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  ھا به ما بودشاملو: حزب توده بزرگترین لطمه روس
  ۱۳۵۸اردیبھشت  ۲۸ -نامه «تھران مصور» تاریخ ایرانی: برگرفته از ھفته

برای نسلی که من از آنم، که برای نسل قبل و بعد از ما نیز، شاملو چیز دیگری بود و ھست. ما در کالم او واالیی  نه

سال مبارزه را با خود  ۳۵ باراندیشه آدمی را پیدا کردیم. در صدایش عشق به آزادی را شنیدیم. او با جسم بیمارش که 

داد. ای به تسلیم رضایت نمیکند. ما منطق سر خم نکردن را در محضر او آموختیم که به ھیچ بھانهکشد، مبارزه میمی

شعر او، حتی شعرھای عاشقانه «الف. بامداد» نیز سرشار از روحیۀ مقاوم اوست. برای او توقف مرگ است. او در 

محبت است،  سراپا .گیردیاد خانه دارد. برایش آدمیزاد یعنی آنکه معترض است و آنکه آرام نمیزید. در فراعتراض می

بیشترین  .داشتنیدوست چون روزھای نخستین آشنایی است. مھربان و گرم و بار دیگر ھا اگر او را نبینی،چنان که سال 

ای برای است، از انسان است، شعر برایش وسیلهھا در کالم واالیش، که اوج شعر معاصر ایران سرودھا و تجلیل

 .تر دیدن انسان، ھمچنان که عشقانسانی

اند، نسلی که اینک در پایان راه عمر احمد شاملو، تنھا برای من نیست که چنین است، نوجوانانی که امروز سالخورده

ده و به قول خودش بعدھا نیز در زندان بزرگی زیسته ھا را درنوردیده، جوانی را در بند گذراناست، او را به یاد دارد که زندان

اش با پشتوانه فرھنگی گاه او با احساس یک زندانی زندگی نکرده است. اندیشه دور پرواز و ذھن متعالیاست، اما ھیچ

گوید مثلی، ارزنده و گرانقدر، از او موجودی ساخته است که کالمش فخر کالم فارسی است. ھر چند جمله که می

ھایش زندگی جاری و ھایش و نوشتهبیھی، اشارتی و کنایتی دارد که ھمه ریشه در فرھنگ توده دارد. در حرفتش

شنودی نشستیم، باری، وھا به گفتتوان نشست و گفت و شنید. چنین کردیم. ساعتھا میمدومی دارد. با او ساعت

ام این بار نیز چیزھا داشت، صد بار دیگر نیز، شنیدهھای سال او را با عشق تمام، با شیفتگی تمام برای من که سال

 .اگر بنشینیم، چنین است، چیزھا دارد که باید یاد بگیریم

ھا در زمینۀ صدایش برید. و چون سخن از امروز و انقالب و ... داشت گلولهشنود ما را گاه صدای تیری میوھای گفتشب

نیاز از تعریف من است، او برای ، مثل بتھوون، مثل حافظ. اما، او بینشستند که چون موسیقی آرام و پرخروشی بودمی

 .نسل ما ھمه چیز است

 م. ب

*** 

ھا ھای عجیب و غریبی ظاھر شدند که نامشان برای ملت آشنا نبود. اینپس از سقوط رژیم سابق، چھره

زیر نظر پلیس آمریکا اند، حوالی کاخ سفید و بیشتر کسانی ھستند که بیرون از ایران فعالیت داشته

ھزار   ۵۰اند، و اینک که با جالل و جبروت و پس از آنکه ملت  تظاھراتی با روی پوشیده علیه رژیم شاه داشته

ھا در ھا را که سالاند. آن ھا را ھموار کرد، به وطن بازگشتهھا راه بازگشت آن کشته داد و ھمین کشته

ھا انقالبیون روزھای آخرند، در دو سال و نیمی که دور از وطن ن اند، قبول ندارند، آاین زندان بزرگ زیسته

  اید؟ھا برخورد داشتهکدام اینزیستند، با ھیچمی

ھا آشنایی با بعضی از این چھره  !ھای تار عنکبوتی مرموزیھا چه رشتهھایی، و میان این چھرهناچار! و آن ھم چه چھره

زیارت کردم.   ۵۶زاده را اولین بار اواخر زمستان  ود. مثال قیافه ملیح آقای قطبگرفت که قابل تأمل بدر شرایطی صورت می

ھای تلویزیونی سراسری آمریکا است و در اھمیت ترین برنامه یکی از کانالدقیقه» که کم و بیش پربیننده  ۶۰در برنامه «

 .آن ھمین بس که ساعت پخشش ھشت شب یکشنبه است

  



اند، با پاسپورت ای را استخدام کرده به پاریس فرستادهکرد که شاه و ساواک مخوفش آدمکش ویژهبرنامه حکایت از آن می

ترین دشمنان رژیم را از سطح زمین براندازد. آدمکش بند و آالت و ادوات ناریه، تا یکی از سرسختص و دعای زبانمخصو

داد. اگر اشتباه نکنم، این نام ویژه خان ای داشت که بینندگان محترم را سخت تحت تأثیر قرار میویژه نام سینمایی ویژه

ای داشت کم و بیش کرد: قیافهری او ھم کامال با نقش سینماییش تطبیق میپیرا یا پیراخان بود. جالب اینکه ھیات ظاھ

آشام داستان الواقع قاتل خونتر از پای دیگرش بود و فیشد یا کوتاهشبیه فرانکشتین، و یک پایش ھم از زانو تا نمی

شد و داستان ار منحرف میآورد. گیرم سناریوی فیلم ناگھان از وسط کلنگید» را به یاد میھیچکاکی «مردی که می

آمد: آدمکش مانتال از آب در میسراسر زد و خورد و قتل و جنایتی که اجزایش با این دقت فراھم آمده بود ناگھان سانتی

شد، ترین عواطف بشردوستانه میساواک، پس از تمھید ھمه مقدمات، از مشاھدهٴ دشمن سرسخت رژیم گرفتار رقیق

آمد و طی مراسم سوزناکی آالت و فتاد، به جوانی و جھالت «ھدف متحرک» رحمش میادست و پایش به لرزه می

کرد (البته در برابر دوربین خبرنگار!). نات ھای پاریس تسلیم او میادوات قتل را با یک شاخه گل سرخ در یکی از کافه

 :ھاستخارجی برنامه این 

شناخت. فقط یک نفر ترین دشمن رژیم شاه» را نمیاز مخالفان رژیم که در دسترس ما بودند کسی این «سرسخت )۱

نماھای ایام صباوت بوده که ھشت، نُه سال پیش، به دلیل کشف روابطش با سازمان سیا از اظھار داشت که آقا از چپ

 .کنفدراسیون دانشجویان اخراج شده است

کردند. حتی ای در مخالفت با رژیم شاه پخش نمیدو سال بعد از آن، وسایل ارتباط جمعی آمریکا کلمه  در آن ایام و تا )۲

رغم کوشش تایمز) نوشتم، علیآمیز فریدون ھویدا (منتشر شده در نیویورکچند ماه بعد، پاسخی که من به مقاله توھین 

ر روزنامه کردند به چاپ نرسید، و ھنگامی که ناگزیر ھایی که چند نویسندۀ سرشناس به سردبیمن و دوستانم و توصیه

الدرج مطالبه کردند که خواستیم آن را به صورت آگھی چاپ کنیم برای آن چند ھزار دالر (مبلغش به خاطرم نیست) حق

ی ای در آن ساعت و با آن محتوا از شبکۀ سراسرسنگ بزرگ بود و عالمت نزدن. در چنین شرایطی پخش یک چنان برنامه

تراشند، و کسان دیگری به جمھور میدرنگ گفتند که برای آینده انقالبی رئیس داد». کسانی بیآمریکا به شدت «بو می

 !سر و پایی به نام سید ضیاءالدین طباطبایی افتادند و گفتند کار شاه ساخته استیاد اوایل کار آخوند بی

وز آقای رالف شانمن در رکاب حضرت بابک زھرایی سرافرازم المثل یک رھای به راستی عجیب و غریب! فیبله. چھره

کرده بود که مرا به لزوم ھمکاری با آقای دکتر براھنی مجاب کند. البته تا این جای مسئله قابل قبول است، چون که 

از حروف آقای شانمن از ھمکاران مؤثر گروه «کیفی» بود، و آقای براھنی رئیس افتخاری آن (توضیحا عرض کنم «کیفی»  

ھا «توی کت آدم اول «کمیته برای دفاع از آزادی ھنر و اندیشه در ایران» ترکیب شده بود). چیزی که به قول جاھل

رفت» وساطت آقای زھرایی بود که چندی پیش از آن، با کمک دوست بسیار عزیز من نعمت جزایری کشف کرده نمی

قلم «رئیس سابق ادارۀ سانسور» معرفی کرده و از این طریق باعث  المللیبود که آقای دکتر براھنی مرا به انجمن بین 

ترین جلسات روشنفکری نیویورک شده است! ـ خوب، و حاال رالف شانمن به ھم خوردن سخنرانی من در یکی از مھم

 !را آورده بود که مرا به ھمکاری با دکتر براھنی و کمیتۀ کیفی متقاعد کند

  

افتاد: پروفسور کلینتون (از دانشگاه پرینستون) به من اطالع داد که چند تن «آمریکایی  ترییک سال بعد اتفاق جالب

ای خواھند برای بررسی جریاناتی که در ایران آغاز شده به ایران بروند. فالن روز برای مطالعه در این امر جلسهخوب» می

 .به حضور در آن جلسه دعوت کنماند شما را در جریان بگذارم و شود و از من مصرا خواستهتشکیل می

 شود آقای کلینتون؟ـ جلسه در کجا تشکیل می

 .ـ در منزل رالف شانمن 



 .ھای «کیفی» استـ پس البد مربوط به فعالیت

 ھا فقط شما ھستید. جلسه مربوط است به چند «آمریکایی دوستدار ایران».ـ اوه، نه، کیفی را فراموش کنید. از ایرانی

مشکوکی بودند که خوشبختانه در ھمان لحظات اول مچشان باز شد، زیرا پروفسور «ریچارد فالک» (که  ھایرفتیم. آدم

کردند و این خودش ترین فرد جمع بود و او را به عنوان رھبر جنبش جوانان مخالف با جنگ ویتنام معرفی میسرشناس

کرد) احمقانه خودش را لو داد. معلوم متھم می ترین سندی بود که او را به ھمدستی با بوروکراسی رسوای آمریکامھم

شد از دوستان نزدیک سید حسین نصر است و دو ماه قبل در اسپانیا با او دیداری داشته و از طرف او و دولت علیه به 

 ایران دعوت شده (البد برای تھیهٴ گزارش از جو انقالبی ایران!). 

