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 سخنآغازین

 

 پراکسیس

 ۲۹۳۱دی

 

ی مسلط آن است که  در تعیین چگونگی رویکرد به رویدادها و روندهای تاریخی، آموزه

ی رایج، تاریخ پیشاپیش   در پس این آموزه. «توان آموخت؟ باید دید از تاریخ چه می»

های زنده بناست آن را تشریح کنند تا از تجربیات  شود که انسان می ای فرض ی مرده مقوله

آموزی از تاریخ ضرورتی غیر  مشکل آنجاست که حتی اگر درس. بگیرند  نهفته در آن درس

و ( زدایی شده ای مرده و انسان به سان گذشته)قابل انکار باشد، درکی نادرست از تاریخ 

و بازآموزی   ی هیچ تامل نقادانه تواند پایه یخی، نمیهای مطلوب تار ای از درس درکی کلیشه

های  های رسمی برای تثبیت پایه  نگاری که به کار تاریخ بخشی قرار گیرد؛ جز آن رهایی

 .های امروزی بیاید واقعیت

گرایانه نسبت به خوانش تاریخ، باید بر این نکته تاکید کرد که  در مقابل این رویکرد تقلیل

گیری از آن نیست، بلکه این  کند، ضرورت درس اگزیر به خوانش تاریخ میآنچه که ما را ن

سیاسی معین، تاریخ به سان پیکری زنده و تعیین -واقعیت است که در هر جغرافیای فرهنگی

ها رها از تاریخ جمعی خود  انسان. سازد کننده حضور دارد و مواجهه با خود را ناگزیر می

کشند؛ فضاهایی  های برآمده از آن نفس می ر فضاها و داالننیستند، بلکه در امتداد آن و د
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ی خود بریده  واسطه ی بی شان از گذشته اند تا بند ناف بار برای همیشه خلق نشده که یک

از . شوند شده باشد، بلکه به طور مداوم خلق و بازآرایی و در اشکال متنوعی بازتولید می

کنند،  ها زیست جمعی خود را تجربه می  زمان-هایی که در این فضا سوی دیگر، انسان

آمده باشند نیستند؛ بلکه به   ارزی که در کالس یکتا و هماهنگ جامعه گرد شاگردان هم

های   ها و منافع و ضرورت  شوند که دغدغه ها و قشرهای مختلفی تقسیم می طبقات و بخش

ها و  امل، نوع دیدگاهکند؛ همین ع متفاوتی جایگاه آنها را در پیکر این جامعه تعیین می

به . سازد  بسته با آن را نیز متاثر می ها با کلیت نظم مستقر و مناسبات هم پیوندهای انسان

کنند، و درست از همین   طور مشخص ستمگر و ستمدیده به نحو متفاوتی تاریخ را تجربه می

ویدادهای تاریخی های آنها از ر ی خوانش و روایت ی آنها با تاریخ و نحوه ی مواجهه رو نحوه

تواند یکسان باشد، مگر آنکه ستمدیده در چنان موقعیت ضعفی باشد که تنها از  نمی

از قضا دستگاه ایدئولوژیک مسلط بر هر . ی نگاه ستمگر به جهان اطراف خود بنگرد دریچه

یعنی موقعیتی را فراهم سازد که یگانه مجرای : کوشد چنین فضایی را برقرار سازد جامعه می

. توانند یا مایلند از خالل آن به تاریخ بنگرند ی حاکم می انش تاریخ، همانی باشد که طبقهخو

برند،  زمانی که در آن ستمدیدگان در ضعف مطلق به سر می-های فضا پس یکی از مشخصه

بر ذهنیت ( ی حاکم یا همان روایت طبقه)واسطه  موقعیتی است که روایت یکتایی از تاریخِ بی

زمانی است که در آن کوششی جمعی برای به -اما بدتر از آن، فضا. باشدجامعه مسلط 

در چنین فضای شکستی است که یکتایی . چالش کشیدن این روایت مسلط انجام نشود

نمادین و در ساحت   توامان در ساحت)شود  ارز می هم« پایان تاریخ»روایت مسلط، با 

پس از پذیرش شکست  ۰۸۹۱ی  ه؛ نظیر وضعیتی که  از  اواخر ده(نبردهای سیاسی

. هایی چند حاکم شد باورهای سوسیالیستی از سوی اکثریت نیروهای سوسیالیست برای سال

نه « پایان تاریخ»ی  ایم که انگاره هایی مواجه بوده ی اخیر ایران هم با دوره دهه  در تاریخ سه

 .آن را پذیرفته بودندشد، بلکه اکثریت محکومان نیز  فقط از سوی حاکمان بدیهی قلمداد می

سازی  مند حاکمان برای یکدست  های مستمر و نظام توان تالش با این حال به هیچ رو نمی

فهم ضرورت چنین نیازی از منظر حاکمان به ویژه از آن رو . اهمیت تلقی کرد تاریخ را کم

ی حاکمان برای  یابد که بدانیم چنین کوششی، آشکارا با تالش پیوسته اهمیت می

تو گویی برای آنان مهار حالِ . بسته است هم« دیگرگونگی»سازی جامعه و مهار  دستیک

به نظر . است که وضعیت حاضر از بطن آن زاده شده است  ای حاضر در گروی مهار گذشته

های حال و گذشته، درست به دلیل زنده  ی توامان بر زمان رسد این ضرورت سیطره می
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ی انسانی،  ناپذیر تاریخ با فضاهای زنده ه در آمیختگیِ چارهبودن تاریخ است؛ به این معنا ک

ای دیگرگون موجب  ای جوشش زمانِ تاریخی در متن زمان حال را  به سوی آینده گونه

،  های تاریخیِ محقق نشده یا  سرکوب شده و ناتمام  یعنی زمان حال در پیوند با تکانه. شود می

های علیه نظم  جویی ها و مبارزه جویی لب توالی راهشود که در قا هایی می گی آبستن بالقوه

بخشی که گذشته و  های رهایی ن در واقع پیوستگی آمال جمعی و آرما. شوند مستقر ظاهر می

کنند، خود ناشی از پیوستگی ساختارهای سلطه و ستم و سرکوبی   حال را به هم مربوط می

های تاریخی، شرایط استقرار مجدد   دوره اند و در توالی است که در گذشته و حال برقرار بوده

به بیان دیگر، در شرایط دوام و برقراری . اند و استمرار خود را فراهم کرده( بازآرایی)

ی حال از  نگارانه ی طبقاتی است و تفکیک تاریخ ساختارهای سلطه، تاریخ جوامع، تاریخ مبارزه

محقق شود؛ و این همان  -ندهولی شکن-  تواند در فرآیندی زورمدارنه گذشته تنها می

کوشند بر  می( ی آینده حاکمان بالقوه)مداران  فرآیندی است که حاکمان فعلی و قدرت

و در واقع « خدایگان و بنده»ذهنیت جامعه تحمیل کنند، تا  به میانجی آن دوام مناسبات 

 .جایگاه فرادستی خود را تضمین نمایند

ای ندارد؛ بلکه باید  ماهیت یکه« حقیقت تاریخی»که از این منظر، نیازی به اثبات آن نیست 

چون ستمدیدگان و مطرودان و   پرسید حقیقت چه کسی؟ از چه منظری، و با چه افقی؟

ی منظر  محرومان خواه به لحاظ جایگاه اجتماعی و نوع پیوند با مناسبات مستقر، که برسازنده

اتوپیاییِ /نجاری و آرمانی و سیاسینگاه آنان به سیر رویدادهاست، و خواه به لحاظ افق ه

ندارند، بلکه ( طبقه ی حاکم)مندان  خود، نه تنها  اشتراکاتی با ستمگران و زورمندان و  بهره

کند؛ شکاف عظیمی که تنها به زور  ها و منافع آنان را از هم جدا می  شکاف عظیمی دغدغه

یا ترکیبی از این دو پُر ( سلطسازیِ ایدئولوژی م درونی)سرنیزه یا به میانجی وهم و فریب 

 .شدنی است

پس در موقعیت ستمدیدگان، هرگونه تالشی برای روایت کردن تاریخ خود و برساختن 

زمان تالشی است در جهت برساختن مناسباتی دیگر در زمان حال  حقیقت تاریخیِ خود، هم

ی  سیطرهو آینده؛ و از همین روست که با تالش برای پس زدن روایت دشمن و شکستن 

کند همراه است؛ و تا زمانی که مناسبات سلطه و ستم برقرار است،  حقیقتی که او تصویر می

 .ها را پایانی نیست این نبرد روایت

بودن و امروزی بودن تاریخ و سهم پویای گذشته   که ارتقای فهم ما از زنده کوتاه سخن آن
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آمده از تاریخ و متصل به آن، مقدم های بر زمان-در وضعیت امروز و نسبت کنونیِ ما با فضا

ی خود را در  به واقع، تاریخ زنده است و ادامه. آموزی از تاریخ است بر هر گونه درس

در این میان، نوع روایت ما از رویدادها و روندهای تاریخ، . سازد ها و دستان ما محقق می قدم

در آن جهت متحقق مان را  ی سمت و سوی مسیری است که قادریم تاریخ تعیین کننده

شدگان، نه  پس روایت کردن تاریخ در وفاداری به تاریخ ستمدیدگان و سرکوب. سازیم

از همین روست که . کاری انفعالی و رو به گذشته، بلکه کاری امروزی و به شدت فعال است

شده، نه فقط با درکی نوستالژیک به تاریخ  همبستگی و همدلی با مبارزات و مبارزین سرکوب

ی آگاهی و وفاداریِ ما نسبت به واقعیت خود  مانتیسیسم انقالبی نسبتی ندارد، بلکه الزمهو ر

 .    ی ماست بر عهده -الجرم-ای است که  و مبارزه
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 نامهیاینویژهدرباره

ها و  ، به موضوعِ بحث ۷۵های پس از انقالب  ی سرکوب طی دو ماه گذشته بار دیگر تاریخچه

گان  ه شد در راستای وفاداری به صدای سرکوب. ای بدل شد ضای رسانهمناقشات حادی در ف

ای از  ها مجموعه حثهای محذوفان، بر آن شدیم تا در پیوند با همین ب و در دفاع از روایت

ها و صداها، مخاطبان  نشینی این متن را کنار هم بیاوریم، تا به میانجی هم متون انتقادی

شدگان از  های حذف سازی روایت ضرورت حفظ و برجستهی  بیشتری را به تامل درباره

های  از دید ما چنین ضرورتی نه صرفا برآمده از مقوله. روندهای تاریخ معاصر فرا بخوانیم

های شخصی در برابر سرکوب و فاجعه، بلکه ضرورتی سیاسی در امتداد  وجدانی و مسئولیت

چرا . ی مبارزه است کنونیِ عرصه  بست های جمعی برای خروج از بن ها و راهگشایی جویی راه

خواهی و باور به انقالب و ضرورت  بست، احیای آرمان شرط خروج از این بن که پیش

 .طلبد ای که تدارک و تداومِ آنْ عزم و همتی جمعی می ی انقالبی است؛ مبارزه مبارزه

اند،  رابطه منتشر شدهذکر این نکته الزم است که از میان مجموعه مقاالتی که اخیرا در این 

در عین . اند شدگان ایستاده هایی را برگزیدیم که از دید ما در جانب روایتِ سرکوب تنها متن

ی کار را اندکی  ایم دامنه ها به یکدیگر، ناچار بوده حال به دلیل ارجاعات مکرر این متن

همچنین . متنی باشد تر بگیریم تا مخاطب این جزوه قادر به دنبال کردن ارتباطات میان وسیع

از جمله متن مفصلی در رابطه با )تر را در این دفتر  مفید یافتیم  بازنشر برخی مطالب قدیمی

تر نسبت به  که درک انتقادیِ عمیق( ی قهر انقالبی  و مساله« خشونت»ی پُر بَسامد  مقوله
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 .رساند و روند برآمدن ضدانقالب یاری می ۷۵آنها، به فهم تاریخ انقالب 

ی حاضر به معنی  ها در مجموعه ید نیازی به تاکید نباشد که انتخاب و گردآوری این متنشا

ی سیاسیِ نویسندگانِ  و یا همسویی با مشی سیاسی یا پیشینه  تاییدِ تمامیِ مضمون هر متن

ی قابل  ی نخست تمرکز آنها بر شیوه ها در وهله بلکه معیار انتخاب این متن. ها نیست متن

 .ی سرکوب در جمهوری اسالمی است ازخوانی تاریخچهقبولی از ب

امید داریم که توان محدود و صدای نارسا و نحیف ما، در توان بیشتر و صداهای رساترِ 

صدایی با  ی ما ضرب شود تا نوای این فراخوان در هم مخاطبان فهیم و رفقای نادیده

باشد که . ر شودستمدیدگان و سرکوب شدگانِ حال و گذشته تداوم بیابد و تکثی

ی ناتمام خود  خوردگان ابدیِ تاریخ نباشیم و در تالش برای رستگاری خود، گذشته شکست

 .را نیز محقق کنیم

 پراکسیس         

۰۱66دی ماه 
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 امینحصوری

 ۲۹۳۱آذر

 

 مقدمه

مان به خوبی  ی زیسته به میانجی تاریخچه ۷۵انقالب از   های رسمی و پیروزمندانه  با روایت

های همان نیروها و جریاناتی که با امواج انقالب مردمی به جایگاه قدرت  آشناییم؛ روایت

رسیدند و  سپس به محافظت و تقدیس این جایگاه مشغول شدند، و برای آنکه خطر 

نقالبی را خنثی کنند، پنجاه و هفتی های موقعیت ا گی مخالفان و انقالبیون و به طور کلی بالقوه

ها را  اما سیّالیت تاریخ یا سیر تحوالت درونی جامعه به ناچار روایت. از آنِ خود ساختند

در این متن . نیز از این قاعده مستثنا نبود ۷۵سازد و روایتِ حاکمان از انقالب  دگرگون می

تاکنون، روند  ۷۵تِ پس از ی تحوال بر تاریخچه( و طبعا نارسا)با مروری بسیار فشرده 

های تاریخی  فهم انتقادی زمینه. کنیم را دنبال می ۷۵تغییراتِ روایت مسلط در باب انقالب 

گریِ  ها از این نظر ضروری است که حمالت متناوب به انقالبی  و سیاسیِ تَطوّرِ این روایت

  ۷۵تاریخ انقالب  مند برای تحریف چپ و رادیکالیسم سیاسیِ آنْ همواره با تالشی نظام

آغازگری خشونت »ای تحت عنوان  همانند آنچه که اخیرا در فضای رسانه)همراه بوده است 

سازی  اگر بپذیریم که رویارویی با صدای حاکم و حتی خنثی(. ایم شاهد بوده« ها از سوی چپ
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ی  غهشدگان است، دغد صداییِ حذف بستگی مبارزاتی و هم های جانبی آن، نیازمندِ هم طنین

 .شدنِ هر چه بیشتر برای این رویاروییِ ناگزیر و نابرابر است« مسلح»این متن هم 

 * * * 

حاکمان پیروزمند تصویر     ، انقالبی که در روایت۷۵پس از بهمن   طی بیش از یک دهه

های رهایی بخشِ  شد، تنها به کار ضدانقالب و سرکوب مستقیم انقالبیون و حذف سویه می

های رسمی حکومتی ترویج شد؛ به  این روایت مسلط، نخست در تریبون. آمد می ۷۵قیام 

رویِ  ی اجتماعی همبسته با حاکمیتِ نوپا را در مسیر دنباله قدری بلند و مکرر که بتواند بدنه

در . امید و سرخورده برجای خود بنشاند شان تخدیر کند و نیز مخالفان بالقوه را بی وفادارانه

های ایران و  های امپریالیستی بر ملت ای که از سوی کانون ساله ۹ادگرِ این میان جنگ بید

رقیب ماندنِ روایت حاکم و تشدید صدای آن و  عراق تحمیل شد، شرایط مساعدی برای بی

ی وضعیت استثناییِ شرایط جنگی، برای  بدین معنا که در سایه. بسطِ تحمیلی آن فراهم کرد

تر فضای ضدانقالبی،  ون و مخالفان داخلی و تثبیت سریعحاکمیت نوپا سرکوب صدای انقالبی

ی  های دهه از این منظر هر بازخوانی جامع و نقادانه از روند سرکوب]به شدت تسهیل شد 

های جهانی و امپریالیستی آن بررسی  سازی باید سهم حاکمیت را در پیوند با زمینه  ۰۱

 [.کند

های عمومی  ها و نارضایتی ا رشد سرخوردگیهای درونی حاکمیت از سویی و ب با رشد شکاف

پیروان )ی حاکمیت  رانده ی هفتاد به بعد بخشِ موقتا از قدرت از سوی دیگر، از ابتدای دهه

گری عرضه کردند که در عینِ  و انقالبی ۷۵به تدریج روایت دیگری از انقالب ( خط امام

ی  موجود، با ظرافت، ایدههای حقانیت محورِ روایت رسمیِ  مایه  حفظ بسیاری از درون

گری و  گرفت و با تاکید بر خطرات انقالبی می  نشانه ۷۵مرکزی انقالب را در تاریخ انقالب 

این روایِت تاریخیِ تازه و دعوت . کرد رادیکالیسم سیاسی، به عقالنیتی فرا انقالبی دعوت می

از : برآمده از آن بود های  ی شرایط تاریخی تازه و ضرورت ی آنْ خود زاده بسته سیاسیِ هم

نظام   گری  ها و سرکوب سویی رشد تضادهای درونی جامعه، و انباشت پیامدهای ناکارآمدی

  های مردمی آفریده بود، که جامعه را به فنری جمع شده پسا انقالبی، انبوهی از نارضایتی

شروعیت چندانی م ۷۵مُبدّل ساخته بود؛ از این رو برای روایتِ ایدئولوژیک پیشین از انقالب 

برای تداوم کارکردهایش در جهتِ بسیج سیاسی و وفاق اجتماعی باقی نمانده بود؛ و از سوی 

سوسیالیسم بر فراز جهان و پایان جنگ سرد، مسیرهای « تهدید»ی  دیگر با کنار رفتن سایه
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دیدار پ( از جمله در بازار جهانی)ای برای ادغام کشورهای پیرامونی در مناسبات جهانی  تازه

به ویژه آنکه در . ساخت ی مشی حکمرانیِ سابق را ناموجه یا دشوار می شده بود که ادامه

ی جنگ سپری شده بود؛  ساله ۹ی  دوره  :ای آغاز شده بود ساحت داخلی نیز دوران تازه

 ۰۵تصور بر آن بود که کشتار )یافته به اشکال مختلف تار و مار شده بودند  مخالفان سازمان

( خمینی)ی کاریزماتیک حکومت اسالمی  ؛ و مرگ چهره(ی این تار و مار باشد  پردهواپیسن 

در چنین . طلبِ او وانهاده بود ای را به مریدان و وارثان سیاسی قدرت هم میدان عملِ تازه

شرایطی، اگر پیوستن به مناسبات جدیدِ نظم جهانی، در ساحت اقتصادی مستلزم آغاز 

و   ، که در مشاوره (های تعدیل ساختاریِ اقتصاد طرح)بازسازی بود  های کالنِ نوسازی و روند

به « »دوران سازندگی»المللی پول، و تحت پوشش  هماهنگی با بانک جهانی و صندوق بین

و متناسبی مستقر   بندی تازه بایست صورت رفت، در ساحت سیاسی نیز می پیش می« خوبی

تا حدی ( رفسنجانی)های تکنوکرات   دولتاین یک اگر چه در قدم نخست با ظهور . شود

ی سیاسی، نیازمند آن بود که در ساحت  بندی تازه تحقق یافت، اما دوام این صورت

به این ترتیب زمینه برای ظهور و رشد و . انجام شود« مفیدی»ایدئولوژیک نیز تغییرات 

انحصاری مالکیت »گسترش اجتماعی نواندیشی دینی فراهم شد تا بتواند در عین حفظ 

تر   ی حکومتی آغازینِ اسالم سیاسی را مالیم های تیز نسخه بر قلمروی جامعه، لبه« اسالم

