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   چپ آئينِی برخورِد و شعاعيانانديشی تک
 
 

 زاده پيمان وهاب
 
 

 را ايرانای تاريخ روشنفکری صد سال اخري  اگر روزی پژوهنده
 از نام ،ی يا از ترس دشوارِی کارريگ انسآ و از روی ،بنويسد

ترديد وی را در جايگاهی جدا   بیگذرد، در نمصطفی شعاعيان
ای   شعاعيان چهره.ايران قرار خواهد داداز ديگر روشنفکران 

اين يگانگی و . مهتا خواهد ماند يگانه و انديشمندی بی
 که ، البته نبايد به برتری و باالتری تعبري کردرامهتايی  بی

 نه رويکردهايی وهائی ارزشی هستند،  اينها خود قضاوت
 مهچون توانند،  میائیه ست که چنين قضاوتاز اين رو. حتليلی

ی ها انديشهارزش کردن آثار و  ی بی ، سرچشمهدهای توخالیيمتج
مهتا  اگر شعاعيان را روشنفکری يگانه و بی. شعاعيان شوند

ای به  ی وی در هيچ مقوله  که انديشهروست از آن ،خواندم
ش را در ا هشي که او اندیياه  مقولهحتی در(نجد گ راحتی منی

ی آن گذار ارزش در  و،َبردار نيست  اندازه ،)آهنا جا می داد
کسانی چون . توان از معيارهای استاندارد استفاده کرد منی

ها،  که بيش از دو هزار صفحه نظريه   ی اين ُجستار نويسنده
ها و شعرهای او را به   خاطرهها، نامهها، نقدها،  ها، حبث حتليل

 --   بس اندک استاناين که مشار ادريغ و  -- دان دقت خوانده
نشان دادن . بردار نيست ی شعاعيان مقوله ا انديشهدانند چر می
  ممکن خواهدی بسيار حوصله  و با يک حتليل گسرتده با امراين

گذرم تا   می مهم از آناينجا در .خواهد  فرصتی ديگر میبود و
انديشی در ميان چپ   تکبه موضوع هبای انسانِین فرصت يدر ا
 . بپردازمايران یآئين

 
 توسط انتشارات  ون به مهت خسرو شاکری بيشرت آثار شعاعيا

و در  ه منتشر شد١٣۵٠ی  ی دوم دهه  در نيمه)فلورانس( مزدک
 آثار شعاعيان توسط جنبش چپ دريافِتی  شيوه. اروپا پخش شدند

 شي خوسکوتکه با --و کوشندگان کنفدراسيون در اروپا
را برای دست کم يک نسل به هزارتوی شعاعيان ی  انديشه

اما .  پژوهشی ديگر استموضوعخود  نيز  --ستادندفراموشی فر
ی براپس از سی سال  وی های در اين فرصتی که آثار و انديشه
توانيم واکنش چپ  شوند، می خنستني بار در ايران منتشر می

 را از پس دو فاکت تارخيی نشان شعاعيانی معاصر  رزمنده
انا  که مهايران،خنست، برخورد چپ رزمنده اما آئينی : دهيم
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کردن   منزویهای فدائی خلق باشند، با شعاعيان که به چريک
خود شعاعيان بر ضد » شورشی  « و دو ديگر، رويکرِداجناميد؛وی 

 استالينيسمی که منايندگان عليهآئينی کردن چپ و اعرتاض وی 
. کرد یمهای اخري از درون هتی  سياسی چپ ايران را تا مهني سال

پرداز  پس از سی سال آثار نظريهمهني که بپرسيم چرا بايد 
 در ايران منتشر شوند، و تازه پس از سی شعاعيانچون مهمی 

درک »  ی در راهگام نيم «سال چرا برای خنستني بار، تازه 
ي .امي مانند شعاعيان هناده ی بی گانگی و انديشه

 
  شعاعيان و چپ رزمنده

 پيشنيقات ، مصطفی از تعّل١٣٣٢پس از کودتای مرداد 
 و ديگر مارکسيسم را به عنوان چارچوب ،ايرانيستی بريده نپا

ی  در اواخر دهه. ی، پذيرفته بودايدئولوژحتليلی، و نه 
  توده ايرانحزبای از اعضای سابق  ، شعاعيان به جرگه١٣٣٠

شناسی شکست آن را آماج خود  که نقد مرياث حزب و آسيب پيوست
 و چند تن ، رادمدنی، هبروزاو، مصطفی  عالوه بر .ديدند می

ی دو   حمفل و نويسندهاينی  ی برجسته ديگر، حممود توکلی چهره
 از آجنا که اين گروه ١.نقد دقيق بر علت شکست حزب توده بود

از مهني رو، . ديد، نامی هم نداشت  را حزبی و سازمانی منیخود
حمفل . کردند ياد می»  جريان « نام باحاضران آن از حمفل خود 

