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ﺳﺎل  -۱۳۴۸دﯾﺪار ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﺎ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ در اﺳﺎﻟﻢ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در ﺷﺎﺧﻪی ﻣﺸﮭﺪ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯽھﻤﺘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮداد  ۱۳۵۲ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ
ﻣﻮﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﻓﺪاﯾﯿﺎن در آن ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺘﺎب ﺷﻮرش و ﺑﻪوﯾﮋه ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﭼﮑﯿﺪهی ﺑﺤﺚ اﯾﻦ دو آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮان را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از
ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ طﺒﻘﻪی اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻮرژوا )و ﺧﺮدهﺑﻮرژوا( ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ،
ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮان را ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﯾﺎ طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ھﻤﺴﻮ
ﺷﻮد .ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎور داﺷﺖ و ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه دوم
ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ۱۶ﺑﮭﻤﻦﻣﺎه ،ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ) (۱۳۵۴ -۱۳۱۴ھﻤﭽﻨﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ در اﯾﺮان ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ آن ﺳﺎلھﺎی درازی ﮐﻪ
او ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺳﺎلھﺎی ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻪ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ زرد ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﺘﻘﺎدی او را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﺿﺪﭼﭙﺶ از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی دﮔﻢ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آﯾﯿﻨﯽ زﻧﺪاﻧﯽ
ﮐﺮد .ﭘﮋوھﺶھﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی ﻣﻦ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ او ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮم – ﮐﻪ در آن ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻨﺎﻣﻪی ﻓﮑﺮی و ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﯽ
از او و ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﺗﺎزه از ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی او ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی اﻣﺮوزی اراﺋﻪ دادهام – ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ او از ھﻤﺎن ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪی اوﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود [۱].ﻧﻪ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﺎ او را از آن ﺧﻮد
ﮐﺮد .ﭘﮋوھﺶھﺎی اﺧﯿﺮ درﺑﺎرهی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ او در ردهی روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﺘﻘﺎدی در اﯾﺮان ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ – اﻓﺰون ﺑﺮ  ۲۳۰۰ﺑﺮگ .او درﺑﺎرهی ﮔﺴﺘﺮهای از ﻣﻮﺿﻮعھﺎ از ﺷﻌﺮ و ﻗﺼﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺌﻮری ﻗﻠﻢ ﻣﯽزد .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در روزﮔﺎری ﮐﻪ ﭘﻨﮭﺎﻧﮑﺎری ﺑﻪطﻮر ﮐﻠﯽ و ﮐﻨﺸﮕﺮی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪطﻮر ﺧﺎص ارزﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﻨﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺗﻨﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺳﺮﮔﺸﺎده را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎد .در اﯾﺮان ﭘﺴﺎﮐﻮدﺗﺎ ،او ﭘﺲ از ﺑﻪ آزﻣﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻦ روشھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﺧﺸﻮﻧﺖﭘﺮھﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی دھﻪی  ۱۳۴۰ﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و روشھﺎی ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﺎﻧﻪ روی
آورد و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﻗﺎﻣﺖ ﭘﮋوھﺸﮕﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻠﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ
ﺑﻪطﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .او ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﯾﮏ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ،و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ن ﮐﻢﺗﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ و آﺛﺎر
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎ ِ
ﭘﮋوھﺸﯽ او ﺑﭙﺮدازم ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﻓﺸﺮده از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ او ﻣﯽﭘﺮدازم .ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﺼﻞ آﺛﺎر ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ را ﺑﻪ آﺛﺎر
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪهام درﺑﺎرهی او ارﺟﺎع ﻣﯽدھﻢ[۲].
ﭘﺪﯾﺪاری ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯽھﻤﺘﺎ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﮭﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۱۴در ﺟﻨﻮب ﺗﮭﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﭘﺪرش ﺟﻮاﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻨﮕﻞ )-۱۲۹۳
 (۱۳۰۰ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺗﮭﺮان ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻣﺼﻄﻔﯽ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺼﻄﻔﯽ
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﭘﺎرهوﻗﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺳﺎلھﺎی
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺣﺎج ﻋﻠﯽ رزمآرا )۱۳۲۹-۱۲۸۰؛ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی :ﺗﯿﺮ -اﺳﻔﻨﺪ  (۱۳۲۹ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ روی آورد و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهھﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ
ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ ھﻮادار ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮭﺮدادﯾﻮن )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺎم رھﺒﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺮداد( ﭘﯿﻮﺳﺖ .در ﻣﺎهھﺎی ﭘﺲ از ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ ۳۰
ﺗﯿﺮ  ۱۳۳۱ﮐﻪ ﺷﺎه را ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺮد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﺪ ،ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﭘﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺴﻢ را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک
ﮐﺮد [۳].ﮐﻮدﺗﺎی  ۱۳۳۲ﮐﻪ در ﭘﯽ آن دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﺳﻘﻮط ﮐﺮد اﯾﺪهھﺎی ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮد و او در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎلھﺎ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﯾﺪهی ﺟﺒﮭﻪی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای آزادی اﯾﺮان ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد آن را ﺑﻨﺎ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺼﺪق ﻗﮭﺮﻣﺎن او ﻣﺎﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ،۱۳۳۷ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در ھﻨﺮﺳﺮای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ در ﺗﮭﺮان )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺮوز( در رﺷﺘﻪی ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﮐﻠﯽ ) (۱۳۸۶-۱۳۰۶آورد .ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮد
ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﯿﻂ آﮐﺎدﻣﯿﮏ او را ﺑﻪ ﮐﻼسھﺎی روانﺷﻨﺎﺳﯽ
ِ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ )ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر( آذرﺑﺎﯾﺠﺎن )آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﯿﻠﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ؛ آذر  ۱۳۲۴ﺗﺎ آذر  (۱۳۲۵دردادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از آزادی ،ﺗﻮﮐﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺷﺪ و دو ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی درﺑﺎرهی ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﻮﺷﺖ .ﺗﻮﮐﻠﯽ در رأس ﻣﺤﻔﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﻮﺳﻮم
ﺑﻪ »ﺟﺮﯾﺎن« ﺑﻮد ،ﻣﺤﻔﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در ﺑﮭﺎر  ۱۳۴۰ﺑﺪان ﭘﯿﻮﺳﺖ[۴].
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺤﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ،۱۳۳۹ﺟﺒﮭﻪی ﻣﻠﯽ دوم ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ از ﻓﻀﺎی ﻧﯿﻤﻪﮔﺸﻮدهای ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۴۲
اداﻣﻪ داﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖورزی از راه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺎورد .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﻪ »ﺟﻨﺎح ﭼﭗ«
ﺟﺒﮭﻪی ﻣﻠﯽ دوم ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﺟﻨﺎﺣﯽ ﮐﻪ در آن ﭼﮭﺮهی ﭼﭗﮔﺮای دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوھﺶ ﺳﭙﺲﺗﺮ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺰاران
ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﺗﺎ  ۱۳۴۳ﺑﺎ او دﯾﺪار ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺟﺰﻧﯽ ﺑﻪ »ﺟﺮﯾﺎن« )و ﺑﻪ
ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ارﺗﺒﺎطﺶ ﺑﺎ آن( ﺑﺮﭼﺴﺐ »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ«] [۵را زد و اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن
دردﺳﺮﺳﺎز ﺷﺪ .ﻟﻘﺐ »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﮐﻠﯽ دارد ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﭘﯿﺮوزی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﻣﮭﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ [۶].ﺑﺎری ،در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎلھﺎ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن دﺳﺖ
ﺑﻪ ﯾﮏ اﮐﺴﭙﺮﯾﻤﻨﺖ )آزﻣﻮن( اﻧﺘﻘﺎدی زد .ﺑﻪ ﺑﺎور او ،اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺴﯿﺞ روﺣﺎﻧﯿﺎن ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﮭﺎدھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد و ﭘﺲ
او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ روﺣﺎﻧﯿﺎن را ﺑﺮای طﺮح ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .طﺮح او ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ آنﮔﺎه ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی آن زﻣﺎن ﮐﻪ او ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد )آﯾﺖﷲھﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﯿﻼﻧﯽ ،و ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری( طﺮح او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ آزﻣﻮن ،ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖﻣﺤﻮر
را ﺑﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﻧﺸﺎن داد [۷].او ھﻤﺰﻣﺎن راھﺒﺮدی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﺒﮭﻪی ﻣﻠﯽ دوم اراﺋﻪ ﮐﺮد [۸]،اﻣﺎ ﭘﺲ از آنﮐﻪ رھﺒﺮان ﺟﺒﮭﻪ ﻣﻠﯽ اﺛﺮش
ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن اﻣﯿﺪش ﺑﻪ آﻧﮭﺎ را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ داد .ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ آزﻣﻮنھﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ
ِ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ ﻣﮭﻤﯽ ﺑﻮد :ﺷﺎه ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ اﺟﺎزهی ﺑﺮوز ﻧﻤﯽداد و اﯾﻦ ﺑﻪراﺳﺘﯽ طﻨﺰی ﺗﻠﺦ ﺑﻮد.
ﻣﺼﻄﻔﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۴۱از ھﻨﺮﺳﺮای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ در رﺷﺘﻪی ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺟﻮﺷﮑﺎری )ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ( ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ
داﻧﺸﮕﺎھﯽ از ﺑﻮرﺳﯿﻪی دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ھﻨﺮﺳﺘﺎن ﻓﻨﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ .ﭼﮭﺎر ﺳﺎل طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ
او ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻓﺮاھﻢ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﮭﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد [۹].ھﺮﭼﻨﺪ در روزھﺎی ﮐﺎﺷﺎن
او آرزو داﺷﺖ ﺗﺎ در ﮐﺎﻧﻮن روﯾﺪادھﺎ در ﺗﮭﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﺷﺎن او را از ﮔﺰﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮاﻧﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن روﺣﺎﻧﯿﺎن
و ﺳﭙﺲ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﮑﻮﻻر از ﺧﺮداد ۱۳۴۲و ﭘﺲ از آن در اﻣﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺖ .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪی اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎرهی
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ ﻧﻮﺷﺖ[۱۰].
در ﺳﺎل  ،۱۳۴۶ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن و رﻓﯿﻖ ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﭘﺮوﯾﺰ ﺻﺪری ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه رﯾﺨﺘﻪﮔﺮی ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر
ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آنھﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﻮﺳﺘﻪی ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ – ﭘﻮﺳﺘﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ دھﻪی ﭘﻨﺠﺎه ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
در اﻧﺒﺎرھﺎی ﮔﺮوه آﯾﻨﺪهی او و ﻧﯿﺰ در اﻧﺒﺎرھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان و ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ظﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ [۱۱].ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن و ﺻﺪری ﺑﻪ
رﻏﻢ ﮐﻮﺷﺶھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﺎدی داﺷﺘﻨﺪ .اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺑﯿﮋن
ﺟﺰﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﺎن ﺑﻪ در ﺑﺮدهاش ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
ﮐﺘﺎب ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺷﻮروی و ﻧﮭﻀﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻨﮕﻞ ) [۱۲]،(۱۳۴۷ﮐﻪ ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اوﺳﺖ و در آن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻨﮕﻞ و
ﺟﻤﮭﻮری ﮔﯿﻼن ) (۱۳۰۰-۱۲۹۹ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ از ﭘﺨﺶ و در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﺎواک ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﮑﺮی اوﺳﺖ .ﺗﺮدﯾﺪھﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﭘﺮوﺷﻮروی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ رﺳﯿﺪ و او در ﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﭼﮭﺮهی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﯽھﻤﺘﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ،
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻮد ،را رد ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺘﺎب ﻧﻮآوراﻧﻪی او ﺷﻮرش ) (۱۳۵۰ﮐﻪ ﭘﺲ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ِ
از ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ اﻧﻘﻼب ) (۱۳۵۳ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای آزادی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
اﺳﺖ.
ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺻﺪری و ﺑﮭﺰاد ﻧﺒﻮی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺷﮭﺮی را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ »ﺟﺒﮭﻪای« و
آﻣﯿﺨﺘﻪای ﺑﻮد از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖھﺎ )ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن و ﺻﺪری( و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )ﻧﺒﻮی( ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ – رﻓﻘﺎی اواﯾﻞ دھﻪی ﭼﮭﻞ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
از ھﻨﺮﺳﺮای ﻋﺎﻟﯽ .ﺑﻌﺪھﺎ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎواک ﺑﻪ طﺮح ﻧﺎواﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪی ﮔﺮوه ﺑﺮای ﺧﺮاﺑﮑﺎری در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﻓﻮﻻد اﺻﻔﮭﺎن ﭘﯽ ﺑﺮد و ﺑﮭﺰاد ﻧﺒﻮی
و اﻋﻀﺎی ﺷﺎﺧﻪی او را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد ،ﮔﺮوه ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﺑﻪﮐﻠﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﻮد [۱۳].ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ
ن رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ،رھﺒﺮ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ او ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺗﻤﺎس داﺷﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮار از زﻧﺪا ِ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﺲ از ﯾﻮرش ﺳﺎواک در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ [۱۴].در اﯾﻦ ﻣﺪت ،اﻣﺎ ،ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ھﻤﻮاره ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ،او ﻣﻘﺎﻟﻪای اﻧﺘﻘﺎدی درﺑﺎرهی رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪزاده و اﻣﯿﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﭘﻮﯾﺎن ﻧﻮﺷﺖ[۱۵].

ﺣﻤﻠﻪی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﺟﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎه ژاﻧﺪارﻣﺮی ﺳﯿﺎھﮑﻞ در ﺑﮭﻤﻦ  ۱۳۴۹ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎﮐﺎﻣﯽھﺎی ﺗﻼشھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﺶ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺒﮭﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﺎدر
ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺷﺎماﺳﺒﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .اﻣﺎ در اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ،۱۳۵۲ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺒﮭﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ :ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺣﺴﻦ
روﻣﯿﻨﺎ و ﻧﺎدر ﻋﻄﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﻪ و ده ﺗﻦ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﯿﻢ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﮐﻪ از ﺗﯿﻢ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ )ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﺎزﯾﺒﺎی ﭼﺮﯾﮏھﺎ »ﺗﯿﻐﻪﮐﺸﯽ«(
ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺪﯾﺪ ،و او و اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻤﺶ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ [۱۶].ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﮐﻪ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪﻟﻨﯿﻨﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن
آﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،او را از رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﮭﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺛﺮش ،ﺷﻮرش ،ﺑﺮای
ﺑﺤﺚ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﭘﺨﺶ ﺷﻮد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮ ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی
از اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺣﻤﺪی اﺳﮑﻮﯾﯽ و ﺻﺒﺎ ﺑﯿﮋنزاده ﺑﻮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .رھﺒﺮی ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﺎ دﯾﺪهی ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،ظﺎھﺮاً ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از ھﺸﺪار ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ از زﻧﺪان ﺑﻪ ﺣﻤﯿﺪ
اﺷﺮف در ﺳﺎل  .۱۳۵۲ﺟﺰﻧﯽ اﯾﺪهھﺎی ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را »رادﯾﮑﺎل و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ«] [۱۷ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی او را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن »ﺧﻄﺮﻧﺎک«
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﺎری ،در ﻣﺎهھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردھﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن و رھﺒﺮی ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮﺟﺎم ﺑﻪ اﺧﺮاج او از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪون ھﯿﭻ
ﮐﻤﮏ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ در اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۲اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪاش در ﺻﻔﻮف ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺘﮭﻢ ﺑﻪ روشھﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﯽ
و ﻣﺸﺎھﺪاﺗﺶ را ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ[۱۸].
ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را در آﭘﺎرﺗﻤﺎن دوﺳﺘﺶ اﻋﻈﻢ ﺣﯿﺪرﯾﺎن و ھﻤﺴﺮش ﺗﻮرج ﻣﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ دو ﺳﺎل ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی او ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺴﯽ وامدار اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﯿﻢ :آﻧﮭﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ را ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺰدک )ﺧﺴﺮو ﺷﺎﮐﺮی( رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺼﻄﻔﯽ
در ﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی زﻣﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ اﻧﻘﻼب ﭘﺮداﺧﺖ[۱۹].
در ﺳﺎﻋﺖ  ۴۰:۷ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۶ﺑﮭﻤﻦ  ۱۳۵۴در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﮭﺮان ،ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﻣﻮرد ظ ّ
ﻦ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮﭘﺎﺳﺒﺎن
ﯾﻮﻧﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از آنﮐﻪ روﻟﻮرش ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد و ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎرﻧﺠﮏ در ﻣﺤﻠﻪی ﺷﻠﻮغ ﺧﻮد را رھﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﭙﺴﻮل ﺳﯿﺎﻧﻮر ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد .در ﺻﻔﺤﻪی  ۴روزﻧﺎﻣﻪی اطﻼﻋﺎت ) ۱۸ﺑﮭﻤﻦ  (۱۳۵۴ﺗﯿﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ» :در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و
زدوﺧﻮرد ﯾﮏ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ «.ﻣﺮگ ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺻﯿﻞ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد در اﯾﻦ ﮔﺰارش دو
ﺟﻤﻠﻪای ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪ .ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ در ﻗﻄﻌﻪی  ۳۵ﺑﮭﺸﺖ زھﺮا ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ[۲۰].