. سازد و فضای بیشتری برای لیبرالیسم اقتصادی و ملزومات رشد تکنوکراسی بگشاید

نیز در متن گسترشِ پارادایم نواندیشی دینی و تلفیق  ۷۵بازسازی روایت تاریخی از انقالب 

ی نخست  نیمه)در این زمان . برالیسم اقتصادی و گفتمان حقوق بشر انجام گرفتآن با لی

از یکسو کلیّتِ حاکمیت در جهت تضمین ثباتِ خودْ خواهان غیرسیاسی شدن ( ی هفتاد دهه

های  در کشاکش( خط امام)فضای جامعه بود، و از سوی دیگر بخشی از حاکمیت ( ماندن)

به سمت قدرت، در صدد پرورش و گسترش گفتمانی بود اش  خود با حریف و در خیز  تازه

بایست در عین  این گفتمان می. ها برخوردار باشد شکاف که از قابلیت جذب مردم و ترمیم 

های اعتراضی مردم را به نحو   ی آن، بسیاری از خواسته وفاداری به حاکمیت و تاریخچه

اف میان مردم و حاکمیت و خطر خطری در خود ادغام سازد تا روند تعمیق شک مناسب و بی

به گفتار « هراسی  انقالب»در چنین بستریْ . جویی مهار گردد و مبارزه« دگر اندیشی»رشد 

بدل شد؛ یعنی در عین اینکه ( طلبان بعدی اصالح)ثابتی در مضامینِ گفتمانی این جریانات 

ی امام  ری فرزانهرهب»شد،  سانِ رویدادی عظیم و یگانه ستوده می  همچنان به ۷۵انقالب 

شد که این انقالب را از خطرات  ی ضامنِ الهی و تکرار ناپذیری قلمداد می به منزله« امت
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و  ۷۵در همین راستا پیامدهای تاریخی سرکوب انقالب ! بخشیده بود« نجات»ها  ذاتی انقالب

سبت گری ن های ساختاری حاکمیت، تا جای ممکن یا به نفس انقالب و انقالبی  ناکارآمدی

جنگ »، و یا به نقش  طلبی و رادیکالیسم مخالفان سیاسی حاکمیت شد، یا به خشونت داده می

پیوندیِ  با در نظر گرفتن هم(. ها ی این و در عمل ترکیبی از همه)و دشمنان خارجی « تحمیلی

گری، چنین رویکردی به خوبی با  اندیشه چپ با رادیکالیسم سیاسی و گرایش به انقالبی

هم سازگار بود؛ اهمیت این موضوع در این مقطع در آن بود که به « ستیزی چپ» ملزومات

همچنان به قوت خود باقی « ستیزی چپ»پیشین، ضرورت « موثرِ»های  ی سرکوب رغم همه

که اینک در دست اجرا )های اقتصادیِ نولیبرالی  سازی و گسترشِ سیاست بود؛ چرا که پیاده

ای برای گسترش   ی عینی تازه توانست زمینه ماعی بود که میواجد پیامدهای وسیع اجت  (بود

 .و کنش سیاسی چپ بگشاید  اجتماعی اندیشه

طلبان فرصت فراخی یافتند تا این  دوران اصالحات بر چنین بستری فرا رسید و اصالح

گفتمان استراتژیک را به گفتمان سیاسی مسلط بر جامعه بدل کنند و تاریخی همساز و 

ی زمانی، در سطح جهانی همْ متاثر از افول  در این بازه. آن تدوین و ترویج کنندی  پایه هم

های مدافع آن و به یمن گسترش وسیع ارتباطات دیجیتال، گفتمان   جهانیِ چپ و گفتمان

ی فضاهای عمومی را  های نولیبرالی چنان رشد سریعی یافتند که همه  حقوق بشر و آموزه

ی  نژاد، اگر چه دوره ی بازیگری احمدی و با برآمدنِ دوره هشت سال بعد. تسخیر کردند

طلبان به پایان رسید، اما  این به معنای افول سیاسی آنان نبود؛ چرا که  زمامداری اصالح

نژاد و قرار گرفتن  ی سیاستِ رسمی در دوران احمدی ی آشکارا ارتجاعی عرصه رویه

در جایگاه اپوزیسیون دولت ( ه رفسنجانیهای وابسته ب و حتی طیف تکنوکرات)طلبان  اصالح

ی آنان را به میراث کمابیش مشترک ناراضیان و  نژاد، گفتمان سیاسیِ برساخته احمدی

مشخصا . ی رشد و تقویت آن را نیز فراهم کرد مخالفان وضع موجود بدل کرد و حتی زمینه

طلبان در  های اصالح سرکوب خونین جنبش سبز، به رغم سهم موثر خطاها و ناراستی

و طیف )طلبان  ناکامی جنبش و افول مازادهای آن، تنها به پای دولتی نوشته شد که اصالح

رشد فشارهای اقتصادی و معیشتی نیز . ی آن بودند خورده ظاهرا دشمنان قسم( رفسنجانی

هایی که  سیاست)های اقتصادی نولیبرالی بودند  اگر چه پیامدهای طبیعی استمرار سیاست

طلبان نیز سهم مهمی در گسترش و  های رفسنجانی آغاز کننده آن بودند و اصالح تکنوکرات

نژاد به  های دولت احمدی آفرینی ها و تنش ، اما از آنجا که ناکارآمدی(تثبیت آن داشتند

های نظامی خارجی  های اقتصادی و تهدید عنوان تنها مسبّب فشارهای معیشتی و تحریم
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ی سیاسی و گفتمانی  شارهای اقتصادی نیز نهایتا وزنهشد، تشدید ف فرض و تبلیغ می

ی اینها، طی این  و در کنار همه. تر ساخت های همسو با آنان را سنگین طلبان و طیف اصالح

های غربی نیز کارزار بزرگی را در حمایت و تقویت  های فارسی زبان دولت  مدت رسانه

بشری و  ی با ملزومات سیاست حقوقطلبی، که اینک به خوب ی اصالح یافته گفتمانِ وسعت

  های سیاسی، نقش سازی بندی شده بود، در پیش گرفتند و در کنار چهره نولیبرالی مفصل

 .مخالفان به عهده گرفتند/مهمی در شکل بخشیدن به ذهنیت عمومیِ ناراضیان

. نژاد در چنین بستری به وقوع پیوست احمدی« کارِ»چرخش سیاسی حاکمیت پس از پایانِ 

های خارجی  این چرخش استراتژیک معطوف به آن بود که مجموعه فشارهای درونی و تنش

های ایجاد شده را به فضای ثبات بدل  در جهتی هدایت و مدیریت شوند که فضای ناپایداری

ثباتی  اجباری بودن چنین چرخشی از سوی حاکمیت، ریشه در واقعی بودن عوامل بی. سازند

های داخلی و تشدید  ز این نظر، خواه شدت و وسعت نارضایتیا. در داخل و خارج دارد

المللی، عواملی تاثیرگذار در چرخش  های سیاسی در هرم قدرت، و خواه فشارهای بین شکاف

و تا حدی هم فضای تهدیدهای )های اقتصادی  در این میانْ فشار تحریم. یاد شده بودند

دم با چرخش استراتژیک حاکمیت ای در همسویی بخش وسیعی از مر نقش ویژه( نظامی

ی  یابند و زمینه ی این میدان می داشته است، طوری که اینک هر دو سو خود را برنده

 .فراهم شده است« دولت اعتدال»تحت مدیریت « آشتی ملی»ی  اجتماعی برای اجرای پروژه

ردانِ م در چنین فضایی، کاهش و ترمیم شکاف میان مردم و حاکمیت، برای حاکمان و دولت

ی سیاسی حاکمیت نیز  کنونی ضرورتی اساسی است، و این امر نیازمند آن است که گذشته

را موجّه و پذیرفتنی « آشتی ملی»ای بازسازی شود که این روند ترمیم سیاسی و  به گونه

ناپذیر بودنِ نحوه رویارویی مردم با حاکمیت  ی آشتی در این مسیر مشخصا انگاره. جلوه دهد

باید از اذهان عمومی زدوده شود؛ پس گریزی نیست جز اینکه ( سم مبارزاتیآنتاگونی)

ی جدیدی بازآفرینی شود، تا ماهیت سرکوب و  سیمای حاکمیت بار دیگر در تاریخچه

های تاریکِ خفقان پنهان شود و به سانِ خطایی   خشونت دولتی و ضرورت ساختاری دوره

اما شواهد عینی . ای مخالفان بازنمایی گردده در مهار خشونت( «شرّ الزم»)گریزناپذیر 

های فضای حاضر، سهم  گی گویای آن است که نیروها و جریاناتی که با برجسته کردن بالقوه

« ضرورت»خود را از قدرت یا از امکانات مشارکت سیاسی چشم دارند نیز به ملزومات 

ک بار دیگر روایت از همین رو ست که این. بازآفرینی تاریخی حاکمیت پایبندی دارند
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نه تنها با جرات و قاطعیت بیشتری در صدای کسانی چون اکبر  ۷۵طلبان از تاریخ  اصالح

مذهبی  های تایید آمیزِ خود را در صداهای نیروهای ملی یابد، بلکه دنباله گنجی بارتاب می

، تا با شگفتی شاهد طرح (کسانی مثل محمد سهیمی و رضا علیجانی)کند  هم پیدا می

های  گوی سبقت را از حاکمیت و جناح ۷۵هایی باشیم که در تحریف تاریخ انقالب  ایترو

های  ها، که انحصار دولتیِ خشونت را با آموزه در این روایت. رُبایند درونی آن می

شدگان و  کنند، سرکوب توجیه و بزک می« خشونت پرهیزی»ی گفتمانِ  شده تحریف

ی سرکوب و طرد و حذفِ خود پس از انقالب  ویهشدگان و مطرودینْ خود مسبّبِ ر حذف

گری و رادیکالیسم  شود که این رَویّهْ خود در ذات انقالبی شوند؛ و چنین قلمداد می معرفی می

سویی و  قطعا این هم. شدگانْ برآمده از آن و مدافع آن بودند ای ریشه دارد که حذف سیاسی

ی  و به ویژه در دوره-در این مدت : ردسال اخیر دا ۰۰هایی سیاسی در   صدایی، ریشه هم

مذهبی گسترش یافت و حتی  -طلبان و نیروهای ملی پیوندهای سیاسی اصالح -نژاد احمدی

های غربی به خوبی  های دولت  نهادها و رسانه  کشور این نیروها تحت حمایت بازوهای خارج

تر و نیز در پیوند با ای دور در گذشته)بندی شدند؛ اما عوامل مهم دیگری هم  با هم مفصل

شناسیِ کمابیش مشترکِ این  از جمله هستی: اند صدایی سهیم در این هم( ی پیشِ رو آینده

؛ اشتراک در  ۷۵های زمانی پیش و پس از بهمن   نیروها در روند استقرار ضد انقالب در بازه

یکسان این باور به محوریت دین در چینش فضای سیاسی و اجتماعی؛ و به ویژه افق سیاسیِ 

ی مدیریت سیاسی جامعه در مسیر این  ی ادغام در نظم جهانی و نحوه ی نحوه نیروها درباره

ادغام، که الجرم رادیکالیسم سیاسی چپ را بار دیگر در جایگاه دشمن مشترک آنها قرار 

 (.۷۵ی انقالب  که در هنگامه چنان هم)دهد  می

ی  شده های تاریک و پنهان و تحریف  یهسازی سو با این توضیحات، واضح است که برجسته

ی صدای حاکم و  جانبه  ی همه ضرورتی اساسی برای مقابله با سیطره ۷۵تاریخ انقالب 

شدگان از روند  دستگاه سرکوبِ آن است؛ معنای دیگر این تعهد، وفاداری به روایت سرکوب

بخش، در گِروِ  هاییی یک فرآیند ر گیری اجزای جمعیِ سوژه به واقع، شکل. است ۷۵انقالب 

تاریخی که این سوژه در فرآیند شدنِ خودْ با نگریستن در : برساختن تاریخی مردمی است

ی ستم را بازیابد؛ و  ی سرکوب و مناسبات برسازنده آن بتواند جایگاه خود در روند پیوسته

.دست یابد  «برای خود»های مبارزاتی خود را نیز؛ تا سرانجام به هویتی  مندی توان
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*اینامهمشکلِگرفتاریدرجبرِگُسلِزندگی
 

 (پاسخبهاکبرگنجی)

 

 محمدرضانیکفر

 ۲۹۳۱آبان۱۲

 

به انتقاد از سخنرانی « ؟رژیم کشتار: جمهوری اسالمی»ای با عنوان  اکبر گنجی در نوشته

پرداخته  ۰۶۰۵های تابستان بیست و پنجمین سالگرد اعدام ای به مناسبت من در جلسه

مسائل فرعی در بحث گشوده شده توسط اکبر گنجی را اگر کنار بگذاریم، به . است

های پس از انقالب، ماهیت رژیم تازه، برحق  رسیم درباره زمینه خشونت هایی می پرسش

دموکراسی با وجود حکومتی چون بودن یا برحق نبودن مخالفت تقابلی با آن و اینکه گذار به 

 .جمهوری اسالمی چگونه ممکن است

 .پردازم، آن هم به اختصار ها می های اکبر گنجی به این پرسش من در اینجا عمدتا به پاسخ

                                                 
*

 .منتشر شده است رادیو زمانهتر در وبسایت  این متن پیش 
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 های انقالب خشونت

توان یا باید تبیین  را چگونه می« های انقالب ایران تراژدی خشونت“»: پرسد اکبر گنجی می

 .”کرد؟

به نظر گنجی، . نمایی نیروهای مخالف شود به سیاه به این پرسش منحصر میپاسخ او 

 .اند آغازکننده خشونت مخالفان بوده

تراژدی آنجایی است که . ها مناسب نیست برای این خشونت« تراژدی»نخست اینکه عنوان 

در مورد . دو نیروی راستکار با هم درگیر شوند، و عمدی و تقصیری در کار نباشد

حزب »های انقالب انحصارطلبی  پیمایی از همان راه. های انقالب ایران چنین نیست خشونت

شروع شد و انحصارطلبی نیروی حاکم فقط یک راه در برابر هر نیروی « اهلل فقط حزب

 .خفقان گرفتن، در حد نبودن: گذاشت دگراندیش، چه مذهبی و چه غیر مذهبی می

. ، ریشه تاریخی داشت شد« والیت فقیه»آن  انحصارطلبی جریانی که پساتر معرف اصلی

خواستند انتقام تاریخی خود را از مدرنیته بگیرند، یعنی از جهانی که روحانیت در آن  می

جریانی که . دیگر مرجعیت سنتی خود را در تعیین بینش و منش افراد از دست داده است

 .را داشت گری برد پشت سر خود فداییان اسالم و مشروعه خشونت را پیش می

دهد، تقریبا  های پس از انقالب به دست می ای را از درگیری شده اکبر گنجی روایت تحریف

. اند این مشکل اکثر کسانی است که زمانی طرفدار حکومت بوده. های رژیم را همان روایت

نظری ظاهراً به جبری بیوگرافیک  این تنگ. توانند آن سوی دیوار را ببینند آنان به سختی می

، دست کم تا زمانی که خودشان هم در موقعیت «دیگران»در داستان سابقون، : گردد برمی

کنند  گیرند، تصور می وقتی در این موقعیت تازه قرار می. گیرند، پلید هستند آنان قرار می

این . گیرند آنان در مقام اپوزیسیون هم برای خود رانتی ویژه در نظر می. اند آغازگر تاریخ

کاری عمیقی که در جامعه وجود دارد و نیروهای  کردنی است به سبب محافظه رانت خرج

 .دهد مخالف را هم زیر تأثیر خود قرار می

های  گسل. توان تا حدی تفاهم داشت های مختلف می نسبت به نبود تفاهم به سبب بیوگرافی

کننده  ها توجیه سلاما این گ. ایران واقعیتی انکارناپذیر است  ای عمیق در جامعه نامه  زندگی

آور از این نظر که کسی چون  آور است، شوک مقاله اکبر گنجی شوک. تحریف تاریخ نیستند

بالفاصله پس از استقرار بر مسند قدرت با دیگر نیروها چه   داند که جریان خمینی او نیز نمی
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ویی تاریخ همین مقاله بایستی نهیبی به نیروهای غیرحکومتی باشد برای اینکه در بازگ. کرد

 .ها را تحریف کنند های مستقیم و غیرمستقیم حکومتی واقعیت کوتاهی نکنند و مگذارند رانت

 :ای که رژیم به سرکوب آنها کمر بربست، اینها بودند نیروهای عمده

هم سانترالیسمی . نیروهای خواهان خودمختاری در مناطقی با اکثریت جمعیت سنی –

ساز سرکوب این نیروها  گیری حکومت جدید، زمینه یها بود و هم شیع که میراث پهلوی

. ها نداشت و همچنان ندارد رژیم تازه هیچ تفاهمی نسبت به مسائل اقوام و اقلیت. بود

رژیم . هایشان را پیش ببرند ها حق داشتند که خواسته ها و بلوچ ها و عرب کردها و ترکمن

 .اما در سرکوب آنها کامال نابحق بود

هر چه از . ها بود ار اصلی مبارزه با دیکتاتوری شاه بر دوش چپب. نیروهای چپ  –

فرهنگ روشنگری و تفکر انتقادی در کشور وجود دارد، در درجه نخست محصول کار 

 .رژیم تازه هیچ حقی برای وجود و حضور برای آنان قایل نشد. آنهاست

. با شاه بود ای محور نیروهای مذهبی در مبارزه این نیرو برای دوره. مجاهدین خلق –

آنان حق داشتند از قدرت سهم بخواهند و در تالش باشند سازمان خود را گسترش 

با توجه به تعصبی که داشتند، تعصبی از جنس -انتگره نشدن مجاهدین در قدرت . دهند

اگر . کرد سازی می پیشاپیش تقابل آنان با رژیم را زمینه -گرایان تعصب خود خمینی

شدند و محتمالً به نوعی  یافتند، به فرقه تبدیل نمی علنی را می مجاهدین امکان فعالیت

در به تباهی کشیدن . گرویدند مداری رژیم، نمی مداری، که همسنخ است با والیت والیت

 .سازمان مجاهدین، هم رهبری آن سهم داشته است و هم رژیم

رع قرار دادن آنان تفکری سکوالر داشتند و ضمن احترام به مذهب، با ف. گرایان  ملی –

برداری  خمینی از بخشی از آنان بهره. ایرانیت در برابر اسالمیت خمینی مخالف بودند

 .شان پرداخت کرد و سپس به سرکوب

اینان تفسیر دیگری از اسالم داشتند، تفسیری متفاوت . نیروهای مذهبی دگراندیش –

 .شدندآنان نیز به شدت سرکوب . با تفسیر حوزوی یا تفسیر به شیوه خمینی

های زنان، دانشجویان،  مجزا از این نیروها یا مرتبط با آنها انبوهی از تشکل –

آنها وجود داشتند که   آموزان، کارگران، دهقانان، هنرمندان و نویسندگان و همانند دانش
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 .همه قلع و قمع شدند

عی چه اکبر گنجی به جای آنکه بببیند در آغاز استقرار رژیم تازه نیروهای سیاسی و اجتما

ای برای همگرایی پیش برده است یا واگرایی و  اند و آیا قدرت مستقر برنامه ترکیبی داشته

کند و ضمن ابراز تأسف از سرکوب مخالفان، سرکوب  تقابل، به چند حادثه اشاره می

 .داند شدنشان را نتیجه کار خودشان می

 ارزیابی از مخالفان

شدند، همه در این امر مشترک بودند که والیت مخالفان عمده رژیم، که در باال برشمرده 

برخی با والیت خمینی مشکل داشتند، برخی با والیت مذهبی به طور . تافتند خمینی را برنمی

ای را که از جامعه و  خواهی آنها به درجاتی ترقی. مداری کلی و برخی با هر نوع والیت

که اکبر گنجی به مضمون آن تاخته  ای من در سخنرانی. نمودند آید، برمی فرهنگ ایران برمی