ه ایران سفر کنند خاطرنشان کردم و گفتم در ایران ھیچ کس حاضر معنی بودن ترکیب ھیاتی را که قرار بود بمن بی

ھا ھم طی ھفتۀ بعد به این بھانه که «رھبر جنبش جوانان مخالف جنگ» نخواھد شد با این افراد سخن بگوید و خود آن

مرا از تعقیب قضیه ترسد به ایران برود و منصرف شده است، قضیه را مختومه اعالم کردند (و در واقع به این دستاویز  می

 .مانع شدند)

تر حضور جوانی ایرانی بود در این جمع، که در راه بازگشت با من به خانۀ آمد. او یکی از فعالین کنفدراسیون اما نکتهٴ مھم

ھا را به محافل عمومی خود نیز راه ترین مخالفان گروه کیفی بودند و آنھا بود که از سرسختدر شاخه مائوئیست

ریختند. او به من توضیح داد که از طرف اش را به ھم میشد کاسه کوزهد و ھر جا سر و کلۀ براھنی آفتابی میدادننمی

ھای دوستدار ایران» است. (قیافۀ رالف شانمن و بابک زھرایی از جلو نظرم سازمان خود مأمور کار کردن با این «آمریکایی

 شد!)دور نمی

دوست» به واشینگتن دعوت کردند. اینکه من چه داشتم ھای ایرانبرای «آمریکایی چندی بعد مرا برای ایراد سخنرانی

به این دوستداران مشکوک ایران بگویم مسئله دیگری است و نوار آن سخنرانی ھم موجود است، اما نکتۀ جالبی که 

 ھای عجیب و غریب!»خواھم بگویم آشنا شدن من بود با یکی از آن به قول شما «چھره می

ھای خوب» بردند که با «دیگران» آشنا بشویم. ی، دو ساعت بیش از شروع برنامه، ما را به خانۀ یکی از آن «آمریکایییک

دان آمریکایی» بود. جوان کنفدراسیونی در آنجا بود و یک ایرانی دیگر که ظاھرا شناسان فارسیصاحبخانه یکی از «ایران

گشت و پیدا بود که «خانه ھا با جوراب میآلود داشت و در اتاقتاری عشوهشناس بود و رفاز روز قبل مھمان آن ایران

خودی» است و ھنگامی که ما را به ھم معرفی کردند دھانم از حیرت باز ماند. اسم شریف حضرتش دکتر یزدی بود، 

خته کسی که چند بار دیگر حرفش را شنیده بودم و ھمیشه شیخی قشری و اھل پاکی نجسی ازش در ذھنم سا

شده بود. اینکه زن من مجاور ایشان نشسته بود و پس از چند لحظه با نفرت چای خود را عوض کرد. آن قدر مرا متعجب 

کنندۀ این کنفرانس با شرکت آقای دکتر یزدی (مذھبی؟) و دوستان آمریکایی نکرد که دریافت این واقعیت که تدارک

 !ان شاخۀ کنفدراسیون (مائوئیست؟) است(سیا؟) و ھمرزمان رالف شانمن (کیفی؟)، درست ھم

ھای تار عنکبوتی در ظاھر غیرقابل تشخیص ھا رشتهتر از آنھا واقعا عجیب و غریبند و عجیب غریببینید که چھرهمی

 .پیونددھا را به یکدیگر میاست که آن

 ماجرای جواب ھویدا

معرفی کردن شما به عنوان رئیس ادارۀ سانسور به دو قضیه اشاره کردید، یکی مقالۀ فریدون ھویدا و یکی  

  دھید؟در ایران. توضیح می



یک ماھی از رسیدن من به آمریکا نگذشته بود که یک روز دوست من احمد کریمی خبر داد که آقای مندلسون ـ دبیر 

اده است که اگر در امر اجرایی انجمن جھانی قلم ـ از نیویورک تلفن زده، نسبت به من اظھار لطف فراوان کرده، پیغام د

ھای مؤثر این انجمن و نویسندگان سرشناس توانم روی اقدامات و یاریاقامتم در آمریکا با اشکاالتی مواجه شدم می

آمریکا عمیقا حساب کنم، و غیره و غیره، و باالخره آقای مندلسون گفته است که روز دوشنبه دوازدھم آوریل، در سالن 

یویورک به مناسبت اھدای جوایز سالیانۀ کتاب مراسم مفصلی برپاست که در آن بسیاری از بزرگ مادیسون اسکوایر ن

ھا کنند و روزنامهھای رادیویی پخش میھا و فرستندهروشنفکران آمریکا حضور خواھند داشت و جریان آن را تلویزیون

ن فرصت برای افشای اختناق سیاسی نویسند و به ھمین دلیل انجمن جھانی قلم از من دعوت کرده است که از ایمی

و فرھنگی در ایران استفاده کنم. فرصت مغتنمی بود. سر فرصت دست به کار تھیۀ مطلبی شدم که کریمی وقت زیادی 

ای نثار رژیم شاه کنیم که در آن تاریخ در صرف ترجمۀ آن کرد و آماده شدیم که از تریبون انجمن جھانی قلم لگد جانانه

یش مستقر بود. اما روز جمعه نھم آوریل کریمی پیش من آمد با دل و دماغ سوخته که مندلسون امروز اوج قدرت ابلیس

محبت داشت، و گفت که چون تا این ساعت متن سخنرانی صبح تلفن کرد، و این بار به خالف دفعه قبل لحنی سرد و بی

 صورتی که مطلقا چنین قراری نداشتیم).  گیریم (دراید ناچار دعوتمان را پس میرا به دبیرخانه انجمن نداده

ای در مدتی از این جریان گذشت تا آنکه ناگھان یک روز دیدیم فریدون ھویدا ـ نمایندۀ شاه در سازمان ملل ـ مقاله

ھای حقوق بشر در ھمه جای دنیا ساعت واحدی را نشان تایمز سر قلم رفته است تحت این عنوان که «عقربهنیویورک

توان به در آن نوشته است که «مردم آمریکا نباید خیال کنند برداشتی را که از حقوق انسانی دارند می دھد» ونمی

سوادند، ھا باید بپذیرند که مثال در ایران که غالب مردم بیای نظیر ایران ھم تعمیم داد. آمریکاییماندهکشورھای عقب

اعالمیۀ حقوق بشر تصریح شده، عمال منتفی است» و خزعبالت   ھایی که درمسئله آزادی قلم، به عنوان یکی از آزادی

 ...دیگری از این قبیل

  

درنگ به این مقاله که در آن به ھمۀ مردم ایران توھین شده بود جوابی نوشتم که باز زحمت ترجمۀ آن به من بی

دست به کار شدند تا از ھر طریقی انگلیسی به گردن کریمی افتاد، و آن را تسلیم سردبیر روزنامه کردیم و ھمۀ دوستان  

تایمز را برای چاپ آن زیر فشار بگذارند، و از آن جمله نعمت جزایری (دبیر کمیتۀ «کیفی» توانند روزنامۀ نیویورککه می

ھای سیاسی، روابطی بسیار صمیمانه با ھم داشتیم و که بدون در نظر گرفتن اختالفاتمان در عقاید اجتماعی و فعالیت

ھا را ھم دریغ او ھستم) برای این امر به انجمن جھانی قلم رفته بود تا مساعدت آنھای بیاستی مدیون محبتمن به ر

 .برای چاپ این مقاله جلب کند

ایم که باید بنشینیم نزدیک ظھر بود که نعمت از نیویورک تلفن کرد. بسیار عصبانی بود و گفت «به موضوع مھمی پی برده

ھای گرفته و حالتی افتیم.» منتظر ماندم تا آمدند. با قیافهگیریم. من و بابک (زھرایی) االن راه می اش تصمیم بو درباره

دانی علت فسخ دعوت انجمن قلم برای سخنرانی از رو رفته. و رسیده و نرسیده نعمت وارد اصل مطلب شد که: «می

!امروز پیش از ظھر  شان وجود داشته.» ـ گفت: «نهدر مراسم اھدای جوایز کتاب چه بوده؟» ـ گفتم: «البد محذوری برای

تایمز من به دیدن مندلسون رفتم و از او خواستم که از طرف انجمن، موقعیت ادبی تو را در ایران برای سردبیر نیویورک

برنامه را  ات را توصیه کند. مندلسون با شنیدن اسم تو ناراحت شد و از اینکه ناگزیر بوده جلو آنشرح بدھد و چاپ مقاله

بگیرد اظھار تأسف کرد و شرح داد که ظھر جمعه نھم آوریل براھنی رفته پیشش، و بسیار عصبانی بود که چرا او را برای 

اید بیاید در مورد سانسور و اختناق اند، و به مندلسون گفته است آیا شما که به شاملو گفتهاین سخنرانی دعوت نکرده

نید که او خودش تا دو ماه پیش در ایران رئیس اداره سانسور بوده؟ ـ مندلسون که از داحاکم بر ایران حرف بزند می

شناختند تماس کند به نحوی با کسانی که تو را بھتر میشنیدن این خبر جا خورده بود، پس از رفتن براھنی سعی می

آورد و چون ولی ھیچ کدامشان را گیر نمیکند بگیرد. به دکتر بیمن، پروفسور کلینتون، دکتر ھلمان و آرتور میلر تلفن می

دھد که قضیه منتفی است و آن بھانه را عنوان فردایش ھم تعطیالت آخر ھفته بود ناچار به کریمی اطالع میفردا و پس 



کند، ولی روز دوشنبه در مادیسون اسکوایر وقتی موضوع را با ھلمان و به خصوص با آرتور میلر که قرار بوده تو را به می

 شود که از براھنی رودست خورده است.»گذارد، متوجه میحضار معرفی کند در میان می

اند که بیاید و در این باره توضیح بدھد بابک و نعمت که از این ماجرا به شدت عصبانی بودند گفتند از براھنی دعوت کرده

کمیته خطاب به او نوشته بودند. آن دو، به دار و فتوکپی نامه را به من نشان دادند که به طور رسمی روی کاغذ مارک

ھا از اقدامات خالف رویهٴ او سخن گفتند که تأیید یا تکذیبش در ھا و ساعتعنوان ھمکاران نزدیک دکتر براھنی، ساعت

ه از ای کانگیز بود که این دو جوان با این ھمه نفرت و این ھمه گالیهحد اطالعات و در صالحیت من نبود، فقط برایم حیرت

خوریم و تا حاال ھزار بار ما را سنگ رو یخ کرده است» اش چوب او را میاو دارند و با تکرار مداوم این عبارت که «ھمه

 .توانند به ھمکاری با براھنی ادامه دھند و حتی یکدیگر را تحمل کنندچگونه می

متی نداد. ھمین قدر از آنجا که نامۀ معروضه براھنی البته ھرگز برای ادای توضیح به فعالین کمیتۀ کیفی به خودش زح 

را نعمت به عنوان دبیر کمیته امضا کرده بود، برداشت به عنوان رئیس افتخاری کیفی یادداشتی برای کمیته پست کرد 

ای ھم از حضرت مندلسون بگیرد دانم چه جوری موفق شد نامهکه «نعمت جزایری از این تاریخ معزول است!»، و نمی

اینکه آقای براھنی چنان چیزی به ایشان نگفته است؛ و این نامۀ اخیر را به خود من ھم نشان داد، که گفتم  مبنی بر

کم سه تا شاھد زنده زند که دستکردم، چون دارد زیر چیزی میتر از آن است که من تصور می«این آقای مندلسون ابله

 دارد: دکتر ھلمان، آرتور میلر و نعمت جزایری».