 نام زمان از مدتی در ميان کوشندگان چپ آن پس» جريان «
برابر فارسی »  جريان «را گرفت و از آن جا که » گروه جريان «

) ای حمبوب در گفتماِن چپ واژه(بود »  پروسه «ی فرانسوی  واژه
در . شناختند  هم می» پروسه «را به نام » جريان «برخی حمفل 

ی  جامعهد بر شعاعيان دو نق»  جريان «های ارتباط با  سال
  ٢.های خليل ملکی نوشت سوسياليست

 
 سياسی ايران در سال ساحتی جبهه ملی در  با پديداری دوباره

شد، شعاعيان به  ، که به نام جبهه ملی دوم شناخته می١٣٣٩
خود به   به های راديکالش خود  پيوست و به سبب گرايشجبهه

جناح  « کوشندگان ديگر از. ی ملی گرويد جبهه» جناح چپ «
شد، بيژن جزنی و حسن  ، که بيشرت از دانشجويان تشکيل می »چپ

های بعد با مهکاری ديگران   که در سال،ی بودندضياظريف
 مهان گروهی است که پس از اين .را رخيتند» گروه يک«های  پايه

 آنی   اعضای بازمانده١٣۴۶دستگريی جزنی و يارانش در سال 
که از از آنان و تنی چند  ،عمليات سياهکل را آغاز کردند

 پيوسنت به با گرخيته بودند ١٣۴٩ به سال های سياهکل دستگريی
گروه مسعود امحدزاده و عباس مفتاحی و امري پرويز پويان 

های فدائی خلق را در فروردين  چريک) » دوگروه«مشهور به (
 . بنيان هنادند١٣۵٠
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وم های جبهه ملی د ی کوشش دانيم که در زمينه یمباری، 
ها بود که   در مهني سال٣.کردچند بار با جزنی مالقات  شعاعيان 

به » ،گروه جريان«های   پس از خواندن برخی از حتليل،جزنی
 اين ؛ناميد» های آمريکايی مارکسيست «را » جريان  «استهزاء

 پس از روزهای جبهه ملی دوم، در دههتوصيف حتقريآميز حتی يک 
ی، آئيند بس مبارز اما مهچنني  که فضائی بو،فضای چپ ايران

نگر، خود آفتی شد به جان شعاعيان و  ای و ساده سربازخانه
مارکسيست  «نويسد که توصيف   میشعاعيان. هايش انديشه

 »جريان «  حمفلهای ضعيف ريشه در يکی از حتليل» آمريکائی
را چنني » جريان «، جزنی حتليل ياسي ستاريخ سی سالهدر . شتدا

 :دهد شرح می
 

ه  در ايران نظام فئودالی حاکم است و بورژوازی ب،وًالا
کند،   بر عليه آن مبارزه میکمپرادورخصوص بورژوازی 

 متحد در ايران امپرياليزم انگليس حاکم است و ،ثانيًا
فئوداليزم است، حال آنکه امپرياليسم آمريکا متکی به 

 دگرگونی در نظام خواستاربورژوازی کمپرادور است و 
 در ، از مجله طبقه کارگر، نريوهای مرتقی،ثالثًا. نايرا
 برضد ، بايد جانب بورژوازی کمپرادور را گرفتهتضاداين 

 اين ترتيب از طرف بهشعاری که . فئوداليسم مبارزه کنند
نگوئيم زنده باد اگر«: شد اين بود حزب کمونيست داده می

  بايد، آمريکا، زنده باد بورژوازی کمپرادورامپرياليزم
 پريوزباد بورژوازی آمريکا،بگوئيم پريوزباد امپرياليسم 

 ۴.»کمپرادور
 

 شعاعيان خود نيز با »جريان «های  بيش از يک دهه پس از سال
نگرد و  انگارانه می  ديدی انتقادی به اين حتليل ساده

  : نويسد یم
 
هنگام ه يی نداشتيم، خودمان ب از آجنا که ما هيچ نام ويژه 

روشن است . کردمي  ياد می»جريان  «نام ه ان ب خودمازگفتگو 
 اينجا نيز واژه جريان درو پس، ! نبود»  جريان «که ناممان 

 گفنت» جريان «افزودنيست که اين . از مهني رو به کار رفته است
نبايد » پروسه  «، يعنی »جريان «نام ه را با سازمانی ب

  «انند يی پليسی مه  پديده»جريان  «سازمان . اشتباه گرفت
 به هرچندهررو،  به! بود» تشکيالت هتران حزب توده ايران

گفتيم، ليکن در  می» جريان  «خود   به هنگام گفتگو خود
  «نوشتيم  رسيد، مثأل می  خودمان میبههاميان هرگاه سخن  نوشته