آنان دگراندیش بودند، در درجه اول چون والیت فقیه : ام است، هویت مخالفان را ارج نهاده

 .ستیزی است مدار، والیت تافتند؛ اصل اول دگراندیشی در یک نظام والیت را بر نمی

ر تا توانسته به رژیم نمایی کرده است، و در براب اکبر گنجی در بیان هویت مخالفان فقط سیاه

امتیاز داده و آن را موجودی تلقی کرده که در تنگنا قرار داشته و بدون اراده و آگاهی و فقط 

 .به صورت واکنشی به میزانی محدود خشونت ورزیده است

اند  طلب حکومت که به تدریج پس از مرگ خمینی سربرآوردند، عادت کرده منتقدان اصالح

آنگاه که پشت کرسی خطابه قرار گرفتند، پنداشتند سخن . کنندکه در زمین خالی بازی 

این بینش و انصاف را نداشتند که ببینند صدایشان اگر شنیده . گفتن با آنان آغاز شده است

نسلی . شود، در درجه نخست به این دلیل است که صداهای دیگر در گلو خفه شده است می

کثیری بیکاری   شکستند، به عده در زندان درهم ای را ای را کشتند، عده عده. قلع و قمع شد

آنگاه فرزندان . سروسامانی تحمیل کردند و جمع بزرگی را از کشور فراری دادند و فقر و بی

جای خوشحالی است که به . امام آمدند و برخی از آنان باسواد و نویسنده و روشنفکر شدند

د تحسین و تشویق شوند، اما خوب است به این خاطر بای. انتقاد از ولی نعمت خود پرداختند

 .هایی در خون دارد اند، پایه ای که بر آن نشسته در نظر گیرند کرسی

شد و بسا چیزها را سریعتر  تر می استعداد آنان شکفته. برخی از فرزندان امام بااستعداد بودند

در  ارج دگراندیشان تنها. آموختند اگر دگراندیشان سرکوب نشده بودند و بهتر می
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آنان . تبیین مثبتی از جایگاه فرهنگی و اجتماعی آنان الزم است. شان نبود ستیزی والیت

. بااستعدادترین  نیروها برای درک سکوالر از جهان و پذیرش دیدگاه دموکراتیک بودند

  آنان در روزگار خود میراثدار اصلی تجدد، تفکر انتقادی و پذیراتر از همه نسبت به ایده

های آگاه و پیگیر امروزین عمدتا برآمده از میان  دموکرات. جنس بودندبرابری دو 

 .خواهی را زنده نگه داشتند دگراندیشانی هستند که با وجود سرکوب شدید، ترقی

 ارزیابی از رژیم

این البته عنوانی مالیم . است« غیردموکراتیک»گوید که جمهوری اسالمی  اکبر گنجی می

های رژیم هم  گری اینکه گنجی در مقاالتی به سرکوب است و ضمن توجه منصفانه به

، چندان «غیر دموکراتیک»در صفت « غیر»رسد که از دید او  پرداخته است به نظر می

ی  جالب اینجاست که در مقاله اخیر، آنجایی که پای مخالفان در دهه. غلیظی نیست« غیرِ»

شود؛  بودنش مطرح نمی« وکراتیکغیر دم»اول پس از انقالب در میان است، رژیم به اعتبار 

او موجودی است که هرچه کرده واکنش بوده است، واکنش در برابر کنش دشمنانه 

طلبی، رژیم را از زمانی قابل انتقاد  مشهور است که منتقدان دارای تبار اصالح. مخالفان

 .اکبر گنجی هم از این قاعده مستثنی نیست. دانند که با آنان درافتاد می

هایش  دلیل. کند به جمهوری اسالمی انتقاد می« رژیم کشتار»جی از اطالق عنوان اکبر گن

آنانی که در دهه نخست کشته شدند، تقصیر خودشان بود؛ پس از آن هم : اینها هستند

هم خونریزتر، پس   اسالمی  هایی وجود دارند، از جمهوری کسان زیادی کشته نشدند؛ رژیم

 .شایست استاطالق چنین عنوانی به رژیم نا

. شناسی نیست های سیاسی در سیاست بندی نظام یک مفهوم نظری در دسته« رژیم کشتار»

عنوانی است توصیفی و خطابی که معیار درستی کاربست آن بجا بودن یا نابجا بودن آن 

. توان بدان انتقاد کرد که اینجا یا آنجا کاربستش غلوآمیز است است و از این نظر می

نرانی مورد انتقاد اکبر گنجی، یک کارکرد منطبق با هویت رژیم خوانده شده در سخ« کشتار»

های  دلیل. مباالتی در کارخانه نظام نبوده و نیست است، کارکردی که سانحه و اتفاق و بی

 :به جمهوری اسالمی اینهایند« رژیم کشتار»من بر اطالق عنوان 

ای  سازد، ایدئولوژی اسالمی را میای که دستگاه نظری حکومت  االهیات سیاسی. ۰ 

غیر خودی به تفکیک -دهی  تفکیک خودی  مبنای آن انطباق. آور است مرگ 
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کافر است و کافر، از آن دید االهیاتی، شیطانی است و باید به درک واصل  -مؤمن 

ای  چیزی که در دوره خامنه)کشد  کند و کم آدم می اگر رژیم رعایت می. شود 

به اقتضای شرایط و رعایت مصلحت ( کند و گنجی آن را برجسته میافتد  اتفاق می 

 .است 

ای نیست که در جریان تکاملی  اقتصاد سیاسی رژیم مبتنی بر تفکیک طبقاتی. ۲ 

خواری  فرادستان با رانت. داری رخ داده باشد طبیعی در چارچوب ایرانی سرمایه 

داری  سرمایه. ی بند استامنیت-بند ناف آنها به بخش نظامی. اند فرادست شده 

 .مافیایی است-داری نظامی جمهوری اسالمی سرمایه 

کادرهای رژیم، . منطق بوروکراسی نظام، نه عقالنیت، بلکه غریزه قدرت است. ۶ 

 .اند کار و یک فرقه متعصب قَسمان یک باند تبه هم 

، به وجود برخی ماند اخیرش که متأسفانه به دفاعیه دستگاه قدرت می  اکبر گنجی در نوشته

خواهد بقبوالند که  ها، و با این کار می کند، مثالً نشر برخی کتاب ها در ایران اشاره می آزادی

گردد که در آن  ای از سیاست برمی این تالش او به ادراک ساده. رژیم آنقدرها هم بد نیست

بودن « انیسلط»گنجی در مقاالتی از نظریه . شود همه چیز منوط به لطف و قهر سلطان می

اش همواره در خطر آن است که  نگری این دیدگاه به دلیل ساده. رژیم پشتیبانی کرده است

مقاومت جامعه و اقتضای قدرت و شرایط اعمال آن را هم به حساب لطف سلطان بگذارد و 

 .سر انجام در برابر الطاف عالیه وارود

 دعوت به خشونت؟

ماشین کشتار »رژیم سیاسی صرفاً و ذاتاً به وقتی در سطح نظری “: گوید اکبر گنجی می

. ”گردد شود، سرنگونی خشونت بار آن به تنها راه نجات تبدیل می تبدیل می« دگراندیشان

ای است که بایستی  دستگاه، پدیده. اول اینکه تحلیل از رژیم تابع راه رهایی از آن نیست

های  ی هم طبعاً باید همه پیچیدگیبررس. بررسی شود، مستقل از اینکه ما باید با آن چه کنیم

آور نیست، و کال  دیگر اینکه نقد خشونت، خود لزوما خشونت. رژیم و جامعه را در نظر گیرد

در نظر . آرزوی ساقط شدن یک حکومت تبهکار، به معنای دعوت به قیام مسلحانه نیست

کند، آن را  یل میشان را تحم گیرید که تنها و تنها این موضوع که رژیم به مردم نوع پوشش

« سرنگونی»خواست . کند، حتّا اگر در جریان این تحمیل کسی را نشد شایسته سرنگونی می
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رژیم جمهوری اسالمی به دلیل پایمال کردن حقوق بشر، به دلیل . را نباید ترسناک جلوه داد

و  آفرینی در منطقه محیطی ما و به دلیل تنش هدر دادن منابع انسانی و اقتصادی و زیست

طلبی را برداشت  توان خشونت از نفس این داوری نمی. در جهان شایسته ساقط شدن است

 .کرد

زیستن در زیر استبداد اما با امنیتی در سایه سرکوب، بر . جنگ داخلی، شر مطلق است

یا آنی در کار نیست -ولی ما در برابر انتخاب قرار نداریم، یا این . جنگ داخلی ترجیح دارد

 .م به سهم خود چنان کنیم که در کار نباشدتوانی و می

در میان روشنفکران و فعاالن سیاسی . های مختلفی ساقط شود توان به شکل یک رژیم می

های مختلف گذار به دموکراسی انجام شده و هنوز هم  ایرانی کار نظری اندکی در مورد شکل

اساس پنداشت تقابل کامل ای بر  کند، تئوری ها سنگینی می یک تئوری ساده انقالب بر ذهن

این تئوری زمانی برانگیزانده . آورد دولت و ملت که سرانجام خیزش ملت را به دنبال می

« انقالب»ای که  شود، آن هم با توجه به بار منفی بود، اکنون از آن استفاده بازدارنده می

. خارجی بر آن یافته، با نظر به تجربه خود ایرانیان و افزودن ترس از جنگ داخلی و دخالت

های ملی است که  تئوری رایج در میان ما برداشتی ساده از ایده انقالب در مدل انقالب

ها در مدتی که از انقالب کبیر  ساقط شدن رژیم. سرنمون آن انقالب کبیر فرانسه است

توانیم این مدل را  گذرد، کمتر بر اساس این مدل بوده است، چنان کمتر که می فرانسه می

های متنوعی از  به ویژه وقایع دوران اخیر در جهان چنان شکل. استثنا بدانیم تا قاعدهبیان 

 .کند مان می نیاز از مدل ساده سنتی گذارد که ما را بی در برابر چشمان می« اسقاط»

در مدل ساده سنتی، دولت بنابر اصطالحاتی بسیار رایج در میان نیروهای سیاسی چپ در 

اگر خلقی است پس باید پشتیبانی شود، اگر . «ضد خلقی»است، یا « خلقی»اوایل انقالب یا 

ای گسترده میان دولت و ملت  در ایران پس از انقالب همپوشانی. نه، باید برافکنده شود

وجود دارد و به این خاطر تعیین تکلیف در مورد خلقی دانستن یا ضد خلقی دانستن تا کنون 

جمهوری اسالمی بسیاری . ن برای رژیم بوده استای برای جلب پشتیبا طاس لغزنده

چیزهای ناپسندیده در میان مردم را در خود جمع کرده است؛ با مردم به لحاظ ارزشی، 

اما این حد از . بستان دارد؛ پوپولیسم خصلت پایدار آن بوده است -فرهنگی و پرسنلی بده

اعتنا بود به حال و روز مردم،  یباید بسیار ب. کند بودن آن را شایسته برای بقا نمی« خلقی»

را شایسته بقا « خلقی»های حق و آزادی، تا این رژیم  هایی که رژیم به کشور زده و ایده لطمه
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 .دانست

. کند خواهان برای ساقط کردن رژیم سخت می بودن طبعاً کار را بر خلق و آزادی« خلقی»

های  انکه در مورد رژیماین حکم در مورد رژیم جمهوری اسالمی کامال صادق است، چن

از میان اینها مورد پینوشه جالب است از نظر . فرانکو، پینوشه و طالبان هم صادق بوده است

شد، ولی به هر « خلقی»نبود، اما « خلقی»طبقه متوسطی که پروراند برای حمایت از خودش؛ 

 .حال سرانجام اسقاط شد

. کوشد ت و در تقویت آن میخود حساس اس« خلقی»جمهوری اسالمی به شدت به خصلت 

بحران . رفت ۰۶۹۹شود که به سوی بحران مشروعیت نرود چنانکه در سال  این باعث نمی

ای کیفی به عنوان سرانجام  ای از رخدادها شکل دهد که نقطه تواند به مجموعه مشروعیت می

گر است که دیگر گیرد، نبردی سنگر به سن نبردی که از ابتدا تا انتها درمی. پایان رژیم: بیابد

. توان انتظار داشت زمانی به صورت رویاروییِ خلقِ خالص با ضدِ خلقِ خالص درآید نمی

تر از آن است که طبق الگویی ساده  تر از آن است و مسائل آن انبوه جامعه ایران پیچیده

خلق و )ها به دو صف  بندی پیش رود، الگویی نظیر الگوی سنتی انقالب که تقلیل صف

 .است( ماندن یا رفتن رژیم)و انبوه مسائل به یک مسئله ( ملت و دولت/ضدخلق

رژیم . ای از نبردهای سنگر به سنگر، هم پیشروی وجود دارد، هم پسروی در جریان مجموعه

هایی  توانایی دلربایی دارد و مهمتر از هر چیز پایی دارد که آن را سفت کرده است در الیه

هایی از قشر  طلبی و دورویی و ادبار الیه و پایی دیگر در فرصت کاری ایرانی استوار از محافظه

طلبان امتیازاتی  هرگاه اصالح. کنند زنند، اما همزمان به رژیم خدمت می متوسط که غُر می

کاری و آن دورویی و  خیزد نقش آن محافظه توان در شور و شعفی که برمی گیرند، می می

های تنفس در  به معنای آن نیست که نباید از فرصت این سخن البته. ادبار را به خوبی دید

طلبانه اندیشید و به  توان استفاده کرد و حتّا به اصالحاتِ غیراصالح می. زندان استفاده کرد

ها در دوره اخیر به دقت توجه داشت که در بسیاری از موارد  این تجربه از تحول حکومت

. یستی به نظام حاکم آغاز شده استکننده با تحمیل یک رفرم غیررفرم بحرانِ تعیین

مشخصه چنین رفرمی پذیرفته شدن آن از طرف بخشی از نظام است، اما کارکرد آن چنان 

پذیر برای آن  زند و پیامدهایی دارد که از چارچوبی کنترل است که نظم مستقر را به هم می

یروی متشکل ای که پشت این اصالح ساختارشکن قراردارد، ن نیروی اصلی. شود خارج می

 .ای است مند توده اراده
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 سخن پایانی

جزء مهم مقاومتی است که « چنین نبوده است». تاریخ یک عرصه مهم ساختارشکنی است

. ایستد های معاصر می در برابر تالش برای دادن ساختار و محتوایی دروغین به حافظه نسل

شود، بر حرکت امروز و  خوانده می« گذشته معاصر»هیچ بخش از تاریخ، همچون بخشی که 

نبردها بر سر حافظه تاریخی، در درجه اول نبرد بر سر گذشته . فردای ما تأثیرگذار نیست

رژیم تالش عظیمی را پیش برده است برای پاک کردن حافظه مردم و پر . معاصر است

و  های تلویزیونی همه سانسور، فشارهای بازجویان، اعتراف. آمیز کردن آن با محتوایی تحریف

 .اند همه جزئی از این تالش بوده

دهد که رژیم تا چه حد در تحریف رخدادهای پس از انقالب  نوشته اکبر گنجی نشان می

رود که بداند، گرفتار جبرِ گسلِ  بینانه انتظار می کسی چون او هم که خوش. موفق بوده است

توان فرضیاتی در  یچه چیزی این گسل را این گونه ژرف کرده است؟ م. ای است نامه زندگی

طلبان، و کال  این باره مطرح کرد، مثالً با تأکید بر نفوذ فکری رژیم از جمله از طریق اصالح

بینند و بنابر الزامی که به نقش  از طریق مجموعه کسانی که آینده خود را مشترک می

 کوشند زمینه مشترک گردد، می کننده وجه زمانی آینده در ترسیم گذشته برمی تعیین

 .گذشته را حفظ کنند

هر چه باشد، وجود گسست در حافظه تاریخی معاصر ما واقعیتی است که بایستی برای 

وگو خوب است،  بحث و گفت. پیشبرد یک مبارزه متحدانه برای آزادی در نظر گرفته شود

. شوند وگو پر نمی ای صرفا با گفت نامه های زندگی دهد که گسل اما واقعیت تاریخی نشان می

های  تجربه: های وجودی حل شود سئله ابعادی وجودی نیز دارد که شاید با تجربهم

 .کند ای که معموال یک جنبش تازه زمینه آنها را فراهم می وجودی

های مختلفی رواج دارند یا  اکنون تاریخ! ما در ایران تاریخ مشترکی نداریم: مسئله این است

ها این توافق عمومی را داشته باشند که  ین تاریخشاید چند تایی از ا. اند گیری در حال شکل

منظور اموری واقع است چون کشتار که انکارشان ما را . های سخت را انکار نکنند« فَکت»

اما بعید است که این توافق همگانی . کند به مرز همدلی و همدستی با قاتالن نزدیک می

ها  صر ما، عصر تضمین بقای روایتع. پذیرد شود، اما خاموشی نمی رونق می روایتی کم. شود

اینکه تاریخ مشترکی وجود . برند، هم قاتالن، هم مقتوالن است؛ و از این تضمین همه سود می

در آنجا دو تاریخ کالن وجود . اسپانیا را در نظر گیرید. ندارد، به خودی خود فاجعه نیست
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ها به بقای  تاریخ فرانکیست ها مثل تاریخ خمینیست. دارد، تاریخ مخالفان و موافقان فرانکو

نکته مهم این . خود ادامه خواهد داد، حتّا زمانی که قدرت از دست این جماعت خارج شود

ها آن روایتی مغلوب نشود که تداوم آن شرط  است که در فضای رقابت و ستیز روایت

 .خواهانه و دگراندیشانه است اصلی پیوستگی مبارزه آزادی
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*عالمتسوالیابدونعالمتسوال؟با«رژیمکشتار»
 

 [یبحثدرتهرانگزارشازیکجلسه]

 

 سیاوشآگاهی

 ۲۹۳۱آبان۱۲

 

ی بحث میان محمدرضا نیکفر و اکبر  وگو درباره پنج فعال سیاسی چپ در تهران به گفت

خطوط اصلی بحث در . از انقالب پرداختند گنجی در مورد ماهیت کشتارهای دهه اول پس

 .اینجا گزارش شده است

و جوابیه آقای اکبر گنجی با « حقیقت و مرگ»انتشار مقاله آقای محمدرضا نیکفر با عنوان 

به این مقاله سبب شده است یک زخم کهنه در « رژیم کشتار؟: جمهوری اسالمی»عنوان 

تبدیل به  ۰۱ار زندانیان سیاسی در دهه تاریخ معاصر ایران سر باز کند و موضوع کشت

توان  به طور قطع نمی. بعضی محافل سیاسی نیروهای اپوزیسیون ایران گردد  موضوع بحث

                                                 
*

 .منتشر شده است گویاتر در وبسایت  این متن پیش 
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در فرصتی کوتاه به این مسئله پرداخت که روایت آقایان نیکفر یا گنجی کدام یک درست یا 

ده است به نظرات تر است؛ به همین خاطر در این گزارش تنها سعی ش به واقعیت نزدیک

و دو روایت  ۰۱فعاالن سیاسی نسل جوان درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه 

 .متضاد ارائه شده اشاره گردد

  گرا در ایران به دالیل مختلف از داشتن تریبون و رسانه از آنجا که فعاالن سیاسی چپ

های مارکسیستی، به  دیشهمحروم هستند، با دعوت از پنج فعال سیاسی شهره به داشتن ان

این پنج . های آقایان نیکفر و گنجی پرداخته شده است بررسی نظرات مطرح شده در مقاله

سال سن دارند و همگی آنها تجربه بازداشت توسط حکومت  ۶۱فعال مارکسیست زیر 

های امنیتی موضوع مورد بحث، هویت این افراد  بنا بر حساسیت. جمهوری اسالمی را دارند

 .یز گزارشگر پنهان نگاه داشته شده استو ن

 کند؟ گنجی و نیکفر از چه چیزی دفاع می

من »: کند یکی از حاضران در جلسه با اخذ اجازه از سایرین بحث را اینگونه آغاز می

یکی از موضوعات مهم تاریخی در جهان مسئله جنگ . خواهم یک مقایسه انجام بدهم می

،  اند و تا کنون کتاب   ن به نوعی درگیر این جنگ بودههمه کشورهای جها. جهانی دوم است

