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 مصطفی شعاعیان، پژوھشگر انقالبی  :مانند روشنفکر بی :  زادهپیمان وھاب

 

 

 دیدار مصطفی شعاعیان با جالل آل احمد در اسالم -۱۳۴۸سال 

با حمید    ۱۳۵۲ھمتایی پیش آمد تا در مرداد  برد، فرصت بیفدایی خلق به سر میھای  ی مشھد چریکھنگامی که شعاعیان در شاخه
شناسی روشنفکران  ویژه ھستیو به شورش ھا بود به بحثی نوشتاری بر سر برخی از مسائل کتابمومنی که تئوریسین فداییان در آن سال

ن را به پیروی از مارکسیسم کالسیک یک گروه اجتماعی دانست که از  ی بحث این دو آن بود که آیا باید روشنفکراانقالبی بپردازند. چکیده
بورژوا) تعلق دارند،  ی استثمارگر بورژوا (و خردهکنند، و در نتیجه روشنفکران اساساً به طبقهکند تغذیه میارزش اضافی که پرولتاریا تولید می

ی کارگر ھمسو  ای بالقوه با بورژوازی یا طبقهتواند به گونهنسبتاً مستقل دانست که می  یا برعکس، باید روشنفکران را یک گروه اجتماعی
 شود. مومنی به دیدگاه نخست باور داشت و شعاعیان به دیدگاه دوم 

 باختن مصطفی شعاعیانماه، سالگرد جانبھمن  ۱۶مناسبت به

ھای درازی که  ی بیستم است. گذشتند آن سالدر ایران سده  مانند) ھمچنان روشنفکر و کنشگری بی۱۳۵۴  -۱۳۱۴مصطفی شعاعیان (
کوشید مواضع انتقادی او را به نفع  ھای کوتاھی که ژورنالیسم زرد میاو به دست فراموشی جمعی سپرده شده بود و نیز گذشتند سال

ی دگم و ایدئولوژی آیینی زندانی  گرایانهست چپتوان در چارچوب سیا پروپاگاندای ضدچپش از آن خود کند. افزون بر آن، شعاعیان را دیگر نمی
ی فکری و تئوریک جامعی  سرگذشتنامه  که در آن  –ویژه در کتاب اخیرم  ی من از زندگی و منش سیاسی او، بهھای گستردهکرد. پژوھش 

او از ھمان خط مشی سیاسی و ایدئولوژیک    دھد کهنشان می  –ام  ھای او برای کاربردھای امروزی ارائه دادهاز او و نیز خوانشی تازه از نظریه
او را از آن خود   سادگی گذشت یاتوان از شعاعیان بهنه چون گذشته، امروز دیگر نمی ]۱[ رود.ی اوست نیز فراتر میکه در حکم شناسنامه

 ایستد. ی بیستم میی روشنفکران انتقادی در ایران سدهدھند که او در ردهشعاعیان نشان می  ی زندگیھای اخیر دربارهکرد. پژوھش 

و از تحلیل سیاسی    ھا از شعر و قصه گرفته تا تاریخای از موضوعی گسترهبرگ. او درباره  ۲۳۰۰افزون بر    –ھای شعاعیان بسیارند  نوشته
ھای منش  ترین ویژگیطور خاص ارزندهطور کلی و کنشگری زیرزمینی بهزد. شعاعیان در روزگاری که پنھانکاری بهگرفته تا تئوری قلم می

یک بودند،  نامه  سیاسی  روشتنه سنت  گذاشتن  آزمون  به  از  پس  او  پساکودتا،  ایران  در  نھاد.  بنیان  را  و  ھای  ھای سرگشاده  قانونی 
جویانه روی  ھای ستیزهبه کنشگری مسلحانه و روش  ۱۳۴۰ی  ھای دھهپرھیز مبارزه برای دگرگونی دموکراتیک در نخستین سالخشونت

اندیشید  ای تمام وقت در قامت پژوھشگری مستقل و خودساخته که ھم به مسائل جھانی و ھم به مسائل ملی میآورد و ھمزمان به گونه
راستی یک انترناسیونالیست، و فراتر از آن، اندیشمندی جھانی است که نادیده گرفته شده  پرداخت. او بهبه تحقیق می  طور گستردهبه

 است. 
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این شعاعیاِن کم دادن  نشان  آنبرای  از  پیش  دیده شده،  تئوریک شعاعیان، ھستیتر  میراث  به  آثار  که  و  انقالبی  روشنفکران  شناسی 
پردازم. برای تحلیل مفصل آثار شعاعیان، خوانندگان عالقمند را به آثار  ه روایتی فشرده از سرگذشت او میپژوھشی او بپردازم، نخست ب 

 ] ۲[دھم.ی او ارجاع میام دربارهمنتشرشده

 ھمتا انقالبی بیپدیداری یک 
- ۱۲۹۳در جنوب تھران به دنیا آمد. پدرش جوانی انقالبی بود که در جنبش جنگل (  ۱۳۱۴مصطفی که یکی از چھار فرزند خانواده بود در سال  

طفی  ) به رھبری میرزا کوچک خان مبارزه کرده بود. او پس از شکست جنبش به تھران گریخته و با مادر مصطفی ازدواج کرده بود. مص ۱۳۰۰
پارهدرحالی   کار  با  ھمراه  را  دبیرستان  میکه  سالوقت  در  بود،  شده  باز  اندکی  ایران  سیاسی  فضای  که  شرایطی  در  و  ھای  گذراند 
ھای منشعب  ) به سیاست روی آورد و به یکی از گروه۱۳۲۹اسفند    - وزیری: تیر؛ نخست۱۳۲۹-۱۲۸۰آرا ( وزیری تیمسار حاج علی رزمنخست

  ۳۰ھای پس از خیزش مردمی  ادار مصدق به نام مھردادیون (برگرفته از نام رھبر این گروه، محمد مھرداد) پیوست. در ماهایرانیست ھوپان
وزیری منصوب کند، شعاعیان پان ایرانیسم را برای ھمیشه ترک  که شاه را ناچار کرد محمد مصدق را دوباره به سمت نخست  ۱۳۳۱تیر  
ایده  ۱۳۳۲کودتای   ]۳[کرد. او در ھمین سالکه در پی آن دولت مصدق سقوط کرد  را رادیکالیزه کرد و  از ورود به  ھای شعاعیان  ھا پس 

برای آزادی ایران، جنبشی که دکتر مصدق کوشیده بود آن را بنا  ی ملی  ی جبھهدانشگاه آموختن مارکسیسم را آغاز کرد. با این ھمه ایده
 کند، با شعاعیان ماند. مصدق قھرمان او ماند. 

ی مھندسی جوشکاری پذیرفته شد.  ، شعاعیان در ھنرسرای عالی فنی در تھران (دانشگاه علم و صنعت امروز) در رشته۱۳۳۷در سال  
) آورد. توکلی عضو پیشین حزب توده بود  ۱۳۸۶- ۱۳۰۶شناسی اجتماعِی محمود توکلی (انھای روحضور در محیط آکادمیک او را به کالس

) دردادگاه نظامی محاکمه  ۱۳۲۵تا آذر    ۱۳۲۴که به خاطر ھمکاری با حکومت ملی (خودمختار) آذربایجان (آذربایجان میللی حکومتی؛ آذر  
ی حزب توده نوشت. توکلی در رأس محفل کوچکی موسوم  انتقادی دربارهتوکلی منتقد حزب توده شد و دو تحلیل   شده بود. پس از آزادی،

 ]۴[ بدان پیوست. ۱۳۴۰به «جریان» بود، محفلی که شعاعیان در بھار 

  ۱۳۴۲ای که تا سال  گشودهی ملی دوم سامان یافت تا از فضای نیمه، جبھه۱۳۳۹ملی در سال  به دنبال بحران انتخابات مجلس شورای  
ایران بیاورد. شعاعیان به «جناح چپ»  ادامه داشت استفاده کند و سیاست بار دیگر به فضای سیاسی  را  انتخابات مجلس  از راه  ورزی 

گزاران  تر از بنیانگرای دیگری مانند بیژن جزنی که اعضای گروھش سپس ی چپی ملی دوم پیوست، ھمان جناحی که در آن چھرهجبھه
با او دیدار کرده بود. جزنی به «جریان» (و به    ۱۳۴۳تا    ۱۳۴۱ھای فدایی خلق بودند نیز حضور داشت و شعاعیان چند بار از سال  چریک