 ما ها، مارکسيستما  «تکرار » ....ها بر آنيم که ما مارکسيست
  »جريان  «را در بريون از » رکسيستما  « نام  »ها، مارکسيست

ولی ضمنًا چون بر اين باور .  به روميان گذاشتخود  به خود
 و انگليس در ايران، آمريکابودمي که ميان دو امپرياليسم 
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 هبرهتضاد اين دو امپرياليست به سود جنبش ] بايد از[ اوًال 
گرفت، و پس رابعًا اين پيشنهاد که چون امپرياليست آمريکا، 

 پس بايستی با امپرياليسم است،امپرياليست درجه دوم 
 کارآمريکا عليه امپرياليست انگليس متفق شد، به ناچار 

ل يبداجنا کشاند که کسانی که صميمانه دوست داشتند مسا] را[
يی هم درآميزند،  گری خيابانی و روزنامه یهوچنظری را با 

زودند و  اف»ها مارکسيست  «را نيز به » آمريکايی«پسوند 
 ۵.را ساختند» های آمريکايی مارکسيست«ترکيب پرشگون 

 
تاريخ سی بعيد به نظر مي رسد آه شعاعيان توانسته باشد 

 سی ساله تاريخ، چرا که جزنی  را خبواند جزنییاسي س ساله
 و توسط ياران و ههايش، در زندان نوشت را، مهچون ديگر نوشته

زندان و برای محيد  اما وفادارش به خارج از اندکپريوان 
های  تا ميانه.  بودفرستادهای فدائيان،  اشرف، رهرب افسانه

های  ، کسی جز اعضای مورد اطمينان مرکزيت چريک١٣۵٠ی  دهه
مشار اندکی از . ها دسرتسی نداشت ی به اين نوشتهفدائ
های  ارگان سازمان چريک (نربد خلقهای جزنی که در  نوشته

ز تا پيش از قتل جزنی و يارانش پديدار شدند ني) فدائی خلق
ی آهنا منتشر  بدون نام نويسنده) ١٣۵۴ فروردين ٣٠ (زنداندر 

 از روی نگرش خودانتقادی شعاعياناز اين رو، . شده بودند
 اما. رسيده بود» جريان «به برخورد با اين نظر نادرسِت
نه تنها بايد به » جريان«برخورد جزنی با شعاعيان و 

 بل از طريق شفاهی باشد،بوده منتقل شده مرکزيت فدائيان 
.  باشد بودهنيز بايد به گوش کوشندگان آن زمان رسيده

 برخورد جزنی با شعاعيان و مهفکرانش مهانا ِیفورباری، تأثري 
 و به نظر بود در جبهه ملی دوم  شعاعيانکردن مصطفی منزوی 

. دی جزنی در حتقري شعاعيان باش رسد مهني امر آخری انگيزه می
 يکی ایيگوکه چون   -- آميز جزنی  توصيِف توهنياين،افزون بر 

تواند   ترور شخصيت منیجزگر است،  پنداشنت انديشه و انديشه
های  های بعد بر رابطه اثر ويرانگرش را تا سال  -- باشد
 . ی شعاعيان حفظ کردانقالب

 
تاريخ  نگارشهنگام  ، بهی جبهه ملی دوم ها بعد از جتربه سال
، اما، برخورد حتقريآميز جزنی به اهتامی جدی عليه  سالهسی

اهتامی که ديگر  -- فراروئيد» جريان  « دريارانششعاعيان و 
در .  کردتوجيهتوان آن را از ديِد رقابت ايدئولوژيک  منی

، جزنی پس از نام بردن از برخی اعضای اسیي ستاريخ سی ساله
های  لنينيست  - ارکسيستی م پروسه « به نام حمفلاز اين » جريان«

 دو حمفل بسيار قلم،کند، يعنی با يک چرخش  ياد می» ايران
 -مارکسيستی  پروسه «جزنی از . گريد متفاوت را يکی می

ی گروهی پليسی ياد  منزلهدرستی به به » ی ايراناه لنينيست 
ی و دستگريی فعاالن چپ در شناسائ که دامی بود برای ،کند می
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 که آنجزنی در آن است که با ند قابل توجه ترف. های چهل سال
دو «به عنوان » های آمريکائی مارکسيست«و » پروسه «از 

 تو گوئی هر دو يکی هستند، تا اماکند،   ياد می »جريان
 :نويسد بداجنا که وی می

 
نيز شهرت داشت » جريان «که به » پروسه  «ظاهرًا ۴٣در سال  

ی نيز ظاهرًا مريکائآهای  مارکسيست.  خود را منحل ساخت
اين تصميم به اين خاطر گرفته شده . خود را منحل کردند

توانستند   هيچکس از زعمای خود اين حمافل منیديگربود که 
 ولی .الع داردط اآهناانکار کنند که پليس از مهه چيز 