آیا همانقدر که به . های فراوانی درباره آن منتشر شده است فیلم، مستند، مقاله و سخنرانی

شود؟ در حالت کلی جواب  شود به هیتلر نیز پرداخته شده و می استالین پرداخته شده و می

ها ارائه شده است، ولی محور اصلی آنها  ر و نازیالبته مطالب زیادی درباره هیتل. منفی است

اید که از استالین به عنوان ناجی  تا کنون جائی دیده یا شنیده. مسئله کشتار یهودیان است

میلیون نفر را کشته است و بنابراین  ۲۱گویند استالین  فقط می! اروپا نام برده شود؟ نه

های غربی هم در خدمت این دیدگاه  قدرت رسانه. کمونیسم یک چیز بد و اهریمنی است

کند که ارتش آمریکا در ویتنام، عراق، افغانستان و غیره  است و کسی از این صحبت نمی

در زمان جنگ ثبت [ کشته]در عراق آمار یک و نیم میلیون نفر . چند نفر را کشته است

 .«...شده است

کنید موضوع  میمسائلی که مطرح . کنم های شما را قطع می ببخشید که صحبت -

 .لطفا در چهارچوب موضوع بحث صحبت کنید. گفتگوی ما نیست

نیز  ۰۱در مورد کشتارهای دهه . دهم اگر اجازه بدهید ربط آنرا برای شما توضیح می -
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کشتارها و یا اینکه جمهوری اسالمی رژیم کشتار : مسئله اصلی کدام است. همینطور است

ام که در خدمت ایدئولوژی مسلط جهانی  قاد داشتههست یا خیر؟ من همیشه به نیکفر انت

. است و سعی دارد یک مارکسیسم خوب را در مقابل یک مارکسیسم بد، علم کند

برای خودم عجیب است . داری ندارد مارکسیسمی که هیچ خطری برای سیستم سرمایه

هسته  های نیکفر به نظر من پاراگراف اول حرف. عقیده هستم که در اینجا با نیکفر هم

 ...اگر متن پاراگراف اول را بخوانید. اصلی است

شدگان، از آن روز اول گرفته تا روزهای خونین کهریزک و پس از آن، همه با احتیاط  کشته»

نظام، نظام کشتار . اند، احتیاط نظام برای آنکه هیچ دگراندیشی ابراز وجود نکند کشته شده

مخالفت خود را در حدی فراتر از . ستاست؛ کشتار عارضه آن نیست، نقص فنی آن نی

 .«ستیزهای جناحی دستگاه ابراز کنید، تا منطق آن را بشناسید

نیکفر اینجا از فلسفه و زبان پیچیده فاصله گرفته و سر راست . همین پاراگراف. بله -

کند  گوید اگر شک دارید، از حدی که خود حکومت تعیین می می. حرفش را زده است

گویی و پیچاندن  گنجی با طوالنی. منطق اصلی این حکومت را تجربه کنید جلوتر بروید تا

 .را تعریف کند« رژیم کشتار»خواهد   موضوع از نیکفر می

خواهد از مرجع معتبری فکت بیاورد که اگر رژیم چند نفر را بکشد مصداق  او از نیکفر می

کشند، نباید بگوئیم  وسفند میشود؟ مثل اینکه بگوئیم به کسانی که گاو و گ می« رژیم کشتار»

راس دام را بکشد سالخ است؛ که در نتیجه  ۷۱سالخ؛ اول باید بگوئیم اگر یک نفر به فرض 

کارکرد پوزیتیویسم در مسائل اجتماعی و ! راس را کشته باشد سالخ نیست ۹۸کسی که 

ار فرار از ها پوزیتیویسم ابزار حل مسئله نیست، ابز در این عرصه. سیاسی بسیار سطحی است

پذیری این  کند؟ ابطال کند یا نمی جمهوری اسالمی در این انتخابات تقلب می. مسئله است

نژاد  کند و وقتی احمدی رژیم یک دوره تقلب می. تواند ثابت کند ادعا را چه کسی می

کنند  شود، دوره بعد تقلب نمی ها غیر قابل تحمل می ای بسازد و تحریم تواند بمب هسته نمی

در دوره بعد نیز مشخص نیست رژیم چه . ها سبک شود آید تا تحریم وحانی روی کار میو ر

 .ها است ترین گزاره معنا سیاست گاهی تحقق بی. کند می

 ...شود شما دوباره دارید از بحث خارج می -

به نظر من مهمترین . کنم هایم را تمام می کنم و حرف یک مسئله دیگر را مطرح می -
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گوید  نیکفر می. کنند ه مشخص کنیم گنجی و نیکفر از چه چیزی دفاع میچیز آن است ک

های مختلف آنان را حذف  کند و با روش این رژیم مخالف جدی خود را تحمل نمی

کند این رژیم، رژیم کشتار  کند و ادعا می گنجی از جمهوری اسالمی دفاع می. کند می

اند، در نتیجه   اب چاپ کردهنیست و چون دیهیمی و نراقی در جمهوری اسالمی کت

خوب بودن یا بد بودن، : حرف آخر من این است. جمهوری اسالمی خیلی هم بد نیست

بستگی به این دارد چه کسی، با چه منافع فردی و . ها و غیره همه نسبی هستند قضاوت

اول باید منافع فردی و ایدئولوژیک نیکفر و گنجی را نگاه . طبقاتی به موضوع نگاه کند

های عطاءاهلل مهاجرانی  توان به حرف های گنجی هم می برای شفاف شدن صحبت. کنیم

یکی . ای از خمینی بهتر است تالش دارند این تز را جلو ببرند که خامنه. دقت کرد

ای او را در  خواهد با تعریف و تمجید از خامنه خواهد به ایران باز گردد و دیگری می می

خیال خام است؛ چون آنها نظام موجود را در قالب  این. موضع دلخواهش بیندازد

ای روی چه ابزار سیادت  کنند خامنه کنند و درک نمی های نوسلطانی تفسیر می بحث

 .طبقاتی نشسته است و بحث بر سر تصمیم یک شخص نیست

 اصالح یا انقالب؟

آن است  ها اشتباه بزرگ و مرسوم این نوع بحث»: گوید یکی دیگر از حاضرین در جلسه می

شوند و این ناخودآگاه تبدیل به جدال اصلی  طلبی و انقالبی بودن از هم تفکیک می که اصالح

ی اصلیِ او که در کلیت نوشته موج  بر عکسِ ظاهر علمی مقاله گنجی، دغدغه. شود می

طلبی در مقابل جمهوری اسالمی  زند، آن است که نتیجه ادعای نیکفر این است که اصالح می

بنابراین گنجی آسمان و ریسمان را به هم بافته که ثابت کند نیکفر ویروس . دهد یجواب نم

طلبی خوب است و انقالب خشونت  خالصه اینکه اصالح. رادیکالیسم را منتشر کرده است

 .«است، اخ و بد است

 .است بپردازید ۰۵لطفا به اصل موضوع که کشتارهای سال  -

 .هستیدشما انگار وکیل مدافع آقای گنجی  -

 .فقط تالش دارم بحث در مسیر صحیح جلو برود. به هیچ وجه -

کنید درستِ هر چیزی  مشکل من با طرز تفکر شما و آقای گنجی این است که فکر می -

ایِ ما، تاریخ را از  ۶کنید و به قول یکی از رفقای خطِ  آن چیزی است که شما فکر می
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گنجی موضوع بحث را به یک برش . کیند جائی که خودتان دوست دارید شروع می

. کوچک از یک روایت خطی تقلیل داده و از حمله به پاسگاه مهاباد شروع کرده است

نیکفر حداقل با یک جمله ادبی خودش را از شمول این نقص بیرون کشیده است و با دو 

ی کند که تاریخ این کشتارها با رو ، اشاره تاریخی می«شوند شدند و می سرکوب می»فعلِ 

بماند که خود نیکفر هم با گفتار ادبی، . کار آمدن جمهوری اسالمی شروع نشده است

 .ها درگیر نشود طلب موضوع را پیچانده تا با سلطنت

 ها دارد؟ چه ارتباطی به سلطنت طلب ۰۵کشتارهای  -

مگر سال . ۰۵های سال  اند به اعدام کشتارهای دهه شصت را خالصه کرده. ربط دارد -

فقط . شود رقمی محسوب نمی ۰۱های دهه  اعدام کردند؟ در مقابل کل اعدامچقدر  ۰۵

هم رضا شاه و هم ! تر برگشت؛ به دیکتاتوری شاه به نظرم باید به عقب. نیست ۰۱دهه 

اینطوری . ها به ارث برد ها و آمریکائی پسرش که قدرت را با تایید و حمایت انگلیسی

توان بررسی کرد، ولی به  را نمی ۰۱ی دهه من معتقدم کشتارها. شود موضوع باز می

افتد؟ این کشتارها در هر  چرا اکنون این اتفاقات نمی. های خارجی توجه نکرد نقش قدرت

های  حتی بحرین که یکی از پمپ بنزین. آید کشوری باشد سر و صدای دنیا در می

دار  با ادامه زند، آمریکا است، وقتی با حمایت آمریکا و سکوت اروپا دست به کشتار می

شود و موج تبلیغاتی علیه آمریکا،  شدن حرکت اعتراضی سر و صدای قضیه بلند می

 .شود عربستان و بحرین شروع می

اند، چرا در زمان حال این  نقش داشته ۰۵های خارجی در کشتارهای  اگر قدرت -

در حرکات و کشتارها در جمهوری اسالمی کمتر شده است و دیگر از جمهوری اسالمی 

 کنند؟ این زمینه حمایت نمی

ها و افکار عمومی بیشتر شده یا بورژوازیِ هارِ  جواب سطحی این است که قدرت رسانه -

آن زمان از تک و تا افتاده، اما جواب من این است که کشتارها کمتر شده چون 

جمهوری اسالمی قبالً همه مخالفان جدی خود را کشته است و مشکل حادی با 

دانند باید چکار  ن ندارند؛ چون اصالح طلبان آلترناتیو ندارند و خودشان نمیطلبا اصالح

خود درست  حرفشان این است که در انتخابات شرکت کنید، همه چیز خودبه. کنند

طلبان  گی اصالح برنامه نژاد بعد از دوران خاتمی نشان داد بی شود؛ ولی آمدن احمدی می

 .یسم استساز رشد فاش در خدمت حکومت و زمینه
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 .بندی کنید تا نوبت به صحبت بقیه دوستان هم برسد اگر ممکن است جمع -

های مارکسیست به عنوان  گروه. در ادامه کشتارهای زمان شاه بود ۰۱کشتارهای دهه  -

ای مبارزاتی و دارای آلترناتیو سرکوب شدند تا حکومت آینده ایران  های حرفه سازمان

ها با حمایت انگلیس و آمریکا روی کار  مذهبی. نشودبعد از شاه به شوروی نزدیک 

مثل بهبهانی، -ها کنترل روحانیون از طریق پول  کرد به دلیل سال انگلیس فکر می. آمدند

استراژی . ها کنترل کند ها را بعد از سرکوب مارکسیست تواند مذهبی می -کاشانی و بقیه

ین اسالم سیاسی و حکومت آمریکا که رقابت با شوروی به هر طریق ممکن بود، ب

های امثال آقای  برعکسِ صحبت. سوسیالیستی در ایران، اسالم سیاسی را انتخاب کرد

کند، مطمئن  گنجی که فضای جنگ سرد تمام نشده است و دیگر آمریکا این کارها را نمی

های داخل بیاید، آمریکا برای حمایت از  باشید اگر جمهوری اسالمی دوباره سراغ چپ

وزارت اطالعات دولت . کند ای هیچ اعتراضی نمی روحانی و حفظ مذاکرات هستهدولت 

ها دارند خودشان را  بچه. روحانی برای چند نفر از نیروهای ما خط و نشان کشیده است

ها  دانیم اگر بازداشت کنند و می برای ضربه تیم امنیتی دار و دسته هاشمی آماده می

یکی مثل گنجی در . کنند ها از ما حمایت نمی ها و رسانه  شروع شود، حقوق بشری

طلب هستیم و اصالح طلبان  گوید ما تروریست و خشونت یا صدای آمریکا می. سی.بی.بی

وقتی تاریخِ این کشتار بزرگ با وقاحت و . کنند ها را تکرار می داخل ایران هم این حرف

ایش دلگرمی پیدا ه شود، جمهوری اسالمی برای استمرارِ برخورد دروغگوئی جعل می

نویسد و از  کند؛ چون خیالش راحت است اپوزیسیون راست از آمریکا مقاله می می

 .«کند جمهوری اسالمی دفاع می

 .آید شود از جایگاه سیاسی و اجتماعی افراد بیرون می مواضعی که گرفته می -

هایم  حبتاگر اجازه بدهید من در ص»: گوید یکی دیگر از فعاالن مارکسیست ایران می -

اشاره شد به مسئله پایگاه طبقاتی و به این سوال . های دو رفیق دیگر را دنبال کنم حرف

 .کنند پردازم که طرفین بحث از چه چیزی دفاع می می

ایم و از  تفاوت دو دیدگاه و مواضع ناشی از آن در این است که ما پنج نفر اینجا نشسته

یکی دیگر از تبعات . کنیم هویت خودمان را مخفی می ترس اینکه مبادا دوباره سراغ ما بیایند

پرسش مهمی که شما که . این ترس آن است که به جای پنج نفر، ده نفر یا بیشتر نیستیم

پرسیدید این است که ما پنج نفر و دیگر  در اینجا نقش خبرنگار را بازی می کنید، باید می
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اند و به صورت مستقل  ا سکوت کردهمارکسیستی دارند چر  افرادی که به هر روی، دیدگاه

 اند؟  اقدام به نوشتن مقاله نکرده

و  ۰۱جمهوری اسالمی با کشتارهای دهه . ما در برابر مخاطب این گزارش هویت نداریم

های  رسانه. اند هویت کرده های مارکسیستی ما را بی طلبان با تابوسازی از اندیشه اصالح

گرایان و  های راست سایت. دهند یبون نمیفارسی زبان کشورهای خارجی به ما تر

ها دعوت شوند،  اگر به فرض یکی از ما به این رسانه. کنند طلبان ما را سانسور می اصالح

ها را در نظر بگیرند و طوری حرف نزنند که بایکوت  مجبور هستند خوشایند این رسانه

اگر بخواهیم . وت شوندها دع شوند؛ به این امید که شاید یک بار دیگر هم به این رسانه

هایی با دو یا سه هزار نفر مخاطب منتشر  مطلبی بنویسیم، مجبور هستیم آن را در سایت

برای نوشتن چنین مطلبی اگر از نام واقعی خود استفاده کنیم توسط حکومت بازداشت . کنیم

 ...شویم می

 کنید؟ چرا از اسم مستعار استفاده نمی -

. اند  هویت کرده گرایان ما را بی های راست اسالمی و رسانه طور که گفتم، جمهوری همان -

وقتی گنجی . کند زدائی می گونه است که گنجی خیلی راحت از جمهوری اسالمی اتهام این

ای که متعلق و مدافع آن است، همه در  اش و طبقه  ی تاریخی نویسد، سبقه مطلبی می

توانیم هیچ نوع هویتی را پشت  میگیرند؛ ولی در طرف مقابل، ما ن یک ردیف قرار می

خواه که  نگار آزادی ترتیب، یک طرفِ بحث آقای روزنامه ین بد. های خود قرار دهیم گفته

ساکن آمریکا است قرار دارد و در طرف دیگر اسامی مستعاری که مشخص نیست 

گوید یا نیروی جوانی که اگر هویت خود را  های خود می پیرمردی است که از نوستالژی

چسبد؛ چون تنها به جرم بیان عقاید  طلب به او نمی آشکار کند برچسب خشونت

هر کس به این . شود به این ترتیب اوضاع بدتر می. مارکسیستی به زندان افتاده است

طلب، فسیل، انور خواجه  طلب پاسخ بدهد، با عناوینی مانند خشونت  نگار اصال روزنامه

 .شود در کوه، چریک اینترنتی و غیره تخریب میئیست، آنارشیست، متوهم، مخفی شده 

توانیم جواب یک نفر از اپوزیسیون مقیم خارج کشور را بدهیم، این آقا چطور  وقتی ما نمی

تفاوت دیدگاه نیکفر و گنجی، همچنین . توقع دارد ما بتوانیم با جمهوری اسالمی طرف شویم

آن است که وضعیت ما در  ۰۱ه گرایان، بر سر کشتارهای ده تفاوت دیدگاه ما با راست

طلبان حق دارند که تصور  اصالح. گرا متفاوت است مقابل حکومت با وضعیت فعاالن راست
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گویند  آنها با خود می. اند طلب بوده عناصری اهریمنی و خشونت ۰۱شدگان دهه  کنند کشته

بیون است؟ ها و انقال تر از مارکسیست «رحم دل»طلبان  چرا جمهوری اسالمی که با اصالح

 .اند   رحمی حکومت نبوده اند، الیق دل البد آنها که کشته شده

 .های خود را جمع بندی کنید اگر ممکن است حرف -

میزان خشونت حکومت کاهش یافته است و  ۰۱گوید بعد از کشتارهای دهه  گنجی می -

و عادی  اند، طلب بوده خشونت ۰۱گیرد که زندانیان سیاسی دهه  از این حرف نتیجه می

معتقدم خشونت جمهوری اسالمی . است که حکومت با آنان با خشونت رفتار کرده است

ها به دلیل موفقیت نیروی  های بعد کاهش نیافته است، بلکه کاهش خشونت در طول سال

. گرا بوده است مذهبی در سرکوب مخالفان جدی و کنترل کردن اپوزیسیون راست

شوند، تحت نظر هستند و با هر نوع حرکتی  اخراج میها همچنان از دانشگاه  مارکسیست

زند  دست به کشتار ما نمی ۰۱اگر امروز حکومت مانند دهه . شوند بازداشت و زندانی می

های رای فاصله بگیرید و به سمت تشکیالت سیاسی  از صندوق. به یک دلیل است

 .ده استحرکت کنید تا جمهوری اسالمی به شما نشان بدهد با گذشته فرقی نکر

 !ناخودآگاهِ گنجی تحت تاثیر پیشینه اسالمی اوست

یکی از حاضران در جلسه که به دلیل انتشار مطالبی با گرایشات مارکسیستی حبس کشیده 

اول اجازه بدهید من خیلی سریع »: گوید و از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده است، می

شما از دوست من . کنم ا مطرح میهای خودم ر به یک نکته اشاره کنم و بعد صحبت

نوشتم؛ با این  نویسید؟ من به اسم مستعار مطلب می پرسیدید چرا به اسم مستعار مطلب نمی

روی چند . هیچ کس از هویت اصلی من دفاع نکرد. حال مرا پیدا کردند و زندانی شدم

خاطر من به . سایت خبری نوشتند که فالن فعال دانشجوئی طیف چپ بازداشت شده است

های لیبرال از آوردن  سایت. های کارگری و به عنوان یک مارکسیست بازداشت شدم فعالیت

 ۵۹کند چون نیکفر سال  چرا گنجی فکر می! گویند طیف چپ ترسند؛ می اسم مارکسیسم می

کند و در  کتاب چاپ کرده و خشایار دیهیمی همین اکنون دارد کتاب چاپ می ۹۱و 

کند، جمهوری اسالمی نظام کشتار  کالس برگزار می« شپرس»و « رخداد نو»موسسه 

 نیست؟

 .صحبت کنید ۰۱لطفا در چهارچوب موضوع کشتارهای دهه  -
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 ...اش مطرح کرده است اینها مسائلی است که گنجی در مقاله -

خواهیم از نظرات شما درباره موضوع  ما می. هدف ما نقد آقای گنجی نیست -

 .مطلع شویم ۰۱کشتارهای دهه 

. کلمه بنویسید ۰۷۱۱گویند  کلمه، و در روز آنالین می ۰۱۱۱گویند  می. سی. بی. در بی -