ﻣﯿﺮاث ﺗﺌﻮرﯾﮏ :ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺮهی ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ
ﭘﮋوھﺶ ﮔﺴﺘﺮدهی ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن درﺑﺎرهی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻨﮕﻞ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺷﻮروی و ﻧﮭﻀﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺟﻨﮕﻞ را زاﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۴۹ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﺎواک در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ .ﻣﺼﻄﻔﯽ ھﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﭼﻨﺪ
ﻧﺴﺨﻪی ﭼﺎﭘﯽ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﻧﺸﺪه را از ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪھﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺰدک )ﺧﺴﺮو ﺷﺎﮐﺮی( رﺳﯿﺪ و ﺷﺎﮐﺮی ﮐﺘﺎب
را در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮد ھﯿﭻ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮد [۲۱]،ﺑﺮای ﭘﮋوھﺶ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪھﺎ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ در دﺳﺘﺮس اﺗﮑﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﭘﮋوھﺶ او را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرهی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻨﮕﻞ ،ﺧﺴﺮو ﺷﺎﮐﺮی،
ﺗﻼش ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪی »ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﺼﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮﮔﺮاﻧﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻨﮕﻞ«] [۲۲را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﺻﻠﯽ ،ﺑﻪطﻮر ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن و ﺟﻤﮭﻮری ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ) (۱۳۰۰-۱۲۹۹ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد .او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر رھﺒﺮان
ﺷﻮروی آﮔﺎھﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ دﺳﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﮕﻠﯽھﺎ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺷﻮروی ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﯾﺮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ،
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺟﻮان ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد [۲۳].ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» :ﺷﻮروی در ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﯾﮕﺎﻧﻪ دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﯿﻤﺎی دوﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد )و ﯾﺎ اﺳﺖ( [۲۴]«.ﭘﺲ از اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﮕﺮش ﺗﺎزهای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﻓﺮﺟﺎم ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﺿﺪﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب آن را ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﭗ ارﺗﺪوﮐﺲ اﯾﺮان ﻗﺮار داد ﮐﻪ دﻟﺒﺎﺧﺘﻪی ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﻮد .اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺤﺚ او ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ،از اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﮋوھﺶ ﺟﻨﮕﻞ در ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺗﺮدﯾﺪی ژرف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺌﻮریھﺎی ﻟﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﻟﻨﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﮭﻮری ﺷﻮروی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻨﺶ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﻣﺒﺎرزهای ﺑﻮد ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان در دھﻪھﺎی  ۱۳۴۰و
 ۱۳۵۰ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﻟﻨﯿﻦ ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را »ﺗﺮورﯾﺴﻢ« ﻣﯽداﻧﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﺴﺘﻠﺰم درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﺑﻮد [۲۵].ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺳﺨﻦ رﻓﯿﻘﺶ ﻧﺎدر ﺷﺎﯾﮕﺎن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﮏ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﺑﻨﺪم و ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ی »ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ« ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ،ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻋﺎﻣﻼن ﺑﻪدﻗﺖ
ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻟﻨﯿﻨﯽ!«] [۲۶ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺗﺌﻮر ِ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهی رژﯾﻢ ﺷﺎه در ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۵۲و  ۱۳۵۳ﻣﺸﺨﺼﻪی ﮐﻨﺶ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ-
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﻮد .از ﻧﮕﺎه ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ھﻨﺠﺎرﻣﻨﺪ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ
ﻣﻈﮭﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﮐﻨﺶ ﺳﻨﺠﻪی راﺳﺘﯿﻦ اﯾﺪهھﺎ ﺑﻮد.

رد ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﺗﺌﻮری اﻧﻘﻼب ﺧﻮد را ﺑﭙﺮوراﻧﺪ .ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه از آن ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ
ﻧﻈﺮﯾﻪی او ھﺮﮔﺰ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ – ﺟﺰ در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه .ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻧﻘﻼﺑﯽ او ﯾﮏ ﺗﺌﻮری رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽھﺎی
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﻧﺴﺘﻮ ﭼﻪ ﮔﻮارا و ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﻪﻗﺎره )و ﭘﺲ اﺳﺘﻌﻤﺎرﺳﺘﯿﺰی ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﻓﺎﻧﻮن( و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ اﻣﺘﯿﺎزﻣﻨﺪ طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺖ .ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب راھﯽ اﺳﺖ ﭘﺮﭘﯿﭻوﺧﻢ ﺑﺮای
ﮔﺮد آوردن ﻋﻨﺎﺻﺮِ ﻧﺎھﻤﮕﻮن ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ دﯾﺪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺜﺮ ﮐﺴﺮویوار ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﺪﻻلھﺎی ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﺮﺧﻼف ھﻢﻧﺴﻼﻧﺶ )ﺟﺰﻧﯽ و اﺣﻤﺪزاده( ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺌﻮریﭘﺮدازی اﻧﻘﻼب
ﺑﺮای اﯾﺮان ﻧﺒﻮد .ھﺮﭼﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان دﻏﺪﻏﻪی ﻣﮭﻢ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻣﺎج ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮدن اﻧﻘﻼبھﺎی
رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶ در ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ،آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ اﺳﺖ – ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﻧﻘﻼب
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرفﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎھﺪه در اﻧﺪﯾﺸﻪی اﻧﺘﻘﺎدی را ﺑﯽھﯿﭻ ﭘﺮواﯾﯽ ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش و ردّ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
آﯾﻪ ﻧﺪارم .ھﺮ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رواﺑﻂ دروﻧﯽ واﻗﻌﯿﺎت و روﺷﻨﮕﺮ واﻗﻌﯿﺎت ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،وﻟﻮ آﺷﮑﺎرا ﺿﺪ
آﯾﻪھﺎی ھﺮ ﺗﻨﺎﺑﻨﺪهای ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺑﺎﺷﺪ[۲۷]«.
ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در ﺷﺎﺧﻪی ﻣﺸﮭﺪ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ )از ﺧﺮداد ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  (۱۳۵۲ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯽھﻤﺘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺗﺎ
در ﻣﺮداد  ۱۳۵۲ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ) (۱۳۵۵-۱۳۳۱ﮐﻪ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﻓﺪاﯾﯿﺎن در آن ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﮐﺘﺎب ﺷﻮرش و ﺑﻪوﯾﮋه ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﻮﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع ﻣﮑﺘﻮﺑﺶ از اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﻣﺎﺋﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،روﺳﯽ
ﺑﻠﺪ ﺑﻮد ،و اﯾﺪهھﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﻄﻌﻒ داﺷﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎن دادهام [۲۸]،اﯾﺪهھﺎی ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ
ﺧﻠﻖ ﻧﺒﻮد ،و ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی او اﯾﺪهھﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚھﺎ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪام ،و ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن رﺋﻮس و اھﻤﯿﺖ
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮی ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ [۲۹].ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ روﯾﺪاد ﮐﻢﻣﺎﻧﻨﺪی در اﯾﺮان ﺳﺪهی
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﻮده و آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ[۳۰].
ﭼﮑﯿﺪهی ﺑﺤﺚ اﯾﻦ دو آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮان را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ طﺒﻘﻪی اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻮرژوا )و ﺧﺮدهﺑﻮرژوا( ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﺎﯾﺪ
روﺷﻨﻔﮑﺮان را ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﯾﺎ طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ھﻤﺴﻮ ﺷﻮد .ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﻪ
دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎور داﺷﺖ و ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه دوم .از آن رو ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻮﻣﻨﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻌﺎرف ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺷﻮروی ﺑﻮد( ،او ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﻟﺘﻘﺎطﯽ و اﻧﺤﺮاﻓﯽ
ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎور او ،ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در ﻣﻌﺎﺷﺮتھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ در ﻧﺸﺮﯾﻪی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ھﻨﺮ در دھﻪی
 ،۱۳۴۰ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﭼﻮن اﯾﺰاک دوﯾﭽﺮ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽداد ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻮد [۳۱].ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﻧﺸﺎن از ﭼﯿﺰی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ اﻧﺤﻄﺎط در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ،
اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﭼﮭﺮهھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ،رھﺒﺮان آن زﻣﺎن ﺷﻮروی )ﺧﺮوﺷﭽﻒ و ﭘﺲ از او( ﺗﯿﺘﻮ ،دوﺑﭽﮏ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮭﺎ آن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ[۳۲].
اﻣﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ھﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان اراﺋﻪ دھﺪ؟ او واژهی ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺮای درک ﮔﻮھﺮ
روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺴﻞ ﺧﻮﯾﺶ )آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۹ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ( ﭘﯿﺶ ﻧﮭﺎد .ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮی دھﻪی ﭘﻨﺠﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از طﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در دھﻪی  – ۱۳۴۰ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺮخ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﺎه و ﻣﺆﺳﺴﻪھﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش را ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ – داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮنھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺷﺎه
ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ھﻤﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در آﯾﻨﺪهی ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺸﻮر را اداره ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺮوژهھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی و
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺷﺎه را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنﮐﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯽﺑﮭﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ ،از ﺣﮑﻮﻣﺖ روﯾﮕﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻓﻀﺎی ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎری دھﻪی  ۱۳۴۰ﮐﻪ در آن
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« )در ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ( ﺑﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد ،اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻨﺶ
ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاھﺎﻧﻪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ دھﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﮑﺘﻪﺳﻨﺠﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪی ﻧﺎﭘﺮوﻟﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ھﻮﯾﺖ و ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد را ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ھﻨﺠﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ھﻤﺴﺎز ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮادهی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎ ،و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ھﻢھﻮﯾﺖ.
ﻣﻮﺿﻊ ارﺗﺪوﮐﺲ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﯿﺮه ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ :او روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﻣﻄﯿﻊ »طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮی« ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺎﯾﺪ )ﺑﻪ طﺮﯾﻘﯽ!( ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از آن ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ )ﭼﻪ ﭼﯿﺰی؟( ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را از ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽﺷﺎن ﭘﺎﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان )از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدش( را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﻧﺘﺰاع دﮔﻢ ﺗﺌﻮرﯾﮑﺶ اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ زﯾﺴﺘﻪاش ھﻤﺨﻮان ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﻣﻮﻣﻨﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮواژه ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ :ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن
ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از واژهی »روﺷﻨﻔﮑﺮ« ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻧﻘﻼﺑﯽھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺧﻮد و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ،واژهی »روﺷﻨﮕﺮ« را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در
ن اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﺧﻮﯾﺶ را اراﺋﻪ دھﺪ.
ک روﺷﻨﻔﮑﺮا ِ
واﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﮑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ )ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻮﻣﻨﯽ( ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺼﻮﯾﺮی از در ِ
اﯾﻦ ﻧﻮواژه ﻣﻮﻣﻨﯽ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد و او آن را ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﻟﺘﻘﺎطﯽ او
ﻣﯽداﻧﺴﺖ[۳۳].
ﺑﻪ ﺑﺎور ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ارﺗﺠﺎع-آﻣﺮﯾﮑﺎ-اﻧﮕﻠﯿﺲ در  ۲۸ﻣﺮداد  ۳۲رویھﻢرﻓﺘﻪ ھﻤﻪی ﻓﺸﺎر ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ دوش
درسﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮان اﺳﺖ [۳۴]«.اﯾﻦ ﮔﺰاره ﭘﺬﯾﺮش ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺳﺮراﺳﺖ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ را
زﯾﺮﻧﮭﺸﺖ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﭘﯿﺶداده و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .راﺑﻄﻪی روﺷﻨﮕﺮ و طﺒﻘﻪ راﺑﻄﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ )ﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی( .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ،
»ھﻨﻮز ﭘﯿﮑﺎر ﺿﺪارﺗﺠﺎﻋﯽ-اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ از ﻣﺤﺪوده روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﻨﮭﺎده و ﺑﻪ ﺗﻮده ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و در ﮔﺴﺘﺮشﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ
ھﻨﮕﺎمھﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﯽ از ﭘﯿﺸﻪوران و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺮی زده و ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺘﻮان ﮐﺮد ﺳﺮ ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﮭﻢ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎ و ﻗﺸﺮھﺎ و طﺒﻘﻪھﺎ در اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ آن ﭼﻨﺎن اﻧﺪک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان… از ﺳﺮ آن ﮔﺬﺷﺖ» [۳۵]«.روﺷﻨﮕﺮ« طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﻪ از
»ﻻﯾﻪھﺎی« ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ» ،ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﻣﯽآﻣﻮزد «،و آن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ [۳۶].اﯾﻦ اﻣﺮ از آن روﺳﺖ ﮐﻪ

ﺳﺎﺧﺖ دروﻧﯽ ھﺮ طﺒﻘﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ [۳۷].ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻪھﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای از روﺷﻨﮕﺮان
ی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪی روﺷﻨﮕﺮان ﺑﻪ ھﺮ طﺒﻘﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ آن طﺒﻘﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﺎرهای
وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻻﯾﻪھﺎ ِ
از آن طﺒﻘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی »ﻻﯾﻪی روﺷﻨﮕﺮ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺪارد «،ﭘﺲ ﺟﺰ »آﻣﻮزﮔﺎر طﺒﻘﻪ« ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،روﺷﻨﮕﺮان در ﻗﺎﻣﺖ آﻣﻮزﮔﺎران طﺒﻘﻪی ﺳﺘﻢدﯾﺪه ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﺤﺼﻮل »زﻧﺪﮔﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ و رﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﮭﺎن
طﺒﻘﺎﺗﯽ« ھﺴﺘﻨﺪ [۳۸].اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﮔﺰارهی ﺳﻨﺖﺷﮑﻨﺎﻧﻪای رھﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ درک ﭼﯿﺮهی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ-
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ھﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ» :ﺳﺮﺷﺖ طﺒﻘﺎﺗﯽ را زﻧﺪﮔﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ [۳۹]«.ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﻣﻮﺿﻊ روﺷﻨﮕﺮ در دﻓﺎع از
طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﮐﺪام طﺒﻘﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻞ »زﻧﺪﮔﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ ،و ﻧﻪ زادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﯾﻨﺴﺖ آﻧﭽﻪ ﺳﺎزﻧﺪهی
ﻧﮭﺎد طﺒﻘﺎﺗﯽ آدﻣﯽ اﺳﺖ [۴۰]«.اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ» ،اﺻﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﭼﻪ طﺒﻘﻪای ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻪ
طﺒﻘﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﭼﻪ طﺒﻘﻪای ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﺮ ﮐﺲ در ھﺮ طﺒﻘﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،و ﻧﺎﻗﻞ ﻓﺮھﻨﮓ آن
ﺷﻮد ،ﻋﻀﻮ ھﻤﺎن طﺒﻘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮی روی ﺧﺸﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ [۴۱]«.ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آﻧﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮد در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ او را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ طﺒﻘﺎﺗﯽ او را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ،ﮐﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ
ﻧﺨﺴﺖ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﻮدش ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان از روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ »ﻧﺒﺮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﺗﻮدهھﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ [۴۲]«.روﺷﻨﮕﺮان )روﺷﻨﻔﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ( ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ آزاد )ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﯾﮏ
طﺒﻘﻪی ﺳﺘﻢدﯾﺪه ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﻨﺪ و از راه ﮐﻨﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ طﺒﻘﻪی ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪه آﻣﻮزش دھﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهای
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪدﻗﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺧﻮد را درک ﻣﯽﮐﺮد ﺑﯽآنﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
درﮐﯽ رﻧﮓ ﭘﯿﺶدادهی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺰﻧﺪ.
ﭘﯿﻤﺎن وھﺎب زاده
ﭘﺲ اﻧﺘﻈﺎر آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار دھﺪ زﯾﺮا او ﻣﻔﮭﻮم »روﺷﻨﮕﺮ« را از ﺗﺤﻠﯿﻞ طﺒﻘﺎﺗﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﻮﻣﻨﯽ) ،ﻧﯿﻤﻪ(ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺘﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
از ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻈﺮﮔﺎه راﺳﺖآﯾﯿﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ھﻤﺎﻧﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻠﻨﯽ
ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﻣﻮﻣﻨﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ از ﺗﺌﻮری
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﺪارد ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ھﻢ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ واژﮔﺎن »ﻣﻦ در آوردی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ«
)روﺷﻨﮕﺮ( ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد [۴۳].ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺷﺮاف ﻧﺪارد [۴۴]،اﻣﺎ او اﯾﻦ را ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺪ :در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ او را واﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺑﺪانﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖھﺎی زﻧﺪﮔﯽ او ھﻤﺨﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ھﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر او را روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﯽھﻤﺘﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ.