اش را خواھند جوید و کردم اولین باری که دکتر براھنی را ببینند خرخرهھا به حدی بود که فکر میو خروش آنخشم  

شدگی» رغم این نمایش «توھین ریشش را خواھند کند. ولی خوب، البته این فقط «تصور من» بود. چون رفقا علی

تر از پیش نزد من آمدند با نامۀ اول ی بعد عصبانیھمچنان دوشادوش حضرت براھنی به مبارزه ادامه دادند. حتی چند

کانون نویسندگان ایران به ھویدا، و دادشان بلند بود که «این نامه نزدیک به یک ماه قبل توسط اسالم کاظمیه به دست 

طریق دیگر  برداری کند، و ما تازه امروز و آن ھم از یکبراھنی رسیده ولی آن را از ما پنھان کرده تا شخصا از آن بھره

ایم به آن دسترسی پیدا کنیم!» ولی باز ھم دوستان اصل «ھمیشگی» را نشکستند، و نه فقط ھمچنان به توانسته

کردند مرا ھم به سنگر خود بکشند. ظاھرا به ھمان اندازه مبارزۀ تحت رھبری آقای براھنی ادامه دادند بلکه سعی می

شدم به «اتحاد خصمانۀ» ھا ھم از این موضوع که من حاضر نمیم، آنزده بودکه من از روابط این «دوستان» شگفت

ھا نامفھوم بود. به ھمین جھت، وقتی دیدم که بابک، کردند و دالیل کامال روشن من برای آنھا بپیوندم تعجب میآن

کیفی متقاعد کند، ھای رالف شانمن را به خانۀ من آورده است تا مرا به قبول ھمکاری با براھنی در چارچوب فعالیت

 .واقعا از بابک تعجب کردم

 تجربه مبارزه خارج کشور

 ای از مبارزه بود، نه؟این دو سال و نیم، قاعدتا تجربه تازه 

. این دو سال و نیم برای من خیلی ..آورد این دو سال و نیم! … راستش فکر کردن به این دو سال و نیم مرا از پا درمی

بردیم و امکان گفتن و نوشتن از ما سلب چیزھا بود: اوج اختناق بود و ھمهٴ ما را منزوی کرده بودند. راه به جایی نمی

خواھم توانست در خارج کاری انجام بدھم و متاسفانه از روی کمال ناآگاھی   کردم اگر جالی وطن کنمشده بود. فکر می

خیالی ھم بدجوری کف دستم گذاشته توان کار کرد و مزد این خوشاین جور تصور کرده بودم که در آمریکا بھتر و مؤثرتر می

ای بود از مبارزه با «سکتاریسم»، کننده  ای از «مبارزه با رژیم» نبود، تجربۀ مأیوسشد. این دو سال و چند ماه تجربۀ تازه

خورند و اگر زودتر فکری به حال خود نکنند، فردا که یعنی دقیقا ھمان چیزی که نیروھای مترقی امروز دارند چوبش را می

 .ترین صورتی خواھند پرداختھا رھا کرد کفارۀ آن را به تلخفاشیسم ھمۀ سنگینی لش خود را بر سر آن



ای که دارند آموزش ھای حملهحاصل را فراموش کنیم و به امروز و فردا بیندیشیم: به گروهم کوشش بیآن دو سال و نی

ھا که طبیعت ضد روشنفکری و ماند و به ارتشی از لومپن بینند، به دولتی که به چرخ پنجم درشکه میتروریسم می

کنند و از طریق تظاھر به اینکه ق تقویت میفردپرستی سنتی و اطاعت کورکورانۀ آن را با تزریق جھل و تعصب مطل

ھایی روبنایی در جھت نان و شیله پیلۀ آنانند، با بذل و بخشش از کیسۀ دیگران و وانمود به اجرای برنامهغمخوار بی

منطق برای سرکوب دانش و کوشند ھر چه زودتر مھارشان را به دست گیرند و از این سیالب کور بیمسکن آنان می

 .ناپذیر بسازندماقی مقاومتبینش تخ

  

نویسی خارج از وطن نیز افزوده شد. انتشار بر کتاب قطور مبارزه شما علیه رژیم شاه، یک دوره روزنامه

 روزنامه ایرانشھر. حاصل این تجربه چه بود؟

ه، کوشش ما فقط ھای سیاای شخصی و فردی و «برای خود» بود. در آن سالکنید. مبارزه من با رژیم، مبارزهتعارف می

شد صادقانه ای که ھر صبح مکرر میشد که شرافت خود را حفظ کنیم، با سانسور بجنگیم، به فاجعهمصروف این می

ھای آسمانکوب آن روزگار (که امروز شھادت بدھیم و به اعماق ابتذال درنغلتیم. در حقیقت، خیانتی که از طریق مشت

ھا اند) به ما رفت، از ما نسلی ساخت که متاسفانه به اقتضای زمان تا سالتادهھا افکاسۀ گدایی در دست دنبال لومپن 

ھای بعد نومیدانه به حال خود گریستیم، و ھنگامی به خود آمدیم و بر اعصاب خود مسلط شدیم که فاشیسم حاکم پایه

یدیم ھویت خود را از دست ندھیم قدرتش را چنان که باید استحکام بخشیده بود. این بود که فقط به خود پرداختیم و کوش

ای گوشت به شرافت ملی و فرھنگی که کارگران آن بودیم خیانت نکنیم. پس نگویید «کتاب ای نان و لقمهو برای گرده

  .تواند «شناسنامۀ کوچک مقاومت» باشد و بس قطور مبارزه»، که این به عقیدۀ من حداکثر می

الواقع من در نویسی در محدودۀ وطن نبود. فیھای روزنامهچیزی بیش از دوره نویسی خارج از وطن ھماما دورۀ روزنامه

این مورد فریب کسانی را خوردم که فکر کرده بودند وقتش رسیده است که درست سر چھارراه انقالب دکان دو نبشی 

بینی بود و به ھمین جھت پیش  باز کنند و کار و کسب پر رونقی راه بیندازند. البته چنین خطری از ھمان ابتدای امر قابل

من از نخست صاحب عله را روشن کردم که بدین کار نه به چشم «فعالیتی تولیدی و معیشتی» بلکه فقط به عنوان یک 

پرستان ای از وطن کنم. قرار ما بر این بود که سرمایۀ روزنامه (که بر طبق ادعای او توسط عده«فعالیت سیاسی» نگاه می

ست ھیاتی از افراد مورد اعتماد سپرده شود، ھمچنین به شخص من به عنوان سردبیر و مسئول تأمین شده) به د

روزنامه «اختیار مطلق» داده شود که ضامن اجرای کافی نیز داشته باشد. که این ھمه پذیرفته شده بود لیکن سرعت 

تأمین این مسائل انتشار نشریه را آغاز نھادیم مرا واداشت که پیش از گرفتن حرکتی که آن روز بدان «انقالب» نام می

کنم. و طبیعی است که این ماجرا به سود حریف تمام شد که قول و قرارھا را انجام ندھد و اجرای آن را پشت گوش 

 .بیندازد

ھای متعصب ارتجاع مشی نشریه تا اواسط بھمن ماه در طریق «ھمبستگی» بود، اما به مجردی که ورق برگشت و گروه 

رغم روحانیون که بارھا اعالم کرده بودند نظری به تسخیر گیری در برابر نیروھای آگاه انقالبی پرداختند و علیبه جبھه

جویی انحصارطلبانه پرداختند، من و دوستان ھیات تحریریه مصمم شدیم در قدرت ندارند زیر پوشش مذھب به قدرت

پوشی از این حرکات انحرافی را تجویز «ھمبستگی» چشممشی تاکتیکی نشریه که تا آن ھنگام بنا به اقتضای شعار 

بار تعارفات را کنار گذاشتند و صاف و پوست کنده گفتند کرد تجدید نظر کنیم. اینجا بود که «صاحبان مالی» نشریه یکمی

کنیم یھایتان ھم مورد تأیید است اما «منافع روزنامه» را فدای «حقیقت» نمکه کامال «حق» با شماست و استدالل

شان تشکر کنم). باری، در نھایت امر نان خود خوردیم و حلیم حاجی عباس را به رویی و صداقت(جای آن است که از یک

برد، و به ھر حال، از خرواری حسن نیت ھم در جنگ با مثقالی نیت در ھیچ زمانی راه به جایی نمیھم زدیم. انگار حسن 

 .تجربه جویای حاصلی ھستید، ھمین است رود. اگر از این سوءنیت کاری پیش نمی



  

 فرھنگ اشارات و کنایات

کنم که مردم بار دیگر به این آید؟ از آن رو سؤال میفرھنگ اشارات و کنایات توده، به کار امروز ھم می

ھا. ھمه از فرھنگ اشارات و کنایات که اند، شعر، نقاشی، نوشته، لطیفه و مثلفرھنگ متوسل شده

 .گیرددوران شاه بود، مایه میمخصوص 

ھا به ما رسیده است و تا ھنگامی که تاریخ حوادث مشابھی را تکرار چرا که نه؟ این اشارات و کنایات از اعماق قرن

ای از قبیل «کاسه ھمان کاسه است و آش ھا از امروز به آینده مطمئن بود. کنایهتوان به حرکت انتقالی آنکند میمی

ھای فراوان تاریخی است. ھر بار حرکتی در جامعه صورت گرفته که ظاھرش تغییراتی بنیادی ل تجربهھمان آش» ماحص

را نوید داده ولی در نھایت امر حاصلی جز این به بار نیامده است که جالدی به جای جالدی و جاھلی به کرسی جاھلی 

کند از آن «امیدواری سفیھانه به تغییرات ای جانشین سفاکی پیشین شود، ھر فردی که حس بنشیند یا سفاکی تازه

ھا رجوع کند و برای بیان نھایت تواند به حافظۀ مشترک تودهاند میبنیادی» کاله بوقی گشادی برای سرش ساخته بوده

خوار انقالب را ھای ھشت من نُه شاھی فالن میراثسرخوردگی خود این کنایه را بیرون بکشد. من ھر وقت تئوری

افتم که «کلید درش چوب مو» است و الجرم ھر عابر تنگ لی راحت به یاد سرنوشت آن «باغی» میشنوم خیمی

 ای افتادید؟خواند. ولی راستی چه شد که شما میان این ھیر و ویر به یاد اشارات تودهای را به خود میگرفته

این سؤال از آن جھت مھم و  اصوال شما از نخستین کسانی بودید که بالی نازل شده را دیدید. چرا، چطور؟

آمد، اساسی است که بسیاری از شاعران و نویسندگان ما تا آخرین لحظاتی که پتک بر سرشان فرود می

اند اش ماندهاند و در قافیهھا با نمک است که شعر را گفتهآن را ندیدند، یا وزن آن را درنیافتند. بعضی از آن 

باری، شما از معدود کسان بودید که گول ھمراھی و اشتراک نظر و   .دزننو ھنوز دارند در آن دست و پا می

آمد ھدفی را که در مرحله تخریبی انقالب الزم بود نخوردید، این وحدت کلمه که در مرحله نخست به کار می