ھای بعد برای شعاعیان  را زد و این برچسب تحقیرآمیز در سال ]۵[ھای آمریکایی»شعاعیان به خاطر ارتباطش با آن) برچسب «مارکسیست
بریتانیا، پیروزی  ھای آمریکایی» اشاره به این تحلیل توکلی دارد که در رقابت میان امپریالیسم آمریکا و  دردسرساز شد. لقب «مارکسیست

ھا شعاعیان دست  باری، در ھمین سال ]۶[ کند.ھای ایرانی است زیرا شرایط را برای انقالب مھیا میامپریالیسم آمریکا به نفع مارکسیست
آزمون) انتقادی زد. به باور او، انقالب مستلزم بسیج روحانیان پیشرو برای تحریم نھادھای اقتصادی حکومت بود و پس  به یک اکسپریمنت (

 ی آن زمان که او با واسطه باگاه که روحانیان برجستهخواست موافقت روحانیان را برای طرح خود به دست آورد. طرح او ناکام ماند آناو می
محور  ھای سیاست روحانیتھا خمینی، میالنی، و شریعتمداری) طرح او را تأیید نکردند. این آزمون، محدودیتهللاآنھا تماس گرفته بود (آیت
که رھبران جبھه ملی اثرش  اما پس از آن ]۸[ی ملی دوم ارائه کرد،ھمزمان راھبردی تحلیلی نیز برای جبھه  او ]۷[ را به شعاعیان نشان داد.

پرھیزِ مبارزه سرانجام شعاعیان را متقاعد  ھای خشونتکست این آزمونرا نادیده گرفتند، شعاعیان امیدش به آنھا را نیز از دست داد. ش 
ی عطف مھمی بود: شاه به ھیچ مخالفتی که  ی مسلحانه آماده کند. از نظر تحلیل وضع موجود، این نقطهکرد که باید خود را برای مبارزه

 ود. راستی طنزی تلخ بداد و این بهی بروز نمیبتواند آن را کنترل کند اجازه

ی مھندسی جوشکاری (فوق لیسانس) فارغ التحصیل شد. از آنجا که برای تحصیل  از ھنرسرای عالی فنی در رشته  ۱۳۴۱مصطفی در سال  
ی دولتی استفاده کرده بود، به کاشان فراخوانده شد تا در یک ھنرستان فنی تدریس کند. چھار سال طول کشید تا دانشگاھی از بورسیه

ھرچند در روزھای کاشان  ]۹[ با توجیھات پزشکی که دوستانش فراھم آورده بودند به تھران منتقل شود.  ۱۳۴۵توانست در سال  او سرانجام  
ی حکومت پس از سرکوبی اپوزیسیون روحانیان  گرانهکاشان او را از گزند اقدامات سرکوب  او آرزو داشت تا در کانون رویدادھا در تھران باشد،

از خرداد اپوزیسیون سکوالر  امان نگاه داشت. شعاعیان در این سال  ۱۳۴۲و سپس  از آن در  انتقادی مفصلی دربارهھا مقالهو پس  ی  ی 
 ]۱۰[ ھای خلیل ملکی نوشت.ی سوسیالیستجامعه

ریخته۱۳۴۶در سال   کارگاه  یک  پرویز صدری  نزدیکش  رفیق  و  مبارزه، شعاعیان  برای  تا  کردند  باز  کنار  گری  در  آماده شوند.  ی مسلحانه 
ی پنجاه چند بار  ھایی که در اوایل دھهپوسته  –ساختند ی نارنجک میھا در این کارگاه پوستهگرفتند، آنقراردادھایی که از صنایع فلزی می

شعاعیان و صدری به   ]۱۱[ھای فدایی خلق ظاھر شدند.ی او و نیز در انبارھای سازمان مجاھدین خلق ایران و چریکدر انبارھای گروه آینده
ھاست که گروه بیژن ھای زیرزمینی، زندگی علنی و مشاغل عادی داشتند. اشاره به این نکته مھم است که در ھمین سالرغم کوشش 

 شد. مسلحانه آماده میی  ھای فدایی خلق را بنیان نھادند، برای مبارزهاش چریکجزنی نیز، که اعضای جان به در برده

ترین اثر تاریخی اوست و در آن به جنبش جنگل و  که مھم ]۱۲[)،۱۳۴۷( نگاھی به روابط شوروی و نھضت انقالبی جنگل کتاب شعاعیان،
ی عطفی در زندگی  ) پرداخته بود، پیش از پخش و در چاپخانه به دستور ساواک نابود شد. این کتاب نقطه۱۳۰۰- ۱۲۹۹جمھوری گیالن ( 

  ھمتا پدیدار شد، ی تئوریک بیفکری اوست. تردیدھایش در مورد کمونیسم پروشوروی در این کتاب به یقین رسید و او در قامت یک چھره
) که پس  ۱۳۵۰( شورش ی اوکرد. کتاب نوآورانهی بیستمی بود، را رد میسم انقالبِی سدهی مارکسیکسی که لنینیسم، که شناسنامه

ی انقالبی برای آزادی ایران به محوریت جنبش مسلحانه  ) نام گرفت، با بلندپروازی در جستجوی یک نظریه۱۳۵۳(  انقالب از سومین بازنویسی
 است. 

ای» و  وی یک گروه چریکی شھری را به وجود آوردند. این گروه از نظر ایدئولوژیک «جبھهبه ھمراه صدری و بھزاد نب ۱۳۴۷شعاعیان در سال  
ی چھل و برخاسته  رفقای اوایل دھه  – ی مسلحانه  ھا (شعاعیان و صدری) و مسلمانان (نبوی) باورمند به مبارزهای بود از مارکسیستآمیخته

ی فوالد اصفھان پی برد و بھزاد نبوی  ی گروه برای خرابکاری در کارخانه بینانهاقعاز ھنرسرای عالی. بعدھا، ھنگامی که ساواک به طرح ناو
با این ھمه، در این زمان، شعاعیان که با   ]۳۱[کلی پنھان شود.به  ۱۳۵۱ی او را بازداشت کرد، گروه ناچار شد در سال  و اعضای شاخه

ریزی کند. و نیز او به  سازمان مجاھدین خلق ایران تماس داشت توانست فرار از زنداِن رضا رضایی، رھبر مجاھدین، را با موفقیت برنامه
شبکه سال  بازسازی  در  ساواک  یورش  از  پس  مجاھدین  رساند.  ۱۳۵۰ی  می ]۱۴[ یاری  ھمواره  شعاعیان  اما،  مدت،  این  و  در  نوشت 

ھای فدایی خلق  یکگذاران چرھای بنیانی رسالهای انتقادی دربارهھا، او مقالهفرستاد. در این سالھایش را به خارج از ایران مینوشته
 ] ۱۵[یعنی مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان نوشت.
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مانند بخشید. شعاعیان  ایرانیان شتابی بیی  به پیکار مسلحانه  ۱۳۴۹ی بازماندگان گروه جزنی به پاسگاه ژاندارمری سیاھکل در بھمن  حمله
گروھی به نام جبھه دموکراتیک خلق را به ھمراه نادر    ۱۳۵۱ناپذیر بود، در سال  ھای پیشینش ھمچنان تسلیمھای تالشکه با وجود ناکامی

ق یورش بردند: شایگان، حسن  دموکراتیک خل  ، نیروھای امنیتی به پایگاه جبھه۱۳۵۲اسبی تشکیل داد. اما در اردیبھشت  شایگان شام
کشی»)  ھا «تیغهرومینا و نادر عطایی کشته و ده تن نیز دستگیر شدند. تیم شعاعیان که از تیم شایگان پارتیشن (یا به اصطالح نازیبای چریک

فداییان که از مواضع ضدلنینی شعاعیان   ]۱۶[ھای فدایی خلق پیوستند.شده بود، آسیبی ندید، و او و اعضای تیمش در خرداد ماه به چریک
شورش، برای   آگاھی داشتند، او را از رفقایش جدا کردند و به مشھد فرستادند. شعاعیان به این شرط به فداییان پیوسته بود که اثرش،

ضای فداییان پخش شود. روشن است که او در موقعیتی نبود که شرایطی بر فداییان تحمیل کند. تمایل فداییان به عضوگیری  بحث در میان اع
زاده بود، کسانی که خیلی زود به اعضای ارشد سازمان  ای مانند مرضیه احمدی اسکویی و صبا بیژناز این گروه ھمانا حضور اعضای با تجربه

ویژه پس از ھشدار بیژن جزنی از زندان به حمید  کرد، ظاھراً بهی تردید به آثار شعاعیان نگاه میفداییان خلق با دیدهبدل شده بودند. رھبری  
خوانده بود و عضوگیری او را برای سازمان «خطرناک»  ]۱۷[ھای شعاعیان را «رادیکال و تروتسکیستی». جزنی ایده۱۳۵۲اشرف در سال  

ھای آینده برخوردھایی میان شعاعیان و رھبری فداییان پدید آمد که در فرجام به اخراج او از سازمان بدون ھیچ  دانست. باری، در ماهمی
ھای استالینیستی  اش در صفوف فداییان سبب شد تا شعاعیان سازمان را متھم به روشانجامید. تجربه  ۱۳۵۲کمک یا پوششی در اسفند 

 ] ۱۸[ و مشاھداتش را مستندسازی کند.