در درک ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن از روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ آﺛﺎر دورانﺳﺎز آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﺮاﻣﺸﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از راه ﻣﺸﺎھﺪهی
ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯽ رھﮕﯿﺮی ﮐﺮد .واژهی »ﻻﯾﻪھﺎ« ﮐﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن آن را در ﻣﺮداد  ۱۳۵۲ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻨﮑﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ طﺒﻘﻪی ﺳﺘﻢدﯾﺪه را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﺸﮭﻮر آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﺮاﻣﺸﯽ »درﺑﺎرهی روﺷﻨﻔﮑﺮان« )از ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ
ھﺰارﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪی آرش )ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهی ] ۱۵اﺳﻔﻨﺪ  [۱۳۴۶آﻏﺎز ﺷﺪ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ھﺰارﺧﺎﻧﯽ واژهی “ ”strataدر
ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﻮد ،و
ن
ﮔﺮاﻣﺸﯽ را ﺑﻪ »ﻻﯾﻪھﺎ« ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻮد [۴۵].ارﺗﺒﺎط روﺷﻦ اﺳﺖ [۴۶].ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎ ِ
ِ
ﭘﯿﺶ از روی آوردن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ،در ﻣﺠﻠﻪی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺟﮭﺎن ﻧﻮ ﺷﻌﺮ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن و اﺗﮑﺎﯾﺶ ﺑﺮ
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ارﺟﺎع ھﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی او در داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﯿﺮون از آﺛﺎر ﻗﺮاردادی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ-
ِ
او ﺑﻪ روﺷﯽ ﺗﮏرواﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ او ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی زﯾﺴﺘﻪاش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﮐﮭﻨﻪﮐﺎر ھﻤﺴﺎز ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺑﺎور او ،ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮبھﺎی ﺗﻨﮓ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢھﺎی ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺗﻘﺪسﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮐﺮد.
در واﻗﻊ ،ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺪرﺳﻪای ،ﮐﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ او رزﻣﻨﺪﮔﺎن ھﻢﻋﺼﺮش ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺎاﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺪان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽدھﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن …» ،ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ… ﮐﺘﺎبھﺎی ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ را ﺑﯿﮭﻮده دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ،و ﺑﯽآﻧﮑﻪ از
آﻧﮭﺎ آﻣﻮزشھﺎی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﻪای ﮔﯿﺮﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺑﺴﺘﻦ آﻧﮭﺎ دل ﺧﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ… «.و ﭘﺲ »اﯾﻨﮭﺎ ﮐﺘﺎبھﺎ را ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭘﺎرهای از ﺟﻤﻠﻪھﺎی آﻧﮭﺎ را واژه ﺑﻪ واژه از ﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ… .در ﭘﯿﺸﺎﻣﺪھﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻟﮕﻮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ]و[ ﻣﻐﺰﺷﺎن را ﻧﻤﯽورزﻧﺪ .آن را
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽورزﻧﺪ… .ﺑﯿﮭﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ”ﭼﭗ“ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯽھﻨﺮﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎحھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ [۴۷]«.و اﺷﺘﯿﺎق
ھﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮔﺮﺗﻪﺑﺮداری از ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪهای ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ رھﻨﻤﻮن ﺷﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ او ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻣﺒﺎرزهی ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪﮔﺎن ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ھﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ »روﺷﻨﻔﮑﺮﮔﺮاﯾﯽ«
– ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺧﻮدﺑﺰرگﺑﯿﻨﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﻧﭙﺮدازد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﻞ واﻓﺮ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﺧﻮداﻧﮕﺎرهیﺷﺎن ،روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ را از دو ﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ :ﺑﺎ ژﺳﺖھﺎی ﺑﺪﻧﯽ و ﭼﮭﺮهای ﺧﻮد و ﺑﺎ اظﮭﺎرﻧﻈﺮھﺎی ﻧﺎﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ [۴۸].روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﭗﮔﺮا
ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ »ﮐﺘﺎبﭘﺮاﮐﻨﯽ« )و »ﮐﺘﺎبﭼﺮاﻧﯽ«( و »ﻧﻮﺷﺘﻪﺑﺎزی« ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ [۴۹].اﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ ھﻤﻮاره
ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﻪ طﻌﻤﻪای آﺳﺎن ﺑﺮای ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﭼﭗﮔﺮاﯾﯽ ﺟﻨﺒﺸﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﻠﯽ از ﮐﺸﻨﮕﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﭗﮔﺮا در دھﻪی ﭘﻨﺠﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﻮر
ھﺴﺘﯽ
ِ
ﻣﯽاﻓﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را زﯾﺮﻧﮭﺸﺖ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖِ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺗﻘﺪسﯾﺎﻓﺘﻪی طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﺎ
ﺷﮭﺎﻣﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ و رزﻣﻨﺪه را ﻋﺎﻣﻼن رھﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﮭﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ او در دورهای اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﻮدهای در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان آن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻻﯾﻪھﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪاش،
ﻣﻔﮭﻮم »روﺷﻨﮕﺮ« طﺒﻘﻪ و ﯾﺎ آﻣﻮزﮔﺎر ﺳﺘﻢدﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪراﺳﺘﯽ ھﻤﺎﻧﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪیھﺎی ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ دﻗﯿﻖ از روﺷﻨﻔﮑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﯾﮏ
اﻧﮕﺎره درﺑﺎرهی ھﺴﺘﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺻﺎدق ﺑﻮده اﺳﺖ :اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ روﺷﻨﻔﮑﺮان ھﻤﭽﻨﺎن آﻣﻮزﮔﺎران طﺒﻘﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ
آﻧﮭﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﮋوھﺸﮕﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
از اواﺧﺮ دھﻪی  ۱۳۴۰و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای روزاﻓﺰون ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﺷﻮار ﯾﮏ ﮐﻨﺸﮕﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻓﺮاﻣﯽروﯾﯿﺪ ،ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ
ﭘﮋوھﺶ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦﮐﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ،زﻧﺪﮔﯽ دﺷﻮار ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮاروﯾﯿﺪن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﭼﭗ در آن زﻣﺎن را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﺷﺘﯽ دھﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪی اﻧﺪﯾﺸﻪای رامﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻮد ،اﻧﺪﯾﺸﻪای ھﻤﯿﺸﻪ

ﮐﻨﺠﮑﺎو و ھﻤﺎره ﻣﺘﻌﮭﺪ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺸﺎر درھﻢﺷﮑﻨﻨﺪهی ﻣﻌﺎﺻﺮاﻧﺶ ﺑﺮای واداﺷﺘﻦ او
ﺑﻪ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ھﻨﺠﺎرھﺎی ﻧﻈﺮی زﻣﺎﻧﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ ﺑﻪﻧﺪرت ﺗﺸﻮﯾﻖ دﻟﮕﺮمﮐﻨﻨﺪهای در ﻣﻮرد آﺛﺎرش درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد )ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ رﻓﻘﺎی ﻣﮭﺮﺑﺎن
و وﻓﺎدارش ﺑﻪ ﮐﻨﺎر( ،ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در راه ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﻧﺴﺘﻮه ﺑﻮد .ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﺎ  ،۱۳۴۶او ﻧﺜﺮ ﮐﺴﺮویوار ﺧﻮد را ﭘﺮوراﻧﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﻧﻮﺷﺘﺎری
ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪهی او را ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد.
در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دھﻪی  ،۱۳۴۰ﺟﺪا از ﺷﻌﺮ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪی »ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ [۵۰]«،ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن دو ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪی ﺟﮭﺎن ﻧﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮ دو
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ذھﻦ اﻧﺘﻘﺎدی او ھﺴﺘﻨﺪ .در »ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ و دﻓﻦ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری« ) [۵۱](۱۳۴۸او ﺳﯿﺎﺳﺖ »ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ« اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯿﺘﺎ ﺧﺮوﺷﭽﻒ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﺮای ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از ارﻧﺴﺘﻮ ﭼﻪﮔﻮارا ﯾﮏ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑﻮد ،ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺮوﺷﭽﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻧﻘﺪش،
او ﻟﻨﯿﻦ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎرﮐﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻟﻨﯿﻦ را ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺒﺘﺬل
ﺷﻮروی در دوران ﺧﺮوﺷﭽﻒ ﻣﯽداﻧﺪ [۵۲].ﺑﻪ ﺑﺎور ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ در آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺪرتھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری-اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ» ،ﺑﮭﺎر ﭘﺮاگ« ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻠﻮک
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﭼﺎر ﺑﺤﺮانھﺎی دروﻧﯽ اﺳﺖ[۵۳].