 .و در نتیجه ظاھرا از ھمان ابتدا، دوست را از دشمن باز شناخته بودید

شناسم، و جھان شیران و سگان از ھم جداست. با بعضی مات نھاد ارتجاع را میھا دیگر عمق و ظلمن ھم مثل خیلی

ھا گور خود را کندن است. بھتر است انسان درد را تحمل کند و ناپذیر بود، زیرا کمترین مماشات با آنچیزھا باید آشتی

ات از اعتیاد به مورفین ھمت الزم برای تسکین آن به سراغ مورفین نرود، زیرا برای درد امید بھبود ھست، اما برای نج

 .شوداست، یعنی درست ھمان چیزی که با نخستین ضربۀ مورفین نابود می

خورم. فریبکاران موفق، ھمیشه کسانی ھستند که باری از کلمات مؤثر در چنته دارند و البته که فریب کلمات را نمی

ای از زندگی یا تاریخ و خاک اره نیست، و اگر اندک تجربه ام گچرفتار و ھنجاری مجاب کننده. اما آخر من ھم در جمجمه

 .توانم راستان را از فریبکاران تمیز بدھمداشته باشم به راحتی می

شود، حسابش روشن است. او نھادش را عوض نخواھد کرد و منافعش را وقتی ارتجاع در مبارزه با من ھمگام می

زند تا رقیب را براند و خود به جای او  کند، فقط دست به شورش مینمی ای از نظر دور نخواھد داشت. او انقالبلحظه

 .ھای خوشش به خوابم فرو بردبنشیند. بنابراین بر من است که درست عمل کنم و نگذارم او با الالیی

ابر ضد درنگ در برکردند و بیبایست در محاسبات خود دقت بیشتری میبه گمان من نیروھای آگاه و اصیل انقالبی می

ھا ھای فرنگ و انقالبیون روز آخر را خوانده باشند. آنبایست پیشاپیش دست تحفهھا میایستادند. آنانقالب می

شاءهللا گربه است» گفتن، دادند. با «انشناختند و به آن فرصت عمل نمیگیری فاشیسم را میبایست اصول شکلمی

 .رودکاری از پیش نمی



کوشید ارتش شاه را به طور دربست در اختیار بگیرد. اگر آن آرزوی سیاه تحقق پیدا کرده بود، میضد انقالب در بدو امر 

ھایی از خون انقالبیون ضد آمریکایی به راه انداخته بودند که فاجعۀ اندونزی از تا امروز، ارتجاع و ضد انقالب چنان آسیاب

ھای لومپن را برای ھیاھو در برابر رھای امروزش نداشت، دستهرفت. در آن صورت، دیگر ضد انقالب نیازی به مانویاد می

داد، آقای ھای فشار قرار نمیھای افشاگر آزادیخواه را مورد ھجوم گروهکرد و روزنامهستاد نیروھای رادیکال جمع نمی

طرف چون م بیکرد و آن سه جوان اعرابی، در تاکسی، راجع به تصفیۀ آدصباغیان اسم مرا در تقویمش یادداشت نمی

شود از دو ھفته گرفتند. اگر ضد انقالب توانسته بود با پادرمیانی ژنرال «ھویزر» (که گفته میبار نمیمن تصمیمات خون

آباد پیش مجددا به ایران برگشته) و بر طبق نقشۀ سازمان سیا ارتش شاه را درسته تحویل بگیرد، امروز ناچار نبود در علی

برید و ھمچنان ھا میای بپردازد، بلکه روراست سر ھمۀ ما را لب باغچه و کنار جوی خیابانحرفهقم به تربیت آدمکشان  

 .گرفتھا قرار میکه رژیم شاه مورد تأیید چین و روسیۀ شوروی و آمریکا بود، ھمچنان مورد تأیید ھمۀ این دولت

جنبیدند و ارتش شاه و آمریکا را در ھمان مرحلۀ خوشبختانه نیروھای رادیکال که این توطئه را دریافته بودند به موقع 

تحویل و تحول از کمر شکستند، چیزی که بیشتر به روحیۀ ارتش صدمه زد تا به ھیات خارجی آن، وگرنه مرده باد شما 

را که باقی ارتش با ھمان طینت ضد ملیش به نقاطی دور از دید و دسترس عقب کشیده است و حضورش درست سر 

 .شوداطی چون نقده و سنندج و گنبد احساس میبزنگاه در نق

باید ھای متعدد تاریخی میدادند. تجربهبایست در مورد ضد انقالب نیز ھمین آمادگی را از خود نشان میاین نیروھا می

ا، در ھھای مردم به مثابه گلۀ گوسفندان نظر کنند و چه اقشاری از این تودهبه ما آموخته باشد که چه افرادی در توده

اعماق جھل و ناآگاھی سیاسی و طبقاتی، به جان خواستار آنند که کسانی در آنان به مثابه گوسفند نظر کنند. این 

ھای چنین جنبشی بایست دانسته باشند که «جنبش متعبدانه» مفھوم انقالب ندارد و از آنجا که ھدفنیروھا می

بایست حساب کرده باشند که فرمان انقالب از اعماق اجتماع تواند «انقالب» خوانده شود. می«طبقاتی» نیست نمی

 .کندشود و آنگاه سرداران خود را در عمل پیدا میصادر می

ھویت ھای جنگی نابرابر به شھادت رسیدند تا مشتی افراد مشکوک و بیترین جوانان ما در اسارتگاهھزاران تن از آگاه

ھایی که ھنوز ترین شکلی به تقسیم غنایم بپردازند و به خونبا وقیحانه به موقع بر سر سفرۀ «پیروزی» حاضر شوند و

هللا نوری را که ھشتاد سال پیش ھم در جامعۀ ایرانی مقبول نیفتاد به بوی آن در فضاست تف کنند. تئوری شیخ فضل

ارزۀ کسب قدرت ھا بریزند، و ھنگامی که در مبحساب «اکثریت» بر مملکت تحمیل کنند، آب پاکی بر سر کاشانی

ھاشان آشکار شد و دست به ترور یکدیگر نھادند، به نعل وارونه زدن زیر عکس نواب صفوی بایستند و در تقبیح اختالف

 !تروریسم خطابه ایراد کنند

شماری که از خلع شاه و برچیده شدن رژیم سیاه سلطنتی در کشور ما گذشته است، من طی این روزھای انگشت

ام که ر رادیو، در تلویزیون و در مطبوعات اشغال شده به وسیلهٴ عوامل رژیم جدید شنیده و دیده و خواندهبارھا و بارھا د

اند. آن یکی خیال ریاست جمھوری به سرش زده است بر اساس معادالت ریاضی به از اکثریت و اقلیت سخن گفته

الوزرای موقت ھم، چرتکه به دست، دھد، و رئیس یھا در برابر «معممین» فقط چھار دقیقه حق «ابراز عقیده» م«مکال»

 !کند که «دیگران» باید فقط به اندازهٴ نیم درصد خودشان توقع داشته باشندمحاسبه می

 بندی غلط جامعهتقسیم

بندی «اقلیت» و «اکثریت» بزرگترین فریبکاری ممکن است. من در اثبات ھمین در مسائل اجتماعی پیش کشیدن تقسیم

توانیم مفھوم اقلیت را کنم: ما به راحتی میبرای خبرنگار روزنامهٴ آلیک مثالی آوردم که اینجا ھم تکرارش می فریبکاری

آن قدر کاھش بدھیم که برسد به «تنھا یک نفر»، و در مقابل، مفھوم اکثریت را آن قدر بسط بدھیم که برسد به «تمامی 

گفتند زمین یسیون و تفتیش عقاید میانکیزھای عصر سیاه له. ـ کشیش مردم دنیا». ـ نمونهٴ این اقلیت و اکثریت، گالی

مرکز عالم است و شھر رم مرکز زمین است و جایی که حضرت پاپ اعظم جلوس فرموده مرکز توجھات اب و ابن و 



هٴ اصلی خلقت عالم ھم چیزی جز این نیست، و حتی خورشید ھم برای کسب فیض دور انگیزالقدس است و علت روح

ھا الطائالت است: مرکز عالم ھیچ جای خاصی نیست و اصوال عالم د که ھمهٴ این حرفگردد! ـ گالیله درآمزمین می

شود مثال دربارهٴ منظومهٴ شمسی قائل به مرکزی شد که تازه آن ھم مرکزش خورشید است و مرکزی ندارد، فقط می

یر کوچکی است که پیلی زمین نیست؛ و تازه زمین در برابر سیارات دیگری که در ھمین منظومهٴ کوچک ھست کرهٴ حق

 .زندپیلی فوران دور خورشید پرسه می

گالیله وقتی این مطلب را عنوان کرد یک «اقلیت یک تنه» بود، یک «اقلیت یک نفره» در برابر اکثریت مطلق مردم ایتالیا و 

 .آدمخور آدمسوزشھا و عمله و اکرهٴ اروپا و کل دنیای آن روز به اضافهٴ حضرت پاپ اعظم و جماعت کشیش 

کنم اگر میرزا ام، اما فکر مینشان ضد مستضعفین منافق را نخواندهجلسات محاکمهٴ گالیلهٴ طاغوتالبته من صورت

کرد: بیست و چھار ساعت وقت شبانه روز را به رقم ھا را بسیار آسان میخان رئیس دادگاه او بود کار کشیش صادق

گرفت که گالیله باید در یکصد ھزارم ثانیه ھمۀ ادعاھایش را ثابت کند یا از می کرد و مثال نتیجهاکثریت تقسیم می

 .«اکثریت» که مردمی مؤمن و پرھیزگار و پابرھنه ھستند تقاضای بخشش کند یا بر تل سوزان ھیزم اعدام شود

یری است. آقایانی که انگشت گبندی جامعه به اقلیت و اکثریت، حتی با متر مذھب ھم قابل اندازهفریبکارانه بودن تقسیم

ھا و روشنفکران تقسیم شده کوشند جامعه را (که ناگزیر به تودهگذارند و رندانه میروی تعصبات مذھبی اکثریت می

است) به مفاھیم «مذھبی» و «المذھب!» تقسیم کنند در واقع ھدفشان جز این نیست که تخماق را برای خود بردارند 

را برای روشنفکران باقی بگذارند؛ و خود از نخست پیداست که از جنگ کلهٴ برھنه و تخماق سالح و منطق عریان و بی

بندی بینیم که تقسیمگویم حتی اگر با تعصبات مذھبی ھم بسنجیم میچه به بار خواھد آمد! این است که من می

رسد که اکثریت «حق» تیجه نمیاقلیت و اکثریت، در مسائلی که باید با عقل و منطق سنجیده شود، لزوما به این ن

خیزد بیش از یک تن نیست و لشگری از ایمان است و اقلیت «باطل». ھیچ پیغمبری، ھنگامی که به تبلیغ دین خود برمی

حقی» آنان و اعتقاد اکثریت را به دنبال ندارد. و البته در «اقلیت» قرار داشتن ھیچ یک از پیغمبران صاحب کتاب دلیل «بی

ھای خودش ای به ھر حال ابوجھل تواند ھشداری باشد بر اینکه ھر جامعهالتشان شمرده نشده و فقط میدر مورد رس