گویند چون جوابیه است و دیالوگ شخصی است، مطلب را  های راست می در بقیه سایت

های ما را  خواهید حرف اید و درباره این موضوع می شما لطف کرده. کنیم منتشر نمی

ه مقاله گنجی به ما وقت بدهید حرف بزنیم یا به هر کدام به حداقل به انداز. منتشر کنید

 .اندازه نیکفر وقت بدهید که جداگانه صحبت کنیم

ای خود با آقای  های خود به دنبال مقایسه امکانات رسانه چرا به جای بیان استدالل -

 نیکفر و آقای گنجی هستید؟

کلی  ۰۱متهم کردن شهدای دهه ها برای  لیبرال! طور است که همیشه همین برای این -

ی  گویند راجع به یک شاخه خواهیم حرف بزنیم، به ما می وقت دارند ولی ما وقتی می

ها  گنجی از وقت نامحدود خودش استفاده کرده و با چسباندن حرف. باریک حرف بزنید

ید با به ما فرصت بده. ارتباط به همدیگر یک کارزار تبلیغاتی راه انداخته است و وقایع بی

 .هایش، کلیت ادعایش را زیر سوال ببریم های مختلف حرف نقد قسمت

ها در  عدالتی رسانه دهم کل این بحث و اعتراض شما نسبت به بی من به شما قول می -

حاال اگر ممکن است به . بیان افکار شما را به صورت پُر رنگ در گزارش منعکس کنم

 .سراغ اصل مطلب بروید

اش حرف وحشتناکی زده که به نظرم تاثیر آن بخش  مقاله«ِ پ»گنجی در بند ... -

گنجی در دستگاه جمهوری اسالمی . ناخودآگاهی است که متاثر از هویت اسالمی اوست

با این . کرده است و طبیعی است بخواهد گذشته جمهوری اسالمی را تطهیر کند کار می

 .خواهد گذشته خودش را پاک کند کار می

های رژیم جمهوری اسالمی و هر گروهی که با  که اگر تعداد کشته نی اینیع« پ»منطق بند 

 .شود برابر باشد، هیچ جنایتی اتفاق نیافتاده است این نظام وارد مبارزه می

 .آقای گنجی به کشتارها اعتراض کرده است -
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اینجا باید از . گوید دلیلش خشونت خود زندانیان بوده به ظاهر اعتراض کرده، ولی می -

اید و معتقد به دولت، مالیات، دادگاه و قانون  خواه شده گنجی پرسید شما که اکنون آزادی

تروریست  ۰۱هستید، پس نقش اینها این وسط چیست؟ فرض بگیریم زندانیان دهه 

بودند؛ چون آنها تروریست بودند جمهوری اسالمی حق دارد آنها را بکشد؟ تازه سقف 

ام آمل بیشتر کشتند، بعد جمهوری اسالمی اعدام هم گذاشته است؛ گفته چون در قی

یعنی دولت مدرنِ عصر حاضر هم مانند طوایف بادیه نشین باید خون . کرد تا برابر شود

 .با این منطق، گنجی باید موافق حکم اعدام باشد. را با خون بشویند و برابر کنند

 !کنند برای حمله به مارکسیسم از مسعود رجوی استفاده می

بین حاضران در جلسه فردی حضور دارد که چند سال پیش از دانشگاه اخراج شده است در 

این فعال سیاسی . کند و اکنون از طریق مسافرکشی با موتور سیکلت امرار معاش می

باید با استفاده از اسناد   ۰۱به نظر من برای رسیدن به حقیقت اتفاقات دهه »: گوید می

ایدئولوژی، پیشینه آنها، امکانات فیزیکی و سطح . تفکیک کنیمها را از یکدیگر  موجود گروه

های مارکسیستی و جمهوری  طوری وقتی به تقابل گروه این. آگاهی آنان را بررسی کنیم

طبق تحقیقاتی . ها به نتایج مهمی دست خواهیم یافت رسیم، با مقایسه تفاوت رفتار اسالمی می

از . های یک شکل بوده است ر برابر همه گروهام، رفتار جمهوری اسالمی د که من داشته

 .ای و اکثریتی گرفته تا اقلیتی و پیکاری با زبان اعدام سخن گفته است توده

را  ۰۱خواهند نقش حکومت در ماجرای کشتار زندانیان سیاسی دهه  متاسفانه کسانی که می

ز سازمان مجاهدین های خود را ا کنند و مثال کمرنگ کنند از یک تاکتیک روانی استفاده می

به همین  ۰۱های درگیر در دهه  تاکید من روی شناسایی دقیق گروه. کنند خلق انتخاب می

این حق برای سازمان مجاهدین و نزدیکان مجاهدین اعدام شده محفوظ است تا . دلیل است

های مورد لزوم خودشان را بزنند، ولی آقای گنجی و همفکران ایشان برای حمله به  حرف

از مسعود رجوی و سازمان مجاهدین  ۰۱های دهه  سیسم و کمرنگ کردن اعداممارک

کنند مسئولیت خشونت نظام را هم  آنها تالش می. الفارق است کنند که قیاس مع استفاده می

 .به گردن مجاهدین بیاندازند

بر عکس رفیقی که قبل از من صحبت کردند، من نیاز ندارم تا به اندازه آقای گنجی صحبت 

کل استدالل آقای گنجی با اعتراف خودش زیر سوال . نم تا نادرستی حرفش را نشان بدهمک

ساله را به اتهام همراه داشتن اعالمیه کشته است، اعضای  ۰۹جمهوری اسالمی بچه . است
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اسم نظامی که در مقابل هر . اند را اعدام کرده است هایی که فعالیت مسلحانه نداشته گروه

نه یا غیر مسلحانه، ماتریالیستی یا متافیزیکی، معتقد به تجزیه کشور یا نوع فعالیت مسلحا

معتقد به تمامیت ارضی و غیره دست به کشتار زده است، اگر ماشین کشتار نیست پس 

 چیست؟

ها و نهضت آزادی از خشونت استفاده نکردند و  هایی مانند ملی مذهبی اما گروه -

 .بار نکرد  جمهوری اسالمی با آنها برخورد خشونت

های مذهبی کسی  ها و چپ غیر از مارکسیست ۰۱مگر کسی ادعا کرده است در دهه  -

 اعدام شده است؟

ها به یک  از این جهت عرض کردم که نشان بدهم جمهوری اسالمی با همه گروه. خیر -

 .شکل برخورد نکرده است

بودند و از پاریس  کنید؟ اعضای نهضت آزادی از یاران خمینی عزیز من چرا مغلطه می -

سهم خودشان را گرفتند و دولت موقت را  ۷۵بعد از انقالب . دور او را گرفته بودند

البته نیروهای مذهبی به جز کارهای حوزه و منبر رفتن کار دیگری بلد . تشکیل دادند

وقتی نیروهای . نبودند و برای کشورداری به نیروهای نهضت آزادی احتیاج داشتند

در ضمن ! ای را کنار گذاشتند را پیدا کردند، این کارگزاران عاریه مذهبی خودشان

ای که آقای گنجی با پرداختن به آنها مشهور  های زنجیره فراموش نکنید در ماجرای قتل

این . های مختلف کشته شدند شد، تعداد زیادی از روشنفکران و نویسندگان از طیف

حکومتی در برابر خشونت نیروهای  ها منطق آقای گنجی مبنی بر اعمال خشونت قتل

یکی از انتقادات جدی به آقای گنجی این است که وقتی . برد دگراندیش را زیر سوال می

های  از ایران خارج شد و دیگر مشکل امنیتی نداشت، از دادن اطالعات بیشتر درباره قتل

کردن  طلبان، اقدام به خارج ای خودداری کرد و برای پیش بردن خط اصالح زنجیره

کسی که خود آقای گنجی زمانی که . ای کرد های زنجیره آقای رفسنجانی از پرونده قتل

 .عالیجناب سرخ پوشگفت  در ایران بود به او می

 .این موارد مربوط به بحث دیگری است. از موضوع اصلی فاصله نگیریم -

با . داردجمهوری اسالمی در برابر هر نوع تغییر غیرسطحی حالت صلب و دیرجنب  -

این حکومت باید چه کرد؟ خود را به سطح استاندارد تعیین شده توسط حکومت تقلیل 
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ادعای ما که با تجربیات پُرشمار به اثبات . داد یا برای تغییر ساختارها مبارزه کرد

رسیده، آن است که جمهوری اسالمی در اعمال خشونت نسبت به هر نیرویی که در فکر 

 .دهد ت باشد تردید به خود راه نمیتغییر ساختارهای حکوم

 های سیاسی مخالف آن؟ کرد یا گروه جمهوری اسالمی از خود دفاع می

فردی در جلسه که معقتد است ناخودآگاهِ آقای گنجی تحت تاثیر پیشینه اسالمی اوست، 

 :گوید گیرد و می دوباره رشته بحث را به دست می

کردند درست است؛  شده کار مسلحانه نمی های اعدام گوید بعضی گروه حرف رفیقی که می

گوید اگر کسی کار مسلحانه کرد، طبیعی است اعدام شود  ولی من با این منطق که می

در اولین قدم، خمینی گفت من جمهوری . این رژیم راه همه چیز را بسته است. مخالفم

بگویند آری یا خیر؟ ام   ام و بقیه حق دارند به انتخابی که من کرده  اسالمی را انتخاب کرده

کشد  مجوز نشریه چند سال طول می. توانیم کار سیاسی درست و حسابی کنیم اکنون هم نمی

گویند برای مجوز نشریه باید فوق لیسانس داشته  می. کنند شبه توقیف می و نشریه را یک

 وزیر و رئیس مجلس خودش رحم رژیمی که به نخست. کنند دار می باشید، اما ما را ستاره

 .آورد ها می کند، معلوم است چه بالئی سر مارکسیست نمی

آنها برای دفاع از . طلب بودند خشونت ۰۱های دهه  گویند اعدامی این شانتاژ است که می

ها که  ها و اکثریتی ای اعدام توده. خودشان در مقابل خشونت دولتی اسلحه به دست گرفتند

 ...اید از خودمان دفاع کنیمکردند، نشان داد ب اوایل با رژیم همکاری می

 .لطفا اتهام نزنید -

 .این اتهام نیست -

 .کنید شما حزب توده و اکثریت را متهم به همکاری با رژیم می -

 .اگر مربوط به بحث نبود همه را خط بزنید. شما اجازه بدهید من حرف بزنم -

 .بفرمائید -

راست شوروی بعد از لنین خط یک از تئوری . اختالف خط یک با خط سه همین بود -

معتقد بودند . تئوری دوراناسمش را گذاشته بودند . کرد در سیاست خارجی دفاع می
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شرایط برای گذار مستقیم به سوسیالیسم در ایران فراهم نیست و فعالیت سیاسی مخفی 

. دهد تا همه را سرکوب کند انجامد و بهانه دست رژیم می الزاما به مبارزه مسلحانه می

همین حساب، حتی همکاری با رژیم را برای حذف گرایش خط سه الزم  روی

گفت نباید گول مواضع ضد آمریکائی رژیم را خورد و این رژیم  خط سه می. دانستند می

کند؛ به همین خاطر برای دفاع از  دیر یا زود همه نیروهای غیرمذهبی را سرکوب می

ه ندهند رژیم خودش را مستقر کند که اجاز خودشان اسلحه به دست گرفتند و برای آن

 .عملیات مسلحانه کردند

خورد، اگر مقر حزب جمهوری اسالمی را منفجر  قدر فحش می این مجاهدین خلق که این

نژاد یکی را  طلبان حاال مجبور بودند در انتخابات بین بهشتی و احمدی نکرده بود، اصالح

 .انتخاب کنند

 کشتار با اسلحه انجام داد تر از توان جنایاتی بزرگ با قلم می

های  های فردی است که این گزارش با صحبت آخرین قسمت این گزارش مربوط به صحبت

یک موضع مشترک بین نیکفر و گنجی وجود دارد و آن ارجاع به »: گوید او می. او آغاز شد

ده اش به مارکسیسم غیر آکادمیک آلو نیکفر برای آنکه خرقه. انتزاعی به نام حقیقت است

کند تاکید کند ایجاد کمیته  نشود، روی حقیقت کشتارها تاکید دارد و گنجی تالش می

حقیقت برای هر دو . است ۰۱تر از مجازات عامالن کشتارهای دهه  یابِ ملی مهم حقیقت

نفر امر مقدسی است که بر همه چیز ارجحیت دارد؛ در صورتی که در ایدئولوژی زندانیان 

هر . و پیش از آن اعدام شدند، حقیقتی وجود ندارد ۰۱دهه سیاسی مارکسیست که در 

. شود واقعیتِ واحد از نگاه افراد مختلف تفسیرهای گوناگونی می. آنچه هست واقعیت است

ها را شکل  این گوناگونی به دلیل وجود منافع طبقاتی مختلفی است که تاریخ این تفسیر

یق مرگ و اعدام هستند و منعی ندارد از در نگاه حاکمان این رژیم، مخالفانْ ال. دهد می

. اشکال مختلف خشونت برای بقای رژیم و سرکوب مخالفان خواهان تغییر رژیم استفاده شود

طلبان و بقیه موضع مشترکی  ای، سلطنت اگر آقای گنجی، محسن رضائی، الریجانی، خامنه

ت تفسیر را در اشتراک دارند، باید دلیل این مشابه ۰۱درباره اعدام زندانیان سیاسی دهه 

یک طرف هژمونیِ سرمایه است، و طرف دیگر برای . منافع طبقاتی این افراد جستجو کرد

در همه جای دنیا نیز سیستم . شکستن این هژمونی وارد مبارزه طبقاتی شده است

داری با یک تشکیالت مارکسیستی که برای نظم موجود خطر محسوب شود با  سرمایه
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خطر اصلی معرفی یک آلترناتیو و تالش عملی برای تغییر نظام . کنند خشونت برخورد می

 .داری است سرمایه

المللی در برابر این کشتارها در آن  توسط جمهوی اسالمی، انفعال بین ۰۱های دهه  اعدام

های جمهوری اسالمی نیز خارج این  طلبان برای شستن دست ح زمان، و تالش امروز اصال

ساله که فعالیتی به جز شرکت در  ۲۹نوان یک نیروی مارکسیست من به ع. قاعده نیست

محافل کارگری و نوشتن ندارم، اگر امروز برای جمهوری اسالمی خطری محسوب شوم با 

طور که از نظر  همان! شود که با یک فرد معتقد به مبارزه مسلحانه من همان رفتاری می

طلبان هم هر  ی است؛ از نظر اصالحا جمهوری اسالمی هر کُردی الزاما پژاکی یا کومله

طور که از نظر قوه قضائیه و وزارت اطالعات  همان. طلب است مارکسیستی الزاماً خشونت

های   گرا یا منافق است، از نظر رسانه هر فعال سیاسیِ مخالف الزاماً عامل موساد، همجنس

و برای  طلبانه نباشد، تروریست طلب هم هر کس که معتقد به مشی اصالح اصالح

هایش را ثابت کنیم، چون  توانیم به آقای گنجی خالف حرف ما نمی. دموکراسی مضر است

گوئیم گنجی عامل جمهوری  ما نمی. مشابهتِ موضع گنجی و جمهوری اسالمی اتفاقی نیست

گوئیم اشتراک  ما می! این سبک بحث متعلق به جاماندگان در تاریخ است. اسالمی است

ناشی از سبک برخورد مشترک آنها با دشمن  ۰۱کشتارهای دهه  مواضع آنها نسبت به

توان  قلم؛ با قلم می  نگار حکومتْ طنابِ دار و اسلحه دارد، روزنامه. شان است طبقاتی مشترک

 .«تر از کشتار با اسلحه انجام داد جنایاتی بزرگ
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:  جمهوری اسالمی»ای با عنوان  اخیرا اکبر گنجی در پاسخ به سخنرانی محمدرضا نیکفر، مقاله

در ابتدا تالش . ی زیر است نوشته است که بررسی این مقاله هدف نوشته« رژیم کشتار؟

 .روشن شودخواهد شد تا منطق ریاضیاتی تحلیل آقای گنجی 

 اعداد مقدس و کشتار

ی فیثاغورسیان  ی ماهیت جهان، انگاره های فلسفی درباره یکی از نخستین انگاره

آنان این باور را به . دانستند فیثاغورسیان اصل جهان را عدد می. است( فیثاغورثیان)/

ابتکار دادند و  در آن زمان، اعداد را با حروف نشان می. اند فیلسوفان ملطی نسبت داده

این بود که اشکال را برای بیان اعداد استخدام کرد و عدد را از ( فیثاغورث)/فیثاغورس 

( …نقطه، خط، دایره، مستطیل و )فیثاغورس تالش کرد تا اشکال مختلف . حروف جدا کرد

                                                 
*

 .است منتشر شده رادیو زمانهتر در وبسایت  این متن پیش 
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را با اعداد نشان دهد و از این راه توانست ساختار هندسی جهان را که متشکل از اشکال 

این تبیین هر چند صرفا دستاوردی . شان کند با اعداد معقول کند و تبیینهندسی است، 

هایی رمزی بودند، عدد را دارای  علمی نبود، بل فیثاغورسیان، که انجمنی سری با آئین

. کنند ای نمادین نیز پیدا می اعداد اما خصیصه. عدد مقدس است. دانستند ای قدسی می جنبه

دانست و یا عدد هشت را نماد عشق  چهار را نماد عدالت می به عنوان مثال، فیثاغورس عدد

لذا برای فیثاغورس، تنها . کردند و همین طور سایر پدیدارهای جهان را با اعداد توصیف می

در . های اعداد با همدیگر است های متکثر درون جهانی درک نسبت راه درک جهان و نسبت

ی فیثاغورس مطرح  گونه تلقی ممکن از نظریهی فهم جهان، دو  اینجا، با مطرح کردن مسئله

 :شود می

 (شناسانه از فیثاغورس درکی معرفت. )شود فهم جهان تنها از طریق اعداد ممکن می( الف

شناسانه از  درکی هستی. )جهان از اعداد تشکیل شده است و هستی همان عدد است( ب

 (ی فیثاغورس نظریه

شود، هر چند رویکرد دوم  یکردی دوم هم منتهی میی اینها، رویکرد اول قطعا به رو با همه

تواند با اعتراضات جدی ای مواجه شود،  این تمایز هم می. الزاما به رویکرد اول منتهی نشود

چه اینکه آیا چنین تمایزی تحمیل کردن مقوالت فلسفی پسین بر فیثاغورسیان نیست و 

 ن معنادار است؟اینکه تا چه حد سخن گفتن از این تمایز در فیثاغورسیا

تو گویی عدد واجد آن نیروی . ای و رازآلود به عدد است میراث فیثاغورسیان، باوری اسطوره

ای است  عدد اسطوره. توان به چنگ آورد اساطیری ای است که با آن حقیقت جهان را می

را با امر نو   بندی کند و وجدان پر از تشویش ما در مواجهه تواند دسته که همه چیز را می

 .سیراب سازد، ساحل امنی که ازالً و ابداً جواب هر پرسشی را در منطق فرمال خویش دارد

اش را بر  راند و جنون داهیانه ی گنجی حکم می این رویکرد، همان چیزی است که بر نوشته

کند برای اندیشیدن به ساخت  ی شر محملی مهیا می در همینجا است که مسئله. کوبد ما می

این مسئله که به صورتی تاریخی در . ی که برای جهان در دست داریمصوری مقوالت

کند و از اساس از قلمرو سخن فلسفی خارج  ی اسالمیِ عدم، شأنیتی فلسفی پیدا نمی فلسفه

اینک استحقاق بازاندیشی  ، هم(جز مواردی استثنایی نظیر ابن تیمیه و حتی ابن عربی)شود  می

 .ل خاورانکند؛ تأملی از خال مجدد پیدا می



 (در نقد اکبر گنجی)ای؟  چرازنده    گان  گی تاریخ در تاریخ زنده زنده

42 |  صفحه 

  

کند که ابدا  وی به خوبی بیان می. کند ی آشویتس گوشزد می این نکته را هانا آرنت درباره

ای که از  ای مانند آشویتس را با مقوالت اخالقی، حقوقی، االهیاتی نباید تالش کرد تا پدیده