در »واژهھﺎ« ) [۵۴](۱۳۴۸اﯾﺪهی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪیھﺎی ﭼﻨﺪی ﺑﺎ »ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎدی« اﻣﺮوز دارد .در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ،ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن
در ﮔﻔﺘﻤﺎنھﺎی ﭼﯿﺮهی دوران ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎری و ﺑﻪوﯾﮋه در ﻧﻘﺶ واژهی »ﺗﻮﺳﻌﻪ« و ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﺶ در ﮐﻨﺘﺮل ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن )ﻏﯿﺮآﮐﺎدﻣﯿﮏ( ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ او را ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﻧﺘﻘﺎدی »ﺗﻮﺳﻌﻪ« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،دال
»ﺗﻮﺳﻌﻪ« ﺳﻼح ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻗﺪرتھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﯿﺪن )ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ( ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮم )ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ( ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﮐﺸﻮرھﺎی »ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ«» ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه«» ،ﻋﻘﺐﻧﮕﺎهداﺷﺘﻪﺷﺪه«» ،در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ« ،و »ﮐﻢرﺷﺪ« اﺳﺖ و از اﯾﻦ رھﮕﺬر ھﻤﺎﻧﺎ ﻗﺮار دادن
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان( در ﻗﻠﻪی ﺗﻤﺪن .از راه اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎنﺳﺎزی و ﺗﺮوﯾﺞ ھﮋﻣﻮﻧﯿﮏ آن ،ﮐﺸﻮرھﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺪلھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺸﻮرھﺎی »ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه« ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌﻤﺎری دﭼﺎر
ﻓﻘﺪان آﻧﻨﺪ و ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺮوی و در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪ» .در ﻧﺘﯿﺠﻪ واژه ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ و آﺷﻨﺎﺗﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎر را رھﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻋﻮض اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺪﯾﺪی آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎر ،روﺷﻨﯽ و ﺻﺮاﺣﺖ ،و ﻣﮭﻢﺗﺮ از ھﻤﻪ ،ﺗﻮدهﯾﯽﺗﺮ ﺑﻮدن آن را ﻧﯿﺰ
ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮآوریھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮدهھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ [۵۵]«.ﺑﻪ
ﺑﺎور ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن اﯾﻦ واژﮔﺎن را ﺑﺎﯾﺪ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد و روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را از ﻣﻘﺎﺻﺪ راﺳﺘﯿﻦ اﻣﺎ ﭘﻨﮭﺎن اﯾﻦ واژﮔﺎن آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ» .اﻟﻔﺎظ
ﺑﺮای ﻣﻠﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﺸﺪاردھﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و وظﺎﯾﻒ ﻧﮭﻀﺖ آﻧﮭﺎ را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دوﺳﺘﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮده ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎری دھﻨﺪ
و در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺑﺎ ھﻤﻪ وﺳﻌﺖ و ﻣﻔﮭﻮم آن( ﺑﻪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ”راھﻨﻤﺎ“ ﺑﺎﺷﻨﺪ[۵۶]«.
رواﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎﻟﻪی دﯾﮕﺮی از او ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﻮطﺌﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻋﻤﻮﻣﯽ« ) (۱۳۴۹ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐﺮد [۵۷].او در اﯾﻨﺠﺎ واژهی »ﺻﻠﺢ« را آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد واﮐﺎوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در طﻮل ﺟﻨﮓ ﺳﺮد در راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی واژهی »ﺻﻠﺢ« از ﺳﻮی رھﺒﺮان ﺷﻮروی در واﻗﻊ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور او ارﺗﺶھﺎ ﺟﻨﮓ راه
ﻧﻤﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﺧﻠﻊﺳﻼح ﻧﯿﺰ ﺿﺎﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد [۵۸].ﺧﻠﻊﺳﻼح ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻠﻊﺳﻼح ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﺷﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮد [۵۹].اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻠﻊﺳﻼح ﺷﻮروی اﺳﺎﺳﺎً اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
اﺳﺖ[۶۰].
ﺑﺎزﭘﮋوھﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﻨﺸﻮر اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺎه ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ درﺑﺎرهی ﺳﮭﯿﻢ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﻘﺎﻟﻪی »ﭘﺮدهدری« ) (۱۳۴۷ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در واﻗﻊ
ِ
در ﺳﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ اﺳﺖ [۶۱].ﺑﻪ ﯾﺎری دوﺳﺘﺎن دﯾﺮﯾﻨﺶ از ﻣﺤﻔﻞ »ﺟﺮﯾﺎن «،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اﮐﺒﺮی و ھﻮﺷﻨﮓ ﮐﺸﺎورز ﺻﺪر [۶۲]،و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری
ﮔﺴﺘﺮدهای ،ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای درﺧﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ از اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺎه ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮭﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ
از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮد ،در واﻗﻊ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ھﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺪ ،و ﭘﺲ آﻣﺎج اﻋﺘﺮاضھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان
را از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ در اﺻﻼﺣﺎت رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان و ھﻤﺮاه ﮐﺮدن
آنھﺎ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد؛ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽداد ،و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ روﻧﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﭗ
را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از طﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ روی آورﻧﺪ.
ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ھﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﭘﺮوژهھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ و اﻧﺘﺸﺎرﺷﺎن ﺑﻪ روشھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از دﺳﺖ ﻧﻤﯽداد .ھﺮﮔﺎه ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﮋوھﺸﯽ
را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ،دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎﯾﺶ را واﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ طﺮﯾﻘﯽ از آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺪری ،ﺑﺮادر ﺟﻮانﺗﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﺻﺪری ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد
ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺪ  ،۱۳۵۰ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺰ ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوھﺶ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﻗﺎﻟﯽ و وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن«
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺣﺘﯽ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ را ھﻢ ﺑﻪ او داد[۶۳].