ها ادامه يافت  بقايای اين جريان) احنالل(علريغم اين ادعا 
ها  صر وابسته به اين جريان سال پس از آن عناچندو طی 

کردند   گرفته و کوشش میمتاسکار  های تازه ها و حمفل با گروه
   ۶.که طرز تربيت و تفکر خود را به آهنا منتقل سازند

 
آه جزنی حيت تواند چنين نيز تفسير شود  می باال البته ی  هنوشت

ست دان منی را آامًال آار پليس » ها لنينيست  -ی مارکسيست پروسه «
باری، . استآرده » رخنه« پليس در آن و بر آن بود که
به » های ايران لنينيست -ی مارکسيست پروسه «شعاعيان نيز از 

 اما، يکی انگاشنت حمفل ٧.کند  میيادعنوان دام پليس 
» جريان  «نامنامی به  شعاعيان که از سر بی-مطالعاتی توکلی

» های ايران ستلنيني -ی مارکسيست پروسه «شد با  شناخته می
آنچه ما را در . ی تارخينگارانه استخطافراتر از يک 

 ی است که درمکملکند، ماجرای  ی جزنی دچار ترديد می انگيزه
جزنی در کتابش به شرحی از . شود  پديدار میتاريخ سی ساله

گروه تربت « به ،نامی سبب بی ،آن همرسد که   یمگروهی 
جزنی دستگريی .  مشهور بود»راد  -گروه دامغانی «يا » حيدريه

» جريان  « به ١٣۴٧ی شدن اين گروه را در سال متالشاعضا و 
  دو گروه را يکی میاينی جزناز ياد نربمي که (» پروسه «يا 

 :روايت جزنی چنني است. دهد نسبت می) انگاشت 
 

ای در  های خنستني، دامغانی و راد مزرعه یعضوگريپس از 
 به عنوان پايگاهی آنند تا از خر نزديکی تربت حيدريه می

در مزرعه . برای آموزش نظامی اعضای گروه استفاده کنند
 حيدريه عالوه بر چند مرد، دو زن نيز رفت و آمد تربت

 مشکوک کرده و را اين عده دهقانان ررفتا. داشتند
از سوی . رسد خربهائی از آهنا به ژاندارمری و پليس می

 های اين عده بود و اليت کلی فعجرياندر » پروسه «ديگر 
 نفوذی که پليس در آن داشت حرکات اين عده را زير با
 ژاندارمری به مزرعه تربت حيدريه ۴٧در سال .  داشتنظر

 ٨.کنند  بازداشت میدخرترفته و پسرها را مهراه با يک 
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 ارتباطبه بيان ديگر، ساواک گروه تربت حيدريه را از طريق 
اما در چنني خطا يا حتريف . تزير نظر داش» پروسه «آن با 

، سال ١٣۴٧در سال : کند ی را فراموش میا نکتهبزرگی جزنی 
 -توکلی  » جريان « راد و رفقايشان، نه ،دستگريی دامغانی
هيچيک » های ايران لنينيست  -ی مارکسيست پروسه «شعاعيان و نه 

تر از اين تاريخ   دو سال پيش، دست کم. نداشتندوجودديگر 
از ميان رفته ) انگارد یمکه جزنی يکی (دو گروه اين هر 
ی  پروسه «به خاطر پخش شدن افرادش و » جريان «بودند؛ 
 .به خاطر رو شدن دست ساواک» های ايران لنينيست - مارکسيست

 
 و يکی ،ی جزنی اشاره کردمها انگيزهتر به ترديد در  پيش

خطائی   ازانگاشنت دو گروه بسيار متفاوت را فراتر
دقت . تاريخ شفاهی دانستمروايِت   اشتباه در ياخينگارانهتار

به ياد . برد  ی میتر تازههای  در ظرافت ماجرا ما را به عرصه
های جبهه ملی دوم جزنی نظر خوشی  بياورمي که از مهان سال

برای نشان . های نامتعارف وی نداشت  به شعاعيان و ايدهنسبت
، ١٣۵٠نيم که در سال دا می. استدادن اين نکته شرحی الزم 

ای به  ای حرفه شعاعيان معلمی را رها کرد تا به گونه
خنستني گروه مصطفی، که هبزاد نبوی . ی چريکی بپردازدسازمانده

گروه . ی و غريايدئولوژيک داشتا جبهههم عضو آن بود، حالت 
 از پسآهن اصفهان داشت که  طرحی برای خرابکاری در ذوب

يه، از اعضای گروه، لو داده شد و دستگريی مهندس رضا عسگر
 ١٣۵١ی شدن کامل شعاعيان در سال خمف نبوی و یبه دستگري