آشویتس به بشر نشان داد معنای شر عوض . ها به ما رسیده است تبیین کرد خالل قرن

بخشش مسیحایی در برابر شر زمانی معنادار بود که قتل نفسِ غیر، بزرگترین . ده استش

ای در   کشی به باور وی، دست یازیدن نازیها به نسل. شد شری بود که بشر مرتکب می

بار عمیقا معنای شر را عوض کرده است و لذا شر نامیدن آشویتس  چنین ابعاد دهشت

چرا که این شر . کند کشتارهای عصر باستان پیدا می صرفا اشتراک لفظی با شر نامیدن

همینجاست که سکوت و ناتوانی . نیازمند بازاندیشی مجدد تمامی مقوالت فوق الذکر است

کردند و سکوتی که  در بیان کردن، سکوتی که قربانیان آشویتس تا دو دهه با خود حمل می

خود حاملش هستند، خود را بر هایی چون منزل مسکونی و قبر با  هنوز قربانیان جنایت

 .کوبد صورت ما می

توان به فاجعه نگریست، ما  اما میراث فیثاغورسیان، یکی از جاندارترین مقوالتی که با آن می

پایانِ مخالفانِ همیشه سرافراز که بر مبالغه در تعداد  های بی بحث. کند را رها نمی

کنند تا شمار  دارِ نظام که تالش می ویههای اینک زا  طلب شدگان اصرار دارند و اصالح کشته

. توان متصور شد هایی است که می ترین صحنه شود کاهش دهند، یکی از تلخ قربانیان را تا می

ای، قادرند عمق فاجعه را  اینان انگار هنوز بر این باورند که اعداد مقدس، رمزی و اسطوره

ها اما اعدامیان همچنان خیره  تالشدر پس تمام این . زدایی کنند نشان دهند یا از آن عمق

. آیند طلبند، حقیقتی که با این اعداد به چنگ نمی شان را از ما می نگرند و نام حقیقی به ما می

خورند که آرشیوهایشان را  اعداد تنها به درد ماموران ثبت احوال و پزشکی قانونی می

 .ع عددی را بر هم بزندانباشت کنند تا مبادا که حقیقت قربانیان کل این بازی توزی

ی گنجی به معنای واقعی کلمه این میراث را در سرحدات خودش بیان  بخش زیر از نوشته

 .لرزاند کند و تن ما را زیر گور همچنان می می

مدعی باید نشان دهد که در چه صورتی از . نقدپذیر باشد/ هر مدعایی باید ابطال پذیر“

ای  اخیراً مقاله. دن آن را خواهد پذیرفتمدعای خود دست خواهد کشید و کاذب بو

توانند با ارائه  ناقدان به راحتی می. انتشار دادم« جمهوری فامیلی اسالمی»تحت عنوان 

شواهد و قراین نشان دهند که این نظام، یک نظام فامیلی نیست، به شرط آن که من از 

فرار را به روی خود مفاهیم کشدار، مبهم و دارای ایهام استفاده نکرده باشم که راه 
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آقای « رژیم کشتار»برساخته یا نمونه مثالی . گشوده و راه نقد را روی ناقدانه بسته باشم

 :ابتدأ به دقت اصطالح بنگریم. نیکفر با شواهدی قابل نقد است

در . ها و معیارهای متعدد تدقیق شود باید با شاخص« نظام کشتار»نمونه مثالی  -الف

 .های سیاسی نیست ی قابل دفاع برای تبیین واقعیت نظامحدی که بیان شد، مدل

اند،  دگراندیشان را کشته/ های غیر دموکراتیک مخالفان روشن است که همه رژیم -ب

 کند؟ می« نظام کشتار»مخالفان یک رژیم سیاسی را / اما چه تعداد کشتار دگراندیشان

راندیشان را زندانی دگ/ های غیر دموکراتیک مخالفان روشن است که همه رژیم -پ

 کند؟ می« نظام کشتار»کنند، اما چه تعداد زندانی سیاسی یک رژیم سیاسی را ا  می

کوشند تا مانع ابراز وجود دگراندیشان  های غیر دموکراتیک می روشن است که رژیم -ت

/ چه میزان ممانعت از ابراز وجود دگراندیشان. شوند، اما همه در یک سطح نیستند

 ”سازد؟ می« نظام کشتار»ام سیاسی را ا مخالفان، نظ

قدر جسورانه و با نام رویکردی علمی تالش کرد تا  توان این چگونه و با چه منطقی می

دهد، با توجه  بندی کرد؟ اینجا است که تذکری که آرنت می شدگان را با تعداد سطح کشته

می، باید مورد توجه ی اسال ی نادیده انگاشتن مفهوم شر و یا عدم در سنت فلسفه به عقبه

قرار گیرد؛ و باید تالش کرد تا با بازاندیشی در مقوالتی که با آنها به تحلیل شصت و هفت 

 .شدگان دهه شصت را نجات دهیم پردازیم، حقیقت نام کشته می

 چه بود؟« شدگان حقیقت کشته»به راستی به تعبیر نیکفر 

ا آنها به تعبیر فلسفی واجد عینیت عدد چیست؟ آیا اعداد مکان و زمان خاصی دارند؟ آی

ی ریاضی منتهی  گرایی در فلسفه هستند و یا خیر؟ رویکرد فیثاغورسی در نهایت به افالطون

جا ما با  در همین. ای در عالم مثال هستند شود، و بنا بر این رویکرد اعداد دارای ایده می

افالطون از ریاضیات برای رغم اینکه  شویم، علی ای با جهان فیثاغورسی مواجه می فاصله

کند، ولی دیگر عدد آن راز قدسی ای نیست که حقیقت جهان را  تحلیل جهان استفاده می

اش در   شده گرایی در شکلِ دفرمه این افالطون. تواند فراچنگ خویش بیاورد می

با ماند که نزد اینان موجودات ریاضی در نسبتی  گرایانی چون پاتنم و کواین باقی می افالطون

واجد ( ماند عدد)مانند و لذا دیگر موجود ریاضی  موجودات طبیعی و علوم تجربی باقی می
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در . یعنی دیگر پیشینی و ضروری نیستند. ی نفسه بودن فیثاغورسی نیست آن لنفسه و 

وی بر . ی تصویری را ارائه کند کند تا نظریه ، ویتگنشتاین تمام تالشش را می«تراکتاتوس»

وی واحد معنا را، به همین . کند ه زبان تصویری منطقی از جهان را ارائه میاین باور بود ک

توانند وضع منطقی اشیاء در  ها هستند که می داند نه واژه، چرا که گزاره دلیل، گزاره می

ویتگنشتاین . کند ها است که معنا پیدا می جهان را نشان دهند و واژه تنها از خالل گزاره

گونه که به  گزاره یک الگوی واقعیت است آن. تصویر واقعیت است یک گزاره،“: نویسد می

ی معنادار در زبان، در تناظر با یک وضع واقعی در جهان  لذا هر گزاره. ”اندیشیم واقعیت می

برای همین، جهان نه کلیتی از اشیا بل کلیتی از . است و تناظری یک به یک برقرار است

سه . که تصویر منطقی امور واقع همان اندیشه است وی بر این باور است. امور واقع است

یک اندیشه . گیرند ساحت مختلف زبان، اندیشه و واقعیت اینجا در تناظر با همدیگر قرار می

های متافیزیکی از نظر  گزاره. یک تصویر است و یک تصویر مدلی است از واقعیت

کل از جزء بزرگتر “مثال . هستندگویانه  همان ویتگنشتاین تصویری از امور واقع نیستند و این

ها صرفا تحلیلی و بدون نیاز به رجوع به  این گونه گزاره. واجد همین خصیصه است” است

  به. های ریاضیاتی نیز صادق است همین حکم برای گزاره. عالم خارج فهمیدنی هستند

. زند میصورتی کلی، ویتگتنشاین بر این باور است که ریاضیات محض هیچ حرفی از عالم ن

گویانه  همان گویند و لذا کامال این هایی تحلیلی هیچ چیزی از جهان واقع به ما نمی گزاره

های منطقی و ریاضی را اساسا  شود و گزاره ویتگنشتاین در سنتی فلسفی وارد می. هستند

این تحلیل ریشه در این . داند هایی چون الف الف است می تحلیلی صرف و از سنخ گزاره

ای  ی صادق گزاره هایی از واقعیت هستند و گزاره ها عکس ویتگنشتاین دارد که گزارهرویکرد 

است که بسان عکسی دقیقا واقع را بیان کند، در حالی که چنین رویکردهایی هیچ توان بیانی 

وی . زند ویتنگشتاین در تراکتاتوس مثال پنج سیب سرخ را می. از واقعیت تجربی ندارند

دهد چه اتفاقی  رود میوه فروشی و سفارش پنج سیب سرخ را می سی میگوید که وقتی ک می

گردد و بعد  رود و بعد دنبال سیب سرخ می ها می ی سیب افتد؟ ابتدا فروشنده سراغ جعبه می

پرسد اگر قرار بود شش سیب سرخ  ویتگنشتاین می. کند پنج تا سیب را دانه دانه بلند می

وقت دنبال مفهوم عدد  فروشنده هیچ. داد خ میسفارش داده شود چه؟ همین فرآیند ر

کند و عدد پنج هیچ  این کاربرد و استعمال است که معنای پنج را مشخص می. رود نمی

. اگر کسی بپرسد عدد پنج یعنی چه؟ سوال وی اشتباه است. ای ندارد معنای محصل تجربی

ز درکی تصویری سوال درست این است که کاربرد عدد پنج چیست؟ هرچند ویتگنشتاین ا
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ی اینها باید در نظر داشت  رسد ولی در نهایت با همه از زبان به درکی کارکردی از زبان می

 .کند که مفهوم عدد در نهایت برای وی، معنای محصلی پیدا نمی

ای  های سیاسی شود نتیجه رویکرد ویتگنشتاین اگر بخواهد ادامه پیدا کند و وارد ساحت

بحث ما دارد و پاسخی درخور به فراخوان آرنت برای  درخشان برای موضوع مورد

ی فجایع به صورت  ای از بحث درباره هر گونه. بازاندیشی در مقوالت سنتی اندیشه است

ما اساسا . تواند ذیل منطق اعداد صورت بندی شود کلی، از آشویتس تا شصت و هفت، نمی

. ی ماهیت شصت و هفت بدانیم توانیم با استناد به تعداد کشته شدگان چیزی درباره نمی

کردند به ما « تجربه»بازی اعداد هیچ چیزی از واقعیت و حقیقت آن چیزی که قربانیان 

تواند و نباید تبیین شود چون پیشاپیش عدد  این تجربه، با مقوالت ریاضیاتی نمی. گوید نمی

ی با شمردن تالش گنجی از این روی، تالش. گوید هیچ چیزی از واقعیت تجربی به ما نمی

شدگان و تالش برای اینکه بیان کند باید چند نفر نفله شوند تا ما از منظری  تعداد کشته

شلوغش نکنید “علمی با فاجعه سر و کار داشته باشیم و در نهایت و بصورتی خالصه 

شدگان ممکن  ، از ابتدا و پیشاپیش با نفی واقعیت تجربی کشته”آنقدرها هم کشته نشدند

تمام معارف “ی داستایوفسکی را یادآور شد که  توان این جمله ابر این تالش میدر بر. است

آن چیزی که . ”ارزند خواند به پشیزی نمی بشری در برابر کودکی که زیر شکنجه خدا را می

تواند  ی رهایی بخشی است که می داستایوفسکی از رنج بشری فهمید، دقیقا همان نقطه

 .حقیقت شصت و هفت را نشان دهد

کشد نیست، بل به منطقی است که با آن کار  ماهیت ماشین کشتار به تعداد کسانی که می

که بفهمیم چرا جمهوری اسالمی یک ماشین کشتار است، نیاز چندانی  برای این. کند می

نداریم آمار و ارقام دقیقی را در دست داشته باشیم، حتی اگر یک نفر کشته شده باشد و 

نشده باشد، و اساسا چرا باید حتما کسی کشته شود تا ماهیت  حتی اگر کسی هم کشته

کشتاری بودن یک ماشین مشخص شود، این سیستم و نظام یک ماشین کشتارِ به تمام معنا 

 .و یک ماشین جنگی مداوم است

اشمیت در تز اکنون . شود اینجاست که بصیرت اشمیتی در تعریف سیاست روشن می

گیری سیاست  است که تمایز دوست و دشمن مبنای شکلکالسیک شده اش بر این باور 

. کند هر جایی که آنتاگونیسم دوست و دشمن تعریف شود، سیاست معنا پیدا می. است

شود که تمایز دوست و دشمن بر مبنای  اشمیت در مفهوم امر سیاسی به خوبی یادآور می
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ر دشمن کشته کند که حتی اگ گیرد و خود وی اضافه می حذف فیزیکی دشمن شکل می

همین که تصور این باشد که . کند اش صورت نگیرد فرقی نمی نشود و اقدامی برای کشتن

در این مورد هم . باید دشمن کشته شود، ولو در فرصت مقتضی، سیاست شکل گرفته است

مسئله دقیقا کشتن و یا نکشتن، چه برسد به تعداد، نیست؛ بل مسئله منطقی است که این 

ها شصت و هفت دیگر را و نیز دهها شصت و  شصت و هفت را رقم زد، دهسیستم با آنْ 

 .هفت دیگر را نزد و نخواهد زد

ی  مسئله. خواهند ببینند بینند و نه می این چیزی است که متخصصان آمار و ارقام نه می

نبود بل حکم حاکمی بود که توان « تعداد»بنیادین این است که پارادایم شصت و هفت 

این مکانیسم تا هشتاد و هشت و تا نود و دو و تا معلوم . ای از قانون را داشت گونهتعلیق هر 

ی  چنان زیر میراث شصت و هفت و در سایه برای همین همه ما هم. نیست کی ادامه دارد

. میریم؛ چرا که حکم حیات و ممات ما دست حاکم است کنیم و می االهی آن زندگی می

کارکرد این ماشین حذف فیزیکی . ماشین را نشان داد شصت و هفت دقیقا کارکرد این

تمامی دگراندیشان و یا تمامی دشمنان است، حتی اگر هیچ وقتِ دیگر چنین اتفاقی نیفتد، باز 

هایش به خاوران کردن  هم مسئله همچنان باقی است و پارادایم همچنان با تمام هراس

را دقیقا به مثابه پارادایمی دید که ما  برای همین باید خاوران. دهد ی ایران ادامه می همه

 .کنیم اش می ها و دیگرانی چون ما  همچنان داریم زندگی ها، ما بهائی مجاهدان، ما کمونیست

آور گنجی را باید به شدت و حدت مورد انتقاد قرار داد، چرا که  برای همین، تالش ارعاب

فجایع، به نیروی قدسیِ اعداد ی انکارکنندگان  گنجی، همچون فیثاغورسیان و همچون همه

های  بیهوده نیست که تمام تالش. برای کنترل کردن شرارتِ شصت و هفت باور دارد

شدگان و چرتکه انداختن  ی تعداد کشته ها در سراسر جهان، امروزه به بحث درباره نئونازی

یش تالش حاصلی که باید از آن پرهیز کرد و به جا گذرد؛ بازی بی ها می بر سر جان انسان

تواند  توانست یا می کشد و خواهد کشت و یا می کرد تا مکانیسم ماشینی را که کشته، می

 .بکشد، درک کرد تا شاید بتوان در برابرش مقاومت کرد

این منطق را لویی فردینان سلین در سفر به انتهای شب، کتابی که طرزی کامال غیرتصادفی 

لویی در آن رمان در . دهد به خوبی نشان میی شصت به فارسی ترجمه شده بود،  در دهه

ی جهان هم بگویند که جنگ خوب است و من تنها  اگر همه“گوید که  مونولوگی طوالنی می

خواهم زنده  گویم جنگ بد است، باز هم این منم که حق دارم؛ چرا که من می باشم که می
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قت جنگ را مکشوف داند که اعداد مقدس هیچ چیزی از حقی لویی به درستی می. ”بمانم

شان  شود که اکثریت از قضا حقیقت همواره با این اعداد به نام مردمی مصادره می. دارند نمی

ترین کاربرد اعداد، آمار،  حقیقتِ هیچ رویدادی را با توسل به سخیف. حامی فاجعه هستند

 .توان به چنگ آورد نمی

 انکاری که منکر انکارش است

کشی، عمدتا پس از جنگ جهانی دوم،  ی نسل مفصلی که دربارهامروزه به مدد تحقیقات 

کشی و جنایت علیه بشریت انکار  صورت گرفته، مشخص شده است تنها مکانیسمِ انکار نسل

اش عمال رویایی ناممکن برای  که در بسیاری موارد، انکار وقوع چه این. اش نیست وقوع

کشی،  های انکار نسل ترین روش سومیکی از مر. مرتکبان، همدالن و مومنان به آن است

کاری که گنجی با بازی سحرآمیز اعدادش به خوبی . شدگان است تشکیک در تعداد کشته

های  چنین تالش برای کنش و واکنشی کردن فاجعه، از دیگر مکانیسم هم. دهد انجام می

ترین  های تُرک و برخی از محققانش به عنوان مرسوم مرسوم است که از قضا توسط دولت

اند تا  شان را کرده آنها تمام تالش. شود کشی ارامنه اتخاذ می واکنشی است که در برابر نسل

این . ور ساختند نشان دهند ارامنه بودند که ابتدا با خیانت و اعالم جنگ خشونت را شعله

ها و اشتباهات  ای از خیانت توان به سیاهه می. قضیه در مورد آشویتس هم تکرار شده است

ی رکود اقتصادی آلمان، اشاره کرد که زمینه را  ودیان، مخصوصا انباشت ثروت در دورهیه

کنند تا اخطار  اما تمام این مالحظات تاریخی تالش می. برای کشتار آنها مهیا کرده بود

توانند بفهمند که آنچه رخ داد  خواهند و یا نمی آنها یا نمی. رنگ جلوه دهند آرنت را کم

ناپذیر که شرارت بشری را  ای بود نام در کنار فجایع دیگر، بل اساسا فاجعهای نبود  فاجعه

تواند چنین  اینکه یک انسان می. شود تا سرحداتش نشان داد آنجا که رهبری سیاسی می

توانند چنین کنند، امری نیست که هیچ  ها می ای از انسان فجایعی را رقم بزند، و یا مجموعه

مگر با بازاندیشی مجدد در هر آنچه سنت فکری ما در اختیار اش کرد،  جور بتوان توصیف

خود آرنت با نوشتن ابتذال شر تالش کرد تا منطق آشویتس را از منظری . گذارد ما می

زیگمونت باومن نیز با نگارش آشویتس و مدرنیته . متفاوت و رها از مقوالت سنتی بفهمد

 ...وند بداند وکشی را با مدرنیته در پی های نسل تالش کرد ریشه

شود باید دانست تالش برای نکاهیدن شصت و  تا آنجایی که به شصت و هفت مربوط می

های کثیف اعداد اساسا حائز اهمیت  اش زیر الیه هفت به واکنش حکومت و یا تدفین حقیقت
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تواند چندان  تواند دو دستاورد داشته باشد که برای گنجی می این تالش می. بنیادینی است

 :نباشند مطلوب

توان گفت که چگونه االهیات به صورت کلی  اینکه از منظر االهیات سیاسی می( الف

اینکه االهیات واجد چه نیروی . مسئول مستقیم هر آنچه اتفاق افتاد بوده است

اش رقم بزند، ابدا  ترین معنای ممکن تواند فاجعه را در موحش باری است که می دهشت

گنجی باید بداند برای خاطر االهیات هم که . نظائرهم نیستبه معنی انکار امر دینی و 

ای  ترین سویه تواند واجد شریرترین و شیطانی شده باید بپذیرد که از قضا االهیات می

باشد که حیات بشری به خود دیده و این ابدا تنها با سوءاستفاده از االهیات ممکن 

ترین معنایش  د که االهیات در وسیعشو هایی ممکن می شود، بل با استفاده از امکان نمی

ها  مسئله امکان. دهد در اختیار کارگزاران شر قرار می( …فقه، عرفان، فلسفه، کالم و )