در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﮐﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺖ ،ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﺪق ﻧﻮﺷﺘﻪی ارﺳﻼن ﭘﻮرﯾﺎ را از اﻧﺒﺎرﮐﯽ ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد،
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎری ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺖ ،و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺰدک )ﺧﺴﺮو ﺷﺎﮐﺮی( ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎرش ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﺮد .ﺷﺎﮐﺮی اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر او در
ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻨﺸﮕﺮان اﻣﺮوز ﺧﻄﺎھﺎی ﻧﺴﻞھﺎی
ﭘﯿﺶ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎرش ،او ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﯾﺮﮔﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزاﻧﻪ در راه ﺗﻮده ﺳﺘﯿﺰه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ دﺷﻮاریھﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ً ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻨﮏ ﺧﺮﺳﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ
رو ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﯿﻮهﯾﯽ از ﮐﻮﺷﺶھﺎﯾﻤﺎن را ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﻨﯿﻢ [۶۴]«.در اﯾﻦﺟﺎ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را در ﻗﺎﻣﺖ ﭘﮋوھﺸﮕﺮی ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف آﻓﺮﯾﺪن ﻧﺴﺨﻪای وﯾﺮاﺳﺘﻪ و ﻓﺸﺮده ) ۱۹۹ﺻﻔﺤﻪ( از رﺳﺎﻟﻪی  ۷۶۹ﺻﻔﺤﻪای ﭘﻮرﯾﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎزﻧﻤﯽداﺷﺖ ــ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺳﺮآﺧﺮ ،زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را از ﮔﺮدآوری ﻣﻄﺎﻟﺐ آرﺷﯿﻮی
ِ
»ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ھﻤﺎ ﻧﺎطﻖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﺮوب در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ،۱۳۵۴آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺶﮔﺮان ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﺷﺪﯾﺪ رژﯾﻢ ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪی در ﺧﺎﻧﻪی او ظﺎھﺮ ﺷﺪ ﺑﺎ ﭼﻤﺪان ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭘﺮ از اﺳﻨﺎد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  ۱۳۳۲و ﺟﺰوهھﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺎرهی آن؛ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان؛ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺴﺨﻪی ﭼﺎﭘﯽ رﺳﺎﻟﻪی آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ در دﻓﺎع از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﻪ؛ اطﻼﻋﯿﻪھﺎی ﮔﺮوهھﺎ و اﺣﺰاب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮭﻀﺖ
آزادی ﻣﻠﯽ در طﻮل ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ )(۱۳۴۱-۱۳۴۰؛ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و اﻧﺘﺸﺎرات وﻗﺖ؛ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺼﺪق در ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﺣﻤﺪآﺑﺎد؛ و
اﺷﻌﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮدش و دﯾﮕﺮان .اﺳﻨﺎد ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﻧﺎطﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﭘﺮوژهی ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺸﺮدهای از
اﻋﺘﺮاضھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﺎن ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۳۴و  ۱۳۴۱ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ [۶۵].ﺗﻨﮭﺎ اﻓﻼک ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ

را ﮔﺮدآوری و اﻧﺒﺎر ﮐﺮده و آﻧﮭﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﮋوھﺸﮕﺮی رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﻪ از اﯾﻦ آرﺷﯿﻮھﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺪام ﭘﮋوھﺸﮕﺮی در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻼح ﮐﻤﺮی و ﻧﺎرﻧﺠﮏ و ﮐﭙﺴﻮل ﺳﯿﺎﻧﻮر در دھﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ را در ﻣﯽﻧﻮردﯾﺪ و ﻣﺪام در ﮐﺎر ﺟﻤﻊآوری ،ﭘﻨﮭﺎنﺳﺎزی،
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و اراﺋﻪی اﺳﻨﺎد و ﺟﺴﺘﺎرھﺎی ﭘﮋوھﺸﮕﺮاﻧﻪ درﺑﺎرهی ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ﺑﻮد – ﺟﻨﺒﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در آﻧﮭﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ؟
در ﭘﺎﯾﺎن…
زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪوﺟﮭﯽ
ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﭼﻨﺎن زﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺑﺎور داﺷﺖ .او ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .زﻧﺪﮔﯽ او ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮔﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ
ِ
ﯾﮏ ﮐﻨﺸﮕﺮ ،داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی ﻧﺎآﯾﯿﻨﯽ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از رﻓﻘﺎی وﻓﺎدارش اﻣﺮوز ھﯿﭻ
ﮐﺲ و ﻗﻄﻌﺎً ھﯿﭻ ﮔﺮوه و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺮاثدار او ﻧﯿﺴﺖ .او ﺑﻪﺗﻨﮭﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﺌﻮرﯾﮏ ھﻨﺠﺎرﻣﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد و زﻣﺎﻧﻪاش ﮐﻪ در
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﺎاﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﺴﺘﺎد .او ﯾﮏ »روﺷﻨﻔﮑﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی راﺳﺘﯿﻦ اﯾﻦ واژه ﻣﺎﻧﺪ :او ﺑﺎ ﻗﺪرت از ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺎم اﺳﺘﻮار ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺳﺎزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ھﻢ در ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن و ھﻢ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﮐﻮﺗﺎه
ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﭘﮋوھﺶھﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﺑﺎرهی آﺛﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﺮ زواﯾﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهی ﻣﯿﺮاث ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﺗﮑﺮو ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻨﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ی  :ﺣﺴﯿﻦ رﺣﻤﺘﯽ
ﯾﺎدداﺷﺖھﺎ:
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] [۴ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ ﻣﺰدک «.ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ) ۶ﻣﺮداد  ،(۱۳۵۵ص .۵۲
] [۵ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ،طﺮح ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان؛ ﺑﺨﺶ دوم :ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺼﻞ اول )ﺗﮭﺮان،
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:(۲۰۰٥) no. 1 ,۳۸ Iranian Studies ”,Historiography of the Iranian Left Peyman Vahabzadeh, “Bizhan Jazani and the Problems of
.۷۸–۱٦۷
] [۷ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﺟﮭﺎد اﻣﺮوز ﯾﺎ ﺗﺰی ﺑﺮای ﺗﺤﺮک «،در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ )ﻓﻠﻮراﻧﺲ :ﻣﺰدک .(۱۳۵۵ ،ﺟﺴﺘﺎرھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ.
] [۸ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﺟﺒﮭﻪ ﻣﻠﯽ) «.دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه( .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز )ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق( )اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﻤﺪﯾﻪ (۱۳۹۷ ،ﺑﺪون آوردن ﻧﺎم ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﯿﺮ )ﺑﮭﺮوز( طﯿﺮاﻧﯽ در روی ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺘﻦھﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
] [۹ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺻﺺ .۹۴-۷۶
] [۱۰ﺑﺮای ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﻧﮏ :ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺷﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ،ﺻﺺ  ،۲۵-۲۲پن .۳-۱
] [۱۱ﻧﮏ :ﭘﯿﻤﺎن وھﺎبزاده ،ﭘﺮوﯾﺰ ﺻﺪری :ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ )وﻧﮑﻮور :ﮐﺘﺎب ﺷﮭﺮﮔﺎن ،(۲۰۱۵ ،ﺻﺺ .۳۲-۳۱
] [۱۲ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺷﻮروی و ﻧﮭﻀﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻨﮕﻞ )ﻓﻠﻮراﻧﺲ :ﻣﺰدک.(۱۳۵۵ ،
] [۱۳ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺷﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ،ص .۱۴

] [۱۴ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺷﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ،ص  ،۲۳پن .۲
] [۱۵ﻧﮏ :ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﭼﻨﺪ ﺧﺮدهﮔﯿﺮی ﻧﺎب« و »ﭼﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ .ﺟﺴﺘﺎرھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری
ﺷﺪهاﻧﺪ.
].۴۳–۴۲ ,Journey A Rebel’s ,Vahabzadeh [۱۶
] [۱۷ﻣﮭﺪی ﻓﺘﺎﭘﻮر ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺳﻔﺮ ﯾﮏ ﺷﻮرﺷﯽ )ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ( ،ص .۱۲۰
] [۱۸ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ )ﻓﻠﻮراﻧﺲ :ﻣﺰدک ،(۱۹۷۶ ،ﺻﺺ ۴۲ ،۳۴ ،۲۳ ،۲۰ ،۵؛
ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺷﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ،ص ۱۳۳؛ و ﻧﯿﺰ ﻧﮏ:
).Vahabzadeh, “Mustafa Shu‘a‘iyan” (op. cit.
][۱۹ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ص .۴۰۳
] [۲۰ﺳﺮﭘﺎﺳﺒﺎن ﯾﻮﻧﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﻋﺪام ﺷﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ در ﮔﻮری ﮐﻪ ﻧﺎم او ﺑﺮ ﺳﻨﮓ آﻧﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
.Vahabzadeh, A Rebel’s Journey, ch. 1
] [۲۱ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ ﻣﺰدک «.ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ) ۶ﺑﮭﺎر  ،(۱۳۵۵ص  ،۸۳پن .۱۳
]University of :Pittsburgh) the Trauma Birth of :۱۹۲۱–۱۹۲۰ ,Soviet Socialist Republic of Iran The ,Cosroe Chaqueri [۲۲
.Pittsburgh Press, 1995), xix
] [۲۳ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺗﻠﮕﺮام »ﻓﻮقﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪی« ﻟﺌﻮن ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻟﻨﯿﻦ )ژوﺋﻦ ۱۹۲۰؛ ﺧﺮداد  (۱۲۹۹درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دارﯾﻢ ،ﻣﻨﺒﻌﯽ
ﮐﻪ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺖ :ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ در اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﻧﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺷﺮق )او ﻣﺸﺨﺼﺎً اﯾﺮان را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد( اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﮭﻮری ﺷﻮروی در ﮔﯿﻼن وﺟﻮد داﺷﺖ! ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮروی ﺑﻪ رﻓﻘﺎی اﯾﺮاﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﻮروی داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ روز روﺷﻦ اﺳﺖ .ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺷﻮروی ﺑﺎﻟﻘﻮه در
ﺷﺮق اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪهای ﺑﺮای ﺗﮭﺎﺗﺮ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ« )ﺗﺎﮐﯿﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ( .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
.Hague: Mouton, 1971), 209 The) Vol. II ,۱۹۲۲–The Trotsky Papers 1917 ,.Jan M. Meijer, ed
] [۲۴ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺷﻮروی ،ص .۱۵
] [۲۵ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،اﻧﻘﻼب )ﻓﻠﻮراﻧﺲ :ﻣﺰدک ،(۱۳۵۵ ،ﺻﺺ .۱۱۶-۱۱۵
] [۲۶ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺷﺪه در ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،اﻧﻘﻼب ،ص .۱۱۶
] [۲۷ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺷﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ،ص .۵۲

]Fadai Period of National Democracy, and the ,Guerrilla Odyssey: Modernization, Secularism A ,Peyman Vahabzadeh [۲۸
.۳۴–۳۳ ,Syracuse University Press, 2010), xviii, xxi :Syracuse, NY) ۱۹۷۹–Liberation in Iran, 1971
].۵۹–۵۶ ”,ch. 4. See also: Vahabzadeh, “Mustafa Shu‘a‘iyan ,Journey A Rebel’s ,Vahabzadeh [۲۹
] [۳۰ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻮﻣﻨﯽ و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺟﻮﯾﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﯾﺎ روﺷﻨﮕﺮ طﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ )ﺑﯽﺟﺎ :ﻧﺸﺮ اﻧﻘﻼب ،ﺑﯽﺗﺎ( .در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ
اﯾﻦ اﺛﺮ دوﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن و ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻮﻣﻨﯽ ،درﺑﺎره روﺷﻨﻔﮑﺮ :ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻗﻠﻤﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ )ﮐﻠﻦ:
ﻧﺸﺮ ﻓﺮوغ.(۲۰۰۷ ،
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] [۳۲ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻮﻣﻨﯽ» ،درﺑﺎره روﺷﻨﻔﮑﺮ  «،۲-در ﻣﻮﻣﻨﯽ و ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺟﻮﯾﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﯾﺎ روﺷﻨﮕﺮ ،ص .۳۱
] [۳۳اﯾﻦ ﻓﺸﺮدهی ﺑﺤﺚ ﻣﻮﻣﻨﯽ و ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن در ﺟﻮﯾﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﯾﺎ روﺷﻨﮕﺮ اﺳﺖ.