ھای او ھمچنان پنھانی بودند.  دریان و ھمسرش تورج ماند. در این دو سال، فعالیتشعاعیان دو سال آینده را در آپارتمان دوستش اعظم حی
ھای مصطفی را به اروپا بردند و به انتشارات مزدک (خسرو شاکری) رساندند. مصطفی  دار این دو نفر ھستیم: آنھا نوشتهامروز ما بسی وام

 ] ۱۹[پرداخت. انقالب و بازنویسی ی زمانش را به پژوھش در قامت یک پژوھشگر زیرزمینی بخش عمده

در خیابان استخر در تھران، شعاعیان مورد ظّن یک مأمور شھربانی به نام سرپاسبان   ۱۳۵۴بھمن    ۱۶شنبه  بامداد پنج  ۷:۴۰در ساعت  
ی شلوغ خود را رھا کند، با کپسول سیانور به  که رولورش عمل نکرد و نخواست با استفاده از نارنجک در محلهار گرفت. پس از آنیونسی قر

پایان داد. در صفحه ) تیتر کوچکی به این خبر اختصاص داده شد: «در تیراندازی و ۱۳۵۴بھمن    ۱۸ی اطالعات ( روزنامه  ۴ی  زندگی خود 
ایران بود در این گزارش دو زدوخورد یک   انقالبی اصیل و کسی که تحت پیگرد شدید نیروھای امنیتی  تروریست کشته شد.» مرگ یک 

 ] ۲۰[ بھشت زھرا به خاک سپرده شد. ۳۵ی ای خالصه شد. پیکر مصطفی در قطعهجمله

 

 ی لنینیستی میراث تئوریک: علیه گرایش چیره
نگاھی به روابط شوروی و نھضت انقالبی   ای به نامی جنبش جنگل یک اثر تاریخی پانصد و چند صفحهی شعاعیان دربارهپژوھش گسترده

به دستور ساواک در چاپخانه نابود شد. مصطفی ھوشیارانه چند    ۱۳۴۹شده بود در سال   نوشته  ۱۳۴۷را زایید. این کتاب که در سال   جنگل
ھا به انتشارات مزدک (خسرو شاکری) رسید و شاکری کتاب  ی چاپی صحافی نشده را از چاپخانه بیرون آورده بود. یکی از این نسخهنسخه

ھا و  برای پژوھش این کتاب ناچار بود به ترجمه ]۲۱[ ن خارجی بلد نبود،ی خود ھیچ زبامنتشر کرد. شعاعیان که به گفته  ۱۳۵۵را در سال  
ی جنبش جنگل، خسرو شاکری،  معتبرترین کتاب دربارهی  کرد. نویسندهمنابع فارسی در دسترس اتکا کند، امری که پژوھش او را محدود می

سترده و با ی گستاید. شعاعیان در این مطالعهرا می ]۲۲[ ی «یک تحلیل مفصل و تفسیرگرانه از جنبش جنگل»تالش شعاعیان برای ارائه
دھد که لنین به جنبش  ای نشان میکنندهطور قانعھا و دسترسی نداشتن به اسناد اصلی، بهپرداختن به جزئیات، به رغم تمام کاستی

دھد که چطور رھبران  ) خیانت کرد. او نشان می۱۳۰۰-۱۲۹۹جنگل به رھبری میرزا کوچک خان و جمھوری شوروی سوسیالیستی ایران (
ھا کشیدند تا روابط دیپلماتیک شوروی با انگلیس و ایران را تقویت کنند. کوتاه سخن،  دست از حمایت از جنگلی  نه و عامدانهشوروی آگاھا

ی شعاعیان: «شوروی در میان دشمنان ملت ایران، یگانه دشمنی است که به به گفته ]۳۲[ھا خیانت کرد.اتحاد شوروی جوان به ایرانی
نسبت به لنین یافت، و در فرجام موضعی    ای پس از این پژوھش، مصطفی نگرش تازه ]۲۴[سیمای دوست نفوذ یافته بود (و یا است).»

  ی لنینیسم بود. اختالف ضدلنینیستی گرفت که در انقالب آن را تئوریزه کرد. این موضع او را در برابر چپ ارتدوکس ایران قرار داد که دلباخته
 خاست. یجا برمھای فدایی خلق، از این پرداز سازمان چریکنظر اساسی در بحث او با حمید مومنی، نظریه

تئوری به  نسبت  ژرف  تردیدی  شعاعیان  در  جنگل  پژوھش  شد،  گفته  شوروی  چنانکه  جمھوری  به  تنھا  نه  لنین  آورد.  پدید  لنین  ھای 
و   ۱۳۴۰ھای  ای بود که روشنفکران انقالبی ایران در دھه سوسیالیستی ایران خیانت کرده بود، بل مخالف کنش مسلحانه از جنس مبارزه

نھاده  ۱۳۵۰ شعاعیان،  بنیان  باور  به  می  بودند.  «تروریسم»  را  سیاسی  سوءقصد  مسلحانه  لنین  درگیری  مستلزم  زیرا  دانست 
کنم،  بندم و مسلحانه زندگی می«ھمین که من اینک اسلحه میگفت:  کند که میشعاعیان سخن رفیقش نادر شایگان را نقل می ]۲۵[بود.

دقت  » بیژن جزنی، سوءقصد به جان عامالن بهدانیم که به پیروی از تئورِی «تبلیغ مسلحانهمی ]۲۶[ھای لنینی!»خود یعنی نفی شیوه
- عنوان یک گروه چریکی مارکسیستفدایی خلق بهھای  ی کنش چریکمشخصه  ۱۳۵۳و    ۱۳۵۲ھای  ی رژیم شاه در سالبرگزیده شده

اعتنایی به حقیقت وجودی خود برای پایبندی به ایدئولوژی ھنجارمند لنینیسم  ھای فدایی خلق با بینینیست بود. از نگاه شعاعیان، چریکل
 ھا بود. ی راستین ایدهمظھر تناقض بودند. برای شعاعیان، کنش سنجه
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را بر   از آن بیرون نیامد، ھر چند  رد لنینیسم شعاعیان  را بپروراند. کار بزرگی که سرافکنده  با بلندپروازی تئوری انقالب خود  تا  آن داشت 
ھای  بخش مارکسی بود که نزدیکیی انقالبی او یک تئوری رھاییجز در تحقیق این نویسنده. نظریه  –ی او ھرگز جدی گرفته نشد  نظریه

قاره (و پس استعمارستیزی فرانتس فانون) و نیز با برخی ی سهھای انقالبی مانند ارنستو چه گوارا و نظریهانترناسیونالیستچندانی با  
وخم برای  ی کارگر و ماتریالیسم تاریخی داشت. کتاب انقالب راھی است پرپیچمفاھیم مارکسیسم کالسیک مانند عاملیت امتیازمند طبقه

نا عناصرِ  آوردن  میگرد  تأکید  که،  کتابی  تئوریک،  کسرویھمگون  نثر  است.  شده  نوشته  انترناسیونالیستی  دید  با  نیز  کنم،  کتاب  وار 
پردازی انقالب  نسالنش (جزنی و احمدزاده) به دنبال تئوریکند. او برخالف ھمھای شعاعیان را پیچیده و خواندن کتاب را دشوار میاستدالل

ھای  ی این کتاب تئوریزه کردن انقالبی مھم کتاب است، اما آماج بلندپروازانهختن به جنبش انقالبی ایران دغدغهبرای ایران نبود. ھرچند پردا
ی انقالب  کشورھایی که شرایطی ھمانند ایران داشتند. نویسنده  –بخش در کشورھای آسیایی، آفریقایی و آمریکای التینی است  رھایی