ی با نزديکی بسيار   شعاعيان رابطه،ها در اين سال. اجناميد
 به ١٣۵٠ پس از ضربات شهريور .جماهدين خلق ايران داشت

در شعاعيان ی اعضای آن، مصطفی  گسرتدهجماهدين و دستگريی 
 و در بازسازی ،قيم با رضا رضائی قرار گرفتی مست رابطه
سبب اين . ی خمفی جماهدين با وی مهکاری نزديک داشت شبکه

 او باور داشت ، چه بودشعاعيانای  نزديکی هم ديدگاه جبهه
 مبارز،های مسلح و  ی متحد از متامی گروه که تنها يک جبهه

  به جنبشی برای سرنگونینستتوا نظر از ايدئولوژی، می صرف
 .خواهد  به آن فرصتی ديگر میپرداخنترژمي شاه بياجنامد که 

 
.  شدی آشنااسب شام، شعاعيان با نادر شايگان ١٣۵١در سال 

 شعاعيان، شايگان ديدگاه شورِشپس از خواندن کتاب 
 را مهسو با نگرش انتقادی خويش نسبت به شعاعيانضدلنينيستی 
پس از لو (زگی  به تاشعاعيان گروهی که .يافتانقالب اکترب 

دادن بود به گروه  در حال شکل) آهن رفنت گروه ماجرای ذوب
در .  آوردرا به وجود» جبهه دمکراتيک خلق « و  پيوستشايگان
 و  رفت نظامی جبهه دمکراتيک خلق لوآزمايشگاه، ١٣۵٢خرداد 

و دستگريی  ، روميناحسنبا کشته شدن شايگان، نادر عطائی و 
، رضا قه صرافتي صده اندوری،آزاد، عبدال بيژن فرهنگ
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ای جدی  گروه صدمه  تن ديگر، چندو ،پور ورجعفری، اقدس فاضلپ
 هترانيعنی تيم شعاعيان در   -- اما دست کم دو تيم. خورد 

زاده و ميرتا   شعاعيان، مرضيه امحدی اسکوئی، صبا بيژن(
بگلو، دکرت   احسن ناهيد، هوشنگ عيسی(و تيم تربيز ) صفت بلبل

  شدنکشفاز خطر   --) و خواهرش؛ به مسئوليت اسکوئیحمجوبی
اطالع  ها بی ساواک تا يک سال بعد از وجود اين تيم، و رهيدند

ی  های امن، باقيمانده  دست رفنت امکانات و خانهازبا . ماند 
 . پيوستی فدائی خلقها چريکاعضای جبهه دمکراتيک خلق به 

 
ی از برخبا حتی پيش از پيوسنت به فدائيان، شعاعيان 

شرط . ها خمالف بود های ايدئولوژيک و سازمانی چريک جنبه
  برایهای فدائی موافقت آنان  چريکبهشعاعيان برای پيوسنت 

 در نامشکه  (شورشی تئوريک بر اساس کتاب  آغاز يک مبارزه
دو تيم . بود)  تغيري يافتانقالبروايت سوم نويسنده به 

 محيد. به فدائيان پيوستند ١٣۵٢ خردادی جبهه در  باقيمانده
 خلق را دمکراتيکی يک رهرب پراگماتيست، جبهه   به منزلهاشرف

ی نريواز نظر   پيوسنت اين گروه.ديد گروهی کارآمد و زبده می
از اين رو، اشرف با شرط . کرد  تقويت می رافدائيان انسانی

چرا .  کردموافقتطلبانه  ای فرصت شعاعيان به گونه
ی   از پيوسنت گروه، اشرف کادرهای ورزيدهطلبانه؟ پس فرصت
های موجود   را در تيم، امحدی اسکوئیمرضيه مانند ،جبهه

 بااسکوئی فردی سختکوش و امحدی .  دادفدائی سازمان
ارتباطات گسرتده بود و هم برای جبهه و هم برای فدائيان 

دانيم که درست پيش از مرگش  می. آوردی بسياری  عضوهای تازه
. ، امحدی اسکوئی هم تيم محيد اشرف بود١٣۵٣هشت در ارديب

  اما،. در ميان فدائيان با شتاب پيشرفت کرده بودویی يعن
 برای شعاعيان طرح ديگری داشتند و فدائياناز مهان ابتدا، 

ی، مادر نادر سعيدفاطمه (مصطفی را به مهراه رفيق مادر 
» تيم «و دو فرزند خردسالش، ناصر و ارژنگ، در يک ) شايگان

ها، علی اکرب جعفری،  ی دو چريک در مشهد زير نظر مرد مشاره
 مادر، ابواحلسن شايگان، رفيقفرزند نوجوان (  دادندسازمان

بدين ترتيب، ).  شد دادهدر تيم ديگری در هتران قرار
کتاب وی . ی سازمان به دور نگه داشته شد  بدنهازشعاعيان 