دھند. ھا را فریب میکنند و تودهزنند، خلط مبحث میرا دارد که برای حفظ سود و قدرت خود خرافات و تعصبات را دامن می

دید که تنھا منطق معیار پذیرش حقایق خواھد شد. آنگاه خواھیم   جھان را از قید خرافات و تعصب آزاد کنیم، آنگاه خواھیم

دید که تنھا خوبی و زیبایی و حقیقت پیروز خواھد بود، ھیچ اندیشهٴ زشت و مسمومی فرصت رشد و نمو نخواھد یافت 

 .کاری و فریبی راه به جایی نخواھد بردو ھیچ دغل

 شنودی با احمد شاملووادامه گفت

 ۱۳۵۸خرداد  ۴ -ن مصور» نامه «تھراھفته

روشنفکران در ھر مجمع و محفل و گروھی، در دوران شاه وظیفه مشخص و معلومی داشتند. به این 

 ای دارند؟کردند یا نه، کاری نداریم، اما حاال چه وظیفهوظیفه به درستی عمل می

ی حکومت خرد و منطق ھموار کنند و ناگفته باید راه را براانگیزی است. آنان میای دشوار و غموظیفۀ روشنفکران، وظیفه

پیداست که باید از پیش، در ھم شکستن و مدفون شدن زیر آوار سنگ و سقط ھمین راه را برای خود به عنوان سرنوشتی 

تر است بپذیرند، و ھر چه جامعه بیشتر در جھل و تعصب فرو رفته باشد، چنین سرنوشتی برای روشنفکرانش محتوم

ھای جامعه نیز که تنھا به منافع فردی خود کند، انگلودۀ متعصب در روشنفکر به چشم دشمنی نگاه میزیرا نه فقط ت

دھند و این «بدگمانی زنند. به آتش دشمنی توده با روشنفکران جھت مینظر دارند معموال به جھل و تعصب توده دامن می

 .بخشندر جھت منافع پلید خود شکل میبالقوه» را در نھایت امر به قدرتی فاشیستی و مھاجم و کور د



اش، جز جھل و تعصب چه چیز به ناکسانی نظیر ھیتلر و موسولینی و فرانکو و ساالزار و تروخیلو یا رضاخان و تخم و ترکه

دھد و ناگزیر از پایگاه تعصب دھد که به تخت قدرت تکیه کنند؟ تودۀ ناآگاھی که منافع خود را تشخیص نمیامکان می

ھای قدرت و نفوذ دھندۀ اوست، و الجرم پایهورزد که نجاتکند معموال درست با ھمان چیزھایی دشمنی میمی  قضاوت

ھا مثل کودک بیمار است که از بخشد که دشمنان سوگند خوردهٴ او ھستند. مثل این تودهحرامزادگانی را استحکام می

بخش طبیب ترجیح اشد، مرگ را به مساعدت نجاتکند و اگر به خود او بسرنگ پزشک و چاقوی جراح وحشت می

ھای رغم تالشدھد. اما متاسفانه، اجتماع بیمار، کودک نحیفی نیست که پدر و مادرش بتوانند او را علیمی

کند و گرفتار آمیزش به موقع به طبیب برسانند: اجتماع بیمار غول قدرتمند پر نیرویی است که با چماقش فکر میمخالفت

کند اندیشی و جھلی میآورد و او را گرفتار چنان خاموحشتناکی است که صفرای تعصبش را به حرکت در میمیکروب 

باید» به پا پذیرد و باید بگویم که متاسفانه درست در چنین شرایطی است که روشنفکر «میکه ھیچ منطقی را نمی

وشنفکری که بخواھد به رسالت وجدانی خود عمل کند خیزد و حضور خود را اعالم کند و ناگزیر در این چنین شرایطی، ر

ھای شاه به ابتدا باید پیه شھادت را به تن خود بمالد. و شھادت، البته که تلخ است. تلخ است، ھنگامی که در زندان

ن ھا از جاکام روشنفکر ریخته شود، اما اگر قرار باشد شھادت او به دست کسانی صورت گیرد که روشنفکر به نجات آن

 .گذردگذشته است، تلخی شھادت از زقوم نیز بر می

  

 دنیای کشت و کشتار

اندیشی شود. اما تا ھنگامی که تعصب و خامانسان و فرھنگ انسانیش تنھا و تنھا در فضای آزادی است که شکفته می

آزادی این باشد که «تو نیز بر جامعه حاکم است، اختناق بر جامعه حاکم خواھد بود. تا ھنگامی که برداشت جامعه از 

ھا نخواھد رفت، فرھنگ پسندم» ھیچ سخن حقی بر زبانآزادی سخن بگویی اما فقط باید چیزی را بگویی که من می

فرھنگی و جھل و شود، جامعه بیش از پیش در بیماند، معتقدات به چیزی کھنه و متحجر مبدل میاز پویایی باز می

ھای اقتصادی کشت و بستافتد و ھر از چندی، بن ھایش دورتر و دورتر مین از رسالترود، انسااندیشی فرو میخام

چینان البته اسمش را «انقالب» اندازد که میوهای به راه میھدف تازهانگیزد و شورش کور و بیکشتاری تازه بر می

ای جای شوند و سورخوران تازهمیگذارند اما در عمل مفھومی بیش از «کودتا» ندارد: سورخوران قدیمی سرنگون می

شود که قالبش یکی است، شکلش یکی است، عملکردش گیرند، و فاشیسمی جانشین فاشیسم دیگر میھا را میآن

کشتند که کند. زمان سلطان محمود میھایش فرق مییکی است. چماق و تپانچه و زندانش ھمان است، فقط بھانه

کشتند که بابی است، زمان ند که سنی است، زمان ناصرالدین شاه میکشتشیعه است، زمان شاه سلیمان می

کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است، زمان کشتند که مشروطه است، زمان رضاخان میمحمدعلی شاه می

نشانند و شمع زنند که منافق است و فردا وارونه بر خرش میکشتند که خرابکار است، امروز تو دھنش میاش میکره

شود: تو آلمان ھیتلری کنند که المذھب است. اگر اسم و اتھامش را در نظر نگیریم چیزیش عوض نمیینش میآج

کشند که ھا میھاست، عربکشند که طرفدار فلسطینیھاست، حاال تو اسرائیل میکشتند که طرفدار یھودیمی

کشند که کمونیست ھا میکشند که فاشیست است. فاشیستھا میھاست، صھیونیستجاسوس صھیونیست

ھا کند، چینیکشند که پدرسوخته از چین طرفداری میھا میکشند که آنارشیست است، روسھا میاست، کمونیست

کشند … چه کشند و میکشند و میکشند و میزند، و میکشند که حرامزاده سنگ روسیه را به سینه میمی

 !ای است این دنیای بشریتقصابخانه

نی، انسان اندیشمند، انسان آزاده، ھیچ کجا در خانۀ خودش نیست، ھمه جا تنھاست، ھمه جا در اقلیت محض اما قربا

توان دھد؟ چگونه میتوان برای جھان نوی طرحی ارائه کرد در حالی که تعصب مجالی به اندیشه نمیاست. چگونه می

توانم کنار تو حقی برای خود قائل باشم ونه میشمری؟ چگدستی به برادری پیش برد وقتی که تو وجود مرا نجس می



توانی در حق و ناحق سخن من عادالنه شناسی؟ چگونه میکه تو خود را موال و صاحب من دانی و خون مرا حالل می

 ای؟قضاوت کنی، تو که پیشاپیش، قبل از آنکه من لب به سخن باز کرده باشم مرا به کفر و زندقه متھم کرده

ار جھانی باشیم که در آن، انسان در انسان به چشم بیگانه نظر نکند. ما باید خواستار جھانی باشیم که ما باید خواست

ھای جغرافیایی، به مرزھای فکری متعصبانه ھای نژادی، به محدودهھای مذھبی، به گروهدر آن، موجودات بشری به گروه

ھای ریاضی تابعیت کند تا مشت آن نباشد که از نسبتتقسیم نشود و عقل و خرد (که معموال در اقلیت است) محکوم 

 .(که معموال دوتاست) مغز را (که معموال یکی است) زیر سلطهٴ خود بگیرد

کم باید آن قدر انصاف داشته باشیم که به دیگران نیز اگر تعصب ورزیدن نسبت به معتقدات خود را موجه بشماریم، دست

ھای گذشته خویش ھیم، زیرا آنان نیز معتقداتشان را به صورت میراثی از نسلدر تعصب ورزیدن به معتقداتشان حق بد

اند و خود در انتخاب آن معتقدات اختیاری بندی شده و به عنوان «تابو»ھای مقدس تحویل گرفتهدر اشکال بسته

 .اندنداشته

د، بلکه تنھا با ایستادن در برابر خورای یک طرفه است. نه فقط با معتقدات دیگران به سنگ محک نمیاما تعصب مسئله

گیرد. و دقیقا به ھمین معتقدات دیگران و کوشش به سرکوب معتقدات دیگران است که در ھیات «تعصب» شکل می

ای را نیز که به جامعه ارائه شود برای حفظ منافع خود نفع جامعه، معموال ھر اندیشهٴ آزادمنشانهجھت است که افراد ذی

کرد و تا آخرین لحظات افول قدرتش از کنند. درست ھمان کاری که شاه مخلوع نیز میی می«ضد مذھبی» معرف

خواند زیرا که به آمد و آنان را «اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه» میبرانگیختن تعصبات مردم بر ضد مبارزان انقالبی کوتاه نمی

 .قدرت ویرانگر تعصب مطلب آگاه بود

باید امروز نیز، در ھر لحظه، در ھر گوشۀ دنیا نگران کشتارھای وسیع عقیدتی ست که میورزی ابا اشاره به ھمین تعصب

کنند. اما واقعیت، لزوما حقیقت باری را توجیه میھای وحشتھا چنین نگرانییا نژادی یا مذھبی بود، زیرا که واقعیت

 .کندنیست، و در بسیاری از موارد درست برخالف جھت حقیقت حرکت می

ت این است که در بسیاری از جوامع جنگ میان ترک و کرد، جنگ میان جھود و عرب، جنگ میان ھندو و مسلمان، واقعی

ھای پراکندۀ دیگری از این قبیل در جریان پوست، و جنگجنگ میان کاتولیک و پروتستان، جنگ میان سفیدپوست و سیاه

ست؟ حقیقت این است که دیگر باید به دوران تحمیل است. این واقعیت است، واقعیت ملموس روزمره. اما حقیقت چی

فکر، تحمیل عقیده، تحمیل نژاد، تحمیل مذھب و تحمیل زبان و فرھنگ پایان داده شود. حقیقت این است که انسان باید 

از ھر گونه تحمیل به دیگران خجالت بکشد. حقیقت این است که اگر من بخواھم عقیده یا مذھب یا فرھنگ خود را به  

تر و نافذتر و برتر از و تحمیل کنم معنیش این است که از عقیدۀ تو، از مذھب تو، از فرھنگ تو در وحشتم زیرا آن را قویت

بینی سالم و انسانی و خالی از تعصب احمقانه ام؛ و حقیقت نھایی این است: جھانعقیده و مذھب و فرھنگ خود یافته