ھیچ پروایی نوشت: «من برای پذیرش و ردّ چیزی نیازی به  ی انتقادی را بیین مشاھده در اندیشهترکسی است که روزی شاید نامتعارف
آیه ندارم. ھر کس چیزی بگوید که بیانگر روابط درونی واقعیات و روشنگر واقعیات عینی باشد، برای من پذیرفتنی است، ولو آشکارا ضد  

 ] ۲۷[ای، و از جمله مارکس، باشد.»ھای ھر تنابندهآیه

 شناسی روشنفکران انقالبی ھستی
تا   ھمتایی پیش آمدبرد، فرصت بی) به سر می۱۳۵۲ھای فدایی خلق (از خرداد تا اسفند  ی مشھد چریکھنگامی که شعاعیان در شاخه

مرداد   (  ۱۳۵۲در  مومنی  حمید  سال۱۳۵۵- ۱۳۳۱با  آن  در  فداییان  تئوریسین  که  مسائل  )  از  برخی  سر  بر  نوشتاری  بحثی  به  بود  ھا 
شد، روسی  شناسی روشنفکران انقالبی بپردازند. مومنی که به دفاع مکتوبش از استالین و مائو شناخته میویژه ھستیو به شورش کتاب

ھای فدایی  ی ایدئولوژی چریکھای مومنی نمایندهایده ]۲۸[ ام،ی نامنطعف داشت. چنان که در جای دیگری نشان دادهھایبلد بود، و ایده
اندیشه آن وجود داشتند نیز    لنینیستی-ی بیرونی مارکسیستی متنوعی در زیر پوستهھای  خلق نبود، و حتی در میان فداییان خلق که 

ام، و پس در اینجا تنھا به بیان رئوس و اھمیت  ھا در جای دیگر پرداختهرفتند. به این بحثھای نامتعارفی به شمار میھای او ایدهاندیشه
ی  مانندی در ایران سدهکنم که این بحث رویداد کمیادآوری می ]۲۹[.کنم این بحث در ارتباط با شناختن زندگی فکری شعاعیان بسنده می

 ] ۳۰[ ند.توانند از آن استفاده کنبختیم که بحث میان این دو نوشتاری بوده و آیندگان میبیستم بود و ما نیک

ی بحث این دو آن بود که آیا باید روشنفکران را به پیروی از مارکسیسم کالسیک یک گروه اجتماعی دانست که از ارزش اضافی که  چکیده
بورژوا) تعلق دارند، یا برعکس، باید  ی استثمارگر بورژوا (و خردهکنند، و در نتیجه روشنفکران اساساً به طبقهمی کند تغذیهپرولتاریا تولید می

ی کارگر ھمسو شود. مومنی به  ای بالقوه با بورژوازی یا طبقهتواند به گونهروشنفکران را یک گروه اجتماعی نسبتاً مستقل دانست که می
گرفت (موضعی که  نخست باور داشت و شعاعیان به دیدگاه دوم. از آن رو که موضع مومنی در چارچوب پذیرفته و متعارف جای می  دیدگاه

لنینیسم شوروی بود)، او شعاعیان را به تفکر التقاطی و انحرافی  -شد، اما محصول مارکسیسمبه مارکسیسم کالسیک نسبت داده می
ی  در دھه اندیشه و ھنر یھایش با خلیل ملکی و نیز ھمفکرانش در نشریهباور او، شعاعیان در معاشرت  کرد، انحرافی که، بهمتھم می

کنم که شعاعیان در حقیقت داد، گرفته بود. یادآوری می، که مواضع ضد استالینیستی روشنفکرانی چون ایزاک دویچر را ترویج می۱۳۴۰
خواند،  به سخن دیگر، مواضع شعاعیان نشان از چیزی داشت که مومنی انحطاط در جنبش جھانی سوسیالیستی می ]۳۱[ منتقد ملکی بود.

چھره که  دوانحرافی  تیتو،  او)  از  پس  و  (خروشچف  شوروی  زمان  آن  رھبران  تروتسکی،  چون  نمایندگی  ھایی  را  آن  آنھا  مانند  و  بچک، 
 ]۳۲[ کردند.می

را برای درک گوھر    ی نوینیشناسی روشنفکران انقالبی ایران ارائه دھد؟ او واژهخواست چه چیزی به ھستیراستی شعاعیان میاما به
کنم که به جز  ی مسلحانه را به راه انداخته بودند) پیش نھاد. یادآوری میمبارزه  ۱۳۴۹روشنفکران انقالبی نسل خویش (آنان که در سال  

تر  ا پایین ی متوسط یالتحصیالن دانشگاه بودند که بیشتر از طبقهی پنجاه دانشجویان و فارغجوی دھهچند مورد، اکثریت کنشگران ستیزه
دانشگاهمی گسترش  با  دھهآمدند.  در  عالی  آموزش  مؤسسات  و  برنامه  –  ۱۳۴۰ی  ھا  چرخ  بتوانند  که  کارشناسانی  تربیت  ھای برای 

ھای مقاومت علیه خودکامگی شاه  ھا به کانوندانشگاه  –ھا و صنایع در حال گسترش را بگردانند  ی شاه و مؤسسهی توسعهبلندپروازانه
ی اقتصادی و  ھای توسعهی نزدیک کشور را اداره کنند، پروژهھا ھمان زنان و مردان جوانی که قرار بود در آیندهبودند. در دانشگاهبدل شده  

از عدالت اجتماعی بیزیربنایی شاه را به دلیل آن کردند. در واقع، کسانی که حکومت  کشیدند و نقد میبھره بودند به پرسش میکه 
خود  می در  میباید  دھهجذب  پسااستعماری  فضای  در  بودند.  رویگردان  حکومت  از  کلمه،  دقیق  معنای  به  آن    ۱۳۴۰ی  کرد،  در  که 

شاخه (در  بی«سوسیالیسم»  استثمار  برای  بدیلی  گوناگونش)  سرمایهرحمانهھای  بود،داری  کنش   ی  بودند  ناچار  روشنفکران  این 
. به ی کارگر نسبت دھندنشمول طبقهخود را به پیروی از تئوری مارکسیستی به عاملیت انتزاعی و جھا  یخواھانهضددیکتاتوری و عدالت

ی ناپرولتری داشتند،  زمینهکند، روشنفکران انقالبی ایرانی که پس سنجی بیان میکه شعاعیان در بحث با مومنی با نکتهسخن دیگر، چنان
بخش ھمساز گردند و بدین گونه با کنش انقالبی  ند تا با گفتمان ھنجارمند مارکسیستی و رھاییکردباید ھویت و عاملیت خود را پنھان می

ی انترناسیونالیستی در آفریقا، آسیا، و آمریکای التین شوند و با جنبش جھانی ضداستعماری و ضدامپریالیستی  خود بتوانند عضوی از خانواده
 ھویت. ھم

ا  ارتدوکس مارکسیستی مومنی به  انقالبی را مطیع «طبقهموضع  او روشنفکران  تعلق داشت:  کرد که ی کارگری» میین گفتمان چیره 
شان پالوده کنند. مومنی به  بورژواییھای خردهآموختند (چه چیزی؟) تا خودشان را از خصلتروشنفکران باید (به طریقی!) پیوسته از آن می

کرد تا انتزاع دگم تئوریکش استوار بماند. از سوی دیگر، شعاعیان به زندگی خود میتعبیری عاملیت روشنفکران (از جمله خودش) را انکار  
کشید: شعاعیان  به چالش  اش ھمخوان نیست. بنابراین او مومنی را با یک نوواژهدید که تئوری مومنی با واقعیت زیستهاندیشید و میمی

را پیشنھاد کرد. شعاعیان در    ی «روشنگر»چون خود و ھمفکرانش، واژهھایی  انقالبیی «روشنفکر» برای توصیف  به جای استفاده از واژه
کرد تصویری از درِک روشنفکراِن انقالبی از خویش را ارائه دھد.  واقع به جای انکار عاملیت روشنفکران انقالبی (موضع مومنی)، تالش می

نشانه را  آن  او  و  بود  کرده  خشمگین  را  مومنی  نوواژه  او این  التقاطی  تفکر  بنابراین  و  مارکسیسم  از  شعاعیان  شناخت  عدم  از  ای 
 ] ۳۳[دانست.می

ارتجاع  از کودتای  باور شعاعیان، «دست کم پس  در  - آمریکا-به  بر دوش  رفته ھمهھمروی  ۳۲مرداد    ۲۸انگلیس  با دستگاه  پیکار  ی فشار 
  این گزاره پذیرش صادقانه و سرراست موضعی است که علت وجودی روشنفکران انقالبی را  ]۳۴[خواندگان و روشنفکران ایران است.»درس