های  از مباحثهی جدا و ،هرگز در ميان فدائيان پخش نشد
که خود (پرتنش شعاعيان با محيد مومنی، تئوريست سازمان 

، هيچ حبثی در ميان فدائيان ) جداگانه استستارُجموضوع يک 
های  ی از نوشتهمچدان ٩.به بررسی نظرهای شعاعيان نپرداخت

شعاعيان که به امانت نزد جعفری مانده بود نيز از ميان 
 ١٠.رفت

 
ی که سازمان را از درون زندان زير اما در مهني زمان، جزن

 بود، از پيوسنت شعاعيان به ارتباطنظر داشت و با آن در 
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 دستگريجزنی در زندان به رفقای . سازمان ابراز نگرانی کرد
ی جبهه دمکراتيک خلق، عبداله اندوری و بيژن  شده

ی از چارچوب ايدئولوژيک اطالعاتآزاد، مراجعه کرد تا  فرهنگ
 ١١.کردند از گفتگو با جزنی خودداری انما اينگروه بگريد، ا

 و ،، مهدی فتاپور، که به تازگی دستگري شده١٣۵٢در سال 
 سر گذاشته بود، در زندان با جزنی پشتدوران بازجوئی را 

 جزنی ديدارآورد که در اين  فتاپور به ياد می. ديدار کرد
ه  و ب،از پيوسنت رفقای جبهه به فدائيان ابراز نگرانی کرده

شعاعيان، عضوگريی »   و تروتسکيستیراديکال «های  سبب انديشه
. دانست  میسازمانبرای موجوديت » خطرناک «وی را امری 

 ، به ارزيابی وی،نگرانی جزنی به ويژه از آن رو بود که
 اشرف و مومنی تئوريکش،توانست به خاطر توانايی  شعاعيان می

ی چريگيان به  و در پا، تئوری شکست دادهی ينهمزرا در 
 ما هيچ ١٢.های فدائی بياجنامد های شعاعيان بر چريک نظريه

 امر ندارمي که آيا هشدار جزنی هرگز اينراهی برای دانسنت 
 شعاعيان با ارتباط سازمان دنيبر يا اين که ،به اشرف رسيد

دانيم آن است که  آنچه می. به ابتکار خود اشرف اجنام گرفت
ترين يار شعاعيان در جبهه   نزديِکی،اسکوئ  امحدیسازمان از

ی  درباره خواست خاطراتش را، از مجله ،دمکراتيک خلق
اين دستور سازمانی، البته، خود يادآور . شعاعيان، بنويسد

به هنگام تسويه هاي استناليين در بني ی بازجوئهای  نويسی تک
ی شعاعيان   اسکوئی درباره امحدیهای نوشته. استامللل آمونيست 

خاطرات مرضيه  (رفيقخاطرات يک  در کتاب مشهور او، هرگز
ی شعاعيان، اين   به گفته١٣.، منتشر نشدند)سکوئیاامحدی 

 اما از ١۴.کرد می را محيد اشرف نيز تأئيد» ها ینويس خاطره «
های جسته و   و مهچنني در اشارهها نامههای شعاعيان در  گفته
دانيم که   میهاجا ديگر و چند نوشتهی  ی وی در جمموعه گرخيته

ی چندان خوبی با يکديگر   اسکوئی رابطه امحدیشعاعيان و
 شخصی شعاعيان و امحدی ی رابطه اين که تيرگی .نداشتند

 است یا خواست نکته میرای ب گفتها نی هزمين اسکوئی از چه پيش
که بر ما ناآشکار خواهد ماند، هر چند که برخی دوستان 

 . دانند  عاطفی مییا رابطه شعاعيان اين امر را ناشی از
  
، شعاعيان گزارش های فدائی خلق شش نامه سرگشاده به چريک در
 رفيق مادر، ناصر و ارژنگ، خردسالدهد که از فرزندان  می

 اين ١۵.بنويسندهايی از مصطفی  نيز خواسته شده بود خاطره
های استالينی، که بايد زير نظر اشرف و جعفری  سازی پرونده
 . باشد، از ديد مصطفی به دور مناندتهگرفاجنام 

 
ی يجدا به  باالخره ومنودتر  آنچه رابطه با فدائيان را تلخ

 دستور به که ،ها اجناميد، دستگريی رفيق مادر بود  از چريکاو
) ی چريکیا يها پو برخالف اصول(موريت خطرناک أجعفری به يک م
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که د سته بوخوا  فاطمه سعيدی ازجعفری . فرستاده شده بود
. برودای ختليه شده  به خانه» اموال سازمانی «برای آوردن 

