن در توانم  نمي من كه
  !است امنيتي مطلق هشياري و "حسيني شور "از پرهِيز آن و كنم مي

 كه شناختي و اطالعات و نژاد احمدي سخنراني آخرين شنيدن با :آرش
 چگونـه  ار جنـبش  ايـن  آتـي  انداز چشم داريد، )۲۰۰۹/۷/۷( امروز به تا

  كنيد؟ مي ارزيابي
 و بحرانـي  هـاي  دوران در ويژه هب زني گمانه و حدس و بيني پيش :هاشمي

 دشـواري  بـس  كـار  سـت،  فشاني آتش كه ديكتاتوري جوامع در باالخص
 و ســريع، العــاده فــوق هــاي رســانه و اينترنــت سيــستم يمــن بــه امــا. اســت
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 و اطالعـات  بـه  دسترسـي  شده، باز رژيم ي»باال« در كه شكافي چنين هم
 برخـي  جـز  بـه  بنـابراين . است آسان بالنسبه سياسي، رويدادهاي پيگيري

 عمـــومِي توافـــق بـــا و »پـــرده پـــشت« در كـــه مهـــم و ســـري اطالعـــات
 هاي نشانه موجود اطالعات از بسياري شود،  مي نگهداري مداران سياست

 و اطالعــات ي مجموعــه از مــن. كننــد مــي ترســيم را رونــدها محتملتــرين
 ايـن  كـنم،   مـي  فكر ام شنيده يا و ديده خوانده، جا آن و جا اين كه ياخبار

 گويم  مي چرا. مهم بس ست برآمدي داد رخ انتخابات از پس كه برآمدي
 نـه  كه رسيد جايي به باشد شده آغاز كه انگيزه و دليل هر به چون مهم،
 تـرس  كـردن  زائـل  باعـث  بلكـه  شكـست  را عمـومي  نـسبيِ  سـكوت  تنها

 و محـو  دشـمن  ي زرادخانـه  از نيمـي  بريـزد  تـرس  وقتـي . شد نيز عمومي
 بعـدي  هـاي  قـدم  در چون. ست مهمي ي نيمه نيمه، اين و. است شده نابود

. افتنـد  مي كار از هم ها تانك و توپ يابد، مي گسترش و ادامه جنبش كه
 طلـب  فرصـت  اي عـده  شود  مي آغاز هايي جنبش چنين تا هميشه مثل اما،
 خـويش  تنگ هاي چارچوب در را آن كوشند  مي و شوند  مي سوار آن بر

 طلبـانِ  اصـالح . بكشانند محدود و حقير منافع سمت به را آن و نگهدارند
 ي اسـتحاله  اسـتراتژي  و برنداشته اسالمي دولتي قدرت از چشم هنوز كه

 امكان دو با كه هستند متشكلي نيروي ترين اصلي دارند، سر در را رژيم
. انـد  گرفتـه  خـويش  ي سيطره در را جنبش اين )المللي بين و داخلي( مهم

 كـرده  لمس المللي بين سطح در را جريان اين اقبال كه ديگري گرايشات
 نوعي وارد آن با و دانسته آن شريك را خود اميدوارند، آن ي آينده به و

 ايــن اقبــال كــه دانــست بايــد امــا، ايــن از پــيش. انــد شــده سياســي ائـتالف 
 ست امكاناتي به مربوط اساساً كند،  مي دنبال هك اهدافي بر عالوه جريان،
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 دولتـي  نهادهـاي  و پاسـداران  سـپاه  مثـل  اسـالمي  رژيـم  از بخـشي  در كه
 نگهداشــته ســرپا را خــورده شكــست جريــان ايــن و شــده آن ي پــشتوانه

 بـه  )بـاز  دير از( آن از امپرياليستي دول معنوي و مادي پشتيباني و. است
 گـرايش  و داخلـي  طلب اصالح جريان ي،عبارت به. است بوده دليل همين

 و كـرده  اسـتفاده  فرصتي هر از داده هم دست در دست »مخملين انقالب«
 و تعريـف  خـود  اهـداف  و ميـل  مطـابق  تواننـد    مـي  كـه  جا آن تا را جنبش

 عناصـر  حـد  از المللـي  بـين  - داخلـي  ائتالف اين اكنون. كنند  مي »رهبري«
 آمدنـد  خـارج  به خاتمي نجريا شكست از پس كه طلبي اصالح اسالمِي

 رفتـه  فراتـر  بـسيار  كننـد  بازسازي المللي بين حمايت چتر زير را خود تا
 پيوسـته  آن به طلب فرصت سكوالِر و غيرمذهبي گرايش چندين و است

 الاقل( كه آنجا از. هستند بيشتري هاي  نزديكي و مذاكره حال در مدام و
 چنين هم و نيستند ندپس مورد انقالبي چِپ جريانات )كشور از خارج در

 در تالفـائـ  ايـن  ندارنـد،  را جنـبش  اين در مداخله براي چنداني آمادگي
 نقش المللي بين معامالت در و كند  مي پيدا سنگيني وزن كشور از خارج
 معـامالت  و محاسـبات  توانـد   مـي  رونـد  ايـن  در كـه  چـه  آن. يافت خواهد

 و روند اين از داخل جنبش آگاهي بزند، هم بر را »ساخته پيش رهبري«
 اهميـت  جهـت  همـين  بـه . است آن اهداف و ائتالف اين عناصر و مقاصد
 در سهمي و شخصي منافع دنبال كه متعهد و آگاه عناصر كه دارد حياتي
 ايـن  بنـدهاي  و زد و هـا  برنامـه  و اهـداف  از افـشاگري  بـه  نيـستند  قدرت

 در را مردم و بپردازند )ساخته پيش رهبري( يا ساخته دست اپوزيسيون
ــستقيم دموكراســي« جهــت ــز و( »م ــر و طلــب فرصــت عناصــر از پرهي  ه

 حـاكم  اشـخاص  جـايگزين  را اشخاصي يا شخص خواهد مي كه كس آن



 

 راه هاي بيراهه از ۱۵۸

 انقـالب  سـناريوي  نگيرد، صورت اي مبارزه چنين اگر. كنند ترغيب )كند
 و شـد  خواهـد  تكـرار  شـد،  شـروع  »شـاه  مـرگ  از بعـد  بحث« با كه بهمن

 را شا جــاي خمينــي چــون هــم اي»فرشــته« يدشــا رود بيــرون چــو »ديــو«
 بايـد  مـا  مـردم  و ندارد قيم به نيازي ما امروز دموكراتيك جنبش. بگيرد
 امـور  كـه  هـستند  آن ي شايـسته  و شوند حاكم خويش سرنوشت بر خود
 تغيير براي ها گام نخستين حتا هنوز. بچرخانند خويش دست به را خود

 امـا  نـدارد،  وجـود  نزديـك  دازانـ  چـشم  در تغييـري  و اسـت  نشده برداشته
 صـداهاي  كـردن  خفـه  صـدد  در »شـده  سـاخته  پيش از رهبرِي« پادوهاي
 كـشور  از خـارج  در هـا  آن. هـستند  »كلمـه  وحدت« بازساختن و متفاوت

 كـه  خواهنـد  مي و شوند  مي تظاهرات در دگرانديشان مشاركت مانع حتا،
 به اما ها اين! دشون متحد سبز بيرق زير و بپذيرند را ها آن شعارهاي همه
 از سـكوالر  و چـپ  نيروهـاي  پـشتيباني  مـانع  نبايد بودنش دردناك رغم

 ديگـر  بـار  يـك  امـروز . شـود  آن در مداخلـه  و ايـران  مردم واقعي جنبش
 بـه  نقـش  حتـي  شـاه،  ديكتـاتوري  هـاي   سـال  چـون  هـم  »كـشور  از خارج«

 افــشاء در »ايرانــي دانــشجويان جهــاني كنفدراســيون« از تــري مهــم مراتــب
 ايـن  هـاي   بينـي  كوته و طلبي جاه. دارد عهده به ايران بر حاكم يكتاتوريد
 و مهــاجرين پناهنــدگان، دفــاعِي مــوثر هــاي فعاليــت نقــش از نبايــد آن و

 رژيـم  قربـاني  نـوعي  و خـواه  ترقي عموماً كه كشور از خارج دانشجويان
 از سرشـار  آتـي  انـداز  چـشم  اما داخل در. بكاهد هستند ايران در اسالمي

 عليــه هـا  جنــاح كودتـاي  ،تــرور: اسـت  منتظــره غيـر  رخــدادهاي و ايعوقـ 
 انقالبي عناصر سركوب و شناسايي براي ساختگي هاي شورش يكديگر،

 ارتباطـات  شـنود  و كنتـرل  هـاي  سيـستم  بيشتر هم باز افزايش پيشگام، و



 

 ۱۵۹گفت و گوي آرش با عباس هاشمي  

 و هـشياري  و سـردي  خـون  داليـل  همـين  هبـ . است راه در ها اين همه... و
 مبارزاِن آتي هاي فعاليت حياتي ملزومات از وقايع بر بيشتر چه هر تأمل
 ارعـاب  و سـركوب  بـا  تـوان   نمـي  را رونـد  ايـن ! آيـد  مـي  حساب به داخل

 اصـلي  نيروهـاي  تـا  است پيش در طوالني مسيري هنوز اما كرد، متوقف
 جنـبش . كننـد  ايفـا  نقـش  و درآينـد  صحنه به اجتماعي عميق تحول يك

 جنــبش مقاومــت ســتون و اصــلي اينيروهــ و نــشود فراگيــر اگــر حاضــر
 مدني هاي سرپيچي از و نپيوندند آن به )زحمتكشان و كارگران (همگاني

 و اساسي تغييري نبرد، سود مبارزه هاي روش كليه و عمومي اعتصاب و
 براي را صحنه تنها خون، و رنج همه اين داد نخواهد روي عميق تحولي

  !است كرده آماده »مخملين انقالبي« يا و ها بست و بند
  
  
  
  





 

 ۱۶۱ کدام انقالب

 کدام انقالب؟ 

 مدوسـتان  از تن دو با ،۲۰۰۶ سپتامبر ماِه در ديخوان يم که ييگو و گفت
 بـا  نـه  ابتـدا  من. بگذارند شان»تيسا «در را آن بودند ليما که شده انجام

 متقاعـد  مـرا  امـا ! ي»تيسا «در آن گذاشتن با نه و بودم موافق »مصاحبه«
  .شود منتشر حال هر به که کردند
. يناکـاف  و کوتـاه  ها  ب  جوا و ارنديبس سئواالت. افتمي تر مناسب را آرش

ــاه ــد اش يکوت ــا اســت يعم ــاف ام ــودنش، يناک ــضاعت ب ــرده! ســت يب  خ
 ميهـا   پاسـخ  در طعنـه  و طنز زبان چون ام  کرده حذف را يچند سئواالت

  .باشند برخوردار چندان تيازاهم که نبودند يسئواالت اما بود،
 نيچنـ  مـذاکرات  کـه  نيـ ا و يا  هسته بحران انداز  شمچ مورد در شما :س

 وقـت  «دارد رانيا واقعاً د،يکن  مي فکر چه شده، قوس و پرکش و يطوالن
  ؟»خرد يم

 بـه  فقـط  دييگو  مي که ي»قوس و کش «نيا و مذاکرات شدن يطوالن :ج
 طـرف . ستيـ ن »خـرد  يمـ  وقـت  «رانيـ ا کـه  نيا و رانيا يها»يباز «خاطر
 بـه  کـه  نيـ ا تـر   درسـت  و توانـد   نمـي  چـون، . اسـت  زمان محتاج هم مقابل

 تيـ واقع. بدهـد  نـشان  خـود  از يقهـر  و يدفعـ  العمل  عکس ستين اش  نفع
 سـطح  در يديـ جد يـي آرا  صـف  و ژهيـ و تيوضـع  بـا  کـا يآمر که است نيا
. کنـد  مـي  يباز يبيعج نقش دارد فرانسه ژهيو به و شده مواجه يالملل  نيب

 در! »يسـاز  ونيسيـ اپوز «مانـد  يم ديکن اضافه هم را »عراق «تلخ ي تجربه



 

 راه هاي بيراهه از ۱۶۲

 اروپـا  هم و کايآمر هم اما است، دهيچيپ رانيا »ونيسياپوز «هم مورد نيا
  .دهند مي انجام را کار نيا دارند

  د؟يبده حيتوض شتريب است ممکن. فهمم نمي را منظورتان :س
 کــه ستيــن يونيسيــاپوز ،»رانيــا ونيسيــاپوز «کــه اســت نيــا منظــورم :ج

 کـارش  به و بدهد اش  سازمان عيسر و کند حساب شيور بتواند کايآمر
 يزيـ چ چـه  ستيـ ن معلوم هم بعدش تازه. خواهد يم زمان هم نيا. رديبگ
 سـر  بـر  کـه  افتـادم  »يخرسـند  يهـاد  «از يطنـز  ادي! ديايب در آن يتو از
 بـود  گفتـه  او! بـود  نوشته »عراق ليمسا درباره کا،يآمر و رانيا ي مذاکره«

 کـا يآمر کـه  است بوده نيا يبرا نبوده، عراق ليسام يبرا مذاکره نيا که
 چنـان  و. بدهـد  ونيسياپوز کدام به را اش يمال يها  کمک بپرسد رانيا از
 مثـل  گزنده طنز نيا! بگذارد آن يرو ياسالم يجمهور بود، کم مبلغ که
  .است تامل قابل او يطنزها از ياريبس
 چـه  بـسازد،  ونيسيـ اپوز نه و بکند ينظام حمله تواند  مي نه اگر پس :س

  کرد؟ خواهد
 نـدارد،  يعـادت  نيچنـ  او البتـه  [کنـد  تامـل  شتريـ ب است مجبور کايآمر :ج

] کـرده  اش  کمـک  هـم  عـراق  ي تجربـه  و دهند  مي ادشي دارند ها  يياروپا
 ابعــاد مــسئله. گــردد نمــي بــر منطقـه  حتــا و رانيــا بــه فقــط موضــوع چـون 

 »نيمستضعف ي خانه در هب را نفت «اگر آخوندها. گرفته خود به يالملل  نيب
 ميتقـس  يستيـ اليامپر يهـا   قـدرت  نيبـ  حـساب  بـه  و خـوب  را آن نبردند،

 زانيـ م بـه  ،هيروسـ  و نيچـ  و اروپـا  و کايآمر نيب اختالفات نيا! اند  کرده
 بـه  ينظـام  ي حملـه . شـود   مـي  مربـوط  برنـد  يمـ  که يسهم و شان  معامالت



 

 ۱۶۳ کدام انقالب

 در نيـ ا و شـود  مـي  افـزون  رقبـا  شـکاف  و کنـد   مي آجر را همه نان رانيا
ــرا ــت يطيش ــه س ــايآمر ک ــون دارد ک ــاليامپر يهژم ــت از را اش يستي  دس
 يزيـ چ. رديـ گ  مي شيپ در را ميرژ نيا اصالح راه جهت نيهم به دهد  مي
  .هست هم اورپا توافق مورد که
  چه؟ يعني م؟يرژ نيا اصالح :س
 در پـرده،   پـشت  معـامالت  و ديـ تهد و فشار قيطر از اول ي درجه در :ج
 »نيمخملـ  انقـالب «: آن »عـام  مقبـول  «اي متداول شکل به صورت نيا ريغ

 يعناصر کردن متقاعد و يآور  گرد شاينتر مهم. دارد تدارک هم آن که
 اصـل  «کيـ  چون هم مخالفت نيا. اند  مخالف »انقالب «با اصوال که است
 را يگروهـ  ــ  يحزبـ  يها بارو برج همه و ها  فرقه ،ها  يدئولوژيا؛  »ييطال
ــورد يمــ در ــرا را »طلــب اصــالح «يروهــاين اتحــاد و دن ــ يب  انقــالب «کي

 فــراهم) منطقــه در (ژهيــو هبـ  کــايآمر منــافع و يمـش  بــه کيــلب و »نيمخملـ 
  .سازد مي
 شـود   مي د،ييگو  مي که ي»عناصر «اي روشنفکران با ديکن  مي فکر شما :س

  کرد؟ عوض ميرژ نيا
 که دارد تام ضرورت»نيمخمل انقالب «کي يبرا. ست ييجا هب سئوال :ج

 يهمکار مزبور ي پروژه با ميرژ ينظام ـ ياسيس دستگاه از ينيمع بخش
 از دهيــبر عناصــر و »روشــنفکران«). ســپاه و اطالعــات رانيــا در (کنــد

 نيچنـ  در يمهمـ  اريبـس  نقـش  شـان   کيدئولوژيا ارتجاِع با گرچه انقالب،
 انقـالب  «مهـار  يبـرا  يجـد  ينيتـضم  هـا   آن امـا  کننـد،   مـي  يبـاز  يانقالبات
 بـه . نـد يآ ينمـ  حساب به ـ يواقع انقالب کي يسو به رفتن از ـ »نيمخمل



 

 راه هاي بيراهه از ۱۶۴

 در خــشن ســرکوب دســتگاه از يبخــش کــه ســت يضــرور خــاطر نيهمــ
. باشـد  داشـته  وجـود  بـاش   آمـاده  حالت به انقالب »نيمخمل «ي پرده پشت

 ايـ  و ياليـ خ خـوش  دچار اناًياح که يکسان به حال نيع در دستگاه نيا
 انقـالب  «صـفوف  بـه  تـوان  مـي  کننـد   مـي  اليـ خ و ندهـست  يانقالبـ  توهمات

 خواهـد  اسـت يس درس درآورد، »يواقعـ  انقـالب  «از سر و رفت »نيمخمل
 هـاي   ي»امـام  خـط  «بـه  کـه  ۵۷ انقـالب  از تـر   خـشن  مراتب به يدرس. داد

  .شد داده يتياکثر ـ يا توده
 در هــم بــاز ،۵۷ انقــالب تجربــه بــا رانيــا مــردم ديــکن مــي فکــر شــما :س

  دارند؟ انقالب رفک سرشان
 »فکـر  «هـم  بـدواً  و ديـ آ ينمـ  »سـر  «از انقـالب  م،يبگو ديبا نيا از شيپ :ج
 و ياســيس ـــ ياقتـصاد  ِقيــعم هـاي  يتينارضــا انباشـت  از انقــالب. ستيـ ن

 حاکم ياسيس ميرژ مطلق يتيکفا يب و انحطاط و فساد اوج از ،ياجتماع
  !آن و نيا سر و فکر از نه زديخ يم بر

 چــه از ــ  همـه  نيــا بـرغم  ــ  انقـالب  از ســرها يردانـ گ يرو نيـ ا پـس  :س
  روست؟

 از مـردم  يگردانـ  يرو ابتـدا  در البتـه  »دم ِز ينـ  بگندد يم سر از يماه «:ج
 سـرکوب  يکـ ي. بـود  مهـم  عامـل  دو خـاطر  بـه  هـم  آن بود يعيطب انقالب

 امـا ! ونيسيـ اپوز يرهبـر  بـه  ياعتمـاد  يبـ  يگريد خته،يافسارگس و ديشد
 رانيـ ا مـردم  و شـده  تمـام  وحـشت  و رعب دوران نآ که ست يمدت اوالً

 را مـنجالب  نيـ ا از رفـت  برون راه و انقالب از يبند جمع و تامل دوران
 اصـالح  «سـال  ده ي تجربـه  کـه  خـصوص  بـه  (کننـد   مـي  جستجو و تجربه



 

 ۱۶۵ کدام انقالب

ــ ــد ســر پــشت را »يطلب ــثان.) دارن ــهيوظ اًي ــپ ي ف  و يآگــاه انتقــال شگام،ي
 يسـازمانده  سـپس  و دوره هـر  هـاي   يروزيـ پ و شکـست  هـاي   يبند جمع

 کيـ  حـداقل  ديـ با شهيـ هم شگاميـ پ نيا بر افزون. است دوره هر متناسب
 ون،يسيـ اپوز از يا   عمـده  بخـش  کـه  يحـال  در. باشـد  جلوتر مردم از گام
 کـار  بـه  تـسامحاً  را شگاميـ پ مـن (. انـد   شـده  هـا   توده شکست هيروح نيمب
  ).برم يم