دھد،  ای سیاسی است (نه تولیدی). شعاعیان ادامه میی روشنگر و طبقه رابطهکند. رابطهداده و انتزاعی نمیزیرنھشت مفاھیم پیش 
ترین  یافتهاستعماری جامعه ما از محدوده روشنفکران پایی بیرون ننھاده و به توده نرسیده است. و در گسترش-«ھنوز پیکار ضدارتجاعی

وران و کارگران سری زده و خیلی زودتر از آنچه گمان بتوان کرد سر پس کشیده است. تا آنجا که سھم  ھا به میان مشتی از پیشهھنگام
ی کارگر، که از  «روشنگر» طبقه ]۳۵[توان… از سر آن گذشت.»ھا در این کوشش آن چنان اندک است که میدیگر نیروھا و قشرھا و طبقه

این امر از آن روست که  ]۳۶[ کنند.آموزد،» و آن را به سوی یک خیزش مردمی ھدایت میاند، «به طبقه میھای» متنوعی برخاسته«الیه
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ان  ای از روشنگرھای چندگانهبه ھمین دلیل است که الیه ]۳۷[ ی اجتماعی ناگزیر پلورالیستی و چندگانه است.ساخت درونی ھر طبقه
ای  اند و پارهاند، اما این بدان معنا نیست که آنھا به آن طبقه پیوستهی روشنگران به ھر طبقه پیوست شدهھاِی چندگانهوجود دارند. این الیه

توانند  می» چه  » پس جز «آموزگار طبقهی روشنگر در امر تولید شرکت مستقیم ندارد،اند. پس اگر از نظر اقتصادی «الیهاز آن طبقه شده
ھای مادی تاریخ و جھان دیده ھمزمان محصول «زندگی طبقاتی و ریشهی ستمباشند؟ با این ھمه، روشنگران در قامت آموزگاران طبقه

استدال ]۳۸[ طبقاتی» ھستند. گزارهاین  به  رھنمون میشکنانهی سنتل  چیرهای  درک  برابر  در  را  که شعاعیان  مارکسیستیشود  - ی 
به دیگر سخن، موضع روشنگر در دفاع از   ]۳۹[کند.»دھد: «سرشت طبقاتی را زندگی طبقاتی تعیین میلنینیستی ھمرزمانش قرار می

ی  ی کارگر برآمده از این نیست که فرد از کدام طبقه برخاسته باشد. بل «زندگی طبقاتی، و نه زادگاه خانوادگی، اینست آنچه سازندهطبقه
ای متولد شده است، بلکه این است که در چه افزون بر این، «اصل این نیست که چه کسی در چه طبقه ]۴۰[نھاد طبقاتی آدمی است.»

آن    ای زندگی کند، از منافع آن دفاع کند، و ناقل فرھنگکند. ھر کس در ھر طبقهای مبارزه میکند و برای چه طبقهای زندگی میطبقه
کوتاه سخن آنکه جایگاه فرد در فرایند تولید نیست   ]۴۱[شود، عضو ھمان طبقه است، ولو این که در طبقه دیگری روی خشت افتاده باشد.»

کند. پس، کنش سیاسی سخن  ند، بلکه موضع سیاسی فرد است که موضع طبقاتی او را مشخص میککه موضع طبقاتی او را تعیین می
رود که «نبرد را به میان کند تا اعالم کند که در ایران از روشنفکران انتظار میی خودش تکیه میگوید. شعاعیان بر تجربهنخست را می

توانند عاملیت آزاد (یا مستقل) برای دگرگونی باشند و به نمایندگی از یک  راستی میروشنگران (روشنفکر انقالبی) به ]۴۲[ھا ببرند.»توده
ای  شده آموزش دھند که چگونه به مبارزهکوبی سردیده قدرت را به چالش کشند و از راه کنش روشنفکران انقالبی به طبقهی ستمطبقه

که به چنین  آنکرد بیدھد که شعاعیان چگونه کنشگری خود را درک میدقت نشان میتر آغاز شده است. این استدالل بهبپیوندند که پیش 
 ی ایدئولوژیک بزند. دادهدرکی رنگ پیش 

 پیمان وھاب زاده  

مومنی   که  بود  آن  انتظار  طبقاتی  پس  تحلیل  از  را  «روشنگر»  مفھوم  او  زیرا  دھد  قرار  نقد  مورد  را  شعاعیان 
)مستقل دانستن روشنفکران بدان معناست که شعاعیان تصور  ی مومنی، (نیمهاستخراج نکرده بود. به گفته

حالی که   دارانه بایستند درتوانند از نظر سیاسی بیرون از مناسبات تولیدی سرمایهکند که روشنفکران میمی
تغذیه می کارگران  کار  راستاز  نظرگاه  از  علنی  کنند.  گذاشتن  پا  زیر  ھمانا  موضع  این  مارکسیستی،  آیینی 

می متھم  را  شعاعیان  مومنی  موارد،  از  بسیاری  در  بود.  تئوریک  تئوری  مقدسات  از  کافی  دانش  که  کرد 
در آوردی ساختگی»  ریخته و به واژگان «من    مارکسیستی ندارد، و به ھمین دلیل او ترمینولوژی مناسب را به ھم

می پناه  آن ]۴۳[برد.(روشنگر)  میجالب  شعاعیان  دیگری  جای  در  طبقاتی  که  تحلیل  شناخت  بر  که  پذیرد 
گونه  دارد تا بدانداند: در واقع، این کاستی او را وامیاما او این را کمبود نمی ]۴۴[ندارد،مارکسیستی اشراف  

 نامم. ھمتا میت که در این جستار او را روشنفکر بیھای زندگی او ھمخوان باشند. از ھمین روسپردازی کند که با واقعیتنظریه

ی  توان از راه مشاھدهشود. این نزدیکی را میساز آنتونیو گرامشی دیده میدر درک شعاعیان از روشنفکران، نزدیکی جالبی با آثار دوران
دیده را نمایندگی  ی ستمتوصیف اینکه روشنفکران چگونه طبقهبرای    ۱۳۵۲ھا» که شعاعیان آن را در مرداد  ی «الیهبینامتنی رھگیری کرد. واژه

ی روشنفکران» (از فرانسه) توسط منوچھر ی مشھور آنتونیو گرامشی «دربارهگیرد، نخستین بار در برگردان فارسی مقالهکنند به کار میمی
” در  strataی “شود. ھزارخانی واژهشد) منتشر شده بود دیده می  ] آغاز۱۳۴۶[اسفند    ۱۵ی  (که با شماره آرش یھزارخانی که در مجله

ھای روشنفکری بود، و  شعاعیان یکی از خوانندگاِن ھمیشگِی نشریه ]۴۶[ارتباط روشن است. ]۴۵[ ھا» برگردانده بود.گرامشی را به «الیه
شعر و نوشته منتشر کرده بود. دگراندیشی شعاعیان و اتکایش بر   نو جھان ی روشنفکریپیش از روی آوردن به زندگی پنھانی، در مجله

کرد.  را جبران می  لنینیستِی مورد ارجاع ھمرزمانش کمبودھای او در دانش بنیادین مارکسیستی-از آثار قراردادی مارکسیستی   منابعی بیرون
بود. به باور او، تجربه    کار ھمسازعنوان یک کنشگر کھنهاش بهی زیستهای را به کار گرفت که از دید او با تجربهروانه نظریهاو به روشی تک

 کرد. یافته محدود نمیھای مفھومی تقدسھای تنگ الگوریتمخود را به چارچوب

دھد.  ای ناانتقادی بدان پایبند بودند، نمیعصرش به گونهاو رزمندگان ھمای، که در ارزیابی  در واقع، شعاعیان اھمیتی به مارکسیسم مدرسه
آنکه از  گردانند، و بیھای پنھانی را بیھوده دست به دست مینمایند… کتابکه گرایش به چپ می  ی شعاعیان، «… کوشندگانیبه گفته

خوانند  ھا را تنھا میکنند….» و پس «اینھا کتابای گیرند، دست باال، تنھا به خواندن و بستن آنھا دل خوش میھای اندیشمندانهآنھا آموزش
ورزند. آن را  گردند [و] مغزشان را نمیکنند…. در پیشامدھا به دنبال الگو میواژه به واژه از بر میھای آنھا را  ای از جملهو چه بسا پاره