منافع حقیر و مبتذل خودم دست بردارم و بگذارم ھر آنچه بر حق است،  چشمی ناشی ازکند که از تنگبه من حکم می

 .به سود جامعۀ انسانیت و از طریق قانون طبیعی انتخاب اصلح، به ھر آنچه بر حق نیست پیروز شود

 روشنفکر و آزادی

رخورد و تعاطی ھای تعصب و جھل، جامعۀ بشری مجموعۀ دستاوردھای خود را از برغم کارشکنیتا ھمین جا ھم، علی

ھا و جویی با فرھنگآمیز، و ستیزهھای مختلف حاصل کرده است. برخورد خصمانه و تعصب فرھنگ و تمدن اقوام و ملیت

تواند در برابر تسلط حق سنگ بیندازد، و اندیشه یا فرھنگی دھد و در نھایت امر نمیھای دیگر چیزی را تغییر نمیتمدن

حقی است. چنین اندیشه یا نیتی برای خود تحصیل کند ھم از نخست محکوم به بیکه بکوشد با گرز و باروت حقا 

 .تر کندفرھنگی، با شیوهٴ تحمیل و اختناق، فقط ممکن است احتضار خود را چند روزی طوالنی



ئلۀ به این جھات است که روشنفکر عمیقا به یکپارچگی و غیرقابل تفکیک و تجزیه بودن آزادی معتقد است. برای او مس

آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مذھب، آزادی زبان و ھر آزادی اجتماعی و انسانی دیگری فقط در یک کل استثناناپذیر 

ھا فریبکارانه گونه اما و اگری نیست؛ به خصوص وقتی که موضوع این آزادیگیرد که در عین حال مشروط به ھیچشکل می

 .ھای مذھبی یا قومی مطرح بشودبدر تقسیم به اقلیت و اکثریت و در چارچو

پس به سؤال شما برگردیم: وظیفۀ روشنفکر ھمان وظیفۀ ھمیشگی است. چنین یا چنان بودن شرایط، در وظیفۀ بنیادی 

ھای تواند تاکتیکدھد. اقتضای زمان و شرایط البته میاو که ساختن دنیایی بر اساس عدل و خرد است تغییری نمی

گیرد که ھا صورت میھا و نظرگاهکه ھدف آن اجرای وظیفه است و انتخاب آن بر طبق سلیقهمختلفی را توصیه کند 

 .مبحث دیگری است

 نگارانافشاگری روزنامه

اندیشمندان. انتظار جامعه اینست و وظیفه ما. این نگاران است و ھم افشاگری بخشی از وظیفه روزنامه

 پسندید؟گذارند. میھا کنار مییشیاندھا در برابر مصلحتوظیفه را گاھی، بعضی

ای» و کند یا «وسیلهاندیشد، و آن را «حرفه»ای تلقی مینگار» به کار خود چگونه میبستگی دارد به اینکه «روزنامه

کند: مجاملۀ زائیده از ترس یا تاکتیک؟ در صورت اول طبیعی است که اندیشی» را برای چه منظور می«مصلحت

ای است در به صورت یک «شگرد کار در جھت تحصیل منافع بیشتر» در خواھد آمد که خود مقوله «افشاگری» برای او

نویسی برای او «وسیله» است، دیگر ترس و وحشت نخواھد مبحث حرامزادگی. اما در صورت دوم، ھنگامی که روزنامه

ھای گویایی د دھخدا در این مورد نمونهاندیشی و مجامله را توجیه کند. جھانگیرخان صوراسرافیل و استاتوانست مصلحت

اندیشی در کار آنان جایی داشت نه نگاری. اگر مصلحتھستند: مظاھری درخشان از پایمردی و شرافت روزنامه

شد. خوشبختانه امروز ھم در مطبوعات ما رسید، نه دھخدا مجبور به جالی وطن میجھانگیرخان به شھادت می

اندیشی» را به ھیچ عنوانی چتر فریب خود و ن بر کف بسیار است: کسانی که «مصلحتنگار صاحب رسالت جاروزنامه

گذرد نویسندگان مبارز و آگاه این دو واحد ھای اطالعات و کیھان میکنند. من ھرگز به اتکای آنچه در روزنامهخلق نمی

اند ار اختناق و سانسور و فشاری شدهکنم. این نویسندگان متاسفانه گرفتاندیشی» متھم نمیمطبوعاتی را به «مصلحت

گنجد گذرد در این مختصر نمیای است. شرح آنچه مثال بر روزنامه کیھان میطلبان حرفهکه سر نخش در دست فرصت

 کشند:شوند و فریاد میھایی که به حیاط این روزنامه ھدایت میتوان به مفھوم شعارھای لومپن اما به سادگی می

 بود باید گرددروزنامه کیھان نا

 صدر ایجاد باید گرددروزنامه بنی

تر از اینکه روز پی برد، ضمنا با این عبارت شما که گفتید «انتظار جامعه این است» صد درصد موافقم و چه دلیلی روشن 

کیھان و اطالعات که شود و به ھمان نسبت از تیراژ  به روز بر تیراژ مطبوعات مبارزی چون پیغام امروز و آیندگان افزوده می

 .ھا آینۀ صادق انتظارات جامعه استکاھد. تیراژ این روزنامهاند میطلب گرفتار شدهبه فشار عوامل فرصت

  

نگاران نگاران، عاملی بود که رژیم سابق ھمواره با خود داشت. رضاخان و پسرش روزنامهوحشت از روزنامه

چه بسا این وحشت در دل دولتمندان امروز و به قدرت دانستند را یکی از بزرگترین دشمنان خود می

 !ھای جدید ھم وجود داشته باشد. نیسترسیده



کند، با خورد و راھش را عوض میشک ندارم. خیلی مفید و مختصر خدمت شما عرض کنم آنکه با دیدن پاسبان یکه می

تعقیب! مطبوعات سالم ھم پاسبانان سالمت اجتماعند؛ یک حساب خیلی ساده ریگی به کفش دارد: یا دزد است یا تحت  

کنند. خوب، من برای چه از مطبوعات گیرند و به پنج تومان حق را باطل و باطل را حق نمیپاسبانانی که رشوه نمی

د و ھا و مجالت را بیاورگذارم که کدام روزنامهوحشتی ندارم؟ من برای چه نمایندگی مطبوعات خارجی را زیر فشار نمی

ھای آزاد و ھای فشار را با کوکتل مولوتف و چوب و چماق به سراغ دفاتر روزنامهھا را نیاورد؟ من برای چه گروه کدام

 !ام که از حضور گزمه بر خود بلرزمفرستم؟ دلیلش روشن است: چیزی را پنھان نکردهمسئول نمی

 انقالبیون سر دیوار

شوند، جز ند، خود یک پا محمدرضا خانند، چه نامگذاری میرسروشنفکرانی که چون به حکومت و میز می

 آنکه بگویم حداقل انقالبی نیستند؟

من در این مورد اعتقادات خاص خودم را دارم. اعتقاداتی که شاید ھم (چه جوری بگویم؟) یک خرده مرا «ارتودکس» 

تواند به رسالت راض ایستاده است میمن یک قلم معتقدم که روشنفکر، فقط تا ھنگامی که در موضع اعت .نشان بدھد

خود عمل کند، و به مجردی که به قول شما «به حکومت و میز رسید» رسالت خود را ترک گفته به ھیات یکی از پیچ و 

باشی محافظ آید و به عبارت دیگر از موضع اعتراض و ھجوم درآمده به موضع بدبخت یک وکیلھای نظام حاکم در میمھره

 .دھدکان میقلعه تغییر م

ھا نه «روشنفکر» اما بگذارید خیلی صریح در مورد کسانی که مطمح نظر شما ھستند این را گفته باشم که من در میان آن

بینم نه «انقالبی». جانشین کسانی مثل جعفریان و نیکخواه شدن اسمش «انقالب» نیست، به خصوص که جانشین می

این مورد خاص کسانی است که دردشان در یک اصطالح عامیانه به  ار بزند.ھا ھم از ھمان شگردھای نامبارک به کآن

بھترین و موجزترین عبارتی بیان شده است: «ھمیشه آب به جوی آقا رفیع؟ یک بار ھم به جوی آقا شفیع!» و یا از آن 

ه زنگ آنکه عروسی ھا «انقالبیون سر دیوار» ھستند، گوش بموجزتر: «چرا ھمیشه شعبون؟ یه بار ھم رمضون!» ـ آن

ایم. در کدام خانه خواھد بود. حتی اگر به این کسان لقب «غیرانقالبی» ھم بدھیم باز به مفھوم «انقالب» توھین کرده

ھا به خانهاند که ناگھان از ولگردی در قھوهسر و پاھایی بودهھا ھم بیھا، ھیتلرھا و عیدی امین ھا، موسولینیرضاخان

ظرفیتی صفت مشترک آیند، زیرا بیھای خود از آب در میتر از ھمپالکینان معموال جنایتکارانی مخوفاند. ایقدرت رسیده

 .ھا استھمۀ آن

در یک کالم، باید فرق گذاشت بین «روشنفکر» (که تعریفش را پیش از این به دست دادم) و «شارالتان سیاسی» که  

 .ن گفتیدھمۀ دردش رسیدن به میز و قدرت است، چنان که خودتا

  

ھا در ای آشکار شد، شما لزومی به اتحاد این گروهھای سیاسی تازهبندیپس از سقوط رژیم شاه، گروه

 بینید، یا نه؟این دوره از ایران می

ھای مشترک» و نگوییم «اتحاد». اتحاد نیروھا حرف مفت است. چیزی است که فکرش را ھم بگوییم «ائتالف در ھدف

رویم سوی خودمان. شویم و اگر نبودیم ھر کدام میرأی بودیم با ھم متحد میعقیده و ھمما اگر ھمنباید کرد. من و ش

ھایم را قاب بگیرم و به چیزھایی که امروز صالح توانم فعالیتمن شخصا عضو ھیچ یک از احزاب نیستم زیرا اصوال نمی

رداد رسما به عضویت حزب توده درآمدم اما پس ھست و فردا صالح نیست محدود کنم. بعد از کودتای بیست و ھشت م

ھای کمیتۀ مرکزی (اگر نخواھم بگویم خیانت مسلم) از قبیل مبارزۀ جاھالنه با حکومت بندی مجموع کجرویاز جمع

مصدق و تائید منافع نفتی انگلیس در ایران در بحبوحۀ مبارزات ھمگانی در جھت ملی کردن صنایع نفت، و ساکت  

ای که داشت، و لو دادن این سازمان که منجر به اعدام رغم سازمان نظامی گستردهر کودتای شاه علینشستن در براب



سال غم شھادت مرتضی کیوان را کھنه  ۲۵ام پس از ترین مردان این مملکت شد (چنان که من ھنوز نتوانستهشریف

حزب کنار گرفتم و امروز معتقدم که این حزب نماید تا سھوی، از این  کنم) و خطاھای متعدد دیگری که بیشتر عمدی می

اند و شاید یکی از بزرگترین این لطمات است. راھی که تاکنون به ما زده ۱۹۲۱ھا از  ای است که روسھا لطمهیکی از ده