هرگز به تی يامن يک اصل پيروی ازها به  دانيم که چريک می
دانيم که  هم چنني می. گشتند یبرمنهای ختليه شده يا مشکوک  خانه
 را از متام مدارک  آن خانه داشتند پيش از ترکها دستور چريک

 در پس.  مدارک را از ميان بربندی خالی کنند يا اينسازمان
 و اسباب اشياءچيزی جز » اموال سازمانی  «ژهين مورد ويا

ها  ی چريک تواند باشد، که اگر زندگی تيمی راهبانه زندگی منی
 و ا را نبايد چيزهای گرانقيمتیه نيا بگريمي، نظررا در 

ششمني  در شعاعيانشرح اين ماجرا را نيز . مشردنندی ام بی
ارزش   فاطمه سعيدی بر سر اسبابی بی١۶.دهد  میسرگشادهی  نامه

خواست با اين  ی جعفری، که تنها می ناخبردانه دستور  بهو
 رفيق مادر را بيازمايد، راهی  سربهی هجر و ددستور وفاداری

از آجنا که ساواک از ارتباط رفيق مادر با .  شددستگري
اين زن   بود، اطالع داشت،شديدشعاعيان، که حتت پيگرد 

. سختی شکنجه و آزار داده   بیري پس از دستگ راميانسال
از آجنا که اين . ی را پشت سر گذاشتدشوار بازجوئی سعيدی

 به نزديکش و ياران انيشعاعها با  گونه برخوردهای چريک
 بر ١٣۵٢ی سازمان در هبمن  د، منايندهياجنام وی اعرتاض مستمر 

ها از سوی  ن با چريک و ارتباط شعاعيا نشد، حاضرقرارسر 
ده يبر ک جانبهي ای  به گونهفدائيان بدون هشدار قبلی و 

آورد که انوشريوان لطفی در  فتاپور به ياد میمهدی  .شد
 شعاعيان با سازمان، خشايار  که رابِطبودزندان به وی گفته 

 ١٧.نشودسنجری، دستور داشت که بر سر قرار مصطفی حاضر 
 چپهای  ترين چهره پ، يکی از برجستهپرداز چ نظريه بدين گونه،
به  ،ی پنجاه حتت پيگردترين کوشندگان سياسی دههاز رزمنده و 

ی به امان خدا رها شد، تا امکاناتبی هيچ پوششی و ناگاه 
 بهاش  ها پس از اين ماجراها در نامه مهان گونه که ماه

» ها و در دل خلق ی قربستان در گوشه «انتشارات مزدک نوشت، 
 به های فدائی ی سرگشاده به چريک  نامهششمني. ی بيابدپناه

 ١٣۵٣ شهريور ١٨شرح آخرين ديدار شعاعيان با محيد اشرف در 
اين قرار که از طريق . پردازد ظهر می از در ساعت دو بعد

) يا اخراج( پس از جدائی ها ماه  خلق تنظيم شده بود،جماهدين
شرف در اين  ا١٨.ی صورت گرفتفدائهای  شعاعيان از چريک

ی که فدائکه آن عده از رفقای   کردديدار مصطفی را آگاه
  های پيشني مصطفی به آهنا داده شده، به اين نکته رسيده نامه

 در يک سازمان نستندتوا  فدائيان منیو که شعاعيان بودند
ات  نامه «: که دادی شعاعيان، اشرف به او خب به گفته. باشند

نظر رفقا اين . زم بود، خواندندرا آن عده از رفقايی که ال
ضمنًا . يک سازمان جای گريمي توانيم با هم در  منیمااست که 

 اگر در جامعه کار به البته. دمشن فوری يکديگر هم نيستيم
روی درآنگاه رو --که روزش به ناچار خواهد رسيد --درگريی برسد
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من ديگر ميان  «:و پاسخ شعاعيان اين است که» .ايستيم هم می
 مکن  سازمانی نوع حزبی نه احساس میرابطهود و مشا هيچگونه خ

 ، را هر چندمشا...  و نه ديگر حاضرم به زير بار آن بروم
درباره درگريی . نگرم نه به چشم رفيق، ولی به چشم دوست می

 نيز، نه جای شک است و نه جای جامعهاحتمالی در 
 به ائيانفد از اين پس شعاعيان، چريک تنها، از ١٩».نگرانی

ای  ی جبهه ی انديشه  الزمه.انگيز نيست و اين شگفت. ديُبر کلی
 پلوراليسم و چندگانگی فکری و دمکراسی پذيرششعاعيان، 

به » ی هبرتموقعيت «امری که فدائيان آن را تا --سازمانی بود
آنگاه که شعاعيان امر دمکراسی . انداختند تاخري می

گريد   اين پاسخ را میجعفریکند، از   مطرح میراسازمانی  درون
بگذار ما تا .  استناتوانجنبش هنوز سخت ! ببني رفيق  «:  که