و اشتیاق   ]۴۷[ھا بوده است.»ھنرترین جناحنامد تاکنون بیورزند…. بیھوده نیست که جناحی که خود را ”چپ“ میکنند اما نمیانباشته می
کرد که ای موشکافانه رھنمون شد. ھر چند او تصدیق میھا شعاعیان را به مشاھدهھای سایر جنبش برداری از تجربهھمرزمانش به گرته

شناسی «روشنفکرگرایی»  شد که به آسیباین سبب نمیشدگان علیه دیکتاتوری ھستند، ولی  ی سرکوبروشنفکران پرچمداران مبارزه
شان، روشنفکران انقالبی  یکرد نپردازد. به دلیل میل وافر به بزرگ کردن خودانگارهبینی آشکار میکه خود را در خودنمایی و خودبزرگ  –

گرا  روشنفکران چپ ] ۴۸[نامسئوالنه.  رنظرھایای خود و با اظھاھای بدنی و چھرهانداختند: با ژستایرانی جنبش را از دو سو به خطر می
این رفتارھا ھمواره   ]۴۹[ بازی» خود را مخالف وضع موجود نشان دھند.چرانی») و «نوشتهپراکنی» (و «کتابعاشق این بودند که با «کتاب

ای آسان برای نیروھای امنیتی و جاسوسی تبدیل کرده بود. به ھمین دلیل شعاعیان باور داشت که چنین روشنفکران  جنبش را به طعمه
 اندازند. خواھند برانگیزند از ھمان آغاز ناخواسته به خطر میگرایی جنبشی را که میچپ

چپھستی انقالبی  کشنگران  از  نسلی  زندگی  بر  شعاعیان  سوی  از  ایرانی  روشنفکران  دھهشناسِی  در  نور  گرا  خورشیدی  پنجاه  ی 
ی کارگر کند، شعاعیان با ی طبقهیافتهآموختگان و دانشجویان را زیرنھشت عاملیتِ از نظر تئوریک تقدسافشاند. به جای آنکه دانش می

ای این  تر اینکه او در دورهکند. مھمشھامت روشنفکران انقالبی و رزمنده را عامالن رھایی ملی، دموکراسی، و سوسیالیسم معرفی می
اش،  تنوع و مواضع سیاسی چندگانهھای م ای در ایران وجود نداشت تا روشنفکران آن را نمایندگی کنند. در الیهکند که جنبشی تودهکار را می

یا آموزگار ستم ھای مفھومی دقیق از روشنفکران ایرانی است، یک  راستی ھمانا یکی از پیکربندیدیدگان بهمفھوم «روشنگر» طبقه و 
خواھند  ستند که میی ھستی روشنفکران که تا به امروز صادق بوده است: امروز نیز روشنفکران ھمچنان آموزگاران طبقاتی ھانگاره درباره

 آنھا را نمایندگی کنند. 

 پژوھشگر زیرزمینی 
رویید، شعاعیان یکسره به  ای روزافزون به زندگی دشوار یک کنشگر زیرزمینی فرامیو در حالی که زندگی او به گونه  ۱۳۴۰ی  از اواخر دھه 

دشوار پنھانی، و از سوی دیگر، فراروییدن به احتماالً پرکارترین  توانست، از یک سو، زندگی  که او چگونه میپرداخت. این پژوھش و نوشتن  
ای ھمیشه  نشدنی بود، اندیشهای رامی اندیشهماند. این نشانهی چپ در آن زمان را با یکدیگر آشتی دھد، ھمچنان یک معما مینویسنده
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ی معاصرانش برای واداشتن او شکنندهوجود فشار درھمبخش ملی ایران. با  کنجکاو و ھماره متعھد در تالش برای شکوفایی جنبش رھایی
کرد (پشتیبانی رفقای مھربان  ای در مورد آثارش دریافت میکنندهندرت تشویق دلگرمکه به به تن دادن به ھنجارھای نظری زمانه و با وجود آن

ی نوشتاری  وار خود را پرورانده بود و این شیوهسروی، او نثر ک۱۳۴۶و وفادارش به کنار)، شعاعیان در راه خود سخت نستوه بود. کم کم تا  
 کرد. تر نیز میی او را پیچیدهمواضع تئوریک کماکان پیچیده

منتشر کرد که ھر دو  نو جھان یشعاعیان دو مقاله در نشریه ]۵۰[ی «بازجویی،»، جدا از شعر شجاعانه۱۳۴۰ی  ھای پایانی دھهدر سال
انتقادی او ھستند. در «سرگذشت و دفن یک تئوری» ( اتحاد جماھیر او سیاست «ھمزیستی مسالمت ]۵۱[)۱۳۴۸نشانگر ذھن  آمیز» 

می نقد  به  را  بود  کرده  مطرح  خروشچف  نیکیتا  که  امپریالیسم  با  چهشوروی  ارنستو  از  الھام  با  که  شعاعیان  برای  یک  گواکشد.  را 
بخش ملی و پرولتاریایی دنیا بود. اما در نقدش،  ھای رھاییانترناسیونالیست سرسخت بود، موضع خروشچف به معنای خیانت به جنبش 

ھای لنین را مسئول سیاست مبتذل  کند و اندیشهعنوان کسی که از انترناسیونالیسم مارکس فاصله گرفته بود سرزنش میاو لنین را به
توانند  بخش ملی در آسیا و آفریقا نمیھای رھاییبه باور شعاعیان، ثابت شده است که جنبش  ]۵۲[ داند.ان خروشچف میشوروی در دور

گونه مسالمتبه  قدرتای  با  استعماریآمیز  بلوک -ھای  که  بود  داده  نشان  پراگ»  «بھار  این،  بر  افزون  کنند.  ھمزیستی  امپریالیستی 
 ] ۵۳[ ھای درونی است.سوسیالیستی دچار بحران

ھای چندی با «تحلیل گفتمانی انتقادی» امروز دارد. در این جستار، شعاعیان بینیم که ھمانندیی جالبی میایده ]۵۴[)۱۳۴۸ھا» (در «واژه
شود. اکنون  مشتقاتش در کنترل جھان سوم عمیق می  ی «توسعه» وویژه در نقش واژهی دوران پسااستعماری و بهھای چیرهدر گفتمان

ی انتقادی «توسعه» بنامیم. به باور شعاعیان، دال  توانیم او را یکی از پیشگامان مطالعهکنیم میکه به شعاعیان (غیرآکادمیک) نگاه می
قدرت گفتمانی  سالح  («توسعه»  سوم  جھان  کشورھای  (تحقیرآمیز)  نامیدن  برای  امپریالیستی  بهمستعمرهھای  پیشین)  عنوان  ھای 

رشد» است و از این رھگذر ھمانا قرار دادن  شده»، «در حال توسعه»، و «کمداشتهنگاهمانده»، «عقبنیافته»، «عقبکشورھای «توسعه
سرمایه قلهکشورھای  در  استعمارگران)  (بخوانید:  پیشرفته  گفتمانداری  این  راه  از  تمدن.  ترویج  ی  و  کشورھای  سازی  آن،  ھژمونیک 
شوند. بنابراین، توسعه چیزی است که کشورھای پسااستعماری دچار  مانده» میھایی برای تقلید کشورھای «عقبامپریالیستی مدل

ر را رھا  تر و آشناتر استعماداری پیروی و در آن مشارکت کنند تا رشد یابند. «در نتیجه واژه مناسبفقدان آنند و پس باید از اقتصاد سرمایه
تر بودن آن را نیز  ییتر از ھمه، تودهکردند و در عوض اصطالحات جدیدی آوردند که ضمن برداشتن مفھوم استعمار، روشنی و صراحت، و مھم

به   ]۵۵[ھای انقالبی.»شود تا برای تودهھا بیشتر موفقیتی برای استعمار محسوب میتوان گفت که اینگونه نوآوریفاقد باشند. از این رو می
«الفاظ  باور شعاعیان این واژگان را باید دگرگون کرد و روشنفکران انقالبی باید مردم را از مقاصد راستین اما پنھان این واژگان آگاه سازند.  

اید ھشداردھنده باشند و وظایف نھضت آنھا را روشن کنند و در شناسایی دوستان و دشمنان توده به مردم یاری دھند  برای ملل انقالبی ب
 ] ۵۶[و در یک کلمه از لحاظ سیاسی (با ھمه وسعت و مفھوم آن) به بھترین وجه ”راھنما“ باشند.»