] [۳۴ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ )دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﻪی اﺳﺘﻨﺴﯿﻞ ،(۱۳۴۷ ،ص .۹
] [۳۵ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ،ص .۹
] [۳۶ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﯾﮏ ﻻﯾﻪ «،در ﻣﻮﻣﻨﯽ و ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺟﻮﯾﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﯾﺎ روﺷﻨﮕﺮ ،ص .۵

] [۳۷ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﺟﻮﯾﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﻧﻘﺪ «،در ﻧﯿﻢﮔﺎﻣﯽ در راه :ﺟﺒﮭﻪ رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ )ﺑﯽﺟﺎ :ﻧﺸﺮ اﻧﻘﻼب ،(۱۳۵۱ ،ص .۷
] [۳۸ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﯾﮏ ﻻﯾﻪ «،در ﻣﻮﻣﻨﯽ و ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺟﻮﯾﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﯾﺎ روﺷﻨﮕﺮ ،ﺻﺺ .۶ ،۵
] [۳۹ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﯾﮏ ﻻﯾﻪ «،ص .۷
] [۴۰ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﯾﮏ ﻻﯾﻪ «،ص .۷
] [۴۱ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺷﻮروی ،ﺻﺺ .۶۰-۵۹
] [۴۲ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ،ص .۹
] [۴۳ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،درﺑﺎره روﺷﻨﻔﮑﺮ  «،۲-در ﻣﻮﻣﻨﯽ و ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﺟﻮﯾﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﯾﺎ روﺷﻨﮕﺮ ،ص .۲۵
] [۴۴ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﭘﺎﺳﺦ رﻓﯿﻖ ﺳﺮخ «،ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ) ۶ﺑﮭﺎر  ،(۱۳۵۵ص .۳۲
] [۴۵آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﺮاﻣﺸﯽ» ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮان «،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ ھﺰارﺧﺎﻧﯽ ،آرش ) ۱۵اﺳﻔﻨﺪ  ،(۱۳۴۶ﺻﺺ ۳۶-۲۷؛ آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﺮاﻣﺸﯽ» ،ﻣﻮﺿﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺷﻨﻔﮑﺮان «،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ ھﺰارﺧﺎﻧﯽ ،آرش ) ۱۶ﻓﺮوردﯾﻦ  ،(۱۳۴۷ﺻﺺ ۲۸-۱۷؛ آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﺮاﻣﺸﯽ» ،ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﻧﺘﻘﺎد ادﺑﯽ «،ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ ھﺰارﺧﺎﻧﯽ ،آرش ) ۱۹ﺑﮭﻤﻦ  ،(۱۳۴۷ﺻﺺ ۲۱-۱۷؛ آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﺮاﻣﺸﯽ» ،ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ «،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ
ھﺰارﺧﺎﻧﯽ ،آرش ) ۲۰اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ،(۱۳۴۸ﺻﺺ  .۹۳-۶۳دو ﺟﺴﺘﺎر ﻧﺨﺴﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﺸﮭﻮر ﮔﺮاﻣﺸﯽ» ،درﺑﺎرهی
روﺷﻨﻔﮑﺮان« ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ:
ed. and trans. Q. Hoare and G. Nowell Smith ,the Prison Notebooks Selections from Antonio Gramsci, “On Intellectuals,” in
.۲۲–York, NY: International Publishers, 1971), 5 (New
];۵ ,the Prison Notebooks Selections from ,Gramsci [۴۶
ﮔﺮاﻣﺸﯽ» ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮان «،ص .۲۷
] [۴۷ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ص .۱۷
] [۴۸ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺻﺺ .۱۲-۹
] [۴۹ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺻﺺ .۱۷-۱۶ ،۱۴
] [۵۰ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ «.ﺟﮭﺎن ﻧﻮ  ،۲۴ﺷﻤﺎره ) ۱ﻓﺮوردﯾﻦ-اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ،(۱۳۴۸ص .۱۶۰
] [۵۱ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ و دﻓﻦ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری «.ﺟﮭﺎن ﻧﻮ  ،۲۳ﺷﻤﺎره ) ۱۲-۱۰زﻣﺴﺘﺎن  ،(۱۳۴۷ﺻﺺ  .۳۵-۲۶اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ
ﻋﻨﻮان در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ) (۱۳۵۵ﺑﺎز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ )در ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻌﺪی(.
] [۵۲ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ و دﻓﻦ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری «،در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺻﺺ  .۶-۴ﺟﺴﺘﺎرھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ.
] [۵۳ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ و دﻓﻦ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری «،ﺻﺺ .۸-۷
] [۵۴ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،واژهھﺎ «.ﺟﮭﺎن ﻧﻮ  ،۲۴ﺷﻤﺎره ) ۳ﻣﺮداد-ﺷﮭﺮﯾﻮر  ،(۱۳۴۸ﺻﺺ  .۱۰۱-۹۱اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان در ﭼﻨﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ) (۱۳۵۵ﺑﺎز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ )در ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻌﺪی(.
] [۵۵ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،واژهھﺎ «،در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ص  .۶ﺟﺴﺘﺎرھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ.
] [۵۶ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،واژهھﺎ «،ص  .۶ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪی ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ﮐﻪ در زﺑﺎﻧﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪای )ﻓﺎرﺳﯽ( و در ﻣﺠﻠﻪای
ﻣﺤﺪود و روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دھﻪ ﭘﺲ از او ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﮭﻢ در ﺑﺤﺚھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎرزداﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮏ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻮﮐﻮﯾﯽ درﺧﺸﺎن آرﺗﻮرو اﺳﮑﻮﺑﺎر از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراداﯾﻢ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده و رﺳﻮای »اﺳﺘﻌﻤﺎر« ﺑﻪ ﭘﺎراداﯾﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺤﻮر و اﻧﺴﺎنﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی »ﺟﮭﺎن ﺳﻮم«:
Princeton: Princeton University ) Unmaking of the Third World Encountering Development: The Making and ,Arturo Escobar
.(۱۹۹٥ ,Press
] [۵۷ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﻮطﺌﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻋﻤﻮﻣﯽ «،در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ) .(۱۳۵۵ﺟﺴﺘﺎرھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻣﺠﻠﻪی ﻓﺼﻞھﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ.
] [۵۸ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﻮطﺌﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح «،ص  .۴ﺟﺴﺘﺎرھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ.
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] [۶۰ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﻮطﺌﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح «،ﺻﺺ .۳۸ ،۲۰
] [۶۱ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﭘﺮدهدری «،در ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ) .(۱۳۵۵ﺟﺴﺘﺎرھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ.
] [۶۲ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن ،ص .۱۰۱
] [۶۳وھﺎبزاده ،ﭘﺮوﯾﺰ ﺻﺪری ،ص  ،۱۰۲پن .۹۱
] [۶۴ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن» ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺎ «،در ارﺳﻼن ﭘﻮرﯾﺎ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﺪق ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻌﺎﻋﯿﺎن )ﻓﻠﻮراﻧﺲ :ﻣﺰدک ،(۱۳۵۵ ،ص
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