آنگاه خوب، هرکس هر نظری . يی رشد کنيم و نريو گريمي اندازه
و پاسخ شعاعيان در اين » ! باشد، آزاد است که بگويدداشته
ی است که چپ ايران از شعاعيان بزرگی مهان درس  فشردهمورد 

 و از حتوالت تا با درد و رنج بسيار از تاريخ نياموخت
 : بياموزدپساانقالبی

 
سازمانی که به هنگام ناتوانی از پخش !  جونرفيق 

گريد، به هنگام توانائی، آن  یمپسندد جلو  يی که منی انديشه
 آنچهيی کند سوای  ترکاند که خبواهد انديشه مغزی را می

 ٢٠.کند سازمان ديکته می
 

ی از چندانيان اين ديدار و مرگ شعاعيان اطالع ی م در فاصله
، پس از يک ١٣۵۴ هبمن ١۶در . های مصطفی ندارمي زندگی و کوشش

  و دستگريداشت در خيابان استخر مصطفی زخم برمسلحانهدرگريی 
 از کپسول سيانور در راه زندان استفاده با  توانست، اماشد

 .خودکشی کند
 

 فدائيان وی در صدد ازی دانيم که پس از جدائ به يقني می
مصطفی . تشکيل گروهی تازه بود، اما بيش از اين خربی ندارمي

ی با پژواک اجتماعی داشت و نه پريو مکتبی گروهنه شعاعيان 
ی   برسانند و هاله»شهيد «او را به مقام » رهروانش «بود تا 

او تنها زيست، يگانه . قديسی انقالبی را بر سرش ببينند
ناپذير برای  و از زندگيش جز تالشی خستگی. ُمرد و تک انديشيد

کشد،  هايش سر برون می  از نوشتهکهصدا  دادخواهی، جز يک تک
 .باقی مناند

 
خدادهايی که در ُر اسیيو اخالق سايدئولوژی شی، ياند تك 
ای فشرده به آهنا اشاره کردم حاوی يک  ی پيشني به گونهها برگ

که شعاعيان در برخوردها و  اينجاستنکته . ی مهم هستند نکته
 و افراداش اجناميد،  رفتارهايی که به انفراد سازمانی

 
 ١٠



ای به  شعاعيان عالقه. داند  را گناهکار منیآنانی ها شخصيت
او با ايراد شخصيتی و .  نداردديگرانهای شخصی  کاوش انگيزه

 رفتار بلنش اجتماعی خمالف است، برجسته کردن نقش فرد در ٌک
 افراد را مهانا منوِد دشواری و بيمارِی ديگری های و انگيزه

تسليم . ی کورکورانه از ايدئولوژی استپريويابد که آن  می
بينی  ی و جهانخواه پاکغريانتقادی انديشه به ايدئولوژی به 

 ،جزنی. ی سرکوب استالينيستی است رسد و اين سرچشمه می جزمی
باورهای  اسکوئی کوشندگانی صادق و بر سر  امحدی يا،اشرف

 - - هايش  نوشتهمتامدر  شعاعيان خود پايدار بودند، و مصطفی
ی افرادی مبارز  از اين اينان به منزله -- حتی در انتقادهايش 

ی شعاعيان آن است که مرزهای  اما نکته. کند  ياد میاحرتامبا 
ی وفادار ماندن به براباور ايدئولوژيک کجايند؟ 

رومي؟ چه کارها و رفتارهايی مان تا کجا حاضرمي پيش ب باورهای
 حاضرمي به خاطر باورهاميان اجنام دهيم؟ آيا دست آخر باور را

 رفتارهای غريانسانی و گر توجيهتواند  ايدئولوژيک می
 باشد؟های استالينی  سازی های بازجويانه و پرونده نويسی تک

توانند از ما را از  ی انقالبی می آيا باور و صداقت و مبارزه
ای که از  کنند؟ و دست آخر، آيا مبارزه نياز یبخالقی رفتار ا

ای هبرت و  تواند به جامعه یمکند،  هائی استفاده می چنني شيوه
 تر بياجنامد؟  انسانی

 
  ی قضاوت اخالقی  نتيجهمبارزه پيوسنت به ،از ديِد شعاعيان

 اجتماعی است که شرايط موجود را ناعادالنه و ی ندهکوش
 مسائلی مانند اويابد، اما  القی خويش می با اصول اخمتناقض

و اين  داند می  اخالق انسانیمبنای راباور و مبارزه و عمل 
برای : گريمي ی وی میزندگترين درسی است که از انديشه و  بزرگ

ی آينده مهم آن است که   خواهانه ی انسانی و داد ساخنت جامعه
نه، انسانی  امروز، در شرايط بس غريانسانی و ناعادالبتوانيم

 . کنيمتالشقضاوت کنيم و دادخواهانه 
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