) نیز مشاھده  ۱۳۴۹ی دیگری از او به نام «نگاھی به توطئه خلع سالح عمومی» (توان در مقالهروایت تحلیل گفتمانی شعاعیان را می
کند. سیاست خلع  برد واکاوی میچنان که اتحاد شوروی در سیاست خلع سالح متقابل به کار میی «صلح» را آناو در اینجا واژه ]۵۷[کرد.

کرد. شعاعیان متوجه شد که اش با ایاالت متحده دنبال میر طول جنگ سرد در رابطهسالح سیاستی است که اتحاد جماھیر شوروی د
او ارتش ی «صلح» از سوی رھبران شوروی در واقع خیانت به جنبش کارگیری واژهبه باور  ھا جنگ راه  ھای ضداستعماری بوده است. به 

که تنھا خشونت انقالبی است  داری باشد درحالیسالح سرمایهسالح باید خلعخلع ]۵۸[سالح نیز ضامن صلح نخواھد بود.اندازند و خلعنمی
امپریالیستی  دھد که سیاست خارجی خلع این نشان می ]۵۹[داری را به پایان ببرد.تواند سرکوب سرمایهکه می سالح شوروی اساساً 
 ] ۶۰[ است.

ی سھیم کردن کارگران  ) شعاعیان در واقع بازپژوھِی یکی از بندھای منشور اصالحات شاه یا انقالب سفید درباره۱۳۴۷دری» ( ی «پردهمقاله
و با بررسی آماری   ]۶۲[ به یاری دوستان دیرینش از محفل «جریان،» علی اکبر اکبری و ھوشنگ کشاورز صدر، ]۶۱[ھا است.در سود کارخانه

دھد که چگونه این بند مشخص از اصالحات شاه، درحالی که تنھا در بخش کوچکی  ای درخشان نشان میای، شعاعیان به گونهگسترده
ھای کارگران ای ھژمونیک کارگران را به حکومت شاه پیوند زند، و پس آماج اعتراضخواست به گونهرا بود، در واقع میاز صنایع ایران قابل اج

کند. این بند مشخص در اصالحات رژیم به غیرسیاسی کردن کارگران و ھمراه کردن  ھا منحرف  را از حکومت به مدیریت و صاحبان کارخانه 
تر گفته شد، این روند روشنفکران چپ  داد، و چنان که پیش استی بود که پتانسیل انقالبی کارگران را کاھش میھا با رژیم موفق بود؛ سیآن

 ی کارگر به کنش انقالبی روی آورند. را ناگزیر کرد تا خود به نمایندگی از طبقه

توانست پژوھشی  داد. ھرگاه خود نمینمیھای گوناگون از دست  ھای پژوھشی و انتشارشان به روششعاعیان ھیچ فرصتی را برای پروژه
آورد  تر پرویز صدری، به یاد میاستفاده کنند. حسین صدری، برادر جوان  داشت تا به طریقی از آنھارا منتشر کند، دوستان و رفقایش را وامی

شعاعیان، «قالی و وضع اجتماعی تولید آن» ، شعاعیان به حسین پیشنھاد کرد که تز لیسانسش را بر اساس پژوھش ۱۳۵۰که در اسفند 
 ] ۶۳[بنویسد. شعاعیان حتی سرفصل مطالب این پژوھش را ھم به او داد.

بازیابی کرد، نوشته مصدق امهکارن ای ازکه شعاعیان زندگی مخفی داشت، نسخه  ۱۳۵۲در سال   انبارکی پنھانی  از  را  ارسالن پوریا  ی 
پیشگفتاری بر آن نوشت، و با انتشارات مزدک (خسرو شاکری) برای انتشارش ھماھنگی کرد. شاکری این اثر را به ھمراه پیشگفتار او در 

ھای  شته، ممکن است کنشگران امروز خطاھای نسلھای گذ دانست که بدون انتشار تجربهروشنی میمنتشر کرد. مصطفی به  ۱۳۵۵سال  
کم به دست کسانی  کوشیدیم که این نوشته را دستگوید: «دیرگاھی بود که میپیش را تکرار کنند. در پیشگفتارش، او به روشنی می

وانستیم. اینک خرسندیم که به ھر  ھایی روبرو شدیم که عمالً نتکنند. ولی ھر بار با دشواریبرسانیم که جانبازانه در راه توده ستیزه می
میوهرو می از کوشش توانیم  کنیم.»یی  پیشکش  را  این  ]۶۴[ھایمان  پژوھشگری کشف میدر  قامت  در  را  زندگی  جا شعاعیان  که  کنیم 

 کند. ای پوریا میصفحه ۷۶۹ی صفحه) از رساله  ۱۹۹ای ویراسته و فشرده ( خود را صرف آفریدن نسخه زیرزمینی

جنبش  جمعِی  آرشیوی  مطالب  گردآوری  از  را  شعاعیان  پنھانی  زندگی  بازنمیسرآخر،  پیشین  حقیقت ھای  در  که  مطالبی  ــ  داشت 
، آنگاه که شعاعیان ھمچنان پنھانی زندگی  ۱۳۵۴گوید که یک غروب در زمستان سال  ق، می، ھما ناطنگار برجسته«غیرقانونی» بودند. تاریخ

ی او ظاھر شد با چمدان کوچکی پر از اسناد ی در خانهگران تحت پیگرد شدید رژیم بود، ناگھان شعاعیان در آستانهکرد و یکی از کنش می
ھای روحانیت از ی آن؛ انتشارات دانشجویان دانشگاه تھران؛ بیانیهناگون دربارهھای سیاسی گوھا و بیانیهو جزوه  ۱۳۳۲مربوط به کودتای  

ھا و احزاب گوناگون از جمله نھضت  ھای گروههللا خمینی در دفاع از قانون اساسی مشروطه؛ اطالعیهی آیتی چاپی رسالهجمله نسخه
ھا و انتشارات وقت؛ تصاویر مصدق در حبس خانگی در احمدآباد؛ و روزنامه)؛  ۱۳۴۱-۱۳۴۰وزیری علی امینی ( آزادی ملی در طول نخست

ای از  ی شعاعیان را با انتشار فشردهنھا پروژهای برای ناطق شد تا با استفاده از آاشعار انقالبی خودش و دیگران. اسناد شعاعیان انگیزه
دانند که چگونه این پژوھشگر زیرزمینی چنین مطالبی  تنھا افالک می ]۶۵[تکمیل کند.  ۱۳۴۱و    ۱۳۳۴ھای  ھای دانشجویان میان سالاعتراض
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خوبی استفاده  ینان که از این آرشیوھا بهرا گردآوری و انبار کرده و آنھا را به دست پژوھشگری رسانده که برایش احترام قائل بود، با این اطم
 ی فراموشی سپرده شوند. ھای گذشته به بوتهنخواھند گذاشت جنبش خواھد شد و آن مطالب  

سازی،  آوری، پنھاننوردید و مدام در کار جمعھا را در میکدام پژوھشگری در ایران با سالح کمری و نارنجک و کپسول سیانور در دھان خیابان
 ھایی که خود نیز در آنھا شرکت داشت؟ جنبش   –ھای مخالفان رژیم بود  ی جنبش ی اسناد و جستارھای پژوھشگرانه دربارهبازیابی و ارائه

 در پایان… 
کرد. زندگی او که با مرگی انقالبی پایان یافت زندگِی چندوجھی آموخت عمل میشعاعیان چنان زیست که بدان باور داشت. او به آنچه می

یک کنشگر، دانشگاھی، پژوھشگر، نویسنده، و اندیشمندی ناآیینی بود. شاید از این رو باشد که جز تنی چند از رفقای وفادارش امروز ھیچ  
اش که در  تنھایی در برابر انتظارات تئوریک ھنجارمند نسل خود و زمانهدار او نیست. او بهی سیاسی میراثکس و قطعاً ھیچ گروه و اندیشه

یافت، ایستاد. او یک «روشنفکر» به معنای راستین این واژه ماند: او با قدرت از حقیقت  لنینیسم تبلور می-ندی ناانتقادی به مارکسیسمپایب
ناپذیر وضع موجود، ھم در میان دوستان و ھم علیه دیکتاتوری، ماند. این جستار کوتاه  سخن گفت، در حالی که با گام استوار منتقد سازش

عنوان  مانند او بهی میراث بیشدهتر شناختهی آثار و زندگی شعاعیان بر زوایای کمی نگارنده دربارهھای گستردهبه یاری پژوھش کوشید  
 یک روشنفکر سرسخت و تکرو پرتو افکند. 