  د؟يکن مي تمسخراشاره با »يطلب اصالح «به شما :س
  .شد مي يط ستيبا يم که بوده يريمس نيا نه، :ج

 شکـست  ي هيـ روح نيمبـ  ونيسيـ اپوز ي عمـده  بخـش  دييـ گو  مي چرا :س
  هاست؟ توده

ــده بخــش چــون :ج ــاپوز از يا عم ــه ونيسي ــ ب ــه رســد ينظرم ــوز ک  از هن
 کـه  ۶۱ و ۶۰ يهـا   سـال  يفـضا  در چنـان  هـم  و نگرفته فاصله سميپوپول

. هـست  هـم  غربـت  سـال  ۲۵ يخـستگ . اردد قـرار  کرد،  مي ترک را رانيا
 از. است جامعه يا  باسمه عالج و يسطح يها  حل راه بدنبال نيهم يبرا

 نيا. زديآو يم يسمانير هر به رو نيهم از. ترسد  مي زميکاليراد و انقالب
 .دنديکـش   نمـي  نطُـق  مـردم  که بود خشن سرکوب دوران به متعلق هيروح

. نرونـد  استيس دنبال اما بشوند سدفا و معتاد شان يها   بچه بودند حاضر
 شد دهيکش ها  عرصه ي همه به دخالت و سرکوب ي دامنه شد؟ چه جهينت
 کـه  کـنم    مـي  تکـرار  مـن . نگرفـت  صـورت  آن مقابِل در يجد يمقاومت و

 انفعـال  و يمـاد تاع يبـ  نيـ ا در ياسـ يس يهـا   گـروه  يتيکفـا  يبـ  ميعظ سهم
 را يسـهم  امـا . کردم اشاره ونيسياپوز عمده بخش به. است توجه انيشا



 

 راه هاي بيراهه از ۱۶۶

 در »روشـنفکران  «از يبخـش  بـر  کـشور  از خـارج  طيمحـ  ريتاث به ديبا هم
ــستعد کــه داشــت نظــر ــذ م ــاليسوس شــبه افکــار رشيپ  اليسوســ و يستي

ــدموکرات ــد بــوده کي ــش نيــا. ان ــروه از شتريــب بخ  و »انقــالب «از اول گ
 ربـعِ  کيـ  گذشـت  بـا  امـروز  کـه  نيـ ا ماحصل. است زانيگر »زميکاليراد«

 ،يمعنـو  بـزرگ  يهـا   هيسـرما  دادن دسـت  از بـا  و گـزاف  متيق به و قرن
 توهمـات  و شـده  مـال  بـر  اش يارتجـاع  تـاروپودِ  تمام و ميرژ نيا تيماه
 بـه  مبـتال  و تـوهم  دچـار  اش  ونيسياپوز اما،. است ختهير فرو مردم ميعظ

  !!است شده کيدموکرات يها خرافه
  د؟يده حيتوض را منظورتان :س
 »محـل  يبـ  خـروس  «بـه  مـا  ونيسيـ اپوز عمـده  کـه  اسـت  نيـ ا منظورم :ج
 انـداخت  يم پنجه کجا هر به داشت يکتاتوريد که انقالب لياوا. ماند يم
 بـه  را شـان  يرو عمومـاً  شـد،   مـي  يسالخ يدموکراس و ختير يم خون و
 هــورا و دادنــد مــي نــشان او بــه را شــان مــشت و بودنــد کــرده »زمياليــامپر«

 شـده  رانـده  عقـب  و نداشـت  يحضور رگيد که يسمياليامپر دند،يکش  مي
 بچاپـد  شتريـ ب کدام که نيا و شان  سهم سر بر ها  ستياليامپر که حاال. بود
 و گرفتـه  ياللمـون  انـد،   مشغول پرده پشت و يعلن بسِت و بند و معامله به
 ديـ گو  مي يسنت سميمارکس اتيادب با ،يول کرده رد را سميمارکس مثالً اي
 کـه  نيـ ا تـر   جالـب . »يستيـ اليسوس نـه  ستا کيدموکرات انقالب ي مرحله«
  .افتهي تنزل »بشر حقوق «به هم اش»کيدموکرات انقالب«

  د؟يهست »بشر حقوق «مخالف شما :س



 

 ۱۶۷ کدام انقالب

 معـامالت  و مـذاکره  ي لهيوسـ  کـه  ي»بشر حقوق «؟»بشر حقوق «کدام :ج
 را يمتخطــ و گذاشــت احتــرام آن بــه ديــبا کــه يبــشر حقــوق ايــ اســت،

 بـر  آزگـار  سـال  ۲۵ دانند  نمي بشر، حقوق يمدع دول نيا کرد؟ مجازات
 شانيـ ها  بـولتن  در را آن از يبخـش  يحتـ  اسـت؟  رفتـه  چـه  يرانيا و رانيا

 در فرانـسه  در انـد   آمـده  کـرات  به رانيا ميرژ کشان  آدم. کنند  مي منعکس
 در انـد،   کـرده  مثلـه  و دنـد يبر سـر  کـشتند،  آدم کـشورها  ريسا در و آلمان

 تجـاوز  رياسـ  نابـالغِ  دختـران  بـه  انـد،   کرده معا قتل را رياس انيزندان رانيا
 يجـدول  بـشر؟  حقـوقِ  کدام. تيبشر هيعل گريد تيجنا وهزاران اند  کرده

 افتـاده   عقـب  يکـشورها  در شـان  يطرازهـا  هـم  و دوسـتان  به دول نيا که
 در بـشر  حقـوق  وضـع  کـه  نديفرما يم ديتهد يگاه البته و ؟!دهند  مي نمره

 و ددار قـرار  چنـدم  مقـام  در افريقـا  ايـ  و ؟!است خراب جا آن اي جا نيا
 ايـ  و کـا يآمر اسـم  يگـاه  بدهنـد،  نـشان  را شـان   بـودن  يجد که آن يبرا
 را »بـشر  حقـوق  «نيـ ا ؟!آورنـد  يمـ  هـم  را يصنعت بزرگ يکشورها ريسا

ــي ــگو م ــه ؟!ديي ــ ديشــا ک ــد ســال در اش النيب ــه هيتوصــ و تلگــراف چن  ب
 که بشر قحقو نيفعال از معذرت عرض با (است؟ »بشر حقوق «انيمتخط
 بـس  همـان  »بشر حقوق «نيا بودن يجد.) کنند  مي را کارها نيهم الاقل

 نيـ ا بـا  شتريـ ب چـه  هـر  کيپلماتيد و ياسيس روابط برقرارکردن يبرا که
 گـر يد کيـ  از ــ  بـشر  حقوق مدافع ـ يستياليمپرا دول خوار،  آدم جانوران

 همـه  بـر  قدرت و پول چنان هم که ست يمعن نيبد نيا. رنديگ  مي سبقت
 در زيــچ همـه  و کنـد  مـي  حکومــت يدار هيسـرما  جهـان  يزنـدگ  شـئونات 

 يها  حساب صاحبان تيهو از سيسوئ يها  بانک. ست يثانو آن مقابل
 امـا . خبرنـد  بـا  باشـند،  ياسـالم  يجمهـور  کـشان  آدم نيهمـ  که يارديليم



 

 راه هاي بيراهه از ۱۶۸

 دور ...»يديــند يديـ د شـتر  «و کننــد سـکوت  کـه  اســت نيـ ا در شـان  نفـع 
 ديـ با کـشور  از خـارج  ونيسيـ اپوز. اشـاره  نيـ ا از رميبگ جهينت اما. ميشد

 را شـان  خـال  و خـط  خـوش  دسـتانِ  هم نيا خود و بدهد نشان را ها  نيا
 بـه  را ياسالم يجمهور گريد حاال ايدن مردم. کند افشا اروپا، مردم يبرا

 نيـ ا کـه  کـرد  افـشا  و داد نـشان  را بانانشيپـشت  ديـ با. شناسـند   مـي  يخوب
  .است ستادهيا سرپا يکسان چه يبانيشتپ با فساد ي جرثومه

ــما :س ــان صــحبت در ش ــا از ت ــگفت ني ــه دي ــات ک ــ توهم ــرژ از ميعظ  مي
 کـه  هـم  ياسيس و ياقتصاد تيوضع شده، روشن اش  تيماه و ختهيفرور
  شود؟ نمي انقالب چرا پس است، ميوخ
 يهـا   فورمـول  طبـق . اسـت  الزم يا  ژهيـ و تيوضع انقالب، وقوع يبرا :ج

 يذهنـ  و ينـ يع ياساسـ  شرط دو ستيبا يم ن،يلن مثالً انقالب نيمتخصص
 اصـطالح،  بـه  و نتواننـد  هـا   ييبـاال  نخواهند، ها  ينييپا باشد، فراهم انقالب
 انقــالب، در گــريد يپارامترهــا از گــريد يکــي. برســد اســتخوان بــه کــارد
 و ندارم عوامل نيا از يقيدق اطالع من .است محروم ي توده يشناس روان

 و کـرد  احـساس  درسـت  را انقـالب  »بـارومتر  «تـوان   نمـي  خارج از اصوالً
. ستنديـ ن دور چنـدان  ژهيـ و تيوضـع  آن از عوامـل  نيا ي همه يول. ديفهم

 ريتـاث  در را گـر يد عوامـل  توانـد   مـي  خـود  کـه  مهم اريبس عامل کي مگر
 تبلـور  کـه  اسـت  »يرهبـر  «آن و بزنـد  رقـم  را انقـالب  سرنوشـت  و رديبگ

 طيشـرا  ياساس ضعف نيا وجود با. است جامعه ياجتماع ـ ياسيس بلوغ
 از برآمده »يرهبر «کي بدون يول شود دهيکش انفجار به تواند  مي يبحران

 هـم  انفجارهـا  نيتر  ميعظ انقالب، ياساس يها  خواست نيمب و جنبش دِل



 

 ۱۶۹ کدام انقالب

 بـه  و شـود   نمـي  منجـر  ماسـت  ي جامعه امروز ازين که ياجتماع يانقالب به
  .شد خواهد دچار ۵۷ انقالب سرنوشت

 کـه  نيـ ا بـرغم  ميبگـو  توانم   مي هم مردم »ياجتماع يروانشناس «مورد در
 ايقـضا  به ياعتماد يب با و دهند  مي نشان انقالب رامخالف خودشان مردم
 و هاسـت  آن ي سـاله  ۲۵ ي تجربه محصول تيوضع نيا اما کنند،  مي نگاه
 ديـ وع و وعـده  از شان گوش و چشم و ندا شده ياسيس اريبس رانيا مردم

 خواهنـد  را خودشـان  کـار  د،يـ با کـه  جا آن آنان،. است پر اياول راحمم و
  .کرد
 شاتيـ گرا و مـردم  يانفعـال  ظـاهراً  اتيـ روح نيهم نيب يارتباط شما :س

  د؟ينيب ينم روشنفکران و ياسيس نيفعال يطلب اصالح
 بـا  و يطبقـات  و اقـشار  چه با ديد ديبا دهيپد نيا درست دنيفهم يبرا :ج

 را »يطلبـ  اصـالح  «مـن  قتـاً يحق. ميمـواجه  ييهـا   تخواسـ  و مشکالت چه
 و اسـت  ريسـ  شـان  شکم که دانم  مي جامعه مرفه اقشار به متعلق يا  دهيپد
 تيـ اکثر. ستيـ ن شـان   دست دم راحتي بهکه   خواهند يم يگريد هايزيچ
 تحـولِ  نـوع  هـر  بـا  و هـستند  ميـ رژ ياقتـصاد  ستميس از يجزئ هم ها نيا

 و يراحتـ . فتـد يب خطـر  بـه  شـان   منـافع  خواهند ينم چون. اند  مخالف يجد
 سـال  ۲۵ گفـتم  و کـردم  اشاره من که يمردم. خواهند يم يشتريب يآزاد

 از کننـد،   مـي  را کارشـان  اش  وقـت  بـه  و رسـانده  جا نيا رابه ها آن تجربه
 ييجـا  به شان ناف بند نه و است ريس شان شکم نه. هستند يگريد قماش

ــد ــدار. اســت بن ــالب طرف ــ از انق ــن و خيب ــد، ب ــ ان ــساعد را طيشــرا يول  م
 انيـ م در کـه  کـنم  اضـافه  را نيـ ا البتـه  *»نـد يفردا منتظر يهمگ«. ننديب ينم



 

 راه هاي بيراهه از ۱۷۰

 اصـالحات  بـه  يمنتهـ  شـود   مـي  دايـ پ هـم  کاليراد عناصر »طلبان اصالح«
  .است قرار چه از داستان که فهمند يم زود اي ريد يول. دارند توهم

 و مشکل يراحت يعني ست؟يچ »شتريب يآزاد و يراحت «از منظورتان :س
  است؟ نيمرفه خواست فقط ست،ين گرانيد خواست

ــ :ج ــسان ي همــه خواســت يآزاد و يراحت ــ. هاســت ان ــ آن يول  و يراحت
 مـثالً  ها،  مرفه يزندگ ليتکم يبرا ستيزيچ کردم اشاره من که يا يآزاد
ــشروبات، يآزاد ــدم مــ ــت عــ ــرا مزاحمــ ــس يبــ  ورود يآزاد نگ،يدانــ
 مشکل که زهايچ دست نيا از و ها  قازادهآ يبرا لوکس فوق يها  نيماش

 کــار فتيشــ ســه و ندارنـد  شــب نــان يا عــده يولـ . اســت يخاصــ ي عـده 
  .است نيا مسئله. کنند مي
  د؟يکن نمي فکر طور نيا ست، يمقدم امر يدموکراس حال هر به :س
 از سـال  ۲۰۰ از شيبـ  د،يـ نيبب ؟!مـرغ  خـود  اي است مرغ تخم اول! نه :ج

 جيتــدر هبــ اگــر قــرار بــود دموکراســي. گــذرد غــرب مــي يدموکراســ عمــر
 يطبقــات مــشکالِت ريســا و ياقتــصاد مــشکالت يعنيـــ گــر،يد مــشکالت

 و ميداشـت  »فاضـله  نـه يمد «اروپـا  در ما امروز کرد،  مي حل را آن از يناش
  .بود شده متحقق همه ياياتوپ
  ؟يدموکراس بعد زمياليسوس اول ديکن مي فکر شما پس :س

 يول. دانم مي انقالب انکشاف ي الزمه و مقدمه را يدمکراس هم من!نه :ج  
 تــا ميـ دار يدموکراســ و شـود  روشــن مـسئله  تــا نـه،  گفــتم شـما  بــه عمـداً 

 و نبــرد ياقتــصاد ي شهيــر بــه دســت کــه مــادام يدموکراســ. يدموکراســ



 

 ۱۷۱ کدام انقالب

. ستيـ ن يواقعـ  يدموکراس نکند، فراهم انسان يبرا يماد يمساو طيشرا
 تـوان   نمـي  قـسمي  و نامـه  نيآئـ  چيهـ  بـا  و نجاستيا ضاتيتبع منشاء چون

  .کرد مهارش
 يدموکراسـ  فنالند، اي هلند اي فرانسه مثل ييکشورها در شما نظر به :س

  دارد؟ وجود
 يبد زيچ البته. است يبورژوائ يدموکراس اما دارد، وجود يدموکراس :ج
 ياريبس البته يبورژوائ هاي  يدمکراس. است بحران دچار خودش. ستين

 مـادر  «يعنـ ي آن نيتر ياصل اما. اند  داده کاهش و برده نيب از را ضاتيتبع
  .شود مي سيتقد و مانده يباق نخورده دست باشد اقتصاد که »ضيتبع
 نخواهد وجود يواقع يدموکراس ،يستياليسوس انقالب بدون نيبنابرا :س

 يبـرا  ديـ با ايآ د؟ينيب يم چگونه را يآت تحوالت پرسم يم شما از داشت؟
  م؟يبجنگ يستياليسوس انقالب کي

 نيـ ا مهـم  ليـ دل چنـد  بـه  من نظر به کردم، اشاره قبالً را يآت تحوالت :ج
 امــا،. شـد  نخواهــد بـدل  ار،يــع تمـام  ياجتمــاع انقـالب  کيــ بـه  تحـوالت 

 روشـن  يهـا   پالتفرم با ياسيس ي برنامه کي يعني (»يستياليسوس انقالب«
 يانقالب يها   تسياليسوس جيترو و غيتبل يالگو تنها) انقالب ليمسا يبرا

 يهـا   ستيـ مارکس. ستيـ ن مـا  بـه  متعلـق  گـر يد هاي  يجمهور انواع. است
 کـه  ديـ آ يمـ  شيپـ  همـواره  امـا، . دارنـد  را خودشان حرف و الگو ،يانقالب
 راتييـ تغ يبـرا  يشتريـ ب کتـل  و علـم  ،يبورژوائ و يرکارگريغ يها  گروه

 در و رنديبگ خود يلوا ريز را مردم از يتر  عيوس آحاد و بردارند ياسيس
ــهينت ــش جـ ــب نقـ ــول در يشتريـ ــ تحـ ــ ي دوره کيـ ــاز نيمعـ ــد يبـ . کننـ



 

 راه هاي بيراهه از ۱۷۲

 ريسـا  بـا  يسـرنگون  يبـرا  يعملـ  ياريهم ضمن يانقالب يها  ستياليسوس
ــاليرسوسيغ يروهــاين ــبا يمــ ست،ي ــهو همــواره ستي ــاليسوس تي  و يستي

 چنـان  هـم . کننـد  حفـظ  برنامـه  و گام هر در را خودشان يطبقات استقالِل
 شد، مواجه يتيوضع نيچن با ايتاليا انقالب در يتوق او. کرد »انگلس «که

 يبورژواز با مشارکت از اما کرد، شرکت انقالب در سرباز کي همچون
، کارگر طبقه نام هب يصورت نيچن در گفت و کرد يخوددار حکومت، در

 »بازگـشت  يبـ  ي گمگشته «به و کرد خواهم اجرا را يبورژواز يها  برنامه
  .شوم مي بدل
ــرو دور راه  يشــعارها »کــاليراد چــپ «اگــر ،۵۷ انقــالب نيهمــ در. مين

 صـف  »چـپ  ونيسيـ اپوز «عنـوان  بـه  و کـرد   مـي  حفـظ  را خـودش  ياساس
  !نبود نيچن اوضاع امروز کرد، مي جاديا يمستقل

 »نيمخمل انقالب «کي وقوع شما که نستيا من استنباط مجموع در :س
 ي فـه يوظ يصـورت  نيچنـ  در د؟يـ دان  مـي  محتمل گريد حاالت از شتريب را

  د؟ينيب يم راچه کاليراد يها چپ
 از امتنــاع بــا هــم اول از را نيــا. بــدهم رهنمــود کــه ديــنخواه مــن از :ج
  .کردم عرض »تيسا «در درج يبرا يي»مصاحبه«

 ام  عالقـه  و يدوسـت  خـاطر  بـه  مـن . اسـت  فـه يوظ کي نيا من نظر به :س
 ديهـست  کـشور  از خارج در است دهه دو از شيب شما. کنم  نمي مصاحبه

 يهــا ستيــاليسوس از ياريبــس. ديــا دهيشيــاند انقــالب ليمــسا بــه حتمــاً و
. ديـ ا  دهيرس هايي  يبند جمع چه به و ديکن  مي فکر چه شما دانند  نمي جوان

  .دييبگو را تانهاي يبند جمع از يا خالصه



 

 ۱۷۳ کدام انقالب

 کـه  شـود   مـي  خالصه اشک قطره چند در من هاي  يبند جمع متاسفانه :ج
  .ستا الزم چشم يشستشو يبرا
 نيـ ا. ديـ رو يمـ  »يخرسـند  يهاد «ِتيسا سراغ اديز شما دانم  مي من :س
  !پرسم يم شما از يجد من اما! گذاشته ريتاث تان هيروح در کار
 اما کنم   مي مزاح من! ست يجد از تر يجد اريبس باشد طنز اگر طنز :ج