ها قرار است االهیات را چنان  هایی که تو گویی با باور بدان است و نه سوءاستفاده

این . د داشتدستانه معرفی کنند که هیچ مسئولیتی در برابر ویرانی جهان نخواه ک پا

های  مروری بر نوشته. درسی است که االهیات مسیحی و یهودی در عصر مدرن گرفتند

دانان قرن بیستم که آشویتس آنها را به درگیری با مقوالت رسمی االهیاتی سوق  االهیات

 .ی کافی گویای همه چیز است داد، خود به اندازه

ترین مسبب  خمینی به عنوان مهم اهلل ی آیت تالش برای جلوگیری از انهدام چهره( ب

اینکه . مسئله خیلی ساده امکان انتخاب بین بد و بدترین است. کشتار شصت و هفت

ی  ای چنان شریر شود که مسبب کشتارهای وحشیانه اهلل خمینی بدل به چهره آیت

پیدا کند « ارتقا»ی بدی  های آقای گنجی به چهره شصت و هفت است و یا اینکه با تالش

قصاب به تقابل / این گونه تقابل قربانی. یِ دیگر بدیِ مخالفانش باشد اش سویه دیکه ب

 :گیرد که شود و در نهایت گنجی نتیجه می دو قربانی ظالم بدل می

زدایی و هموار کردن راه گذار  برای من خشونت. وگو کرد ی گذشته گفت باید درباره“

دستان، قاضی و مجری احکام ما دا. آمیز به دموکراسی اصل اساسی است مسالمت

تشکیل شوند و به این مسائل « یاب ملی های حقیقت کمیته»در آینده باید . نیستیم

تراژدی »وگوی همدالنه و ناقدانه پیرامون  مسئله ما، مسئله گفت. رسیدگی کنند

اش  این گفت و گو، اگر یکسونگرانه نباشد، اگر هدف. است« های دهه شصت خشونت

 .”جایع باشد، راهگشا خواهد بودعدم تکرار آن ف
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نامد، چیزی جز همین بر هم زدن  می« ی شصت های دهه تراژدی خشونت»آن چه گنجی 

تقابل فوق الذکر و نشاندن تقابل جدیدتر نیست؛ تا در نهایت اگر قرار نیست خمینی تطهیر 

ی  هتوان عرصه را چنان آلود که همگان مقصر شوند؛ احتماال در کمیت شود، حداقل می

چرا . هایشان پاسخگو باشند یابِ مطلوبِ آقای گنجی قربانیان نیز باید بخاطر جنایت حقیقت

تصور کنید دادگاه . باشد« سویه یک»گوید این تحقیقات ابدا نباید  که وی به صراحت می

آش را در جای شاکی بنشیند و  نورمبرگ را که در آن گورینگ حق دارد نیمی از زمان

آری، این ! های یهودیان بخواند ام ملت آلمان علیه اشتباهات و جنایتکیفرخواستی به ن

تر از انکار  ای از انکارِ به شدت خطرناک گونه. پروراند چیزی است که متن گنجی در نهان می

شود در  جهت نیست که گنجی یادآور می بی. وقوع شصت و هفت، پسِ این نوشته است

وی با این کار . لیه بشریت نامیده و چه و چههای قبلی شصت و هفت را جنایت ع نوشته

تر است را مشروع  کند تا آن چه به شدت خطرناک وجدان معذب خویش و ما را آرام می

 .زینت کند

محابا در تالش است تا اندیشیدن  اش بی برای همین است که گنجی در ابتدای نوشته

یی تنها باید همین طلبی متهم کند؛ و تو گو ای به شصت و هفت را به خشونت ریشه

گری از آنچه اتفاق افتاد  ای از پرسش یاب کافی انگاشته شوند و هر گونه های حقیقت کمیته

 :نویسد وی چنین می. به کناری نهاده شود

مدعای من این . گذارند بدین ترتیب، راهی جز سرنگونی خشونتبار رژیم باقی نمی” 

اند، بلکه من از لوازم منطقی یا  کردهنیست که جناب نیکفر این استراتژی را پیشنهاد 

ای که در نقد  تجویز پارادوکسیکال خشونت در مقاله. گویم پیامدهای مدعا سخن می

منتها تغییر رژیم از طریق . خشونت نوشته شده، نتیجه ضروری نوع نظرپردازی است

سال گذشته در چهار کشور افغانستان، عراق، لیبی و سوریه نتایج  ۰۶خشونت در 

به حدود نیم  ۲۱۰۰فقط در مورد عراق تا سال . بار خود را آشکار کرده است جعهفا

در سال جاری تاکنون فقط  -به گزارش سازمان ملل-میلیون تن کشته منتهی شده و

بار  روشن است که سرنگونی خشونت. حدود شش هزار تن کشته بر جای نهاده است

روهای داخلی فاقد توانایی سرنگونی رژیم خارج از قدرت نیروهای داخلی است، یعنی نی

پس راه حل ضمنی، تجویز مداخله خارجی تحت . بار جمهوری اسالمی هستند خشونت

 .”و از این قبیل است« دخالت بشردوستانه»عناوینی چون 
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ای تا  داند که چنین وصله های آقای نیکفر را دنبال کرده باشد می بماند که هر کس نوشته

 .نماید می چه حد بر ایشان ناجور

ای  اما در اینجا باید از جناب آقای گنجی پرسید که به نظر ایشان اندیشمندانی که به گونه

هایشان آشویتس را چنان  اند و از خالل بررسی ای و بنیادین به آشویتس پرداخته ریشه

و یا چیزی ( مثال باومن)اند که تو گویی پیامد مستقیم عصر مدرن بوده است  ترسیم کرده

و نظائرهم ( آگامبن)هایش را از یونان باستان پی گرفت  توان ریشه ای بوده که می ن ریشهچنا

های نظری  گیرند؟ اینکه ریشه طلبان قرار نمی ی خشونت هم با این تحلیل در ادامه

شود؟ به راستی چه  طلبی می های هر رژیمِ جنایتکاری برون آید، آیا به معنای خشونت قصابی

دیکتاتور »ی فاشیسم در اروپا  از چارلی چاپلینی است که در طلیعه تر طلب کسی خشونت

مدار  اش گفته بود که وی بازیگر نیست، سیاست او که هیتلر درباره سازد؟ هم را می« بزرگ

” هر چند امروزه . است و چاپلین در جواب گفته بود هیتلر بزگترین بازیگر عصر ماست

آیا . ”خندد دارد، ولی در برابر هیتلر حتی نمی بر میعصر ما به احترام چاپلین کاله از سر 

ای  ی ریشه توان منطق آقای گنجی را ادامه داد و احتماال چاپلین و سایر منادیان مبارزه نمی

های بعدی هیتلر بودند؟  طلبانی منتسب کرد که مسئول تندروی با فاشیسم را به خشونت

امروزه، کامال . آقای گنجی در بیاوریمبگذارید صحنه را تا سرحدات ممکن به رنگ منطق 

اش دو برخورد کامال متفاوت را در برابر  مبرهن است که هیتلر در طی دوران حکومت

وی در ابتدا طرح تبعید یهودیان به جایی نظیر ماداگاسکار را در . یهودیان اتخاذ کرده بود

فعلی در همین دوره  خروج تعداد زیادی از یهودیان و رفتن به اسرائیلِ. پروراند سر می

کم نگاه  به بعد بود که هیتلر کم ۹۱-۰۸۶۸های  بعد از مدتی و از سال. ممکن شد

ای به یهودیان داشت و آنها را نگه داشت تا در روز مبادا به عنوان گروگان  گیرانه گروگان

کشی یهودیان با شروع عالئم  دانیم که شروع نسل کامال می. مورد استفاده قرار دهد

های هیتلر  زمان بوده است و تمام اینها واکنش هم... ی امریکا و  های هیتلر، مداخله شکست

با هیتلر کنار « دیپلماسی»کرد از طریق منطق  که اگر غرب تالش می چه این. بوده است

دانیم که به تعبیر فیلیپ بورن،  اما می! شدند ها کشته نمی بیاید، این همه یهودی در کمپ

توان متفقین را با این  هایی بود که برای آزادی اروپا پرداخته شد، آیا نمیکشتار یهودیان ب

توان کسانی چون چاپلین را  منطق مسئول فجایعی که اتفاق افتاد دانست؟ و یا آیا نمی

شان هیتلر را رادیکال کردند و او برای حفظ و بقای خودش هم  سرزنش کرد که با اقدامات

 که شده به سمت آن فجایع رفت؟
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آیا آنان که ماهیت نظام هیتلری را فریاد برآوردند مقصران واقعی نیستند؟ تاریخ چگونه 

ای که بر کشف  ی ما قضاوت خواهد کرد؟ به همین روی، اینکه بپنداریم هر اندیشه درباره

تواند گزافه  طلبی نیست تا این حد نمی ماهیت آنچه اتفاق افتاد قصدش چیزی جز خشونت

و نه « ی شصت های دهه تراژدی خشونت»باید به تاسی از آقای گنجی از که  باشد؟ یا این

دوستی و  ی شصت یاد کنیم تا بتوانیم مصداق انسان های خمینی در دهه تراژدی خشونت

های خشونت را  آوری ندیدن ریشه طلبی باشیم؟ متن گنجی به طرز حیرت دوری از خشونت

ای به شصت و هفت  را برای هر پرداخت ریشه داند تا راه طلبی می مصداق مبارزه با خشونت

ی ناجور طرفداریِ ضمنی از دخالت خارجی به مخالف  ببندد و در این راه از چسباندن وصله

 .خویش ابایی هم ندارد

 ای؟ چرا زنده

تواند لرزه بر اندام کسانی که  ی آقای گنجی را بتوان پایانی دانست که می شاید پایان نوشته

 :نویسد وی چنین می. داند بینداز زنده

ها و  آثارشان در رسانه. صدها روشنفکر دگراندیش در داخل ایران در حال ابراز وجودند“

آیا همه افرادی که در داخل ایران ابراز . شود از طریق کتاب منتشر شده است و می

« های جناحی دستگاه فراتر از حد ستیزه»( شان مخالفت)کنند، ابراز وجودشان  وجود می

یکی از زندانیان سیاسی دهه  -خشایار دیهیمی-رود؟ روشنفکر برجسته و سکوالر  ینم

تمامی آثار او، بدیل . کتاب به فارسی برگردانده و منتشر کرده است ۰۷۱شصت، حدود 

در مورد او به کار « منطق رژیم کشتار»چرا . جمهوری اسالمی و والیت فقیه هستند

 “افتد و همچنان زنده است؟ نمی

استی نباید این پرسش را پرسشی دانست که نهادهای امنیتی و قاتالن کارگزار این به ر

که کشته شود هنوز زنده  پرسند؟ چرا دیهیمی به جای این سیستم در خفا از خویش می

 است؟ چرا ما نتوانستیم تمام مخالفان خود را به درک واصل کنیم؟

ی جا افتاد به اسم سندروم بقا کم اصطالح شناسی کم بعد از جنگ جهانی دوم در روان

(Survival Syndrome .) کسانی که زنده مانده بودند، با این بحران مواجه شده بودند که چرا

که نباشند  بندی پرسش فلسفی باستانی که چرا اشیا به جای این ام؟ شاید صورت من زنده

ن و دگراندیشانِ چرا مخالفا: بندی کرد هستند را بتوان در ساحت رژیم کشتار چنین صورت
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ها  اند؟ زنده ماندنِ باقی مانده شود که زنده جای آنکه نباشند، همچنان هستند؟ چه می من ب

آنها زنده ماندند، چون ماشین هنوز . ی رافت و رحمت اسالمی رژیم نیست حتی نشانه

ی ا نتوانسته آنها را ببلعد و کارشان را یکسره کند و مطمئن باشید به محض توانستن لحظه

تنها با شناختن . روند ها چنین به خواب می کند که این کارگزاران با خلوصی شب درنگ نمی

توان فهمید چرا آنها که کشته شدند کشته شدند  منطق پارادایمی ماشین کشتار است که می

قطعا یکی از مهمترین دالئلش همین است که . اند اند همچنان زنده و چرا که آنها که زنده

مسئله اتفاقا هم . ی ماشین هیتلر قدرتمند نیست که بتواند چنین کند به اندازه ماشین رژیم

خیلی فنی و مکانیکی است، که هنوز رژیم به چنین تکنولوژی کشتاری دست نیافته است؛ و 

که ارتکاب چنین کاری نیازمند اقتداری استالینی است که باز هم رژیم  هم سیاسی، چه این

 .فاقد آن است

زای یاد  های خویش از اهمیت اقتدار درون ای در یکی از آخرین سخنرانی خامنهاهلل  آیت

این اقتدار دقیقا همان چیزی است که ماشین کشتار الزم دارد تا به محض حل . کرده است

شان  اش بیاید تا قصابی اش با روابط بزرگ به سراغ مخالفان داخلی و فصل مشکالت سیاسی

 .کردستان اخطارش به همگان داده شده استهای  امری که با اعدام. کند

زنده ماندن مخالفان ابدا دلیلی . برای همین پرسش پایانی آقای گنجی را باید جدی گرفت

که وی با این مدعا نقش بنیادین مکانیسمی که  موید ادعای آقای گنجی نیست؛ چه این

بندی  حولی حاکمی مفصلاین ماشین کشتار . کند کند را پنهان می ماشین کشتار با آن کار می

بگذریم که )اش است  ی یک مرجع تقلید با رساله اش با قانون چنان رابطه شود که رابطه می

وی (. شود تر می سویه اش هم یک ی مرجع با رساله اش از رابطه به دلیل مطلقه بودنش رابطه

طریق فوکو نیز  حاکمی که با سیمایش از. تواند عفو کند و یا بکشد هر آنی که اراده کند، می

فوکو در اراده به دانستنْ این حاکم را، که تجسمش لویاتان هابز است، حاکمی . آشنائیم

گیرد  این حاکم است که تصمیم می. زند داند که مهر حیات و ممات را بر پیشانی ما می می

برای همین آن چیزی که آقای گنجی باید . چه کسی باید زنده باشد و چه کسی باید بمیرد

 .دان توجه کند همین استب

ای  اهلل خامنه اهلل خمینی در کنار آیت ی مهم بازاندیشی موقعیتی است که در آن آیت مسئله

ی نتایج  ی شصت نشان دهنده دهه. شود که چنین کند گیرد و واجد قدرتی می قرار می

تواند  یبار چنین موقعیت استعالیی ای برای حاکم بوده است؛، حاکمی که در بزنگاه م دهشت
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فاجعه را رقم بزند، به همین روی است که همان موقعی که فرمان عفو زندانیان را صادر 

چرا که . منشانه از عفوش خشنود شد لوحانه و رعیت ه کند نیز باید ترسید و ابدا نباید ساد می

همین ی ما باید بدانیم به همین دلیل و دقیقا به  همه. کشد حاکم با عفوِ ما باز هم ما را می

شاید باید ما از خودمان . تواند با نود و دو خاورانی دیگر هم خلق کند دلیل است که می

 ایم؟ بپرسیم چرا زنده

 های بغداد در یکی از خیابان

 ده کشته را دیدم

 که از من پرسیدند

 ای؟ چرا زنده

(مجاهد ابوالهیل، شاعر معاصر عراقی)
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 مقدمه

-در پاسخ به اکبر گنجی، خواه به لحاظ مضمون سیاسی آن  ۰ی اخیر محمد رضا نیکفر مقاله

ای از تالقی گریزناپذیر دو  سانِ نمونه در راستای مقابله با تحریف حقایق تاریخی، و خواه به

در مقطع کنونی، تالقی این دو . نگاه سیاسی متنافر نسبت به حاکمیت، اهمیت زیادی دارد

هیت جمهوری اسالمی به ویژه از آن رو مهم است که با درک آشتی ناپذیر نسبت به ما

، «اعتدال و عقالنیت»های سیاسیِ متناوبِ حاکمیت به سمت  آغاز فاز جدیدی در چرخش

بار دیگر به موضوع ( حاکمیت« کنونی»و از آنجا، ماهیت )گیری  خاستگاه و ماهیت این جهت

مند نسبت  اری از شهروندان دغدغههای میان فعالین سیاسی و مدنی و بسی ها و مناقشه بحث

                                                 
*

 .منتشر شده است پراکسیستر در وبسایت  این متن پیش 

 (اکبر گنجی پاسخ به)« ای نامه مشکلِ گرفتاری در جبرِ گُسلِ زندگی»: محمدرضا نیکفر  ۱

http://www.radiozamaneh.com/108069
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اما اهمیت سیاسیِ موضوع مورد مناقشه در آن است که . به امر سیاسی بدل شده است

گیری اخیر حاکمیت، تاثیر زیادی بر مضمون و  ی درک از ماهیت چرخش و جهت نحوه

خواهد ( منتقدان؟ مخالفان؟)ی نیروهای ناراضی  های سیاسی حال و آینده فعالیت  جهت

های مستمر پیشین در جهت  ضمن اینکه، در مقطع کنونی عالوه بر تالش. اشتگذ

هایی مواجهیم  ی شصت، با روایت های حاکمیت در دهه سازی یا حتی توجیه جنایت کمرنگ

کنند، و به این  که از وقوع گسستی در مضمون و غایت حکمرانیِ حاکمانِ کنونی یاد می

دهند که امکانات تحول سیاسی و اجتماعی  ارت میای بش های سیاسی تازه ترتیب به فرصت

 .سازند را در مسیر ترمیم شکاف میان مردم و حاکمیت فراهم می

ای را در دفاع از حقایق  بر چنین بستری، یادداشت حاضر بر آن نیست که روایت تازه

مند با  بنهد، یا در خصوص پیوند این کشتارهای نظام  ی شصت پیش تاریخی کشتارهای دهه

های  اند و سویه باره بسیاری نوشته ای عرضه کند؛ در این های تازه ماهیت حاکمیت، استدالل

های  سیاسی روایت  ی خاستگاه تا جایی که به نقد فشرده. اند مهمی از مساله را بازگو کرده

ی اخیر نیکفر در پاسخ به نقد گنجی نیز حق مطلب را  شود، مقاله گر مربوط می مسلطِ تحریف

ی دیگری به  این  توان از زاویه ی همین بحث اخیر، در اینجا می اما بر زمینه. رده استادا ک

پلی میان بازخوانی گذشته و کنش « ها  جدال روایت»ی  مساله پرداخت تا شاید در پهنه

های  داللت»:  های محوری متن حاضر از این قرارند پس پرسش. سیاسی امروزی زده شود

؛ «ی تاریخِ کشتارهای پس از انقالب چیست؟ ها در حوزه روایتامروزی این رویاروییِ 

ای که به پوشاندن حقیقت تاریخی گرایش دارد  شناسی بنیادهای سیاسیِ امروزیِ آن هستی»

ی  کوشد با امتداد دادن منطق مقاله در همین خصوص، این یادداشت می. «در کجاست؟

هایی از روشنفکران و  یِ عملکرد بخشدست بدهد برای بازخوانی انتقاد نیکفر، معیاری به

طلبان بر فضای مبارزات  های اصالح یابی دیدگاه نیروهای سیاسی چپ در مواجهه با هژمونی

ی متناقض همچنان بر مدار بازندگی  نیازی به تاکید نیست که این مواجهه. سیاسی ایران

 .گردد می( بخش در مسیر رشد مبارزات رهایی)های آن  گی چپ و تضعیف بالقوه

 آوردگاه  ناگزیرِ تاریخ.  ۰

و  یادمان بیست ۶در سخنرانی)از سوی نیکفر « رژیم کشتار»تعبیر  ۲ای گنجی پیشتر در مقاله