 حسین رحمتی  : ترجمه ی

   ھا:یادداشت
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 اند. شده

]۱۶[ Vahabzadeh, A Rebel’s Journey ,۴۲ –۴۳ . 

 . ۱۲۰(منبع پیشین)، ص   سفر یک شورشی مھدی فتاپور، نقل قول از  ]۱۷[

شعاعیان، ]۱۸[ چریک مصطفی  به  سرگشاده  نامه  فداییششمین  مزدک،   ھای  صص  ۱۹۷۶(فلورانس:  ؛  ۴۲،  ۳۴،  ۲۳،  ۲۰،  ۵)، 
 ؛ و نیز نک:۱۳۳شش نامه سرگشاده، ص   شعاعیان،

Vahabzadeh, “Mustafa Shu‘a‘iyan” (op. cit.) . 

 . ۴۰۳مصطفی شعاعیان، ص   ]صالحی،۱۹[ 

سرپاسبان یونسی توسط دادگاه انقالب اعدام شد. بعدھا روشن شد که پیکر مصطفی در گوری که نام او بر سنگ آنست نیست.   ]۲۰[
 :تر شعاعیان، نگاه کنید به برای بیوگرافی مفصل

Vahabzadeh, A Rebel’s Journey, ch. 1 . 

 . ۱۳ن ، پ۸۳)، ص  ۱۳۵۵(بھار   ۶ مانیفست مسائل انقالب و سوسیالیسم مصطفی شعاعیان، «نامه سرگشاده به مزدک.» ]۲۱[
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ی این موضوع را داریم، منبعی  ) درباره۱۲۹۹؛ خرداد  ۱۹۲۰ی» لئون تروتسکی به لنین (ژوئن محرمانهخوشبختانه ما امروز تلگرام «فوق ]۲۳[
کند.  برد) اشاره می(او مشخصاً ایران را نام می نبود وضعیت انقالبی در شرق تروتسکی در این تلگرام بهکه شعاعیان در اختیار نداشت:  

! خیانت شوروی به رفقای ایرانی آنھا که امید بسیار به حمایت  که یک جمھوری شوروی در گیالن وجود داشتاین در حالی است   جالب آنکه
یک انقالب شوروی بالقوه در   رسیم کهنویسد: «به این نتیجه میمانند روز روشن است. تروتسکی میانترناسیونالیستی شوروی داشتند،  

 » (تاکید از من است). نگاه کنید به:ای برای تھاتر دیپلماتیک با انگلستان است شرق اکنون به سود ماست و برای ما برگ برنده

Jan M. Meijer, ed,. The Trotsky Papers 1917 –۱۹۲۲ ,Vol. II )The Hague: Mouton, 1971), 209 . 
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 . ۷)، ص  ۱۳۵۱جا: نشر انقالب، (بی بخش خلقگامی در راه: جبھه رھایینیم مصطفی شعاعیان، «جویشی پیرامون یک نقد،» در ]۳۷[

 . ۶،  ۵جویشی پیرامون روشنفکر یا روشنگر، صص  شعاعیان، «یک الیه،» در مومنی و شعاعیان، ]۳۸[
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 . ۷ص   شعاعیان، «یک الیه،» ]۴۰[

 . ۶۰- ۵۹نگاھی به روابط شوروی، صص  شعاعیان، ]۴۱[

 . ۹چه باید کرد؟، ص  شعاعیان، ]۴۲[

 . ۲۵جویشی پیرامون روشنفکر یا روشنگر، ص  ،» در مومنی و شعاعیان،۲-شعاعیان، «درباره روشنفکر  ]۴۳[

 . ۳۲)، ص  ۱۳۵۵(بھار  ۶ مانیفست مسائل انقالب و سوسیالیسم  مصطفی شعاعیان، «پاسخ رفیق سرخ،» ]۴۴[

؛ آنتونیو گرامشی، «موضع  ۳۶- ۲۷)، صص ۱۳۴۶(اسفند  ۱۵ آرش آنتونیو گرامشی، «پیدایش روشنفکران،» ترجمه منوچھر ھزارخانی، ]۴۵[
تقاد ادبی،» ترجمه  ؛ آنتونیو گرامشی، «معیارھای ان ۲۸-۱۷)، صص  ۱۳۴۷(فروردین    ۱۶ آرش مختلف روشنفکران،» ترجمه منوچھر ھزارخانی،

ھزارخانی، صص  ۱۳۴۷(بھمن    ۱۹ آرش منوچھر  منوچھر  ۱۷-۲۱)،  ترجمه  مقدماتی،»  عطف  نقطه  «چند  گرامشی،  آنتونیو  ؛ 
مقاله۹۳- ۶۳)، صص  ۱۳۴۸(اردیبھشت    ۲۰ آرش ھزارخانی، فارسی  برگردان  ھمانا  نخست  جستار  دو  «درباره .  گرامشی،  مشھور  ی  ی 

 کنید:روشنفکران» ھستند. نگاه 

Antonio Gramsci, “On Intellectuals,” in Selections from  the Prison Notebooks  ,ed. and trans. Q. Hoare and G. Nowell Smith 
(New York, NY: International Publishers, 1971), 5–۲۲ . 

]۴۶[ Gramsci , Selections from the Prison Notebooks ,۵; 

 . ۲۷گرامشی، «پیدایش روشنفکران،» ص 

 . ۱۷ص  چه باید کرد؟ شعاعیان، ]۴۷[

 . ۱۲- ۹صص  باید کرد؟چه  شعاعیان، ]۴۸[

 . ۱۷-۱۶،  ۱۴صص  چه باید کرد؟ شعاعیان، ]۴۹[

 . ۱۶۰)، ص ۱۳۴۸اردیبھشت  -(فروردین ۱، شماره  ۲۴ جھان نو مصطفی شعاعیان، «بازجویی.» ]۵۰[

. این مقاله با ھمین  ۳۵-۲۶)، صص  ۱۳۴۷(زمستان    ۱۲- ۱۰، شماره  ۲۳ جھان نو مصطفی شعاعیان، «سرگذشت و دفن یک تئوری.» ]۵۱[
 ) باز منتشر شد (در مأخذ بعدی).۱۳۵۵(  چند نوشته عنوان در

 اند. گذاری شده. جستارھای این مجموعه جداگانه شماره۶-۴چند نوشته، صص   شعاعیان، «سرگذشت و دفن یک تئوری،» در ]۵۲[

 . ۸- ۷شعاعیان، «سرگذشت و دفن یک تئوری،» صص   ]۵۳[

«واژه ]۵۴[ شعاعیان،  نو ھا.»مصطفی  شماره  ۲۴ جھان  صص  ۱۳۴۸شھریور  - (مرداد  ۳،  در۱۰۱- ۹۱)،  عنوان  ھمین  با  مقاله  این  چند   . 
 ) باز منتشر شد (در مأخذ بعدی). ۱۳۵۵(  نوشته

 اند. گذاری شدهرھای این مجموعه جداگانه شماره. جستا۶چند نوشته، ص  ھا،» درشعاعیان، «واژه ]۵۵[

ای  و در مجلهای (فارسی)  ی شعاعیان، که در زبانی حاشیهداند که ھمین نکتهی عالقمند می. خواننده۶ھا،» ص  شعاعیان، «واژه ]۵۶[
ھای پیرامون استعمارزدایی شده بود.  محدود و روشنفکری نوشته شده بود، بیش از یک دھه پس از او موضوع تحلیل گفتمانی مھم در بحث

«استعمار» به پارادایم    برای نمونه نک به تحلیل فوکویی درخشان آرتورو اسکوبار از گفتمان توسعه و تغییر پارادایم از کار افتاده و رسوای
 ی «جھان سوم»:گرایانهمحور و انسانتوسعه

Arturo Escobar, Encountering Development: The Making and  Unmaking of the Third World )Princeton: Princeton University 
Press ,۱۹۹٥ .( 

گذاری  ). جستارھای این مجموعه جداگانه شماره۱۳۵۵( چند نوشته مصطفی شعاعیان، «نگاھی به توطئه خلع سالح عمومی،» در ]۵۷[
 منتشر شود که مجله پیش از انتشار توقیف شد.  سبز ھایفصل یمقاله قرار بود در مجله اند. این شده

 اند. گذاری شدهشماره. جستارھای این مجموعه جداگانه  ۴شعاعیان، «نگاھی به توطئه خلع سالح،» ص  ]۵۸[
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