 بـا . گـذارد   نمـي  طنـز  بـه  زيـ گر جـز  يراهـ  هـم  شـما  سئواالت بودن يجد
 سئوال به متعارف و خودم جلد به گردم  مي باز. چشم يرو به نيا وجود

  .دهم مي جواب شما
 قـصه  دانـم،   مـي  حالـت  نيتـر   محتمـل  را »نيمخملـ  انقـالب  «ديـ گفت کـه  نيا

 ينـ يخم کـه  شيپ سال ستيب حدود ديدان  مي که طور همان! دارد يدراز
 از بعـد  درسـت . کـردم   مـي  يالتيتـشک  کار هنوز من) شد راحل اماِم (مرد

 بـر  بـاً يتقر همـه  و! رفقا و دوستان با ميداشت يعيوس نشست ،»آقا حالارت«
 بــه ميــرژ نيــا و ســت يعطفــ ي نقطــه ينــيخم مــرگ کــه بودنــد بــاور نيــا

 در. دنـد يد  مـي  انـداز   چشم در انقالب عموماً و افتاده يهمپاش از بيسراش
 شيباورهــا از قطعنامــه ميتنظــ و يبنــد جمــع نوشــتن بــه کــس هــر جــهينت

 نيــا در. گذاشــتم يرا بــه و کــردم ميتنظــ يا قطعنامــه مهــ مــن. پرداخــت
 و دانـسته  ناممکن را ياديبن يرييتغ و انقالب امکان) قطعنامه (يبند جمع

 موقـع  همـان . بـودم  کـرده  فورموله ميرژ »استحاله «را، حالت نيتر  محتمل
 ـ خودم جز به ـ هم نفر کي حتا که بود بيعج ميبرا االن ي اندازه به هم
  !!نداد يرا نامهقطع نيا به



 

 راه هاي بيراهه از ۱۷۴

 ؟!ديــکن ارائــه را تــانهاي يبنــد جمــع ديــندار عالقــه نيهمــ يبــرا پــس :س
  )خنده(

 ميدار ونيفراکس نه ميديفهم هم انخودم که بود نيا اش تيخاص يول :ج
 از هـا   وقـت  آن که يليتحل. ميبازگرد) خنده! (ميهست يونيفراکس عضو نه

 جنـبش  و کارگر طبقه تيوضع و ونيسياپوز ،ياقتصاد و ياسيس اوضاع
 اش  نيمهمتـر  و شـده  يراتـ ييتغ خـوش  دسـت  شيب و کم داشتم، ...يا  توده

 نيـ ا بـا . سـت  يصـنف  هـاي   يابيـ  تـشکل  يبـرا  يکـارگر  جنـبش  در تحرک
ــوز وجــود ــم هن ــداز چــشم در ه ــنزد ان ــ امکــان ک،ي ــالب کي ــعم انق  ِقي
ــ. نميــب ينمــ را ياجتمــاع ــ فاقــد  کــهژهيــو هب  و رومنــدين چــپ انيــجر کي

 مـنظم  و رنگارنگ يها»شيهما «ديبخواه تا اما. ميهست شن،رو يا  برنامه
ــرا ــ «اســتحاله يب ــرا. شــود مــي برگــزار »نيمخمل  دعــوت کــارت شــما يب
  فرستند؟ ينم

 اش  فـه يوظ کـال يراد چـپ . کـنم   مـي  تکـرار  را سئوالم دوباره من پس :س
  ست؟يچ
 اول کـال يراد چِپ. ميهست يجد بحران کي دوران در ما حال هر به :ج
ــه از ــدبا هم ــات ي ــار اش توهم ــذارد، راکن ــه بگ ــدو را اش برنام ــد نيت . کن

 آگـاه  زحمتکشاِن و کارگران يسازمانده وبه کند روشن را اش  نيمخاطب
 و کـار  زانيـ م به يبستگ شود،  مي چه انقالب اين ي جهينت كه نيا. بپردازد
 انقالب هر در يميعظ ليپتانس رايز .دارد خواه يترق و آگاه عناصر تالش

 در که مينکن فراموش. دارد وجود يبورژوائ يها  نکبت از رفتن فرا يبرا
ــه رانيــا  جــهينت در و احــزاب نبــود آمــار، نبــود ،يدموکراســ نبــود ليــدل ب



 

 ۱۷۵ کدام انقالب

 مرحلـه  «يرو »يبنـد  شـرط  «،يطبقات و ياسيس شاتيگرا و آراء ندانستن
 يانقالبـ  يهـا   ستيـ اليسوس جهت نيهم به. ستين يا  عاقالنه کار »انقالب
 انقـالب  ندهينما را خود که [»رنگارنگ يبورژواها خرده« از واهمه بدون

] کننـد  متقاعـد  شـان »حداقل «يها  برنامه به را مردم خواهند يم و دانند  مي
. پردازنـد  يمـ  نييپـا  در يا  توده يسازمانده و کاليراد يشعارها طرح به

 مـردم،  عيوسـ  يهـا   تـوده  اقبـال  عـدم  ايـ  اقبـال  در شـعارها  سـقم  و صحت
ــ محــک ــا. خــورد يم ــه هــا ني ــوط البت ــه مرب  و انقــالب ي دوره و داخــل ب

 مهــم ي فــهيوظ کيــ نظــرم بـه  خــارج در امــا. ســت ياجتمــاع يانفجارهـا 
 نقـش  آن و. نـدارد  يتـوجه  آن بـه  ونيسياپوز کل که دارد وجود ياسيس

 آلمـان،  ژه،يـ و هبـ  فرانـسه  مثـل  يصـنعت  بـزرگ  يکـشورها  يعمل يبانيپشت
ــ ــغ و سيانگلـ ــور از رهيـ ــراي فقـــط و اســـت، ياســـالم يجمهـ ــافع بـ  منـ

 داننـد   مـي  »بـشر  حقوق «مبشر و مدافع را خود که دول نيا! شان  ياقتصاد
 مرتکـب  کـه  کننـد   مـي  کمـک  يمـ يرژ دوام به ماًيمستق يشانها  يبانيپشت با

 کـه  يکـسان  يبشر ضد اقدام نيا مداوم افشاء! است تيبشر هيعل تيجنا
 و ونيسياپوز کل عاجِل ي فهيوظ دانند،  مي بشر »حقوق «نيمدافع را خود

  !است يانقالب يها ستياليسوس ژهيو هب
  ؟يانقالب يها ستياليسوس ژهيو هب چرا :س
 کـشورها  نيا که هستند توهم نيا دچار اکثراً گر،يد يها  بخش چون :ج
ــد اطــالع ياســالم يجمهــور کارانــه تيــجنا عملکــرد و تيــماه از . ندارن

 يوقتـ  البد و. است تيواقع نيا از ها آن کردن مطلع ونيسياپوز ي فهيوظ
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 کـرد،  خبر با ياسالم يجمهور عملکرد و تيماه از را شانيا ونيسياپوز
  ؟...!و رنديگ مي رشييتغ به ميتصم ها آن

 جلــب و ايــدن يعمــوم افکــار جيبــس يبــرا يغــاتيتبل کــار نيمــوثرتر نيــا
  .است يبشر ضد ميرژ نيا يسرنگون خواست از آنان يبانيپشت
 مشخـصاً  و اعـدام  حکـمِ  مـورد  در شـما . باشـد  سـئوالم  نيآخر ديشا :س
 فکــر چــه انــد شــده ياســيس تيــجنا و قتــل مرتکــب کــه يکــاران يــتجنا
ــي ــکن م ــرض د؟ي ــکن ف ــ دي ــردا نيهم ــالب ف ــده انق ــردم و ش ــصاص «م  »ق

 در شما. اند  افتاده کاران تيجنا و ها  يبدبخت نيمسبب جان به و خواهند يم
  د؟ييگو مي چه يروز نينچ
 در ستيـ با يمـ  کـاران  تيـ جنا همـه . مخـالفم  داماع حکم با اصوالً من :ج

 و شـوند  محاکمـه  ــ  يريتـسخ  نـه  هـم  آن ـ مدافع ليوک با و يعلن دادگاه
 کـه  اسـت  نيـ ا ها آن به ام  هيتوص. شود اعدام هي محکوم يکس ستيبا ينم

 نيـ ا اسـت  بهتـر  بـود،  خواهـد  آشـفته  و شـلوغ  اوضـاع  وقـت  آن در چون
  .باشند خود وکيِل خابانت فکر به اکنون هم از کاران يتجنا
  )خنده( د؟يدار هايي يکينزد نيمخمل انقالِب با هم شما پس :س
 يزير  خون و خشونت از که يزيپره خاطر به نيمخمل انقالب ظاهراً :ج
 کـامالً  اش  جنبه نيا با من. شود  مي گفته »نيمخمل «دهد،  مي نشان خود از

 شهيــر بــه دســت کــه اســت نيــا »نيمخملــ انقــالب «ِاشــکال يولــ مــوافقم
. اسـت  ياديـ بن يدگرگـون  کيـ  به ازمندين ما ي جامعه که آن حال. برد ينم
 انقـالب  «کيـ  در. اسـت  شـده  يسپر »قهرمان و خيش و شاه «دوران گريد



 

 ۱۷۷ کدام انقالب

ــرا هــم »نيمخملــ ــ از يبــرا هــم و مــردم قيــتحم يب  اطالعــات بــردن نيب
 از را يمـشت  و کننـد   مي ستين به سر را ييها  مهره ميرژ يجنائ و ياسيس

 قهرمـان  «و »يناج «،»رهبر «شوند  مي و ورندآ  يم صحنه به نيآست و انزند
 .اند داده پرواز را اش نمونه کي ديکن نگاه! نو از يروز نو از روز. »يمل

  ۹۷  شمارهآرش 
 

  





 

 ۱۷۹  هاشمي عباس با خاني قليچ پرويز گوي و گفت

  هاشمي عباس با خاني پرويز قليچ گوي و فتگ

 

 ي  هنوشت »خواه  آرمان انيشورش «نام به يکتاب راًياخ دياند  مي که طور همان
. اسـت  شده منتشر تهران در ققنوس انتشارات توسط بهروز، اريماز يآقا

 يسيـ انگل زبـان  بـه  کـه  اوسـت  يدانشگاه »نامه انيپا «واقع در کتاب نيا
 آن ران،يـ ا تـوده  حـزب  معـروف  عضو »يپرتو يمهد «يآقا و شده نوشته

 ييفدا هاي  چريک سازمان «يميقد ياعضا از شما. است کرده ترجمه را
 عبــاس «نــام بــه شــما از جــا چنــد کتــاب نيــا در و ديهــست »رانيــا خلــق
 ياهـ   همانـد  يبـاق  از يکـ ي عنـوان  بـه  را شـما . اسـت  شده برده نام »يهاشم
 صـحرا  تـرکمن  مـسئول  نيچن هم و ۵۵ سال ضربات از بعد تهران، شاخه

 را خــودم ســواالت کــه نيــا از قبــل. اســت کــرده يمعرفــ اول، ي هدور در
! بپرسـم  شده مطرح کتاب در که يمنابع و ها  ليتحل و اطالعات ي  هدربار

 ست؟يچ کتاب ي هدربار شما يکل نظر

 کتـاب،  نيـ ا م،يبگـو  يکلـ  و خالصـه  يلـ يخ بخـواهم  اگر :يهاشم عباس
 چرا. باشد يخوب کتاب خودش نوع در وانستت  مي که ست يناقص کتاب

 يها  ننقصا. ستين مکتوب هنوز ما کشور ياسيس خيتار از دوره نيا که
 و يقـ يتحق متاسفانه كه است اين است، مهمتر همه از که يکي کتاب، نيا
 نيـ ا گـر يد نقـص . اسـت  جانبدارانه يها  ليتحل يحاو و ستين طرفانه يب

 سند عنوان به ها آن از سندهينو که ست يموثق مهين و ناموثق منابع کتاب
ــا. اســت کــرده اســتفاده ــل ني ــود اغمــاض قاب ــابع اگــر ب  وجــود موثــق من

 .اشتد مين
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 خاطر به ديگفت شما که طور همان سندهينو که داشت توجه ديبا البته :س
 دارد امکـان  کـرده،  اسـتفاده  خـود  قبـول  مـورد  منابع از بودنش، دار جانب

 د؟يبزن مثال را اي هنمون شما

 از ستيـ با يمـ  سـازمان  کيـ  يدرونـ  مـسائل  مـورد  در مـثال  بله، :يهاشم
 نـه  و دشـ   مي دهيپرس ـ ندهست هم دردسترس و ـ اند  هبود مطلع که يکسان
 بـدون  هـم  آن ،انـد   هکـرد  مطرح را دوم دست اطالعات که يکسان از مثال
 ياسـ يس شيگرا اي ياسيس انيجر کي يمعرف يبرا اي! معتبر يسند ارائه

 خود اسناد يرو از نه ند،ک  مي فيتعر را آن گرانيد زبان از شانيا ن،يمع
 !شيگرا اي گروه آن

ــنيبب ــدر دي ــد چق ــر اســت ب ــ رد اگ ــثال يمعرف ــ م ــاقل «کي ــان از »تي  و زب
ــاکثر «جــات نوشــته ــان »تي ــجر هم ــ و شــود اســتفاده اني ــرعکس اي  و! ب
 . دارد وجود کتاب نيا در اشخاص با ينامساو برخورد نيهمچن

 باشد؟ آمده کتاب در هک ديدار يياه هنمون مورد نيدرا ايآ :س

 و ظـرات ن شتريـ ب طـرح  يجا به »توکل «درمورد مثال! بله :يهاشم عباس
 .نـد ک  مي يمعرف »مغز خشک «عنوان به را او – او يمسلک ياسيس يمايس

 ايـ  هـست  »مغـز  خـشک  «شانيـ ا ميوگـ   مـي ن من دينيبب. جا چند در هم آن
 زهـا يچ نيـ ا بـه  ديـ نبا کـه  سندهيـ نو »کيـ آکادم «کـار  کي در يول! ستين

 !توکل فقط چرا. شود پرداخته جنبه نيا به است قرار اگر تازه و بپردازد

 در بـود  يتـ ياقل که ست »يانقالب زمياليسوس شيگرا «يمعرف گريد ي  همونن
 سـال  ضـربات  دنبـال  بـه  انيجر نيا. داشتم تعلق آن به من خود و تياقل
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ــن ۶۱ و ۶۰ ــه و داد دســت از را خــود ياصــل يروي ــدل ب  و ياريهوشــ لي
 .ديکش دست يالتيتشک تيفعال ي هادام از تيمسئول احساس

 يمعرفـ  طـور  نيـ ا گـران يد زبـان  از شيگـرا  نيـ ا کتـاب  نيـ ا از ييجا در
! »بـود  هـدف  کي فاقد ابتدا همان از يانقالب زمياليسوس شيگرا«: ودش  مي
 ايـ  و »انـداز  چـشم  و ترازنامـه «از صـفحه  چنـد  شانيا اگر نبود يسخت کار

 ش،يگـرا  نيـ ا خـود  زبـان  از و خواند يم را شيگرا نيا گريد جات  نوشته
ــا و. ادد مــي نــشان را شيمايســ ــبا يمــ انــاتيجر همــه مــورد در ني  ستي

 به. است نشده هم »کاريپ «سازمان مثل جاها يليخ در که دش مي تيرعا
 هـم  ليـ دل نيهمـ  به .ستين يمستند و قيدق کتاب م،يوگ  مي خاطر نيهم

 کـه  کس آن«:نديوگ  مي .است گرفته قرار رانيا در انتشار ي  هاستفاد مورد
 بزنـد  قـت يحق به يتر نيسنگ ي  هلطم واندت  مي د،يوگ  مين را تيواقع ي  ههم
 .»ندک مي انکار اي و جعل را تيواقع که کس آن تا

 مـساله  نيـ ا از يناشـ  ديشـا  ،»توکـل  «بـه  بهـروز  اريماز يآقا برخورد :س
 و اسـت  بـوده  تيـ اقل انيفـدائ  سازمان هواداران از ها  لسا شانيا که است

 دادن نـشان  کـار  بـه  دسـت  و ينيد طلبان اصطالح هواداران از که اکنون
 از شيبـ  را خـود  سـابق  رهبـران  د،يـ با! اسـت  رانيـ ا در چپ يناکام علل

 خـود،  کتـاب  در شانيـ ا شـما،  نظـر  بـه  حـال . دهـد  قرار نقد مورد گرانيد
 چرا؟ و گذاشته شينما به چپ از ييمايس چگونه

 کــه چنــان آن اســت حفــره از پــر کــه چــپ از ييمايســ :يهاشــم عبــاس
 و ميکنـ  خالصـه  را کتـاب  نيـ ا ميواهبخ اگر. ديد آن از يا  چهره ودش  مين

 شکـست  همه و اند  کرده اشتباه همه :ودش  مي نيا ميکن انيب جمله کي در
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 کـه  ياشـکال  م،يرسـ  يمـ  کتـاب  ياصـل  اشـکال  بـه  نجـا يا در و! انـد  هخـورد 
 از مـا  ي  ههم دينيبب. است نفع يذ آن جيترو و نشر در »ياسالم يجمهور«

 آنچه اما. است تيواقع کي نيا و مينک  مي صحبت ماي  هکرد که ياشتباهات
 همـه  ميوگـ   مـي  هـم  مـن ! اسـت  يگريد زيچ ودش  مي جيترو کتاب نيا در

 و ستنديـ ن يکـ ي همه اشتباهات! اشتباه تا ميدار اشتباه اما. ماي  هكرد اشتباه
 تيـ عموم نيـ ا پـس  در ميبگـو  خواهم يم. شوند يبررس ديبا کي به کي

 جيتـرو  نشيـ ب کيـ  ،انـد   هردکـ  اشـتباه  همـه  کـه  نيا و ها  يچپ اشتباه دادن
 بانـه يفر عـوام  »يـي گرا ينـسب  «ينـوع  قيطر از ييزدا استيس آن و ودش  مي

 کـردن  کرخ و ها  مچش يتو دنيپاش خاک يبرا ها  ليتحل نوع نيا است،
 .استه هاراد

 ست؟يچ ياسيس اناتيجر اشتباهات نيا مورد در شما خود نظر :س

 ايـ  و (چـپ  انيـ جر در لمثا عنوان به: ساده يليخ دينيبب :يهاشم عباس
 دو مـا،  ياسـ يس خيتـار  مهـم  مقطـع  کي در) ياسيس ياه  هگرو ي  ههم کال
. آن هيـ عل و لـه  .گرفت شکل »تيحاکم «به نسبت متفاوت اساسا شيگرا

 هـم  مهـم  اصـال . انـد   کـرده  اشـتباه  همـه  مييبگـو  ميوانتـ   مين ما گريد جا نيا
 همـه  مييبگـو  راگ ست يمعن يب نيبنابرا است، بوده چه اتيجزئ که ستين

 يکــي اشـتباهات  و نـدارد  يمعنــ ليـ تحل در يکلـ  اشــتباه. انـد  کـرده  اشـتباه 
 نـد، ک  مـي  ميتنظ يخيتار سند که يکس و پژوهشگر کار ژهيو به و ستندين
 و اختالفـــات حيتوضـــ و کـــشف. ستيـــن يعمـــوم يهـــا تمـــشابه انيـــب

 نيـ ا مهـم  اسـت،  خـورده  شکـست  چپ که ستين نيا مهم. ستها  ييچرا
 .رديگ مي رسد چه که است
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 ديـ با امـا  .اسـت  دهيرسـ  يجينتـا  نيچنـ  به شکست از کتاب نيا متاسفانه
 و بـودن  اشتباه يمعنا به خوردن شکست که است گفته يکس چه ديپرس

 است؟ کردن اشتباه

 بــه يربطــ مــا شکــست ايــ و نبــوده کــار در ياشــتباه ميبگــو خــواهم ينمــ
 اسـت  افتـاده  اتفـاق  اريبس خيتار در ميبگو خواهم يم ندارد؛ ما اشتباهات

 امـا  ردند،ک  مي عمل درست و اند  هديشياند يم درست اريبس که يکسان که
 ياسـ يس مواضـع  محصول يروزيپ و شکست که چرا! اند  هخورد شکست