اعتبار کردن سوسیالیسم است. آخرین شاھکارشان شکستن تحریم رود، پنداری به عمد در مسیر بیکمیتۀ مرکزی می

ھاست» به میدان جان «دین تریاک تودهای با شعار بیروی بیمارگونهدوم بود. آقایان که پس از شھریور بیست با چپرفران

رفتند با بادمجان و کدو مورد تجاوز قرار گیرند، حاال آمدند و سبب شدند جوانانی که برای کار دھقانی به روستاھا می

 .اندکفی نان مسلمان شدهاند و به دریوزگی کاسۀ گدایی به دست گرفته

 تحریم رفراندوم

ھا بر این تصور باطلند که تحریم رفراندوم بعضی :چون حرف به اینجا کشید بگذارید در باب تحریم رفراندوم توضیحی بدھم

کم برای شخص من قضیه به این معنیش مخالفت با جمھوری اسالمی بود، در صورتی [که] مطلقا چنین نیست. دست

شناسم و کسی ماھیت آن را برایم توضیح نداده دانم که با چیزی که نمیمنطق نمیصورت نبود، من خود را تا آن حد بی

در مخالفت درآیم. آقایان روحانیون گفتند «به جمھوری اسالمی رأی بدھید» ولی نگفتند منظورشان از «جمھوری   است از

اند. فرصت اسالمی» چیست و این جامعه را از روی کدام الگویی در ھزار و چھار صد سال تاریخ اسالم به قامت بریده

مه ھم در اختیارشان بود و نگفتند (و امروز ھم که دو برابر تعداد داشتند که بگویند و نگفتند. رادیو و تلویزیون و روزنا

هللا عزالدین حسینی که خودش مردی مذھبی و پیشوای روحانی مردم گویند). حتی آیتاند نمیدھندگان رأی آوردهرأی

یگر حال من یابد و ھنگامی که او درنیابد، دکردستان است به صراحت گفت که مفھوم «جمھوری اسالمی» را درنمی

خواھید به این قوطی دربسته رأی بدھیم بدون اینکه بدانیم تویش معلوم است. آقای حسینی گفت: «شما از ما می

 کم در قوطی را بردارید بگذارید تویش را ببینیم!»چیست … دست

تقاد و ایمان دارند؟ ھاست؟ بر منکرش لعنت! به روحانیت قلبا اعتوده مردم مسلمانند؟ البته! تقویت اسالم خواست آن

تر بود بر صد درصد! ولی اینجا یک سیستم مطرح است که باید نخست جزئیاتش تشریح گردد و بعد ھر نامی که زیبنده

آن اطالق شود، نه اینکه نامی عنوان شود بدون اینکه مسمای آن مصداق عینی یا حتی ذھنی داشته باشد. رأی 

 .تواند «به شرط چاقو» نباشدسیاسی نمی

رفتند پای صندوق ھا که تحریم رفراندوم را اعالم کردند با جمھوری اسالمی مخالفتی نداشتند اگر مخالف آن بودند میآن

گویید شد، و در کمال شھامت گفتند «چرا نمیانداختند. صداقت داشتند، مسئولیت سرشان میو رأی «نه» را در آن می

کنیم نه مخالفت و بنابراین شرکت در جزئیاتش آگاه نباشیم نه موافقت میکنید؟ ما با چیزی که کامال از و پنھان می

دانیم که عدم شرکت ما در رفراندوم تاثیری در گوییم ھر چند از پیش میرفراندوم از نظر ما منتفی است و این را می

 گیری نخواھد داشت.»نتیجۀ رأی

کت مثبت در این امر صد درصد سیاسی، اگر نخواسته است حاال بفرمایید از کمیته مرکزی حزب توده بپرسید که با شر

الواقع به چه «مفھوم مشخصی» گفته است آری؟ چه به خیال خود برای «مستضعفین» عشوه شتری بیاید، فی

 کند؟ھا تطبیق میسیستمی را تأیید کرده است؟ و آن سیستم مورد تأیید با کدام یک از اصول مرامنامۀ حزبی آن

ه، من شخصا عضو ھیچ یک از احزاب نیستم. اما به فرض که بودم، چگونه توقع داشتید اتحاد حزب توده به شما گفتم ک

ای که باشد ـ با حزب خود بپذیرم؟ من معتقدم، و برای اعتقاد خود دالیل متعدد دارم، که پذیرفتن را مثال ـ در ھر مقوله

ه چیز را گفته باشم این را ھم بگویم که در قضیۀ رفراندوم، ای نقض غرض است و برای اینکه ھمحزب توده در ھر اتحادیه

جا بود و «رفقا» ثابت از اینکه حزب توده آن را تحریم کند بیشتر دلھره داشتم تا تائیدش؛ که خوشبختانه دلھرۀ من بی

 .اندمحلند که بودهکردند ھمیشه ھمان خروس بی



 تکرار حرف شاه

گونه بر اساس اعتقادات یا سیاستی که دارند، نسبت به یکدیگر در مواضعی از این  خوب، افراد آزاد و احزاب مختلف ھم،

ھایی اصولی است که دفاع از آن با خودشان است و البد ھر کدام برای ھا با یکدیگر، مخالفھای آنھستند. مخالفت

 .کندخود دالیلی دارند که طرفدارانشان را متقاعد می

ھا  ھایی که انحصارطلب باشند و دیگران را تحمل نکنند ارتجاعیند و ما را با آناب و فرقه معذلک یک نکته روشن است: احز

ای آزاد و کنم و منظورم از «احزاب مترقی» احزابی است که طالب جامعهکاری نیست. من از نقطهٴ دموکراسی نگاه می

اع از دموکراسی و آزادی و فکر و بیان و عقیده، توانند بر سر این اصل کلی، یعنی دفاند. این چنین احزابی میدموکراتیک

توانند و «باید» چنین کنند، زیرا گند ای مشترک برخیزند. آنان میبا یکدیگر ائتالف کنند و با ارتجاع و فاشیسم به مبارزه

 .ھا را خواھد آلودنعش این شتر مرده، فردا، فضای حیاتی ھمۀ آن

ھایی که ظاھرا باید دیرتر از دیگران ونه، متاسفانه حتی در جمعیتطلبی و انحصارجویی بیمارگمیکروب سلطه

انگیزد نیز به طرزی آشکار ھا در توقعات برمیشان مقاومت بیشتری را از آنھا شوند و نھاد و طبیعتگونه گرایش این  آلودۀ

ط دموکراتیک در جامعه المثل جلو ایجاد شرایھای افراطی متوقع نیست که فیرخنه کرده است. کسی از دست راستی

آمیزش، در لفافه، آن حرف شاه را که «ھر که با ما نیست بر سنگ نیندازند. مثال من از آن شیخی که در نطق تحریک

بینند منافق و ھایی را که به حرکت از موضع مذھب الزامی نمیکند و ھمه گروهماست» به صورت دیگری تکرار می

کند» که اگر به مبارزه با سانسور و اختناق وست کنده به روشنفکران «اخطار میدھد و صاف و پالمذھب به قلم می

اش قشریون متعصب پوست از سرشان خواھند کند انتظار دیگری ندارم. اما شنیدن عنوان ادامه دھند با مختصر اشاره

شیار باشد، فاشیسم را کند که صاحب عنوان فردی ھو«حقوقدان» و «وکیل دادگستری» این توقع را در من ایجاد می

بشناسد و خطرات استبداد دست جمعی را درک کند و به احترام حرفه یا مطالعاتش ھم که شده دنبال لومپنسم ندود 

ای با افزودن رندانه کلمه «اسالم» بر «انجمن وکالی دادگستری» آب و بلندگوی دیگران نشود و مثال ناگھان طی اعالمیه

باره اقدامات جبھۀ دموکراتیک ملی را و برای اینکه بگوید «ما آدم بادمجان نیستم» به یک پاکی روی دست دیگران نریزد

«محکوم» نکند! ھر کسی از یک حقوقدان متوقع است که «طبیعتش» مدافع حق و آزادی و دمکراسی باشد و این، 

ق بشری مدافع دلسوز و مسئولی جا نیست. اگر جز این باشد روح قانون به آتش سوخته به، زیرا دیگر حقوتوقعی نابه

 .نخواھد داشت

طلبان ھر واحد صنفی، آموزشی، کارگاھی و غیره دور ھم جمع شده با افزودن صفت اسالمی به نام دار و دسته فرصت

ھای زنند. «حروفچین اند و در محیط خود دست به ارعاب و ترور فکری و عقیدتی میشان را از دیگران جدا کردهخود حساب

آموزان کنند. «دانش گذارند و عمال از او سلب مسئولیت میمی» فالن روزنامه سردبیر و ھیات تحریریه را زیر فشار میاسال

دھند، یا خانم دبیری را که از نامند و تحویل کمیته میھا نداده کمونیست میاسالمی» معلمی را که نمره خوب به آن

دھند. کم و بیش در ھر واحدی خوانند و به کالس راه نمیعصمت» می«بی روبند و چاقچور اظھار تنفر کرده «بدکاره» و

ای به وجود آمده است. اگر به سوابق بسیاری از این افراد رجوع کنید خواھید دید غالبا ھمان کسانی یک چنین ھسته

یر محبوب ایران و وزشد «نخستھستند که تا یک سال پیش ھر دزد و قالتاقی را که مثال به ریاست وزرا منصوب می

انگیز کردند و در سالروزھای نفرتبارانش میدادند و در مطبوعات تبریکالشان» نام میخدمتگزار صدیق شاھنشاه عظیم

ای قدرتند و یقین ھا حامیان حرفهرساندند. این ھا را به ھشتاد و صد صفحه میشجرۀ خبیثۀ سلطنتی قطر روزنامه

شان دوست» به نام دار و دستهکرد یک صفت «غبغبسان نراقی ھم قدرت را قبضه میداشته باشید اگر نعوذبا� اح

 .انداختندکردند و باز ھمین بازی را به راه میاضافه می

شنیدم یکی از «فضال»ی معاصر که تحصیالت عالیش را ھم در آمریکا گذرانده و در حال حاضر به عضویت شورای عالی 

اند در یکی از جلسات آن شورا اظھار لحیه فرموده که «در رژیم گذشته نسبت یلش کردهآموزش و پرورش منصوب یا تحم



ھای فرنگی در مدارس اسالمی ما کنم از این پس به جای زبانورزی شده است. من پیشنھاد میبه زبان عربی کینه

 عربی تدریس شود!»