. ستيـ ن ياسـ يس يهـا   يبنـد  گـروه  يعمـوم  يمـش  يحتـ  و کيدئولوژيا اي
 قـادر  گـاه  که نندک  مي عمل ياريبس يفرهنگ و ياجتماع ،يخيتار عوامل

 هـا،   گـروه  وانـد ت  مـي  »خيتـار  چـرخ  «يعنـ ي بسازد يزيانگ  غم يتراژد تاس
 زبـان  يحتـ  کـه  کنـد  نـابود  و رديـ بگ ريز را ييها  تيشخص اي و اناتيجر
 يمـش  و کيولوژـدئيا ،ياسيس مواضع و اند  بوده زين شيخو عصر يايگو

 و وتريکـامپ  عـصر  در هـست  زيـ ن اش عکس بر البته .اند  هداشت هم يدرست
 و طهـارت  «بـا  کـه  ميباشـ  يکـسان  يروزيـ پ شـاهد  ميوانت  مي مزياولترامدرن
 خـاطر  نيهمـ  به درست و! دارند کار و سر »اجنه «و »استخاره« ،»نجاست

 و عيوقــا چــون و چنــد يروشــنگر در »يخيتــار اســناد «نقــش کــه اســت
 کتـاب  بـه  ديـ د نيا با اگر. است برخودار اريبس تياهم از ها  گروه مواضع

 و مداقـه  نيچنـ  فاقد کتاب نيا مينيب يم ميکن گاهن »خواه آرمان انيشورش«
 در ياريبس اتيواقع کردم اشاره هم قبالً که طور همان البته. ست يتيسند

 !! دارانه جانب هم و است ناقص هم اما شده يگردآور کتاب نيا

 ست؟يچ جانبدارانه نيا از منظورتان :س
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 چـپ  ازنامـه تر از يبنـد   جمع کي سندهينو که است نيا منظورم :يهاشم
 .است کرده فيتال و يآور جمع يبند جمع آن دييتا در را ياسناد و دارد
 يپرتـو  يآقـا  ي  همقدمـ  بـا  ژهيـ و هبـ . اسـت  موفـق  نـسبتاً  کـار  نيـ ا در البته

 .است افتهي انسجام

 منـابع  از کـه  کـرده  يسـع  کتـاب  ياطالعات بخش در تنها نه سندهينو :س
 يهــا ليـ تحل بـه  هــم ليـ تحل بخـش  در ،کنـد  اســتفاده خـودش  نظـر  مـورد 

 يآقـا  که ستين خود يب که گفت ديبا واقع در و است کينزد اش  مترجم
 اريماز يآقا کتاب ي  هترجم با خود، يکُبرا بتيغ از سپ! يپرتو يمهد

 .است کرده اعالم را خود يعلن حضور بهروز

 اشتباهات مورد در کتاب مترجم و سندهينو يبند  جمع مورد در شما نظر
 ست؟يچ نرايا چپ جنبش

 خالصـه  طـور  نيـ ا را آن وانتـ   مـي  امـا  ستين يکي دو هر گرچه :يهاشم
 غلـط،  امالء غلط، خط«! است صفر همه ي  هنمر اند،  کرده اشتباه همه: کرد

 ستين نيا مسئله. است بيغا هم او که »يجزن ژنيب «جز به ،»غلط انشاء
 کيـ  انگـار  کـه  اسـت  نيـ ا اشـکال  انـد،  کـرده  اشـتباه  همـه  شـود  گفتـه  کـه 

. دهيرسـ  انيـ پا بـه  هـم  اشـتباه  با و آغاز اشتباه با که است بوده ييويسنار
 اگـر  ما از بعد نسل ديکن فرض يعني. ابدي ينم ندهيآ به يراه چيه گذشته
 انتخـاب  را اش  ندهيآ راه و اش  هگذشت خيتار از کند يآموز  درس بخواهد

. ستيـ ن نـده يآ و گذشـته  نيبـ  يارتبـاط  و روزنـه  چيهـ  کتاب نيا در کند،
 »يپرتو يمهد «يبند  جمع البته! قبر ته مثل و است کيتار ِکيتار صحنه
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 جنـبش  کـل  يبرا ران،يا چپ يبرا فقط نه ماند يم »فاتحه «کي به بيشتر
 !يجهان چپ

 شده گفته جا آن در که انداخت يانوريک با يا  مصاحبه ادي مرا مقدمه نيا
 را شا متنــدا کـه  کـرد  اضـافه  ديـ با يولـ  »سـت  يواقعـ  نـادم  کيـ  يپرتـو «

 !ست يخواندن شانيا ي مقدمه. ندک مي هم جيترو

 »يپرتو يمهد «يبند جمع به بنا که چپ انيجر نيا ديپرس ديبا يمنته

 داشت »کيتئور ضعف «هم .۱

 يبـ  »کـارگر  ي  هطبقـ  جيبـس  و يسـازمانده  « و »يطبقـات  مبارزه «به هم .۲
 بوده توجه

 بوده »ستينياستال «هم .۳

 بوده دچار »فلسفه فقر «به هم .۴

 گريد يزهايچ اريبس و است بوده »شياند جزم «هم .۵

 !باشد؟ »ستيمارکس «واندت مي چگونه

 کيـ  همـه  «چـپ،  نيـ ا کـه  »يخوب «همه نيا از يريگ  جهينت نيتر سرراست
 در. اسـت  نبـوده  »ستيـ مارکس «چـپ،  نيـ ا مييبگو که است نيا دارد »جا

 آن بـا  وانت  مي که دارد يروشن منطق و است فهم قابل کامالً صورت نيا
 .داشت هم توافق

 ِيفروپاشـ  «از وانت  مي طور هچ نبوده، »ستيمارکس «چپ نيا چه چنان اما
 !کرد؟ صحبت رانيا در زميکسرما »يينها سرانجام «اي و »کامل
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 چـپِ  جنـبش  خيتـار  «از »يبند جمع «و »ليتحل «نيا »ي هيکارپا «که حال
 ژهيو به و سندهينو ايآ ميپرسب ست يمنطق م؛يشناخت را »رانيا يستيمارکس

ــرجم ــا در مت ــار کنکــاش «ني ــه »يخيت ــاتيجر ب ــ ان ــروه اي ــد گ ــا يبن  و ه
 چـه  و يکلـ  طـور  بـه  ينـسب  چه (ينسب طور هب که اند  برنخورده يشاتيگرا
 ):گريد يها شبخ با سهيمقا در ينسب

 اند نداشته »کيتئور ضعف« .۱

 اند داشته توجه» ...طبقه يسازمانده «و »يطبقات مبارزه «به .۲

 اند نبوده »ستينياستال« .۳

 اند نبوده دچار) گرانيد که قدر آن(»فلسفه فقر «به .۴

 اند نبوده »شياند جزم« .۵

ــد، برخــورده اگــر ــا ايــآ نــشده، آن يرو يتــامل چــرا ان ! ســت؟ يســهو ني
. دارد ضـرورت  نـه  و سـت  يدشـوار  کار نه ننديب يم همه چه آن  ييبازنما
ــ کــار ــار محقــق کي ــشان و کــشف و،جــستج خ،يت ــا شيگــرا دادن ن  يه
ــد،يد مــي امــا شــدند مــال لگــد »مکــاره بــازار «نيــدرا کــه ســت يلياصــ  دن

 اهـ   ههمهمـ  آن در ادشـان يفر امـا . ردندک  مي اديفر را قتيحق و دنديفهم يم
 .ستادنديا قتيحق نيا سر بر هم باز يول. دش مي خفه

ــد« ــه بــه »يپرتــو يمه ــالف بــر خــودش، گفت  از «کتــاب ي هسنديــنو خ
ــارچوب ــ يشناســ روش چه ــر يعلم ــه، »فرات ــ رفت ــنو يم ــا نقــش«: سدي  ني

 »ديـ طلب چالش به را انقالب يستيمارکس هينظر) ياسالم انقالب (يروزيپ
 بـه  ياجيـ احت) يطبـر  احسان (»امام خرگاه «به کرديرو يبرا من گمان به
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 يپرتـو  يآقا نداند کس چيه. ستين ها  يباف يتئور و ها  يپرداز جمله نيا
 کــار وانــدت مــي راحــت يلــيخ زور و قــدرت مــسئله کــه نــداد مــي خــوب

. شـوند  بـدل  حکـام  دسـت  افـزار  به و بسازد را طلب فرصت روشنفکران
 بـر  آمدنـد،  يمـ  کـار  يرو کـه  زمان آن حاکم، يمالها که مينکن فراموش

 حـزب  لغـت  فرهنـگ  بـا  حـاال  و ردندک  مي مجادله نجاست و طهارت سر
 بـه . سـت ها  يا  تـوده  شـما  سـر  دولـت  از نيا و نديفرما يم شاتيفرما توده

 يجـا  در مـثالً  ايـ . نـدارد  يربطـ  شاتيـ فرما نيـ ا و انقالب »يشناس هيپو«
 ميـ رژ طومار ان،يگرا اسالم يرهبر به يا  توده جنبش «ميخوان يم يگريد
 نداشـتند  را يتحـول  نيچن انتظار يرانيا يها  تسيمارکس. ديچيپ هم در را
 ؟».برخاستند جنبش نيا با ييارويرو به سرانجام جهينت در و

 کـرد؟  خلـق  جنـبش  شـدند؟  ارويـ رو »اي  هتـود  جنـبش  «کـدام  بـا  ها چپ
 و اهيســ يبانــدها »جنــبش« ديشــا جنــبش؟ کــدام تــرکمن؟ خلــق جنــبش
 يروسر «و دش  مي داده سازمان »انيگرا اسالم يرهبر با «که يداران چماق

 کــه هــم مــورد نيــا در اســت؟ نظــر مــد ردنــد،ک مــي غيــتبل را »يتوســر ايــ
 نيوجـ  را هـرز  يها علف و کردند اهمال ها چپ از يمهم بخش تاسفانهم

 جبـران  بار نيا دوارميام! است؟ بدهکار »چپ «حال هر در ايگو! نکردند
 !کند

 چـپ  يهـا   سـازمان  در زمينياستال که است شده مطرح کتاب نيا در :س
 کـرده  مطـرح  ييفـدا  سازمان مورد در خصوصاً و است بوده مسلط رانيا

 زمينياسـتال  چنـان  هـم  و بـود  زنـده  اشـرف  ديحم قيرف که يزمان تا :است
 مثـل  کـه  رديـ گ  مـي  جـه ينت نيـ ا از و اسـت  بـوده  سـازمان  در غالب هيروح
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 گرفتـه  صـورت  ياسـ يس ـ کيولوژيايد ياه  هيتصف هم درسازمان نياستال
 در شـما  نظـر  د،يـ بود سـازمان  در اشـرف  ديحم ي  هدور در که شما! است
 سازمان درون ياه  هيتصف مورد در و ؟ستيچ بکتا نظر اظهار نيا مورد

 د؟ياند مي چه

 شهيـ ر چـپ  جنـبش  کـل  در و مـا  سـازمان  در البتـه  »زمينياستال« :يهاشم
. اسـت  نبـوده  آن زا يناشـ  الزامـاً  اهـ   هيتـصف  يولـ . دارد هـم  هنـوز  و داشته
 ننـد، ک  مـي  يزنـدگ  اضـطرار  و خفقـان  طيشـرا  در که يکيچر يها  نسازما

 مجبور گاه آن از يناش يتيامن مسائل و ها  تيحدودم ليدل به مبارزه يط
 .وندش مي يياه هيتصف به

 گرفتـه  صـورت  سـازمان  در کـه  يا  هيتصف چند از ياطالعات چه شما :س
 د؟يدار

 کـه  يمنطقـ  همـان  بـا  متاسـفانه  را زهـا يچ نيا و ام  دهيشن تنها من :يهاشم
 کـه  اسـت  بـوده  »پـور  روانينوشـ  «آن مورد کي ند،يوگ  مين اعضاء به گفتم

 مورد کي. داشت دادن لو و انتيخ ي هجنب کامالً ،کردند هم اعالم را آن
 چـرا  ستيـ ن هيتوج قابل من نظر به که کردند اعالم »صف ترک «را گريد

 .سوزاند را اطالعاتش و فرستاد خارج به را او دش مي مثالً که

 نــام بــه يشخــص قــول از ،يشــاه پنجــه عبــداهللا مــورد در کتــاب نيــا :س
ــوده اصــفهان شــاخه مــسئول او کــه: اســت گفتــه ،يمحفــوظ ارضــيعل  و ب

 نفره سه يرهبر و وستند،يپ ـ توده حزب ـ دينو به که يونيانشعاب طرفدار
 نيـ ا در شـما  ،کردنـد  هيتـصف  را او و فراخواندنـد  مـشهد  بـه  را او سازمان

 د؟ييوگ مي چه مورد
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 يقـ يرف دميشـن  ۵۶ سـال  در ،يشـاه   پنجـه  عبداهللا قيرف مورد در :يهاشم
 ياسـ يس شاتيـ گرا ليـ دل به داشته، يشتريب تيمسئول مشهد شاخه در که
 م،يبـود  اصفهان در هم با اتفاقاً که را يشاه پنجه قيرف گر،يد ليدال اي و

 کـه  نيـ ا تـا . اسـت  خـورده  ضـربه  فتنـد گ  مي ها  تمد تا. است کرده هيتصف
 و دمشـ  برآشفته اريبس من و داد من به را خبر نيا) ييغبرا رضا (منصور

 .گذاشت من در يقيعم و يمنف اريبس ريتاث

 بـاً يتقر ام،  کـرده  سـازمان  يميقـد  افراد از که ييجوها و پرس در من :س
 خاطرعـشق  بـه  و »يهاد «توسط هيتصف نيا که اند  کرده مطرح ها آن اکثر

 گرفتـه  صـورت  يمـ يت ي  هخانـ  در رزمـش  هـم  قيـ رف به يشاه پنجه قيرف
 زمـان  آن در ايـ آ. اسـت  نداشـته  ياسـ يس هيتـصف  بـه  يربطـ  اصـالً  و. است

 داشت؟ وجود يانفراد ماتيتصم امکان

 يرفقــا. مينداشــت يمرکــز ي هتــيکم مــا ۵۵ ســال از بعــد ديــنيبب :يهاشــم
 را التيتـشک  کل تيمسئول عمالً بودند، نخورده ضربه که مشهد ي  هشاخ

. خوردنـد  ضـربه  گريد قيرف چند هم ۵۶ سال در تازه و گرفتند عهده به
ــش عــضو ســه از ياصــل وعــض دو کــه ــي! شــدند کــشته نيجان ــرف يعن  قي

 از ينـسب  طـور  بـه  کـه ) نيميسـ  (زاده ژنيب صبا قيرف و) ميرح (يفرجود
 صــبا، و تــر کيـ تئور ـــ ياسـ يس ميرحــ. داشــتند يشتريـ ب ييتوانــا نيريسـا 

. »تيـ مرکز «شـدند  منصور و ديمج و يهاد ها آن زا بعد. بود تر  يالتيتشک
 .اندد مي د،يبپرس ديمج از
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 است، بهروز اريماز يآقا ياطالعات منبع که يمحفوظ يآقا مورد در :س
 و دارد؟ صحت نيا ايآ! ديا  بوده سازمان به او معرف شما ايگو که دميشن
 است؟ بوده يسال چه در

 از ۵۶ سـال  در کـه  بـود  سـازمان  طرفـداران  از يمحفـوظ  يآقـا  :يهاشم
 قاسم «را او رارق و گرفت تماس سازمان با يشاه پنجه ي  هخانواد قيطر
 طرفــداران «نــام بــه کــه بــود نفــره ســه محفــل کيــ .داد مــن بــه »يادتيســ

 در انقالب تا شانيا. ردندک  مي ريتکث باز را سازمان ياه  هياعالم »سازمان
 تمـاس  او بـا  هـم  مـن  و ردنـد ک  مي تيفعال سازمان طرفدار و محفل همان
 و مطالعـه  اهل دمآ. ادمد  مي قرار ارشياخت در را سازمان اتيادب و داشتم

 پـس  ي  هدور بـه  مربـوط  شانيا اطالعات. بود قيتحق و کتاب به عالقمند
ــا از کــه اســت انقــالب از ــا دهيشــن آن و ني ــا د،ي  ياصــل ياعــضا از شاني
 در مطالعـه  و قيـ تحق کـار  بـه  اکنـون  و بـود  »يانقالبـ  زمياليسوسـ  شيگرا«

 .است مشغول دورتر ياه هگذشت

 رايـ ز د،يفتگ  مي شتريب آن علل و اه  هيتصف مورد در که داشتم دوست :س
 نفـوذ  خـاطر  بـه  هـا   يچپـ  نيـ ا ايـ گو کـه  شـده  مطرح اي  هگون به کتاب در

 و بودنـد  کـش  آدم و کتـاتور يد نياستال مثل پودشان، و تار در زمينياستال
 .ردندک مي ترور زين را خود رزم هم يرفقا

 وجـود  سـازمان  درون يمختلف شاتيگرا گذشته در که دياند   مي :يهاشم
 الزامـاً  کـردم  اشـاره  قـبالً  که طور همان ها؟»هيتصف «مسئله نيا يول داشت

 و طيشـرا  محـصول  خـودش  »زمينياسـتال «. ستين »يستينياستال «عمل کي
 آن اسـاس . ودشـ   مي دايپ وفور به هم ما مملکت در ها آن که ست يعوامل
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 بـدل  »يخـون  «يعنـصر  بـه  مـا  در که ست يپدرساالر و ياستبدادزدگ هم
 نگـاه  هياتفاق عيوقا به د،يکن نگاه يکل طور به ها  مآد روابط به. است شده

 .نـدارد  يربطـ  نياستال به. دارد يدراز ياه  هشير ما در خشونت اين ديکن
 جوامـع  در هـا   نقر يط که ست يکثافات نيهم از يترجمان هم »زمينياستال«

 الدنبـ  اگـر  مـا  مملکـت  در اتفاقـاً . شده منتقل نسل پشت نسل ،ياستبداد
 زيـ چ هـر  از شيبـ  ديـ با ميردگـ   مـي  ينيع طيشرا جز به يگريد يها  تعل
 و »زيـ عز اسـالم  «نيـ ا. ميبـشناس  را آن ي»عهيشـ  «نوع هم آن و را »اسالم«

 !اند بسته پشت از را نياستال و زمينياستال دست ها يالله حزب

 يمهمـ  اشـتراک  وجـه  ميناسـ ش  مي ما که ي»اسالم «و »زمينياستال «نيب البته
 خـاطر  بـه  را يتيجنـا  هـر  ارتکـاب  که ست يزمياوليماک آن و دارد وجود
 بـا  مقـدس  اهـداف  «کـه  بود آن بر مارکس. اندد  مي مجاز) مقدس( اهداف

 هيتـصف  کـه ( کـشتن  امـا  »زيعز اسالم «در. »نديآ يم دست هب مقدس ليوسا
 جــامع عــالم «يفتــوا بــه منــوط انجــامش فقــط). اســت آن از يشــکل هــم

 .بدهد صيتشخ گونه هچ را) قوا توازن (طيشرا که است »طيالشرا

 اي  هسـوژ  وانـد ت  مـي  هـم  کـشتن  ي  همسئل نيا که ميوگ  مي نيا يبرا را نيا
 هـا  يچپ «نديوگ مي فردا. »اند  کرده اشتباه همه «که »اشتباه «همان مثل باشد

 همـه  «و انـد   کـرده  اشتباه همه که حاال پس »شندک  مي همه «،»اند  هکشت هم
 زرد سـگ «! اسـت؟  انيـ م در ييدعـوا  و اخـتالف  چـه  پس ،»شندک  مي هم

 ردنـد ک  مـي  همـان  دنديرسـ  يم قدرت به اگر هم ها نيا«. »است شغال برادر
. گفتم که ستها  مچش به دنيپاش خاک همان نيا و »کردند ها  ياسالم که
 بـه  و اسـت  محکـوم  انسان کشتن ها  تسيمارکس نزد که باورم نيا بر من
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 در. ودش  مي محسوب شان يفور الباتمط از اعدام حکم لغو خاطر نيهم
 ليتبـد  »ضهيـ فر «کيـ  بـه  يدرمقاطع و است اصل کشتن اما »زيعز اسالم«

 »!ودش مي

! ديهـست  ۵۵ ضربات از پس تهران شاخه ياه  هماند يباق از يکي شما :س
 د؟يوسـت يپ سازمان به چگونه که نيا و خودتان مورد در است ممکن اگر

 يکــسان چــه موقــع آن در و د؟بــو ســازمان بــه شــما معــرف يکــس چــه و
 از بعـد  و ديـ بود کجـا  شـما  ۵۵ سـال  ضربات در و بودند سازمان مسئول
 د؟يکرد چه ضربات

 سـال  در که است پور حسن يمصطف قيرف سازمان به من معرف :يهاشم
 نيــا گــرفتم تمــاس ســازمان بــا او قيــطر از زنــدان از يآزاد از پــس ۵۱

 قيـ رف بـا  يکـار  ليـ دل بـه  »نمغـا  آباد پارس «در ۵۲ سال. شد قطع تماس
 سال دو يکي. شد ارتباطم وصل باعث خود که شدم آشنا يارمغان بهروز

 نـسترن  قيـ رف مـن  نيمـسئول . شـدم  يمخفـ  بعـد  و بودم يعلن مهين و يعلن
 مـه ين يعلنـ  دوران در سـازمان  يبـرا . انـد   بـوده  نـواز  حـق  نيحس و آقا  آل
 اشـرف  ديـ حم قيـ رف ام  هرابطـ  و ردمکـ   مـي  کار »صنعت و کشت «در يعلن
 نـواز   حـق  نيحـس  قيـ رف بـه . انـم د  مـي  را او تيهو من که انستد  مين. بود

! د؟يآ يم »يعلن«قرار سر »اشرف ديحم قيرف «چرا که کردم انتقاد مسئولم
 شـد،  عـوض  رابطـه  کـه  بعـد  اسـت  »اشـرف  ديحم «او که رفتيپذ ينم اول

 از مدائـ  و مينـ ک  مـي  چـک  را هـا  قـرار  مـا . ندارد ياشکال گفته قيرف گفت
 و ســاز دســت يهــا نارنجــک مــن قرارهــا نيــا در! ميخبــر بــا تــو ســالمت
 يادتيسـ  قاسـم  و مـن . ادمد  مـي  ليتحو قيرف به را سازمان چاپ جزوات
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 ما ماندن يباق البته و ميماند يباق تهران ي  هشاخ از که ميهست يعضو دو
 .است بوده يشانس اريبس

 از را عيوقـا  ميوانتـ   مـي  امروز ما و ديا  مانده زنده شما که خوشبختانه :س
 د؟يا مانده زنده يشانس که ديکرد مطرح چرا يول. ميبشنو شما زبان

 يکارگر بخش در من دوره آن در که  اين يبرا ميوگ  مي يشانس :يهاشم
 يلـ يخ داشـت  بخـش  نيـ ا کـه  يتـ ياهم خـاطر  بـه  و ردمک  مي کار سازمان
 .ها بخش ريسا از بود مستقل باًيتقر و ميداشت يديشد يتيامن مقررات

 بود؟ چگونه دييوگ مي که يده سازمان نيا :س

ــا يندهاســازم :يهاشــم  يواحــدها در اســتقرار تيمــسئول کــه بخــش ني
 عهـده  بـه  را نـه يزم نيـ ا در کار تجربه و اطالعات يآور  جمع و يکارگر
 از ردندک  مي کار بخش نيا در که ييرفقا و بود رمتمرکزيغ اريبس داشت

 بـا  ماًيمـستق  شان ارتباط و ردندک  مي يزندگ يتک و دندش  مي خارج ها ميت
 تيـ رعا داًيـ اک را يتـ يامن مقررات که بود يمرکز ي  هتيکم ياعضا از يکي

 کـار  يآذر راه سـه  در بـزرگ  کارخانـه  کي در مقطع آن در من. ردک  مي
 ديـ حم قيـ رف بـا  ريـ ت ۷ روز امـا . داشتم ياتاق هم يحوال همان و ردمک  مي

 بـرد  يمـ  يجنـوب  مهرآباد ي  هخان به هم مرا ستيبا يم و داشتم قرار اشرف
 "جمعيـت  تـراكم " ايـن  البتـه  :بعدالتحرير( !نبرد ت،يجمع تراکم خاطر به و

 اشـرف  حميـد  ديدِن كه بود اين واقعيت كه چرا ندك  مين روشن را يچيز
 به پول اي  هبست دادن و نداشت را اش يهميشگ يسرد خون كه يحالت در

 كـرده  حـس  يمـشكوك  عاليـم  رفقـا  كـه  دهـ د  مـي  نشان دوان يامير بهزاد
 مـورد  در) داشتم ياحساس چنين قرار همين سر در هم من خود و بودند
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ــ او ميبگــو ديــبا هــم يادتيســ قاســم  در کــه چــرا بــود »زنــده ديشــه «کي
 سيپلـ  و يسـاواک  يتعـداد  و قيـ رف چنـد  کـه  »شـهر  بـا يز خانـه  «يريدرگ

 يکيتـار  و هـا   ياواکسـ  ينظم يب از بود توانسته تصادفاً قيرف. شدند کشته
 سالح خلع را ها يساواک از يکي و کند استفاده نيزم ريز خاک و گرد و

 را او هـم  خـاطر  نيهمـ  به .کند فرار و بردارد را اش يوزي سالح و کرده
 .ميردک مي صدا »يوزي ديحم«

 مرکز تصرف انيجر در يادتيس قاسم قيرف شدن کشته از شما ايگو :س
 د؟يدار اطالع نقالبا اول روز در تهران ويراد

 قاسـم  «اسـت  شـده  گفتـه ) شـمار  گـاه  بخش (کتاب نيا در اتفاقاً :يهاشم
 بـه  تهـران  در را ويـ راد ياصـل  ستگاهيـ ا ردک  مي يسع که يحال در يادتيس

 ويـ راد اتيـ عمل در قاسـم  قيـ رف کـه  يحال در ،»شد کشته آورد در تصرف
 نظـام،  ،يتاديسـ  قاسـم  «از مرکـب  ميبـود  نفـره  چهـار  پياک کي. نبود تنها
! بــرود؟ اتيــعمل بــه ييتنهــا کيــچر کيــ ودشــ مــي مگــر. »مــن و يهــاد

 هــم مهــم کــه نــشده ذکــر عيوقــا از ياريبــس شــمار گــاه نيــا در متاســفانه
 گرفتـه  انجـام  ينظام حکومت ي  هدور در که ياتيعمل سلسله مثل اند  بوده

 !ريالغ و

 کـه  ـ كرده صحرا ترکمن عيوقا به يکوتاه اريبس ي اشاره کتاب نيا :س
ــ ا از بعـد  يروزهـا  عيوقـا  نيتـر  مهـم  از يکي واقع در  بـه  و ــ  اسـت  قالبن

 ليتحم صحرا ترکمن مردم بر جنگ دو يط ميرژ که ياتيجنا از يسادگ
 کــه دايــ هبــود آنجــا در ســازمان مــسئول نياولــ شــما. اســت گذشــته کــرده
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 نيـ ا مـورد  در اسـت  ممکـن  صحرا، ترکمن جنگ نياول با. است مصادف
 د؟يبده حيتوض کرد، فايا آن در سازمان هک ينقش و جنگ

 در دارد، وجـود  شـمار  گاه در ياشتباه باز گر،يزديچ ازهر قبل( :يهاشم
 اعــالم نيفــرورد ۱۰ تــا ۸ از را آن کــه اول جنــگ خيتــار و طــول مــورد
 اسـت  جالـب  و اسـت  بـوده  نيفرورد ۱۳ تا ۵ از که يحال در است کرده

!) صـحرا  تـرکمن  بـس  آتـش  نيفرورد ۱۳ سدينو يم تر نييپا سطر دو که
 دوره آن در کـه  يمـسائل  و ميعظـ  ي  هتجربـ  آن وانتـ   مـي  يدشوار به البته
 روزش هـر  «روزهـا  آن که چرا کرد فيتعر اختصار به را گذشت يانقالب

 .بود »ها لسا

 خلـق  شگامانيپ که ترکمن يرفقا. شکفت بهمن انقالب با صحرا ترکمن
 مـا  با را خودشان مسائل و فتندگر تماس سازمان با عاًيسر بودند ترکمن

 ي هتــيکم عــضو بعــداً (انيديــحم ينقــ و مــن ســازمان. گذاشــتند انيــم در
 کـه  فرسـتاد  منطقه به مازندران استان تيمسئول يبرا را) تياکثر يمرکز
 شـهر  بـه  شتريـ ب شانيـ ا و بـودم  صـحرا  تـرکمن  و گنبـد  مـسئول  مـن  عمالً
 .پرداخت يم رهيغ و يسار

 و داشـتند  دوست خود گوش و چشم مثل را مانساز که آن با ها  نترکم
 از شيپـ  حـال  نيعـ  در انستند،د  مي ييفدا هوادار را خودشان همه باًيتقر
 يبخش و بودند کرده شروع خودشان را مالکان ياراض ي  همصادر کار ما
 را هـا  آن که يمعن نيا به. بود اه  همصادر نيا »حيتصح «واقع در ما کار از
 شـوراها  و ميردک مي منع ،يمالک خرده و کوچک يها  نيزم ي  همصادر از
. رفـت  يمـ  شيپ باد و برق مثل که بود يروند نيا و ميادد  مي سازمان را
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 کيـ  در ما نيهم يبرا. رفتگ  مي شکل شورا اه  هد که بود ييروزها مثالً
ــيخ ي هدور ــاه يل ــاهد کوت ــ ش ــود اي همنطق ــه ميب ــاً ک ــز تمام ــش ري  پوش

 يمرکـز  سـتاد  «بـا  اي  هزنـد  طـور  هبـ  شـوراها  نيـ ا و بـود  يواقعـ  يشوراها
 و بودنـد  وصـل  بـود  يهمـاهنگ  ي  هتيکم کي که »صحرا ترکمن يشوراها

ــا را شــان مــشکالت و ليمــسا تمــام ــم در »ســتاد «ب  در. ذاشــتندگ مــي اني
 کـرده  وحـشت  ميـ رژ نيهمـ  يبرا. بود يمحل »دولت «کي »ستاد «قتيحق
 بـا  همـراه  زهيمکـان  و زيـ خ حاصـل  يهـا   نيزمـ  يعني زيچ همه که چرا. بود
 نيچنـ  دادن دسـت  از خطر بر عالوه و بود شده مصادره امکانات، ي  ههم

 لـذا . داشـت  وجـود  زيـ ن کشور نقاط ريسا به آن تيسرا خطر ،يمهم منبع
 اسـتان  از يحتـ  هـم  ينـ يزم يرويـ ن منطقـه،  کل پاسداران ليگس بر عالوه

 تيـ حاکم يعنـ ي »دولـت « نيـ ا تـا  بـود  فرسـتاده  منطقـه  به رهيغ و خراسان
 کرد حمله ما نگيمت به که يروز يحت. کند سرکوب را منطقه يشوراها

 البتـه  کـه  شکـست  را يصـوت  واريـ د بـار  سـه  ييهـوا  يرويـ ن يها  مفانتو با
 هـر  يبـرا  مـا  دسـت  و اسـت  دشـت  نجـا يا کـه  کنـد  يادآوري خواست يم

 .ميآور يم هم ييهوا يروين و است باز يکار

 و اننـد د  مـي ن درسـت  مقطع نآ در را سازمان استيس ها  يليخ امروز :س
 بـوده  زود انقـالب  از برآمـده  ارتجـاع  بـا  ييايـ رو يبـرا  کـه  هـستند  معتقد
 در را سـازمان  اسـت يس مجمـوع  در ايـ آ د؟يـ دار يابيـ ارز چـه  شما. است
 نه؟ اي! دياند مي درست منطقه

 ما نظرم به. است افتاده اتفاق انقالب کي که مينکن فراموش اگر :يهاشم
 کـه  يمعنـ  نيا به. ميگرفت شيپ در منطقه در يدرست استيس يکل طور به
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ــا ــپره ب ــدرگ از زي ــه يري ــار ب ــتبل ک ــرو و غي ــوراها يســازمانده و جيت  ش
 را خودمـان  و ميديـ د  مـي  يواقعـ  را انـداز   چـشم  مجموع در و ميپرداخت يم

 يسراسـر  اسـت، يس نيـ ا يشـکنندگ  علت منتها. ميردک  مي آماده آن يبرا
 ميبـــود هـــا نتـــرکم و کُردهـــا ثـــلم جـــا همـــه در اگـــر. بـــود آن نـــشدن

 .نبود نيا مان سرنوشت

 يواقعـ  انـدازه  چـه  تـا  نيـ ا ،يريـ درگ از زيـ پره ديـ نک  مـي  مطـرح  شما :س
 تـدارک  در تيـ حاکم که بود روشن همه يبرا باًيتقر که يحال در است؟
 !است؟ سرکوب و حمله

 يولـ  را خودمـان  کـار  هم ما ردک  مي را خودش کار ديبا او البته :يهاشم
 يواقعـ  صـد  در صـد  ود،شـ   مي مربوط من تيمسئول حوزه به که جا نآ تا

 گنبـد  بـه  »ايعل تاتار «يشوراها نشست از که بار آن چه من دينيبب. است
 از بعـد  کـه  موقع آن چه و شدم، مواجه پاسداران ستيا با و شتمگ  مي بر

 بـه  مهيسراسـ  مـردم  »فـروش  گاريسـ  پسر «شدن کشتن از پس ـ يسخنران
 جنگ که يوقت چه و شدند پاسداران قمع و قلع خواهان و ختندير ستاد

 اسـت يس مـدافع  جـا  همـه  در! ميشـد  محاصره ستاد در و کردند شروع را
ــپره ــودم يريــدرگ و جنــگ از زي ــرو غ،يکــارتبل از يا لحظــه امــا .ب  و جيت

 البتـه . نکـردم  غيـ در المقـدور  يحتـ  هـا،  آن حيتـسل  البتـه  و شـوراها  ليتشک
 کـه  اسـت  نيـ ا آن و کـنم  مطرح ديبا که دارم خودم به يانتقاد جا نيهم
 و يدقتـ  يبـ  دچـار  »صحرا ترکمن يشوراها يمرکز ستاد «نام انتخاب در

 مـا  حتـا  مـن  مـان گ بـه . بـود  زيـ آم  کيـ تحر نـام  نيـ ا کـه  چـرا . شدم اشتباه
 خلـق  يفرهنگـ  کـانون  «همـان  پوشـش  در را مـان يها  تيـ فعال ميوانستت  مي
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. ميبـده  ادامـه  شتريـ ب را کارمان و ميببر شيپ آن مشابه يزيچ اي »ترکمن
 چـون . افتـاد  يم اتفاق الخرهاب و بود ريناپذ  اجتناب جنگ و يريدرگ البته

 !بود خطرناک ما کار يمحتوا

 تاتـار  «در شـوراها  ي جلـسه  از برگـشتن  هنگام دکهيکرد مطرح شما :س
 اصـالً،  کردند؟ ريدستگ را شما ايآ! ديشد مواجه پاسدارها ستيا با »ايعل

 ست؟يچ ستاد، ي محاصره و گارفروشيس پسر شدن کشته انيجر

ــد :يهاشــم ــ از کــه يحــال در اول، جنــگ از قبــل روز چن  اجــالس کي
 يبازرسـ  مـورد  شـهر  ي دروازه دم شتم،گـ   مـي بر شـهر  بـه  منطقه يشوراها

 آزاد اش  نيماشـ  بـا ) بـود  يپزشـك  كـه  (مـرا  همـراه . گـرفتم  قـرار  پاسداران
 آتـش  مـا  يسـو  بـه  اي  هعـد  طـرف  از زمـان  هـم . بـرود  شهر به که کردند

 سـوار . پاسـداران  پيـ ج و ماندم من. کردند فرار پاسداران همه گشودند،
. ميرفتـ  تـه يکم به و کردم سوار را خودشان. دادند ستيا شدم، شان  پيج
 محال کيچر کي سالح عخل گفتم دارند، نگه را ما   مسلسل خواستند يم

 فـت گ  مـي  تـه يکم .بـود  بشـ  ياه  همين. گرفتند تماس »امام تهيکم «با. است
 ،جيتـرو  و غيـ تبل بـا . ميبپرسـ  نيمـسئول  از فردا تا دينگهدار را اش  مسلسل

 با و کردند يعذرخواه الخرهاب) نارنجک و انوريس با مانور يعني (ديتهد
 رسـاندند  صـحرا  تـرکمن  يشـوراها  يمرکز ستاد به مرا خودشان نيماش
 قـرار  رفقـا  يبازرسـ  ردمـو  کـه  بـود  ها آن  نيماش باز ستاد يحوال در البته
 !رفتگ مي

 اصـابت  مـورد  ي»گارفروشيسـ  پـسر  «کـه  جنگ از قبل روز گر،يد مورد
 بـه  مهيسراسـ  و شـده  برآشـفته  هـا   تـرکمن . گرفـت  قـرار  پاسداران ي گلوله
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 ،يصـحبت  يطـ  مـن ! شـدند  پاسـداران  يمـال  گـوش  خواهـان  و ختهير ستاد
 مـا «: بـود  نيـ ا ما  صـحبت  محـور  و کـردم  غيتبل را جنگ از زيپره استيس
 کــرده نيــيتع را اش زمــان و محــل فيـ حر کــه ميفتــيب يجنگــ دام هبــ ديـ نبا

 م،يشـد  محاصـره  ستاد در ما که بود طور نيا هم، جنگ مورد در. »است
 بـا  مـا  و کردنـد  محاصره را ستاد معروف، نگيميت زدن برهم از بعد يعني

 نه يابر نگيمت نيا که کنم يورآادي. (مينشد ريدرگ م،يبود مسلح که  اين
 )بود يجمهور بودن ياسالم به گفتن

 مـورد  در امکـان  صـورت  در شد؟ شروع جنگ که شد طور هچ پس :س
 !ديده حيتوض شتريب يکم اش يچگونگ و جنگ نيا

 فوراً من. کردند محاصره را ستاد بعد زدند، برهم را نگيمت اول :يهاشم
 عـد ب و برداشـت  را يگوشـ  فاطمـه  قيـ رف کـه  کـردم  تلفـن  تهـران  سـتاد  به

 را را؟سـتاد  رگبـار  يصـدا  ينوشـ   مـي  گفتم. داد نگهدار فرخ به را يگوش
 امـا  من!! ديبده پاسخ هم شما گفت او! ميآتش ريز ما و اند  کرده محاصره

 سـالح  جـز  بـه  ميکـرد  خـارج  ستاد از را ها  سالح ما: کردم را خودم کار
 را ســتاد ســاعت چنــد از پــس. مينــشد ريــدرگ نيبنــابرا. خــودم يشخــص
 و اتوبـوس  سـوار  را نفـر  صـد . ميبـود  نفـر  کيـ  و صـد  مـا . دندکر تصرف

 اي تهيکم به و کردند يشهربان پيج سوار جداگانه مرا و کردند بوس ينيم
 کـه  من سراغ آمدند مقامات بعد. شد شروع جنگ. بردند سابق يشهربان

 فقـط  هـا   نتـرکم  نـد يوگ  مي ؟يهست تو يهاشم عباس! تو دامن به دستمان
 سيرئـ )يقهرمـان  ياقـا  بـا  ديـ بردار بلندگو ايب! نندک مي گوش را تو حرف

ــهربان ــابق يش ــه س ــازه ک ــان ت ــر را او روز هم ــار س ــد آورده ک  از و بودن
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 اريبـس  هـم  خـودش  و دهينپوشـ  هاسـت   مـدت  کـه  بـود  معلوم شيها  لباس
 راه را جنـگ  خودتـان  اوالً گفـتم . ديـ کن اعـالم  بـس  آتش و) بود شانيپر