با  .دھندمسلکند. بوجار لنجانند که از ھر طرف باد بیاید بادش میبیاعتقاد و طلبند. مردمی بیھا مردمی فرصتاین 

طلبی این عناصر شود، برای خودنمایی و قدرتنفرتی که این روزھا نسبت به روشنفکران متعھد و مسئول تبلیغ می

تملقان شوند و مکشند یا کنار گذاشته میشرایط مساعدتری فراھم آمده است. استعدادھای صاحب ھدف کنار می

فرھنگی جوند و جامعه را به تباھی و بیوار ھمه چیز را از درون میھا موریانهگیرند. این ھا را میعقیدۀ متظاھر جای آنبی

کنند. اندازند و کشتار مخالفان را باب میسوزان به راه میپردازند، جشن کتابکشند، به تفتیش عقاید میمی

 .ین بدبختی و تباھی از ھم اکنون در چھرۀ این بیمار آشکار استھایتان را باز کنید: عوارض اچشم

شود باید به مسئلۀ ائتالف احزاب مترقی و ھمصدایی رسوخ این میکروب ھاری که عالئم جنونش ھر روز بیشتر حس می

به دنیا  و ھمفکری روشنفکران متعھد فوریت و اولویت بدھد. اگر این موضوع کامال جدی تلقی نشود، دموکراسی ایران

نیامده به گور سپرده خواھد شد و از آزادی و دستاوردھای مبارزۀ ضد امپریالیستی مردم ما تنھا خاطرۀ اسفبار باقی 

خواھد ماند، از این انقالب فقط مزار شھیدان به جا خواھد ماند، زیرا کل این ھشدار یک عبارت بیش نیست: ارتجاع و 

کند، جز امپریالیسم جھانی ش «مبارزه با مارکسیسم» چنگ و دندان تیز میفاشیسمی که امروز به بھانه و زیر پوش

 !کند. به ھوش باشیدبخشی ندارد و چیزی جز دست جنایتکار آمریکا از آن حمایت نمیالھام

 شنودی با احمد شاملووادامه گفت

  ۱۳۵۸خرداد  ۱۱ -نامه «تھران مصور» ھفته

ای دموکراتیک از احزاب نیستم، اما عمال با ھمۀ احزابی که برای ایجاد جامعهپیش از این ھم گفتم: من عضو ھیچ یک 

گویید: «موضع غیرشاعرانه»؟ مگر شعر را از زندگی عملی جدا کوشا ھستند ھمپا و ھمصدایم. ولی راستی چرا می

ھر شاعر پی برد و  توان به تلقیات اجتماعیدانید؟ من معتقدم که شعر، گویاترین سندی است که بر اساس آن میمی

کنم به عنوان پاسخ اصلی من به این سؤالتان چاپش کنید. دھم و توصیه میبه عنوان نمونه، شعری از خود به شما می

 :ام، بنابراین ھجده سالش استآن را در سال چھل و یک نوشته

 

 … از مرگ

 امھرگز از مرگ نھراسیده

 اگر چه دستانش از ابتذال

 .تر بودشکننده

 .من ـ باری ـ ھمه از مردن در سرزمینی است ھراس

 که مزد گورکن

 از آزادی آدمی

 .تر باشدافزون



*** 

 جستن

 یافتن

 و آنگاه

 به اختیار

 برگزیدن

 و از خویشتن خویش

 … بارویی پی افکندن

  .اگر مرگ را از این ھمه ارزشی بیشتر باشد حاشا حاشا که ھرگز از مرگ ھراسیده باشم

 کنید، مبارزه امروز کدام ھدف را باید نشانه بگیرد؟میتصور 

گیرد انقالب فرھنگی عمیقی را در مبارزه امروز باید در عین حال که پیشگیری از شکل گرفتن فاشیسم را ھدف می

وب جامعه ما پیش ببرد، و تذکار این نکته ھم الزم است که ھیچ یک از این دو، بدون استعانت آن دیگری به نتیجۀ مطل

کند به قدر کافی حرف زدیم، اما در باب انقالب نخواھد انجامید. در باب فاشیسم که شدیدا انقالب ایران را تھدید می

فرھنگی پیش نیامد که چیزی بگوییم. مطلب احتیاج به مقدماتی دارد که از حوصله این سؤال و جواب خارج است. 

دھم، البته به شرط اینکه تا آن موقع ای در این باب را بھتان میھای آینده. قول مقالهبگذاریمش برای یکی از ھفته

 .«انقالبیون» با کوکتل مولوتف به سراغتان نیامده باشند

 توجیه سانسور

ھا معتقدند، این روزھا پذیر باشد، بعضیھا، توجیهآیا، اصوال لحظاتی وجود دارد که سانسور و تحدید آزادی

 بله؟

ای وجود ندارد که به سانسور و تحدید آزادی اجازه حیات بدھد. آزادی سکویی ھیچ لحظه !قلم: نهبه طور مطلق و یک 

 .افتداش سائیده شد از رواج میترین گوشهاست که اگر نامرئی

ترسد، چرا که خودش فریب و دروغی بیش کند از خودش در وحشت است، از افشای حقیقت میآنکه سانسور می

زند، و به ھمین جھت است که وجود سانسور  قدرت حاکم است که دست به سانسور و اختناق مینیست. البته معموال

 .تواند دلیلی قاطع بر غاصبانه بودن قدرت حاکم شمرده شودو اختناق به سادگی می

 … بعضی عوامل بودند که ھم در نظام شاه بودند و ھم در نظام فعلی

ای حاصل نکردند و عوامل انحصارطلب بدون ھیچ تعارف و ن ما از انقالب بھرهھای مرتضی علی! روشنفکرابفرمایید گربه

ھا سلب کنند. برای چنین اموری چه کسانی پوشی دست در کارند تا ھمین مختصر آزادی به دست آمده را نیز از آنپرده

  .ب روشنفکران ھستندالعمر سرکوھا و اداره چھارم ساواک که متخصصین محبوب مادرزاد و مادامبھتر از نراقی



  

ای را به تصویب برساند در حال حاضر کانون نویسندگان که اخیرا توانست مواضع بسیار مترقی و ارزنده

تر عمل کند و حضور خود را در جامعه، به عنوان مجمع روشنفکران مسئول و متعھد مملکت، تواند قاطعمی

 .کندکتی را توجیه میبه نحوی چشمگیرتر نشان بدھد. مواضع کانون چنین حر

در متن مواضع کانون نویسندگان ایران، به خصوص بر مسائل دفاع از آزادی عقیده و بیان و مبارزه با سانسور و اختناق به 

ھا نکاتی ای که باشد، ھمگامی برای رفع تبعیضات فرھنگی و قومی و نژادی تکیه شده است و این ھر شکل و شیوه

اندرکار است تا در امر برد. کانون ھم اکنون دستا از حد یک کانون صنفی بسی فراتر میاست که کانون نویسندگان ر

تدوین قانون اساسی مشارکت سازنده داشته باشد. در عین حال جلسات کانون عمال به صورت مرکز دموکراتیکی برای 

وگوی کنم. جلسات بحث و گفتتعاطی افکار درآمده است که من شخصا به ویژه بر اھمیت این موضوع بسیار تکیه می

کند بخش و سازنده است و روحیه دموکراتیکی که بر آن حکومت میھفتگی کانون نویسندگان سخت پر شور و آگاھی 

 .بسیار معنی دارد

  ھاتونل در غیرممکن

اید و سال اخیر ھمواره مطرح بوده ۲۰در مورد کسانی چون شما ـ احمد شاملوی مبارز و شاعر ـ که در 

ایست که فشاری کنم زندگی در محیط سانسور و خفقان ـ یعنی با دھان بسته زیستن ـ فاجعهتصور می

رو راتی بیشتر، با شما روبهآورد. چون به دلیل ھمان مطرح بودن، جامعه با توقعات و انتظاچند برابر وارد می

سال تحمل کردید ـ دست به گریبان با رژیم و ھم در برابر  ۲۵شود؟ شما زندگی در چنین فضایی را که می

شوید؟ در حقیقت ما دوباره داریم گرفتار مردم متوقع و منتظر ـ حاال نیز دوباره دارید گرفتار این وضعیت می

 .شویمفضای مختنق می

انحصارطلبی  .ایمتر از وضعی است که در بیست و پنج سال گذشته داشتهبله و بسیار مشکل وضع مشکلی است،

کنند اما به عللی بخشی از افرادی که فاقد صالحیت و فرھنگ سیاسی ھستند و تنھا از نقطه منافع خود حرکت می

ه ایجاد کنند عامل ایجاد این وضع اند گرد محور قدرت کریستالیزه شوند و عایقی میان قدرت و نیروھای خالقتوانسته

ھای مردم گرفتار ھای انحصارطلب در کار آنند که انقالب را به فاجعه بکشانند. متاسفانه به این ترتیب تودهاست. این گروه

توانند حقایق انقالب را دریابند و مانع جریانات انحرافی آن شوند؛ از اند: بدون فضای آزاد نمیمحرومیتی مضاعف شده

بخشی عمده از خود مردم به صورت عاملی برای اختناق و  اندای که انحصارطلبان پیش گرفتهوی دیگر، با شیوهس

 .شوندھای فکری وارد صحنه میپیشگیری از ایجاد فضایی آزاد برای بده بستان

یستند بلکه گاه ناگزیرند در به این ترتیب، افراد متعھد جامعه، فقط به قول شما «با توقعاتی بیش از حد توانایی» مواجه ن

ھا تونل بزنند. شاید منظور شما ھم از آن «توقعات بیش از حد توانایی» ھمین باشد. اما فراموش نکنیم که غیرممکن 

شود گفت. ما «باید بگوییم» و به ھر دلیل که از گفتن تن بزنیم شود گفت یا نمیوظیفه ما این نیست که ببینیم می

ایم. به «توقعات» جامعه پاسخ گفتن خودنمایی و در دام خودفریبی افتادن است. باید د عدول کردهمستقیما از وظیفه خو

 عمیقا وظایف اجتماعی خود را دریافت و در خط فکری خود جلو رفت و ھر دم مواظب سالمت مسیر فکری خود بود.

وباره داریم گرفتار فضای مختنق گویید: «حاال دای را ھم که در سؤال شما ھست روشن کنم. میبگذارید نکته 

شویم»؟ سرنوشت روشنفکران جز این نیست که در ھمه شرایط با اختناق درگیر باشند، الاقل تا ھنگامی که چیزی می

ای به نام «دولت» و «قدرت حاکمه» بر جامعه مسلط است. زیرا که دولت و قدرت حاکمه مظھر تسلط و حافظ منافع طبقه

الجرم ستم طبقاتی و ظلم و اختناق در ذات آن موجود است و تنھا از این طریق است که روشنفکر   بر طبقات دیگر است و

کند: مبارزه با ستم و اختناق. پس روشنفکر فقط این طرف خط ایستاده است و درست تا علت وجود خودش را پیدا می



کر دولتی» وجود ندارد. روشنفکری که گیرد. چیزی به نام «روشنفموقعی که این طرف خط ایستاده روشنفکر نام می

کند رسالت خود گوید و به قلعۀ «حکومت کنندگان» نقل مکان میشونده» ترک می  سنگر خود را در جبھه توده «حکومت

 .آید که به ھر حال حرفه شریفی نیستدھد و به قالب مداح یا تبلیغاتچی طبقۀ حاکم در میرا از دست می

ب برای مفھوم «روشنفکر» به تعریف رایج آن توجھی ندارم. جز «فکر» در این ترکیب، در نظر من، بینید که به این ترتیمی

گردد نه به آن مفھوم حیوانی و غریزی که به جنبه «منافع خود» و مستقیما به «وجدان» و «عواطف انسانی» برمی

 کند.«دفاع از فرد خود» اشاره می

 

 

 

 

 



 
 