 يمرکــز ســتاد در مــن اًيــثان. ديــده بــس آتــش هــم خودتــان ديــا انداختــه
. نـد ک  مـي ن گـوش  مـن  حـرف  بـه  يکس نجايا از ام، يهاشم عباس شوراها،

 همـان  از نجـا، يا از نـه  گفـتم  کـن،  اعـالم  بـس  آتـش  و بده هياعالم گفتند،
 کـرده  اعتـراض  اول از. دينرسـ  ييجا به.. .بکنم را کار نيا وانمت  مي ستاد
 ريسـا  بـا  ديـ ببر هـم  مـرا  د،يـ ا آورده نجـا يا بـه  جداگانـه  مـرا  چـرا  کـه  بودم

 نـدگان ينما بـاز  فـردا . کـردم  غـذا  اعتـصاب  و رفتنـد ينپذ شـدگان،  ريدستگ
 هـا   ييرضـا  پـدر  افـراد  نيا انيم در. شد تکرار ويسنار باز و آمدند دولت

 ضـمن  شانيـ ا. بـود  متـاثر  جنـگ  از همـه  از شيبـ  کـه  داشـت  حـضور  زين
 از انيـ جر انهمتاسـف  امـا . ردکـ   مـي  هيـ گر بـس  آتـش  يبـرا  تقاضا و تالش
 و مـذاکره  نـوع  هـر  شـرط  نياول من خود يآزاد و بود شده خارج دست
 .بود شده بس آتش

 يروهـا ين بـا  هـا   تـرکمن  جنـگ  وضع د،يبود زندان در شما که يزمان :س
 بود؟ چگونه يدولت

 يشـهربان  سيرئـ  سـوم  اي دوم، روز مثالً م،يداشت را باال دست ما :يهاشم
 رفقا. بودند کرده من با را معاوضه شنهاديپ و کردند ريدستگ ما يرفقا را

 سيرئ ديپرس و) ميرح حاج (گرفتند تماس يشهربان در يتلفن من با حتا
 !نه گفتم من م؟يکن ول را يشهربان



 

 ۲۰۱  هاشمي عباس با خاني قليچ پرويز گوي و گفت

 بکند، يکار واندت  مين ديد دولت و دنديجنگ سلحشورانه ها  ترکمن کالً و
 از يئتـ يه بـا  دولـت  ئـت يه نيبـ  مـذاکره  روز چند از پس و نشست عقب
 .شد اعالم بس آتش سازمان، طرف

 پادگان به مرا غذا اعتصاب روز سه از پس که ميبگو کردم فراموش من
 مختوم و توماج روز هر باًيتقر. بردند شدگان ريدستگ ريسا شيپ ،ينظام
 .ميردک مي نظر تبادل و آمدند يم من مالقات به ترکمن خلق ندهينما دو

 منطقـه  در هـم  ميـ رژ يديـ کل عوامـل  هکـ  ميبگو هم را نيا ستين بد البته
 يماتيتـصم  آمدنـد،  پادگـان  بـه  مـا  ييشناسـا  يبـرا  حتـا  و داشتند حضور
 را مـا  از يتعداد انتقال، کي در خواهند يم که شدم خبر با من و گرفتند

. کننـد  ستيـ ن بـه  سر را انيرودگر لياسماع ديشه قيرف و من جمله از و
 را مـا  کـه  شـدند  متوسـل  زور يوعنـ  بـه  يحت و ميرفتينپذ را انتقال ما اما

. مينخـورد  تکـان  مـا . ببرند يگريد يجا به و بکنند ييها  بوس ينيم سوار
 ما ضمناً! است ذکر قابل دوست  قيرف محسن حضور عناصر نيا انيم در

 يتعـداد  و افـسر  يتعـداد  پادگـان  همـان  در کـه  ميداشت هم را شانس نيا
 حتـا  و بودنـد  ما مراقب کامالً که ميداشت هوادار پرسنل و سرباز يشتريب
 ييخوانـا  ما استيس با يول کنند سالح خلع را پادگان ردندک  مي شنهاديپ

 .کردم مخالفت آن با خاطر نيهم به. نداشت

 و آمـد  پادگـان  بـه  شهيـ هم از تـر  خنـدان  يا  چهـره  با توماج بس آتش روز
 ،»صـحرا  تـرکمن  يشـوراها  سـتاد  «محـل  بـه  يارتـش  نيماش چند با همراه

 به را واريد يرو شعار چند توماج راه نيب در. ميبرگشت سابق يراستاندا
 را اش  انگـشت  و ديـ خند اش  خنـدان  ي چهـره  همان با باز و داد نشان من



 

 راه هاي بيراهه از ۲۰۲

 چنـد  قاتـل  يهاشـم  عبـاس  «رفـت  نـشانه  شعارها نيا يسو به طنتيش با
 ادشيــ. ديــخند و کــرد نگــاه مــن بــه و »گــردد ديــبا اعــدام پاســدار بــرادر
 .يگرام

 مـا  و ستادنديـ ا هـا   نيماشـ  که بود قدر آن تيجمع ازدهام دهيرسن ستاد به
 کـه  کردنـد  محبـت  و بوسـه  غـرق  مـرا  چنان ترکمن يرفقا و ميشد ادهيپ

 بــهِاالّ  گفــت وانتــ مــين يبــاق«!... ام شــائبه يبــ يصــفا نيــا مــدهوش هنــوز
 .»غمگساران

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 ۲۰۳ گفتگوي سوم منوچهر آذري با عباس هاشمي 

  )ونه روشنفکري؟چگ(سوم منوچهر آذري با عباس هاشمي  گوي و گفت

 گـويي  و گفـت  شـما  بـا  ديگـر  بـار  كـه  هـستم  حـال  خوش :منوچهرآذري
 روشـنفكر  بـر  جـالبي  تـامالت  بـه  قبلـي  گفتگوي در. باشم داشته توانم مي

 در فقـط  بار اين شما با دارم عالقه موافقت صورت در بوديد، كرده اشاره
  چيست؟ شما تأمالت اين ببينم و كنم صحبت روشنفكر مورد

 كـار  ايـن  نظـرم  بـه  اتفاقـاً  و داريد لطف خيلي من به شما :هاشمي عباس 
 و پرسـش  در كـه  ايـد  ديـده  تجربـه  بـه  چـون ،  سـت  هوشمندي سر از شما

 مـورد  در،  اسـت  خـوب  هـم  خيلـي . شـود  يمـ  انيب تر روشن مطلب،  پاسخ
 ايـن  كـه  بگويم فروتنانه خيلي بايد اما  دهم نمي تضميني اش بودن جالب

 مـن  كـه  چـرا ،  باشـد  توانـد  مـي  "عمومي بحث يك ِحطر "تنها من تأمالت
ــط ــه فق ــوانبي ب ــسئله از ج ــه م ــه ام پرداخت ــه ك ــات ب ــات و تجربي  مالحظ

 و پژوهـشي  كـاري  و داشته اهميت خودم براي و است مربوط ام  شخصي
 ! نيست ميداني

 روي شـما  ي ويـژه  تامـل  دليـل  بپرسـم   چيـز  هـر  از  قبل خواستم  مي :س 
 چيست؟ روشنفكر مقوله

 نـوعي  از مـن  تصور شايد اش ترين مهم اما،  هست برايش دليل خيلي :ج 
 فقـط  منظورم! اند زنده كه ست بسياري شدن خنثٰي يا روشنفكران" مرِگ"

 ديگــر اردويــي بــه و انــد كــرده مــرام و انديــشه تــرِك كــه نيــست هــايي آن
 در هـم  روشنفكران عمومي كارايي و الزم تاثيرگذاري فقدان،    اند دلبسته

 كـساني  حتـي  ام  ديـده  كـه  باشد اين در مهم علت يك شايد و. دهبو نظرم



 

 راه هاي بيراهه از ۲۰۴

 دارنـد ،  انـد  داشـته  را مـسائل  فهـم  و بينـي  روشـن  از خـوبي  نسبتاً سطح كه
  .كنند مي كج ديگري طرِف هب را خرسِر يواش يواش

  چرا؟ شما نظر به :س

 هـاي  دريافـت  و هـا  موقعيت) فرهنگي،  طبقاتي( شعوِر نوِع همه از اول :ج
 و خاص طور هب اجتماعي زندگي و كلي طور هب زندگي از است رروشنفك

 نظـري  بـِرش  دشواري بعد. جمع قبال در فردي مسئوليت احساس درِك
 و عــادات و ســنخيت خــاطِر هبــ كــه" موجــود وضــعيت "از اســت عملــي و

 بــا طبقــاتي فرهنگــي تعلقــات از هــايي رشــته و جنــسي هــم نــوعي تربيــت؛
. شـود  مـي  بـرش  ايـن  مـانع  كه آورد مي وجود هب آدمي در موجود وضعيت

 ناكــارايي و پراكنــدگي معنــوي؛ راهبــر و واقعــي جنــبش فقــدان هــم بعــد
 موضـوع  دو كليـات  ايـن  سـواي  امـا ! هست البته هم اپوزيسيون نيروهاي
 مالحظــات يكــي بــوده؛ مهــم مــن عمــومي تــامالت بــستر در هــم خــاص
 نبودشـان  و بـود  ولـي  هـستند  روشـنفكر  كـه  كساني. اطرافم از ام  شخصي
 در مـن  كـه  روشـنفكراني  بـا  مقايـسه  در ويژه هب،  كند نمي عوض را چيزي
 تـشابه  ديـدنِ  چنـين  هـم  و دارم مـي  دوسـت  و شناسـم  مي و ام  ديده گذشته

ــِب ــسياري عجي ــا روشــنفكران از ب ــدها ب ــه ام توجــه جلــب! آخون  وجــه ب
 مـن  مهـم  هاي انگيزه از يكي روشنفكران از بسياري با آخوندها اشتراك

 از بخـشي  و صوري گاهاً تشابهات اين گرچه،  شد تأمالتم باعِث كه بود
 بـا  ارتبـاط  در دو هـر  تشابه به حدودي تا و هم هب شبيه اداهاي و عادات

 و گـرفتم  پـي  كه را مسئله اما،  گردد مي بر نكردن يدي كاِر و فكري كار
 باريـك  خودشـان  هبـ  روشـنفكران  برخـي  و ماليـان  نگـاهِ  در وقتـي  ويژه هب



 

 ۲۰۵ گفتگوي سوم منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 ي ريـشه  دنبال،  دارند شان خويشتن به هم هب شبيه نگاهي كه ديدم و شدم
 هـاي  تفـاوت  و تـشابهات  بـرغم . خورد مي آب كجا از كه گشتم باور اين

 توليـد  و كـار  بـه  نـسبت  شـان  موقعيـت  خـاطرِ  هبـ  دسته دو اين جدي گاهاً
  بــر مبنــي باســتان دوراِن كهــِن ي آمــوزه يــك كــه رســيد نظــرم بــه، مــادي

ــاِن در افالطــون كــه" روشــنفكران -  فيلــسوف "شــدن" اعليحــضرت"  زم
 از بخـــشي و ماليـــان آرزوي چنـــان هـــم، اســـت كـــرده آرزو داري بـــرده

 مـشابه  هـاي  نقش ايفاي به را آنان  آرزو، و ميل اين و. است روشنفكران
 اعليحــضرت نتواننــد كــه چنــدان تــا، واداشــته دولتــي دســتگاه و ديــوان در

 و خطاها و بوده دولتي دستگاه يا و ها تاعليحضر معيِت در الاقل باشند
. كنند هدايت صواب و درست راِه به را مشاراليه و تصحيح را او ايرادات

ــه ــده البت ــان از اي ع ــه اين ــروه ب ــايي گ ــسيون از ه ــم اپوزي ــه ه ــال ك  احتم
 كــه شــوند؛ مــي نزديــك ديــدگاه همــين بــا تقريبــاً دارنــد را گيــري قــدرت
 شـمرده  مغتنم را آن،  رسيد فرا ها ياموق ها شورش هيئت در بخت چه چنان

ــاب و ــته چهــره از نق ــري بــه را خــود، برداش  جــايگزين و رســانده رهب
.  ظـاهر شـوند    فرهمند ناجيبه هيات    يا و. شوند قدرت قدر اعليحضرت

 و (روشـنفكران  و دانـد  مـي  بـالقوه  اعليحـضرتي  را روشـنفكر  كـه  باور اين
 حكـومتي  دسـتگاه  بـر  گـذار تاثير هـاي  مهـره  بـه  را) ماليـان  ها آن از پيش

 خـودش  خـاص  معناي هم خودش زمان در و (نمايد مي تشويق سالطين
 قــدر اعليحــضرت اطرافيــان بــه محــدود) اســت توجيــه قابــل و داشــته را

 هـا  قـرن  چنـان  آموزه اين،  نيست قديم پادشاهان و تزار و سزار و قدرت
 از ياريبس كه شده نقل ها كتاب در وگشته  سينه به سينه و دهن به دهن

ــنفكران ــروز روش ــم را  ام ــويي ه ــد گ ــرده متقاع ــت ك ــه اس ــود در ك  وج



 

 راه هاي بيراهه از ۲۰۶

 يـا  و اسـت  خبـر  بي آن وجود از عالم كه هست اعليحضرتي شانا  مبارك
 " و" بردگـان  "و" رعايـا  "بـا  و كـرده  پيـشه  فروتني،  مصلحت به بنا ايشان
 نـشان  را خـويش  اعليحـضرتي  لـزوم  وقـت  بـه  تا اند گشته محشور" عوام
 .  كنند مطالبه را خويش ي"ويژه حقوق "و  داده

 كجـا  از گفتيـد  كـه " جمع قبال در فرد مسئوليت احساس درك "اين :س
   آيد؟ مي

  آن بـه  راجـع  شـود  مـي  هـم  خيلي و است مهم خيلي هم تان سوال اين :ج
 از"  مـشخص   شـعوري  "و آگـاه  وجـداني  داشتن اش اساس اما زد حرف

، طبقاتي،  اجتماعي كلي مسايِل يزآنال و تحليل در ما مثال! است مجردات
 باشـيم  داشـته  اي جانبه همه آناليزهاي كه كنيم مي تالش خيلي  تاريخي،

 سـازمان  درسـت  را سياسـي  مداخالت مثال بتوانيم ها بغرنج  توضيِح با تا
 تعـصب  و شخـصي  احـساس  بـدون  باشـيم  زبـده  كار اين در اگر و! بدهيم

 خـودش  جـاي  سـر  منطقـي  طور هب را چيز هر و دهيم مي انجام را كارمان
 بـه  توجـه  و عـدالتي  بـي  اي ريـشه  حـل  بـر  مـا  ديـدگاه  اساس و گذاريم مي

 جامعـه  كـردن  دمـوكراتيزه  و اجتماعي مشكالت و اقتصادي هاي انباشت
 يـا  دانـش  انباشـت  نـوعي  عنـوان  هبـ  خودمـان  آنـاليز  مـورد  در ولـي ،  است

... و اريخيتـ  و طبقـاتي ،  اجتمـاعي  نظر از كه داريم توجه كمتر،  تخصص
 آن از بخـشي ! چيـست  محـصول  مـا  وجـود  اصـطالح  هب و ايم آمده كجا از

 كـم  و شود يم مربوط ها گذاشتن الال به يل يل و خانوادگي تربيت به البته
 امـا "! جدابافتـه  "هـستيم  اي تحفـه  كـه  شـده  باورمـان  هـم  خودمان بيش و

 كـه  است اين طرفانه بي و ابژكتيو طبقاتي اجتماعي آناليز يك در حقيقت
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 دو تخـم  "هـستند  قـادر  كـه  نابغـه  و هـوش  بـا  افـراد  و روشـنفكران  عموم
 - پروتيينـــي "انباشـــِت يـــك تجـــسم و محـــصول اكثـــراً، بگذارنـــد" زرده

 عـدالتي  بـي  يـك  طبيعـي  آمـد  پـي  كـال  و "فرهنگي"،  "ژنتيك" ،"فُسفوريك
 كـه  است درست. هستند نامحسوس و پنهان طبقاتي و اجتماعي تاريخي

 توجـه  بايـد  امـا  هـستند  جـذاب  عمـوم  بـراي  نوابـغ  ويـژه  هبـ  و روشنفكران
 هـم  جذبـه  ايـن  چـون  چيـست؟  بـراي  و آمده كجا از جذابيت اين داشت

 تبـديل  و" قـدرت  "نقش از زورمدار غالِب فرهنگ كه تربيتي از تواند مي
 كـه  چـرا . برخيـزد ،  نهـاده  مـا  تربيـت  و ضمير در  كاال و اُبژه به چيز همه

 و اقتــصادي يامــر ســوداگرانه فرهنــگ در هــم عمــومي آگــاهي و دانــش
 و زور حتــي و پــول چــون هــم كــه دارد را امــوال و ثــروت  شــبيه نقــشي
 گونـاگون  شكالاَ  ه  ب توان  اين و! گذاراست تاثير و مند توان كامال اسلحه
 كه كساني تنها من گمان هب. گيرد مي قرار حاكم سيستم اختيار در معموال

 مـورد ) ابژكتيـو  (تعـصب  و داوري پيش بدون و واقعي،  علمي را چيز همه
 داشـته  گـر يد نگـاهي  خودشـان  بـه  تواننـد  مي دهند، مي قرار بررسي و نقد

 احساس "تواند مي،   داشتن خويشتن به نگاهي چنين از من نظر به. باشند
 كه) politique (سياست قبال در ويژه هب و" جمع قبال در فرد مسئوليت

 چنـين  و برخيـزد  باشـد،  بايـد  مـي  يـان آدم جمـع  حقـوق  نگهباِن اساس در
 زبـان  بـه  افالطـون  كـه  را داري بـرده  عـصر  رويـاي  توانـد  نمي روشنفكري

 !  باشد نداشته شرم آن از و پروراند هب سر در آورد

 بـين  هـايي  فـرق  چـه  و چيست روشنفكر از شما خود تعريف! خوب :س
   بينيد؟ مي آخوندها يا و روشنفكران
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ــ :ج ــانمه ب ــدو از گم ــدا ب ــنفكر يِشپي ــواره روش ــاريف هم ــف تع  از مختل
 سـر  بـر  مغازلـه  و تنقيـد   روشـنفكران،  هاي تفاوت  تناسِب به و روشنفكر

 وجـود ) يكديگرنـد  دشـمن  گـاه  و رقيـب  گـاه  كـه  (آنـان  بـينِ  در آن انواِع
 در انـد  بـوده  كـه  نـوعي  هـر  در شانا  قامت و قد به كدام هر و است داشته
 و نقــد مــورد يــا و شــده گــذاري جار ،اجتمــاعي مختلــف هــاي بنــدي گــروه

 روبنـاي  تحكـيم  و توجيه در روشنفكران كه چرا. اند گرفته قرار سرزنش
 مثبـت  تحوالت در كالم يك در و آن تغيير الجرم و تنقيد نيز و،  سياسي

 دليـل  هبـ   ويـژه  هبـ  امـروزه  و. كننـد  مـي  بازي مهمي نقش اجتماعي منفي و
 واقعـا  "نظـم  يگانـه  بـه  رمايهس جهاِن شدنوانمود و مختلف هاي دگرگوني
 جــذب در عمــال داري هســرماي كــه ايــن و، صــحنه در  ممكــن و" موجــود
 جهـــاني سيـــستم در آرمـــان بـــي  روشـــنفكران انـــواِع از عظيمـــي بخـــش

 در را آن انـواعِ  تعريـف  و روشـنفكر  تعريـفِ  بـاز ،  شده موفق كاپيتاليستي
 .اسـت  كـرده  بـدل  مالحظـه  قابـل  ضـرورتي  بـه   گون خاكستري سپهر اين

 خــود حــال هــر هبــ و متفكــرين و بزرگــان رنگارنــگ تعــاريف مــا ي همــه
! ايم شنيده و ديده،  خوانده" كيست و چيست روشنفكر "از را روشنفكران

 ي عـده  ،اي عـده  كـه  رايجـي  امـر  بـرخالف  امـا  ،محترم خود جاي به همه
 نظــرم بــه،  هــستند هــم محــق بــسا اي و داننــد نمــي روشــنفكر را ديگــري

 بـرخالفِ  و شـويم  خـارج  تعـاريف  بـستِ  بـن  ايـن  از اسـت  ربهت رسد؛ مي
 و،  نكنـيم " درجه خلِع" و" لباس خلع "را كسي نظاميان و آخوندها روِش

 باورهـا  و جايگاه به عوض در! نبخشيم آن و اين به هم" مدال و خلعت"
 شــانا هــاي تفــاوت الجــرم و روشــنفكران كــرد عمــل و نقــش و اهــداف و

 گيـرد  سـرخويش  اش عالئق و لياقت فراخوِر هب كس هر گاه آن. بپردازيم
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 امـا . داريـم  روشنفكر انواِع كه بپذيريم ابتدا پس. رفت خواهد خود راه و
 هـم  كـسي  هـر  هبـ  كـه  اسـت  بـديهي ! بـشناسيم  بهتر را انواع اين بايست مي
 تعلـق  و ويژگـي  هـر  رغم هب روشنفكران كه چرا،  گفت روشنفكر توان نمي

 اساسـاً ،  باشـند  چـه  هـر  و دارند هم با كه يكالن و خرد تفاوت و طبقاتي
 بـه  بتواننـد  و بـوده  تحليـل  و تجريـد  قـدرت  و معـين  دانـشي  صاحب بايد

 بـه  و گذارند هب تاثير سياسي اجتماعي حيات و تحول روندهاي بر نوعي
 كننـد؛  ايفـا   نقـش " حقيقـت " و" واقعيـت  "بـين   گـري  ميانجي در  عبارتي؛

 انديـشه،  اهـلِ  انسان دخالت با وميعم كليِت يك در زندگي جريان زيرا
 بـا  روشـنفكران  و اسـت " حقيقـت " و" واقعيـت  "ديالكتيـك  توضيح و بيان

ــده طــرِح ــسيل از عينــي ارزيــابي برمبنــاي اساســاً خــود هــاي اي  و هــا پتان
 بـا  هـم  اي عـده  البتـه . دارنـد  دخالت آن دگرگوني براي واقعيت سنتزهاي

 هـاي  دگـم  يـا  و،  دولتي تگاهدس هاي ايده مبناي بر موجود وضعيِت توجيه
 و دستگاهي (روشنفكر از نوعي هرحال هب) مطلق حقايق خوان هب (مذهبي
 مطلـق  حقـائق  ميـانجي  هـم  هـا  آن كـه  چرا[ آيند مي حساب به) گرا واپس
 اسـت  دليـل  همين هب درست و هستند معيني طبقاتي منافع حقيقت و ديني

 در و آسـمان  در را حقيقـت  كـه  ماليـان  يـا  روشـنفكران  از اي دسته به كه
 و خلقـت  راز و گذشـته  بـه  رجـوع  در شان گري ميانجي و جويند مي ازل
 و گوينـد  مـي  ])واپـسگرا ( مرتجـع  شـود،  مـي  مربـوط  آسمان و دين و خدا

 و اوليـه  روحانيـتِ  كـه  حـالي  در. داننـد  نمـي  هـم  روشنفكر را ها آن الجرم
نــوعي  تــوان مــي را مختلــف ديــانا اوليــه متفكــرين از اي عــده و پيــامبران
 خـويش  پيـدايش  در اديـان  كـه  چـرا  ،دانست خودشان ي زمانه روشنفكر

 تغييـر  مبـشر  شانا  شعارهاي در الاقل و انداختند در" نو طرحي" رو هر هب
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 خـود  تـدريج  هبـ  امـا   بودنـد  انسان وضعيِت بهبود فكر در و بشر رهايي و
" غـرض  نقـض  "و آمدند در قدرت اصحاب خدمت در يا و شدند قدرتي

   .دندكر

   بدهيد؟ توضيح حقيقت و واقعيت از را منظورتان است ممكن :س

 اسـت  آشـكار  و ملمـوس  و هـست  كـه  چـه  آن به" واقعيت "من نظر به :ج
 منتـزع  واقعيـت  از كـه  چـه  آن بـه  و واقعيـت  نِهكُ در" حقيقت "و گويند مي
 گفتـه   سـازد  مـي  را نـويي  واقعيت و گذارد مي تاثير واقعيت بر و گردد مي
 تئوريــِك هــاي منــدي قــانون و ذاتــي و ناپيــدا ي جنبــه منظــورم. شــود مــي

 اهـل  تـأمالت  در ايماژيناسيون صورت هب اوليه شكل در كه است واقعيت
 تجربـه  از بنـدي  جمع صورت هب سپس و شود مي متبادر ذهن به حوزه آن
 افـزوده  واقعيـت  به ذهني عنصري چونان واقعيت بازآفريني در پراتيك و

 بـا  نـدارد  مطلـق  ي جنبه آسماني؛ قيحقا برخالف خاطر همين هب ،شود مي
 اساسـي  ي مقولـه  دو ايـن . اسـت  پـذير  ابطـال  و نسبي و كند مي تغيير زمان
 همين در اتفاقا و بوده ماترياليست و ايدآليست روشنفكران دعواي محل
 بـه  روشـنفكران   تفاوِت،  حقيقت و واقعيت از تبيين در مجادالت و بحث
 و شـده   تعيـين  شـان ا  جايگـاه  الجـرم  و طبقـاتي  و ريخيتـا ،  علمـي  لحاظ

 مـا  بـاور  يـا  تببين و درك به" حقيقت "به ما نگاه منطقاً: شود مي چنان هم
 لـذا ،  اسـت  اُبـژه  و واقعيـت  اساس، و شالوده چون دارد، ربط" واقعيت "از

 گونـه  هچـ  را وجودمـان  و محـيط  و هـستي  يـا " واقعيـت  "كـه  ايـن  بـه  بسته
 را فراشدها و ها بايستن و واقعيت هاي پتانسيل يا" قتحقي"،  كنيم تعريف

 . كنيم مي تعريف سياق همان هب هم
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 جايگـاهي  و نقـش  ايماژيناسيون شما نظر از،   گفتيد ايماژيناسيون از :س
   دارد؟  حقيقت و واقعيت مقوالت در
 او هـاي  ايماژيناسيون نقش از دارد پيشرفت بشر چه هر شايد! بسيار :ج

 ژول "بـا  شـود  مـي  شـروع  غارهـا  در شـكارِ  براي حيوانات شنق از! باشد
 و گيرد مي وجاُ،   ست پروري ايماژيناسيون از جالب ي نمونه يك كه" ورن

 خــود بــي! كنــد مــي پيــدا اي ســابقه بــي مطلقــاً ابعــاد انفورماتيــك انقــالب بــا
 ايماژيناسيون چون" است واقعيت از تر مهم ايماژيناسيون "نگفته »اينشتن«

 بررسـي  بـراي  را بـسياري  احتمـاالت  و گيـرد  مي مايه واقعيت از مستقيماً
 امكـــان  انـــسان بـــه  و گـــذارد مـــي ديـــد معـــرض در واقعيـــت انكـــشاِف

 تـوان  مـي  هـم  كـار  سـرِ  را مـردم  ابـزار  همين با البته. دهد مي سازي تئوري
 و واقعيــت ي رابطــه از صــحبت اصــلي؛ صــحبت بــه گــرديم بــاز .گذاشــت
 محــصوِل را هــستي و جهــان كــه كــسي مــثال، نگــاه نــوع و بــود حقيقــت
 مطمح را الهي دستوراِت اساسا" حقيقت "راه در، داند مي خداوند آفرينش

 علمـي  نگاهي كه كسي و كند مي ترويج و تبليغ را آن و دهد مي قرار نظر
 انـدازي  چـشم  عنـوان  هبـ " حقيقـت  "بـه  ،دارد هـستي  و جهـان  بـه  اُبژكتيو و

 و دادن شـكل  بـه " واقعيـت  "ذهنـي  و نـي عي عوامـل  كـه  نگـرد  مي پايان بي
 در. كنند مي يفا ا نقش خود جاي در كدام هر،  آن انكشاف و مداوم تغييِر
 بـه  و اسـت  متفـاوت  كامال نيز  اش وظيفه و انسان جايگاِه ديدگاه دو اين

 همـين  در را روشـنفكران  اي پايـه  اخـتالف  اصلي و تئوريك منشاء گمانم
 دسـته  دو اساسي تفاوت كه است نقطه همين در زيرا جست؛ بايد مسئله

ــه متفــاوت كــامال روشــنفكران از ــافيزيكي رگــا خــورد؛ مــي چــشم ب  و مت
 توجيــه و دينـي  منــابع در كنكـاش  مــا ي وظيفـه  و نقــش باشـيم  بــاور ديـن 



 

 راه هاي بيراهه از ۲۱۲

 چونــان آســماني كتــب و آيــات تــرويج و طــرح و متــافيزيكي هــاي ايــده
 ايـن  در ،هـم  هـستي  توجيـه  و توضـيح  در و اسـت؛  مسلَّم و ثابت اصولي
 شبه دار لعاب و رنگ تفسيرهاي و رنگارنگ هاي ورسيون رغم هب ديدگاه
 و اُبژكتيو را هستي و دنيا اگر و! شود مي ترويج و تبليغ متافيزيك، علمي

 و دنيـا  بـه  متفـاوت  نگرشـي  ببينيم تغيير قابِل  بالطبع و طبقاتي و تاريخي
 و داريم انتظار انسان از ادني تغيير براي اي جويانه مداخله وظايِف الجرم

 و داشته سزايي هب سهم كار اين در اند داده نشان كه روشنفكران از ويژه هب
     .باشند داشته توانند مي

   شود؟ مي خالصه كلي هاي ديدگاه همين به ها تفاوت شما نظر از :س

 عمـده  دسـته  دو در فلـسفي  بينشي اساسي تفاوت كردم عرض چه آن :ج
ــه. اســت روشــنفكران از ــين هــم ديگــري اساســي هــاي تفــاوت كــه البت  ب

 مربـوط  سياسـت  و اخالق،  طبقاتي تعلقات به كه دارد وجود روشنفكران
 فلـسفي  بيـنش  در كـه  هرنگـاهي  رغم هب روشنفكر كه ست اين آن و است
 صـاحبان  اردوي ؛ اردو كـدام  و رونـدها  كـدام  بـه  را خـودش ، دارد خـود 

 كـه  ي"حقيقـت  "بـه  يـا  دانـد  مـي  روفـادا  و متعلـق  دولتي دستگاه و قدرت
 توضـيح  در فراوانـي  هـاي  بنـدي  دسته تاكنون  ست؟ عمومي منافع متضمِن
ــاوت ــه شــان نگــاه در روشــنفكران تف ــالم ب ــستي (هــستي و ع ــا ماتريالي  ي

 پروگرسيــست يــا ارتجــاعي هــاي ايــده بــه  شــان تعلقــاِت و) آليــستي ايــده
 اسـت  گرفته صورت ها بندي تقسيم ديگر و) سوسياليستي يا كاپيتاليستي(
 نظـر  بـه  امـا   نوشـت  و گفـت  هـا  تفـاوت  ايـن  ي دربـاره  هـم  باز توان مي و

 قـرار  تـاريخ  در عطفـي  ي نقطـه  و ويـژه  دوران يـك  در اينـك  ما رسد مي



 

 ۲۱۳ گفتگوي سوم منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 بـه  هـم  مبرمـي؛  نياز چون كَرد پرهيز وراجي از جد به بايد كه،  ايم گرفته
. داريم دوران اين" روشنفكر "و دوران اين تعريف باز به هم و بازشناسي

 قبـول  و بفهمد نخواهد يا و باشد نفهميده هنوز كه روشنفكري من نظر به
 منــافع خــاطر هبــ يعنــي روشــن؛ دالئــل هبــ بــشر امــروزي شــرايط كــه كنــد

 نمـايي  رخ بربريـت  پـيش  از بيش و شده اسفبار چنين جهاني كاپيتاليسم
 ايـن  در و اشدب نداشته باور اسفبار وضعيت اين تغيير به الجرم و كند مي

 عمـال  و شـود  مـي  محـسوب  سيـستم  همـين  از جزيـي  نكنـد،  شركت تغيير
 و مـن هـم      !كند مي كمك موجود وضعيت حفظ به و دارد خاطر رضايِت

  !مخالف آن نيستم که روشنفکر محسوب نشود
 پــس، كرديــد صـحبت " ســت عمــومي منـافع  متــضمن كــه حقيقتـي  "از :س

   شما؟ نگاه در دارد وجود هم ديگري نوِع هاي حقيقت

 هم نسبيت در، ست نسبي چيز همه مثل هم حقيقت كه كنيم قبول اگر :ج
   .ندارد وجود واحدي حقيقت كه ستا اين اش معني

 كند نگاه حقيقت به خودش درك به بنا هركسي كه ست طبيعي پس :س
 همـه  ايـن  و! باشـد؟  داشـته  وجـود  حقيقـت  هـا  آدم ي انـدازه  بـه  توانـد  مي و

   دارد؟ حقانيت پراكندگي
 مجــردات حـوزه  در حتـي  و شماســت بـا  حـق  كنــيم نگـاه  مجـرد  اگـر  :ج

 فــرد بــه كــه مجرداتــي ي حــوزه امــا اســت طــور همــين تخــيالت و فــردي
 ايـن  اتفاقـاً  و،  اسـت  پـذير  آسيب و منفرد و محدود خيلي شود مي خالصه
" آزادشـده  اي منطقـه  "و دارد ربط تخيل و هنر انتزاعي دنياي به كه حوزه
 كنـد  مـي  تجـاوز  هـم  حـوزه  اين به غالب سياسي قدرت  است، بشر براي



 

 راه هاي بيراهه از ۲۱۴

 نفــع بـه  آن از و سـت  خــصوصي امـري  كـه  مردمــان ديـن  بـه  كــه چنـان  هـم 
 آراء بـه  احتـرام  كه الئيسيته ترويج جاي به و كند مي برداري بهره خودش

  مطيــع و سياســي را مــسجد و كليــسا. ســت اعتقــادات خــصوصي حيطـه  و
 را قالبـي  هنـر ،  واقعـي  هنر جاي به،  طور نهمي هم هنر در و كند مي خود

 .كند مي تشويق

 گـذارد  مـي  بيـرون  فرد و فردي مسائِل از را پايش تا حقيقت اين هررو هب
 انـد  گفته خاطر همين هب درست و. شود مي اجتماعي ي محدوده وارد ديگر

 نظـر  از مـا  روشـنفكر  مـشكل  و"! نيـست  مجرد و است مشخص حقيقت"
! سـت  طبقاتي مبارزه و پراتيك واقعيِت با اش فاصله به مربوط  اساساً من
 يـا  پروسـت  بـه  كـسي ! شـود  مـي  محسوب انتزاعي دليل همين هب درست و

 هنـري  كـار  ي حـوزه  چراكه  ست ذهني يا ست انتزاعي گويد نمي او امثال
 جـا  ايـن  در البتـه  و. دارد ذهني و انتزاعي ي جنبه سياست از بيشتر بسيار
! نيـست  هـا  وتئـوري  ها مشي و ها روش بودِن  طغل اي درست سِر بر بحث

 چـون  كـه  هـستند  حتمـاً  و باشـند  تبعيـديان  مـثال  ميان در كساني بسا اي
 هـم  شـان  نظـرات  حقانيـت  شـود  نمـي  شـنيده  واقعي جنبش در شان صداي
 طامــات هــم اي عــده بــرعكس و يابــد نمــي انعكــاس و شــود نمــي فهميــده

  ستنده جنبش تئوريسين كنند مي گمان و بافند مي

 بافد يم طامات يکي الفد، يم عقل از يکي"

 " اندازيم داور شيپ به را ها يداور نيکا ايب

 اسـت  روشـن  خـوب ،  سـت  واقعي جنبش و پراتيك" داور "من گمان به و
 ي جنبـه  مـا  نظـرات ،  خـورد  نمـي  محـك  پراتيـك  بـا  مـا   ي ايـده  كـه  مادام



 

 ۲۱۵ گفتگوي سوم منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 مـان  داوري و شويم مي ما خوِد" داور "و گيرد مي خود هب فردي و شخصي
 انـصاف  جانـب  شخصي داوري در چون و است حسين و حسن نظر بين
 در كه ست منبعي و كتاب تعداد و مجرد دانِش ميزان معيار نداريم هم را

 لذا نيستيم خودمان امثال ذهن ابعاد ديدِن به قادر چون و، داريم مان ذهن
 ضرتاعليحـ  "ظهـور   امكـان  و شـويم  مـي  بينـي  بـزرگ  خود دچار همواره

  .شود مي فراهم بيشتر هم مان"روشنفكر

 پراتيك از عمال و هستيم كشور از خارج در ما كه ستا اين واقعيت :س
 و روشـنفكران  همـين  مـا  محتـوم  سرنوشـت  كـه  بپذيريم بايد پس،  دوريم
   هاست؟ پراكندگي و ها فرقه

 امـا  دارد تاثير جغرافيايي دوري كه است درست! مؤكد صاد با! اصال :ج
 و رويـدادها  جريـان  در بيـشتر  ها داخلي از توانيم مي خارج در ما وزهامر

 وظايف خارج همين در. كنار به داخل اصال اما. باشيم جنبش مشكالت
 و. نيست تر كم داخل از اش اهميت وجه هيچ هب كه دارد وجود كارهايي و

 اپوزيــسيون، دليــل هـر  هبــ: آورده بــار بـه  فاجعــه، آن بــه تـوجهي  بــي اتفاقـاً 
 تـاثير  خارجيـان  عمـومي  فكـار اَ بـر  بتواند كه هايي ارگان ايجاد از نقالبيا

 غافـل  بدهد سازمان را واقعي اپوزيسيون از ملموس  يحضور و بگذارد
 بـا  بيـشترشان  ،غيراپوزيـسيون  و اپوزيـسيون  افـراد  از اي عده گرچه،  ماند

 و شــدند يگــفرهن مختلــف هــاي فعاليــت وارد فــردي اي انگيــزه و ابتكــار
 ايـن  نيـست  معلـوم  چنـدان  هم كارها اين در اما،  ساختند هم هايي لتشك

 منـابع  اسـتفاده  محـل  و كنـد  مـي  فـراهم  را ميزبـان  دول منفعـت  هـا  فعاليت
 از! سـت؟  خـواه  ترقـي  جنـبش  خدمت در يا اند شده ها آن امنيتي فرهنگي
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 و روشن هويتي واجد كه اپوزيسيون متشكل حضور فقدان در بدتر؛ اين
 كامل پشتيباني با اپوزيسيوني. باشد معنوي اي اتوريته حبصا  و مستقل

 قدرِت هرم در سرش يك كه شود يم علم يك ي اضافهه   ب اروپايي دول
 پـنج  امنيتي سياسي هاي دستگاه در ديگرش سر و ست اسالمي جمهوري

 ! يك ي اضافه هب

 زحمــت اپوزيــسيون جــاي بــه تجــاري معــامالت طــرِف دو هــر واقــع در
 پـر !) داخل حدودي تا و (خارج در را اپوزيسيون خالي جاي و كشيدند
 ايـن  در گسـستي  و وقفـه  آتـي  هـاي  تـنش  در نـاكرده  خـداي  كـه ! (كردند
 !) نشود ايجاد روابط

 بـه ! خـوب  ...رسند مي هم به شان منافع تقاطع در ها گروه و جمع بله :س
   مشخص؟ يا است مجرد تئوري شما نظر

 امـا  ست يقبل سوال منطقي ي ادامه و ست مهم خيلي هم تان سوال اين :ج
 تعريـف  را تئـوري  اگـر ! رسد هب نظر به افتاده پا پيش بعضي براي تواند مي

 بنـدي  جمـع  تـوان  مي را تئوري. آيد مي در تان جواب خود هخودب بعد كنيم
 اگـر . كَرد تعريف ماده حركت هاي مندي قانون بر ابژكتيو تامل يا پراتيك
 مـادي  تغييـرات  بـا  و زمان با تئوري پس،  شود نمي متوقف هرگز حركت
 نــزد خــود تجريــدي ي جنبــه غــم بــر هــا تئــوري بنــابراين. ابــدي مــي ابطــال

ــسين ــاي پراتي ــوزه ه ــاص ي ح ــوري آن خ ــاني در، تئ ــين زم ــه مع  ي جنب
 را تئـوري  كـاربرد  ي حـوزه  كـه  كـسي  براي و دور از اما. دارند مشخص

 يـا  رسـد  مـي  نظـر  به مجرد ،داند نمي يا و است دور آن از يا و شناسد نمي
 .شــود مــي آن مــشخص معنــي و كــاربرد فهــم از مــانع اش تجريــدي جنبــه
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 هـاي  تئـوري  جملـه  از ،شـيمي  و فيزيـك  يـا  پيچيـده  رياضي هاي فورمول
 صـد  دماي در آب دانند مي همه اما! هستند مردمان از بسياري نزد مجرد
 حقيقـت  هـا  آدم تعـداد  انـدازه  بـه  پـس  گـرديم؛  بـاز ! شـود  مي تبخير درجه

 ست اجتماعي قوانين تابع اجتماعي حقيقت چون ندارد؛ وجود اجتماعي
 تغييـر  و دارد كـار  و سـر  اجتمـاعي  مـداخالت  با اجتماعي هاي تئوري  و

 خـاطر  همـين  هب و كنند تغيير بايست مي اجتماعي تغييرات با پس،  كند مي
! است مشخص شرايط از مشخص تحليل،  اجتماعي علوم تئوريسين كار
 نـسبي  حقـايقي  از طبقـاتي  و اجتمـاعي  رونـدهاي  تعـداد  بـه  تـوانيم  مي الذ

 چيـز  يـك  فرانـسه   امـروز  بـورژوازي  بـراي  حقيقـت  مـثال : كنـيم  صحبت
 اي مرحلـه  هـر  در حقـائق  ايـن ! ديگر چيزي  كارگراش طبقه براي،  است

 ي بوتـه  بـه  طبقـاتي  و عمـومي  واقعي آراِء در را خود نسبي سقم و صحت
 تحميـلِ  اثر بر گاه كه حقائق اين بر ها تئوري. گذارند مي مشاركت و نقد

 و بخـشند  مـي  روشـني   شوند مي آنتاگونيستي طبقاتي سياسِت زورمدارانه
  . كنند مي هموار و داده نشان عمال و نظراً را تحول راه
 روشنفكر از شما تحليل ي ريشه كه ست اين تصورم نكنم اشتباه اگر :س

   دارد؟ ربط تئوري از افتدري نوع اين به بد يا و خوب
 هركـدام  چـون  بـرم  نمـي  كـار  هبـ  را خوب و بد من اما،  دارد ربط حتماً :ج

  ! باشند خوب توانند مي منافعي و طبقه براي
  كنيد؟ مي پرهيز روشنفكران كردن خور دل از نكند :س
 متاسـفانه . شـود  نمـي  ناراحت حقيقت از باشد روشنفكر اگر روشنفكر :ج

ــر وســيع داســتان ــن از ت ــن اگــر. اســت اي ــل درســت م  و باشــم كــرده تام
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 ايـن  از و گنجنـد  نمـي  مقوله اين در بسياري،  باشد بينانه واقع هايم دريافت
 ي جنبـه  از كـه  رسـد  مـي  نظـر  بـه  جنبـه  اين سواي اما. هستند بري "اتهام"
 و سـي  رغـم  هب ما خواه آزادي اپوزيسيون و اعتراضي جنبش هم تر"كلي"

 دور يافتـه  سـازمان  طبقـاتي  ي مبـارزه  از نوزه" ورزي سياست "سال چند
 هـا  جنبـه  اين مطلقاً شايد طبقاتي؛ جدي يافته سازمان مبارزه در و! است

 دارنـد  نقـش  ها پالتفرم و ها برنامه،  نيستند مطرح افراد يعني: نباشد مطرح
 نيـاز  اي نـاجي  نـوع  هـيچ  بـه  كه موختهآ را اين بختانه خوش ما جنبش و

  . است ميسر او خود دست هب  كارگر ي طبقه رهايي و ندارد
 و طبقه خود جزء را طبقه ارگانيك روشنفكران كه است روشن البته :س

   آوريد؟ مي حساب به آن ذهني عنصر يا و كارگر طبقه آگاهي

 !  است طور همين :ج

 شيخـو  ي  طبقـه  محـصور  روشـنفکر  کـه  ميريبپـذ  کـل  در اگر خوب :س
 خــودش ي طبقــه ي محــدوده در ديــبان آن از مــا انتظــار ايــآ گــاه آن اســت

  ماند؟ هب
 كــه داشــت توجــه بايــد يعنــي. دارد بــستگي ايــن! نــه هــم و آري هــم :ج

 روشـنفكران  در را طبقـه  همـان  تعلقـات  هميشه و الزاماً طبقاتي خاستگاه
 خاســـتگاه كـــارگر ي طبقـــه روشـــنفكران از بـــسياري. كنـــد نمـــي ايجـــاد
 طبقـه  منافع به عمرشان اِتلحظ آخرين تا و بوده بورژوازي شانا  طبقاتي
 واقعــي زنــدگي و بيــنش عمــِق بــه تعلقــات ايــن. انــد مانــده وفــادارکــارگر 

 ،انگلـس  ،مـاركس . گـردد  برمي  طبقاتي ي مبارزه هاي كوران و روشنفكر
 جنـبش  در و بـاكونين  چنـين  هـم  و لوكزامبورگ رزا يا تروتسكي و لنين
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 هـم  عمـر  پايـان  تـا  و ندا آمده مرفه قشاراَ از همه،  نبودند كم هم خودمان
 بودن آويزان اما متوسط ي طبقه مورد در! نكردند پشت كارگر ي طبقه به
 !  دارد بحث جاي تر بيش نشستن صندلي دو بين و تزلزل و

  است؟ ممکن يانقالب به روشنفکر يسيدگرد يطيشرا چه تحت :س
 آگـاهي  ديگـري  و است آدم جنم يكي: دارد زيادي عوامِل به بستگي :ج

 رويكـرد  در  مهمـي  عناصـر  مـن  نظـر  بـه  كـه  مبارزاتي ي انگيزه و اتيطبق
 بايـد  هـم  آن بـستر  هـا  خيلـي  براي اما! ست انقالبي ي مداخله به روشنفكر

 و بوده هم انقالبيوني اما! دزبو بايد جنبش نسيم الحطاص هب و باشد فراهم
 انقالب نيست خبري آن نسيم وزش و انقالب از وقتي درست كه هستند

 تــدارك يــا و تــرويج را آن و بيننــد مــي نزديــك يــا دور انــداز چــشم در ار
   .دارم سمپاتي دسته اين به من. كنند مي
 اوضـاع  رغـم  هبـ  بينـيم  مـي ،   كنيم مقايسه پنجاه و چهل دهه با را االن :س

 كنـشگر  روشنفكراِن ي مداخله به نياز و،  اقتصادي سياسي تر بسيارخراب
 چــرا. شــود نمــي درك انگــار ضــرورت ايــن، راديكــال جريــاني وجــود و

 پرداخــت بــه حاضــر بهمــن انقــالب ي تجربــه داشــتِن رغــم هبــ روشـنفكران 
  نيستند؟ الزم ي هزينه

 بايـد  شـما  سـوال  شـدن  تـر  روشن براي اما فهمم مي را شما منظور من :ج
 بررســي يعنــي پنجــاه و چهــل دهــه بــا االن ي مقايــسه كــه بگــويم مقــدمتاً

 هر در ها پاييني و ها بااليي سياسي اوضاع و اجتماعي اقتصادي وضعيت
ــم دو ــ رژي ــع ي اضــافه هب ــد جم ــه از يبن ــالب ي تجرب ــن انق  بررســي و بهم

 يـا  كـسي  پرسـم  مـي  شـما  از مـن  حـاال  ...ديگـر  عنـصر  هـزار  و پيشاهنگ



 

 راه هاي بيراهه از ۲۲۰

 بـا  را زيـادي  هـاي  گـروه  ي گذشـته  كـه  ها آن خصوص هب (حزبي جرياني،
 دارنـد  اگـر  دارنـد؟  اييهـ  بنـدي  جمـع  چنـين  )دهنـد  مـي  توضـيح  سوادي بي

 پرداخت براي آمادگي،  آن بدون ورنه شود مي مستجاب هم شما آرزوي
 از بعـد  امـروز  تفـاوت  داشت توجه بايد چون. شود مي معني بي هم هزينه

 درسـت ،  اجتماعي شناسي روان لحاظ از انقالب از پيش ديروز با انقالب
 و مـردم  در،  بعـدي  هـاي  سركوب تجارب و بهمن انقالب شكست دليل هب

 پـرداختن  هزينـه  سـمت  بـه  سـادگي  به كه گرفته شكل تعقلي روشنفكران
 وسـط  ايـن ! رفته بين از اعتماد هم و رفته باال آگاهي هم يعني. روند نمي
 در آورده در اپوزيـسيون  رنـگ  بـه  را خودشـان  ورماليده پاچه مشتي هم

 جا همه بينند مي  وقتي ،مردم و! دارند رژيم همين آخوِر در سر كه حالي
 جلـو  آنـان  منـافع  از خـارج  چيـزي  كه اندازند مي جلو را خودشان ها اين

 !شوند مي گر نظاره خوب، نرود

   بينيد؟ مي اي حرفه انقالبي و كلي طور هب روشنفكر بين فرقي چه :س
 امــا روشــنفكرند دو هــر اســاس در" اي حرفــه انقالبــي "و" روشــنفكر ":ج

 يـك  بـا  سـت  واقعـي  شـاعر  يـك  اي و هنرمند يك تفاوت مثل شان تفاوت
 . شناسي جامعه و تاريخ استاد يا، نويس روزنامه

 عــوض اســت " روشــنفكر "كــه را آنــان اجتمــاعي ي مقولــه، تفــاوت ايــن
   .دهد مي توضيح را شان نوع يا ژانرشان، كند نمي
 يـك  از بيـشتر  چيزي يك اي حرفه انقالبيوِن كه است اين منظورتان :س

   دارند؟ معمولي روشنفكر



 

 ۲۲۱ گفتگوي سوم منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 چيـزي  چيـز  ايـن  امـا . نيست شكي دارند بيشتر چيزي يك كه اين در :ج
 مقابـل  در چيـز  ايـن ،  بگيـرد  قـرار  ديگـر  روشـنفكران  مقابـل  در كه نيست
 مثـل  و كنـد  مـي  علـم  قد تبعيض و سركوب دستگاه و ديكتاتوري فضاي
 روشنفكر يك حال عين در اما. برنده شمشير مثل و است حساس شاعر
ــم ــاي ه ــل ديگــري چيزه ــِش و تخــصص مث ــشتر دان ــك از بي ــي ي  انقالب

 خودشـان  نقـش  و جا كدام هر همين براي. باشد داشته تواند مي اي حرفه
  .  باشند توانند مي ديگر هم مكمل نيستند هم مقابل در و دارند را

 گفت توان يم ارتباطات و علوم پيشرفِت و يگستردگ به توجه با ايآ :س
ــه ــريد ک ــنفکر گ ــاربرد روش ــود ک ــت از را خ ــت داده دس ــع در و اس  واق

  کنند؟ يم يگر يانجيم خود طبقه منافع حقيقت يبرا طبقه هر کنشگران
ــبال کــه طــور همــان :ج ــشگران كــردم اشــاره ق  روشــنفكر هــم واقعــي كن

ــسوب ــي مح ــوند م ــنفكران و ش ــا روش ــگ ب ــعور، و فرهن ــا آن  ش  از را ه
 چريـك  انمبـارز  قرِص پا و پر پشتيباِن كه شاملو مثل دانند مي خودشان

 افـزايش  و وجـود  عـين  در علوم پيشرفت و گستردگي كه اين دوم و! بود
 توانـد  مـي . ببـرد  بين از را روشنفكر نقش تواند نمي،  اجتماعي هاي شكاف
 شود فهميده و شناخته بهتر تنگناها و مشكالت و تضادها كه كند كمك

  ! شود پيدا تر آسان برايش حل راه و
 اآيـ  اوسـت؟  ييتوانـا  از شتريـ ب روشـنفکر  از مـا  انتظـار  كنيد نمي فكر :س

 انيـ جر بـه  ازيـ ن رگـذاري يتاث يبرا اي باشد ساز انيجر تواند مي روشنفکر
 نيـاز  شـکن  سـد  يانقالبـ  شاهنگيـ پ بـه  روشـنفکر  يعنـي ؟  دارد شده جاديا

  دارد؟



 

 راه هاي بيراهه از ۲۲۲

 از اي عــده. كــردم اي اشــاره روشــنفكر نــوع يــا ژانــر بــه ايــن از پــيش :ج
 از،  هـستند  هـم  چيـزدان  همه گاهي و واندهخ و دانا و فاضل روشنفكران

 نـشان  جـسور  و پيـشگام  جريانـات  بـه  هـم  سـمپاتي  ها بعضي ها اين ميان
 يـا  و عملـي  جنگيـدن  اهل كلي طور هب اما شوند مي آن هوادار و دهند مي
  اساسي تغييرات يا بزرگ اهداف تحقق براي پرداختن هزينه شما قول به

! پيـشگام  پيـروزي  بـه  توهم با يا و ميدا به و انقالب حين در مگر نيستند
. شـود  مـي  محـسوب  عيـب  نـه  و دارد ايـرادي  نـه  خـود  خـودي  هبـ  اين البته

 نـاپرهيزي  و باشـد  روشـن  خودش با و بداند هم طرف خود كه شرطي هب
) فاضــل بيــشتر يــا كمتــر كمــي حــاال (روشــنفكران همــين ميــان در. نكنــد

 نـوعي  كـه   هـستند  رديگ جنمي از يا و كاريزماتيك هستند هم معدودي
 عده اين. مخصوص جسارتي با همراه دارند شاعرانه هنرمندانه ي روحيه

 و بزننـد  سياسـي  جريان يك ساختن به دست قادرند معموال روشنفكران
 وقتـي  كـه  هـستند  هـم  طيفـي  دسـته  دو ايـن  بين. بشوند چيزي گذار بنيان

 حتـي  و شـوند  مـي  نزديـكِ  آن بـه  شـده  اي اتوريتـه  و دارد وجـود  جرياني
  . دهند مي هم را شانا جان
 مردم براي كه روشنفكران از بسياري ي پيچيده زباِن شما نظر به آيا :س

 چـرا  زبـان  ايـن  شـما  نظر به است؟ ناپذير اجتناب نيست فهم قابل عادي
  است؟ چنين

 ي فالســفه بـراي  انــداخت فالسـفه   زبــاِن يـاد  بــه مـرا  شــما سـوال  ايـن  :ج
 فلـسفه  كنـد؛  احـساس  و نفهمـد  شـنونده  هكـ  اي گونـه  به گويش  بسياري
 بـوده  تعمـدي  يـك  ،اسـت  خـاص  هاي آدم مخصوص و پيچيده و عجيب



 

 ۲۲۳ گفتگوي سوم منوچهر آذري با عباس هاشمي 

 از بهتـر  فالسفه خود ويژه هب چون نياموزد كسي هر را فلسفه كه اين براي
 اسـت  انـسان  فهم قابل موضوع ترين آسان فلسفه كه دانستند مي يكس هر

 راحـت  اگـر  امـا  دهـد  يمـ  توضـيح  را زنـدگي  مسائل ترين اساسي كه چرا
 چنـان  آن جـايي  ديگـر  و فيلـسوف  شوند مي مردم ي همه  كنند، بيان را آن

 خــودم بــه شــما ســوال بــا حــاال .مانــد نمــي بــاقي فيلــسوف بــراي عجيــب
 بـراي  خواهنـد  مـي  را روشـنفكري  و بيني روشن هم اي عده نكند گويم مي

 گرايـي  ميعـا  از پرهيـز  ي جنبـه  جـز  بـه  نظـرم  به اما ؟!نگهدارند خودشان
 از روشـنفكر  دوري،  مباحـث  برخـي ي    پيچيـده  موضـوعيت  و "ولگاريزم"

 زبـاني  التذاذ سمت به را او و غامض را روشنفكر زباِن كارگران، و مردم
ــي ــشاند م ــه. ك ــن البت ــي، دوري اي ــايي و محيط ــست جغرافي ــوارد در، ني  م

 هـم  برخـي  بـراي  روشنفكري و نيست مردم عمال ها آن ي مسئله بسياري
 در بيـشتر " سلمبه قلمبه "چه هر كنند مي تصور پس ،دارد لوكس ي جنبه

 ! شوند مي محسوب روشنفكرتر باشد شان گويش

ــ :س ــوان هب ــوال آخــرين عن ــي س ــواهم م ــم خ ــر در بپرس ــما نظ ــود ش  وج
 در روشــنفكران مــؤثر ي مداخلــه مــانع انــدازه چــه تــا امــروز ديكتــاتوري

 را مـسئله  ايـن  و شـود؟  مي راديكال هاي سياست اتخاذ ويژه هب و سياست
ــا ارتبــاط در ــاتوري ب ــده جنبــشي وجــود و شــاه ديكت  تاثيرگــذار و رزمن

  دهيد؟ مي توضيح چگونه

 نقش البته كه ديكتاتوري! است مهم خيلي و جالب هم تان سوال اين :ج
 بـراي  ديكتـاتوري  اما كند مي ايجاد ترس كه ست طبيعي،  دارد را خودش
 تجربـه  و اسـت  روشـن  اين،  كند سد را مبارزات جلوي تواند نمي هميشه



 

 راه هاي بيراهه از ۲۲۴

 بگوييـد  خواهيد مي ست؛ ديگري ي مسئله به تان اشاره شما اما. داده نشان
 تـر  هولنـاك  بـسي  رژيم اين هاي كاري جنايت و ديكتاتوري اين كه اين با
ــم از ــاه رژي ــداخالتي چــرا اســت، ش ــاز م ــا و كارس ــبش ي ــالي جن  راديك

 جـاي  هبـ  سـوالِ  ايـن  براي تلخي جواب متاسفانه! شود؟ نمي بلند اش عليه
 حتـي  و مـا  مردم از توجهي قابل ميزان كه ست اين آن و دارد وجود شما

. داننـد  مـي  خودشـان  از هنوز را رژيم اين فكرشان كنه در ما روشنفكران
! دارند آن با خويشاوندي احساس نوعي ندانند هم خودشان از اگر حاال

 ي ريـشه  كه گرايي خلق يا ليسمپوپو به گرديم برمي باز! جاست اين فاجعه
ــبش در عميقــي ــا جن ــه از و دارد م ــل متوســط طبق  فرهنــگ و توجــه قاب

 مـسئله  شـاه  زمـان  در. خيـزد  مـي  بـر  آن ي"صـحنه  در هميشه "مخصوص
 شـاه  عليـه  هـم  پوپوليسم،  نداشت وجود پوپوليسم كه اين نه. كرد مي فرق
 ايـن  البتـه  و نداشـت  چنيني اين توهم شاه  به كسي معدودي جز به و بود
 حمايــت مــورد ديگــر واخــراَ در هــم خــودش كــه اســت مهــم بــسيار هــم

 هـاي  حمايـت ،  نيـست  اش ديكتـاتوري  فقط رژيم اين ولي نبود ها خارجي
 و رژيـم  بقاي و وضعيت اين به اصل در كه ست امپرياليستي دول اساسي
  ! كند مي مستقيم كمك كن بنيان جرياني نگرفتن شكل

 نظـرات   گفتگـو  ايـن  بـراي  توافـق  بـا  كـه  منونم،  گرامي هاشم رفيق :س
  !متشكرم .گذاشتيد اشتراك به را خود جالب

 كمـك  مـن  خـود  بـه  تـان  شده فكر سواالت با كه متشكرم شما از من :ج
 مـن  كـه  روشـنفكري  و كـنم  مـي  فكـر  چه روشنفكر به راجع بفهمم كرديد
  !سپاسگزارم! ست هايي ويژگي و خصائص چه واجد دارم مي دوست