                                                 
 (محمدرضا نیکفرنقدی بر نوشته اخیر )«  ؟”رژیم کشتار“: جمهوری اسالمی»: اکبر گنجی  ۲

 «۰۶۰۱شدگان دهه  حقیقت و مرگ؛ به یاد اعدام»: محمدرضا نیکفر ۳

file:///C:/media/Anonym/USB2/%20اکبر%20گنجی%20|%20جمهوری%20اسلامی:%20“رژیم%20کشتار”؟%20%20(نقدی%20بر%20نوشته%20اخیر%20محمدرضا%20نیکفر)
http://www.radiozamaneh.com/103678#.Urb-fPSARvo
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ی جمهوری اسالمی در توصیف مش( در شهر کلن آلمان ۰۵های  پنجمین سالگرد اعدام

نیکفر اما در این مقاله از پاسخ به نقد . اش را به چالش گرفته بود نسبت به مخالفان سیاسی

ی اصلی  ی محوریِ نقد گنجی، به مثابه هسته مایه رود و به درستی با درون گنجی فراتر می

را به های گنجی  او در این مقاله استدالل. شود یک گفتمان سیاسی قدرت مدار مواجه می

دهد که گنجی تنها یک چهره و یک صدا از آن  ای پیوند می شناسی جریاناتِ سیاسی هستی

 (.دار گیریم صدایی بلند و فعال و نام)است 

ی  مند حقایق دوره به واقع دیدگاه گنجی آشکارا در امتداد همان خط آشنای تحریف نظام

کند، همپوشانی  که نیکفر اشاره میچنان اما در این مورد، هم.  قرار دارد ۷۵پس از انقالب 

( ای که گنجی برآمده از آن و در پیوند ارگانیک با آن است ی سیاسی و نحله)صدای گنجی 

رو تصادفی نیست و   ی نخست انقالب، به هیچ های تبلیغاتی حاکمیت از تاریخ دهه با روایت

رسد این خاستگاه  یبا این وجود، به نظر م. دارد( آنها)ریشه در هستی شناسی سیاسی او 

از آن « ای نامه جبر گسلِ زندگی»شناختی، فراتر از آن چیزی باشد که نیکفر با تعبیر  هستی

ی تعلقات و عملکردهای سیاسی طیف نیروهایی  یاد کرده است؛ یعنی صرفا ناظر بر گذشته

اسی های سی مانند اکبر گنجی نیست، بلکه با جایگاه سیاسی و اجتماعی امروز آنها و افق

کوشد  ی محوری است که یادداشت حاضر می این همان نکته)مطلوب آنها نیز پیوند دارد 

- حق- خود»ی همیشگی  گنجی در نقد خود بر نیکفر در امتداد شیوه(. آن را برجسته سازد

ی نخست انقالب را به  نماییِ تاریخی و اخالقی روایتِ خود  از دهه اش، موجه «پنداری

ای « توصیفات افراطی»و « اساس اتهامات بی»یعنی با حمله به : کند می صورتی تهاجمی عرضه

شاید از همین روست که . شود که از سوی مخالفانْ به جمهوری اسالمی نسبت داده می

، و فارغ از (سبک نوشتاری فلسفی)اش  دور از منش نوشتاریِ معمول نیکفر در پاسخ خود، به

 .گزیند می ترین بیان را بر ترین و روشن حتعارفات و مالحظات سیاسی مرسوم، صری

 پیوند با مطرودین. 6

در مقابل )ی واقعیات امروز  تردید اقدام نیکفر در دفاع از برخی حقایق تاریخیِ برسازنده بی

، تاریخ متاخر را به رنگ « گراییِ مطلق نسبی»گرایش مسلطی که با تکیه بر رویکرد رایج 

به ویژه آنکه . ی قدردانی است شایسته( اند خود در آورده ی موقعیت و نیازهای سیاسی تازه

کند و به  نیکفر مساله را در سطحی فراتر از رویارویی با روایت شخصی اکبر گنجی طرح می
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ی قدرتی است که این  شود که روایت گنجی صرفا صدایی نمادین از حلقه درستی یادآور می

ی خود منطق بنیادین این گفتمان را به  نوشتهکنند، و لذا در  گفتمان معوج را نمایندگی می

های فروخورده و  های نیکفر، حرف در عین حال، در متن استدالل. کشد چالش می

به ویژه فعالین چپ و کمونیستی : یابد نسالن من هم بازتاب می ی برخی از هم شده سرکوب

معجزات  گاه توهمی به که درست به دلیل باورهایشان و نیز به این خاطر که هیچ

اند، صدایشان در فضای عمومی شنیده  نداشته( آن  در معنای وسیع)طلبیِ حکومتی  اصالح

های   جاذبه»و « بینی دعوت به واقع»شود؛ آنهایی که به طور مستمر تحت فشار  نمی/نشد

ی نیکفر نوعی کیفرخواستِ افشاگرانه  به این معنی، نوشته. اند قرار داشته« سپردن به ادغام تن

طلبان است؛ کیفرخواستی علیه نیروهایی که  یه کلیت دستگاه فکری و سیاسی اصالحعل

مند خاک در  اند و به طور نظام ه هاست بر جایگاه متناقضِ شبه اپوزیسیونِ نظام تکیه زد مدت

های  پاشند، تا با برنشاندن درک خود از ماهیت حاکمیت، شیوه چشم حقایق تاریخی می

ی سیاسی را در قامت باورها و جایگاه و  کال و مضمون مبارزهمخالفت با حاکمیت و اش

های رادیکال وضعیت،  گی ملزومات سیاسی خود قالب بزنند؛ و  بدین ترتیب ضمن مهار بالقوه

 ۸۲چنانکه ثمرات آن را در انتخابات )جهاز مسیر سیاسی امروز و فردای خود را مهیا کنند 

شدگان و مطرودان، تنها در  شدگان و حذف کوببا این همه، روایت سر(. نیز درو کردند

یابد؛ یعنی در دل  صدایی و خیزش سیاسی رادیکال آنها مجال گسترش عمومی می فرآیند هم

فرآیندی که حقایق تاریخیِ انکار شده، به سالح زنده و ملموسی برای نفی وضعیت امروزی و 

 .۹شوند ستیز با حافظان نظم مستقر بدل می

 در وفاداری به نقد. ۱

کمونیست »کند، روایت یک  در ساحت بازتاب بیرونی، روایتی که نیکفر برجسته می

های این  داللت الشعاع شود، تا مضمون آن به طور پیشینی تحت  شناخته نمی« رادیکال

!(. گرا، افراطی، خشونت طلب و غیره جزم: هایی مثل داللت)برچسب سیاسیِ رایج قرار گیرد 

اگر به . تری قرار داد ی تعامل با مخاطبان وسیع از این رو شاید بتوان این روایت را دستمایه

وقعیت سیاسی ی نقد نیکفر وفادار بمانیم و منطق درونی آن را با در نظر گرفتن م مایه درون

نگارانه  های تاریخ ای که مضمون نقد نیکفر را از بحث یعنی همان عامل زنده)های اخیر  سال

شویم که شاید بسیاری از کسانی که  هایی مواجه می توسعه دهیم، با پرسش( سازد متمایز می

                                                 
 «در باب عبور از یک گسل تاریخی»: پراکسیس ۴

http://praxies.org/در-باب-عبور-از-یک-گسل-تاریخی-پراکسیس/
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که  ی کسانی به این معنا که همه. آنها باشند  با نقد وی همدلی دارند هم مخاطب بخشی از

دانند و مشخصا اصرار به  های حاکمیت می را تعبیر درستی در وصف جنایت« رژیم کشتار»

شناسند،  مند برای تحریف حقایق تاریخی می  های نظام تلطیف این صفت را در راستای تالش

ی  ی مواجهه قاعدتا باید به امتداد سیاسی این منطق وفادار بمانند؛ از جمله و به ویژه در نحوه

مداری که دیرگاهی است در هیات اپوزیسیون نظام ظاهر  های قدرت ی با طیفسیاس

توان این پرسش را پیش روی روشنفکران و نیروهای سیاسیِ  در همین راستا، می. شوند می

ی آنها با روند  ی مواجهه ی اخیر نحوه ی نیکفر نهاد که در یک دهه همسو با مضمون مقاله

طلبان بر روندهای مبارزاتی مردم ایران چگونه  گفتمانی اصالحیابیِ سیاسی و  تدریجی هژمونی

  زند، بلکه صرفا روایت کهنه ای نمی ی اخیر خود حرف تازه  بوده است؟ اینکه گنجی در داعیه

کند، به روشنی نشان از آن دارد که روند  و مشترکی را با اعتماد به نفس مهیبی تکرار می

. آمیز بوده است اند کامال موفقیت داران آن جی مُبلّغ و سهامیابیِ گفتمانی که امثال گن هژمونی

های سیاسیِ رادیکال در  گی ستیزی و مهار بالقوه و جالب آنکه توافق عام بر ضرورت چپ

یا همان ضرورت شکل دادن به آلترناتیوهای )ی ایران  ی جامعه بطن وضعیت بحران زده

درتمند غربی در حمایت مستقیم از های ق چنان است که دولت( ی ایران سیاسی آینده

طلبی و تکثیر صدای  طلبان و بال و پر دادن به گفتمان اصالح مرزی اصالح های برون چهره

 .اند ای غفلت نکرده آن در فضای عمومی ذره

ی چپ  های روشنفکری پیکره با این همه، شواهد متعدد گویای آن است که حتی در الیه

ونیک و ضرورت مشارکت در پیکارهای ضد هژمونیک ایران هم واقعیتِ روندهای هژم

ها نسبت  در غیر این صورت صداهایی که در این سال. گاه به درستی درک نشده است هیچ

بایست چنان مهجور و  اند نمی طلبان بلند شده یابی اصالح به خطرات و پیامدهای هژمونی

ولیای سیاسی طیفی کمونیستِ ماندند، تا به سادگی همچون مالیخ دنباله می پژواک و بی  بی

در عمل، عالوه بر روشنفکران . قلمداد شوند« واقعیات جامعه»و منزوی از « افراطی»

ی حاکم یا روشنفکران همسو با این طبقه، بخشی از نیروهای چپ نیز در مسیر  ارگانیک طبقه

سی روز، های سیا شان از ضرورت ک های اخیر خود و بنا به در های سیاسیِ سال گری دخالت

طلبان یا گفتمان سیاسی  مرزی اصالح با دستگاه برون -کم یا بیش –ای موارد  در پاره

های سیاسیِ  در این خصوص، تا جایی که به بخش. اند همبسته با آن همراهی داشته

بینانه در تحلیل  ست که امکان برآوردی خوش ای شود، واقعیت به گونه تر مربوط می متشکل

طلبان  روی بخشی از جریانات اپوزیسیون از اصالح در واقع، دنباله: ماند نمیاین رویه بر جای 
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نه ناشی از خطای تشخیص، بلکه برآمده از رویکردی استراتژیک به قدرت بوده است که بر 

و نیز « جایگاه مردمی»مبنای آنْ بذل این حمایت نامشروطْ پلی پوپولیستی برای کسب 

درست از همین رو . شد مناسبات آتی قدرت تلقی می ضرورتی سیاسی برای سهیم شدن در

-ملی»مرزی و بخشی از  طلبان برون های مختلف اصالح ها در معیت شاخه بود که این طیف

در جهت آلترناتیو سازی )« بزرگان»ایِ  های زنجیره  ، پای ثابت برگزاری کنفرانس«ها مذهبی

ات حسن نیت یا در بزم پیوند سیاسی خود با آنها حتی برای اثب  ای از پاره. اند بوده( از باال

های متناقض خود را با  اند و یادمان خرج کرده« سیاهکل»، از نماد مبارزاتی «طلبان اصالح»

های جسته و گریخته با  طُرفه آنکه مخالفت. اند هایی چون علی مزروعی مزین ساخته  چهره

انِ واکنشی احساسی در امتداد های سیاسی، همواره با رندی تمام به س این گونه همدستی

سانِ هشداری نسبت به خطرات   اند، نه به ایِ گذشته قلمداد شده اختالفات هویتی و فرقه

 .ی میدان سیاست امروز و آینده

دارد که  هایی وامی ی نیکفر ما را به تامل در پرسش به این ترتیب، بسط منطق درونی مقاله

های  ها بررسی جایگاه و کارکردهای طیف پرسش مضمون اصلی این. مخاطبان بسیاری دارد

ی عمومی و فضای نمادین است؛ اینکه  گوناگون روشنفکران و فعالین سیاسی در عرصه

یا ملزومات به )های آنان چه نسبتی با ملزومات استمرار نظم مسلط  گری ی کنش مجموعه

ی هژمونی  ولههای سیاسی و گفتمانی داشته است؛ قطعا مق  در ساحت( چالش کشیدن آن

گریِ سیاسی معطوف به ایرانْ شاخصِ مهمی برای این واکاوی  طلبان بر ساحت کنش اصالح

شناسی  برای مثال در جایی که نیکفر در نقد خود بر دیدگاه گنجی به درستی بر هستی. است

مدار این  توان افزود که ماهیتِ قدرت کند، می ی این نگاه تاکید می مشترک برسازنده

از این رو . مندی مقطعی نبوده است ناسی، روندی پیوسته داشته است و تابع زمانش هستی

یی که با محوریت مشی سیاسی و  ها ها و پیامدهای سیاسی و نمادین همکاری در پروژه داللت

اند، باید مورد نقد و بازخوانی انتقادی قرار گیرد؛ چرا که  طلبان شکل گرفته گفتمان اصالح

های آن، در نهایت در راستای تقویت و تثبیت  ین دست، فارغ از انگیزههایی از ا همسازی

های قدرت در داخل و خارج کشور  گیرد که با برخورداری از رانت همان صداهایی قرار می

و کالن و   دست های سیاسی و تاریخی یک ، در کار خلقِ روایت(نهادهای قدرت جهانی)

و ناهمساز هستند، تا سیاست نخبگان « مزاحم»ی سیاست از صداهای  پاکسازی سازی صحنه

 .به عرصه بیاروند« سیاست مردم»را به نام 
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 شدگان از مازاد صدای حذف. ۴

ی سیاسی  همبسته با تحریف وقایع تاریخی، تنها ناظر به گذشته  شناسی گفته شد که هستی

ی، شاید ی تاریخ های منتسب به آن نیست، بلکه در امتداد همان گذشته افراد و جریان

 .اهمیت بیشتری داشته باشد  شناسی هایی امروزی و آتی این هستی  سویه

و موقعیت امروزی ( مادی و اجتماعی)برای نشان دادن این امر باید به جایگاه 

یعنی برای مثال باید به . کننده بازگشت های سیاسی روایت کنندگان و یا سوژه روایت

کند و  ند آن تاریخ سیاسی متاخر ما را نظاره میجایگاهی نظر کرد که اکنون گنجی بر مس

و نیز باید در جایگاه کسانی دقیق شد که . کند اش را صادر می احکام سیاسی جهانشمول

های متضادی از روند کشتارها دارند، اما نه تنها از امنیت و صدای حداقلی برای طرح  روایت

اهی در برابر ماشین سرکوب، حتی پن هایشان برخوردار نیستند، بلکه به ضرورت بی روایت

در این مورد . های آنها را متجسم سازد ی انسانی روایت ای هستند که سویه فاقد چهره

ی مکتوب اخیر نیکفر و گنجی با پنج فعال جوان کمونیست  ای که دقیقا حول مناظره مصاحبه

 :۷کند ی زنده و روشنی عرضه می انجام شده است نمونه( های ناشناس با هویت)

توان به طور غیر مستقیم، اما  گاهی پدیدارشناسانه به فضا و مضمون این مصاحبه، میبا ن

ی بستر  در این مصاحبه، که چیزی درباره. ی یاد شده در فراز فوق رسید ملموس، به دغدغه

« تکثرگرایی از جایگاه قدرت»دانیم، گفتگو کننده بنا به رسم رایج  ی آن نمی زمینه و پیش

را در مورد نزاع قلمی نیکفر و گنجی بر سر ماهیت کشتارهای « ناجورها»ن مایل است نظر ای

. گردد« کامل»ای مورد نظر او  ی شصت جویا شود، تا احتماال تنوع سیاسی ویترینِ رسانه دهه

آن ( شوندگان در مقابل جایگاه فرودست مصاحبه)گر  گر مصاحبه جایگاه حذفی و سلطه

ای که  که واکاوی آن در اینجا مورد نظر ماست؛ مشخصه بارزی از این مصاحبه است  ویژگی

با . سازد حتی از پس ویرایش و پیراستاری متن مصاحبه نیز همچنان فکر و نظر را خیره می

بخشد، نه  گر می ی مهم آن است که آنچه که این جایگاه قدرت را به مصاحبه این حال نکته

ق به گفتمان بزرگ و پیروزمندی های شخصی و روانی خاص او، بلکه احساس تعل خصلت

شوندگان از آن را  است که او به طور پیشینی تعلق خود بدان، و نیز بیرون بودگی مصاحبه

او با آگاهی پیشین از امتیازات و پیامدهایی که تعلق به این دو جایگاه متفاوت . داند مسلم می

                                                 
 «با عالمت سوال یا بدون عالمت سوال؟ 'رژیم کشتار': سیاوش آگاهی ۵

 (گزارش از یک جلسه بحث در تهران)  

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170432.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170432.php
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ادگی از جایگاه گفتگو کننده به کند، به س ایجاد می( االذهانی سیاسی و بین)ی واقعیت  در پهنه

ی کوچک  غلتد تا در حوزه می( تر تر و پنهان در ابعادی خفیف)جایگاهی نظیر یک بازجو 

های  یعنی نوع نسبت با قدرت-این امر . تحت اختیار خود، بر مسند ستمگر تکیه بزند

را نیز های متضاد از کشتارها  ی روایت شناسی برسازنده ای از هستی بخشا سویه -مسلط

های سیاسی افراد را به سادگی  ها و انتخاب سازد؛ همان موقعیتی که گرایش آشکار می

زا  بحران خود به پرسشی -تاریخی خاص/در شرایط سیاسی-کند و تنها گاهی  کانالیزه می

شوندگان نیز به رغم آگاهی از مناسبات  جالب آنکه مصاحبه. شود گر بدل می برای انتخاب

ها و تعلقاتِ  ی فضای این گفتگو و نیز کارکردهای تفاوت جایگاه رسازندهقدرت بیرونیِ ب

ی  ابدا به ورطه( شود شان بیان می که به خوبی در بخشی از سخنان و اعتراضات)سیاسی 

غلتند؛ به عکس، بر مبنای همین آگاهی، تاکید  کُرنش و نرمش نسبت به ساختار سلطه نمی

های ارزشمند  و این یکی از سویه)سازند  خود برجسته میبر آنتاگونیسم سیاسی را در سخنان 

گر نیز، که ناممکن بودنِ گریزناپذیرش در دفاعیات  طرفی مصاحبه ی بی داعیه(. کار آنهاست

های مسلط است  زند، یادآور سنت رسانه اش از نظرات گنجی بیرون می  واکنشی و ناخواسته

هایی که با  رسانه. کنند ها را تعیین میها و نتایج مترتب بر آن که پیشاپیش مسیر بحث

های  ی جنایت گرانه های سلطه  ی ابزاری از کشتارها، زمینه شده و استفاده تحریف حساب

 .  دهند های امروزی حفظ و بسط سلطه پیوند می تاریخیِ گذشته را با ضرورت

نظرات و  ، بسیاری از«افشارگر»ی  ام در این مصاحبه طبعا مضمون سخنان رفقای نادیده

و از )دهد  ی ماهیت کشتارها با روشنی و ظرافت پوشش می های نگارنده را در زمینه دغدغه

؛ اما شکل و فضای این (گری آنان هستم این بابت به سهم خود قدردان همت و مداخله

ی  دهند که نحوه یابی مناسبات قدرتی گواهی می های ضمنی آن، بر مادیت مصاحبه و داللت

، (در جایگاه فرودست یا فرادست)شناختی در آن در ساحتِ اجتماعی  تیگیری هس جای

توانند از ماهیت این مناسبات سلطه و پیامدهای  ی نوع روایتی است که افراد می کننده تعیین

های یکسانی را بازگو  به بیان دیگر، ستمگر و ستمدیده لزوما روایت. آن عرضه کنند

هایی از  تواند چنان مهیب باشد که بخش هژمونیک میکنند؛ گو اینکه فشار نیروهای  نمی

. های ستمگران فرو افتند ی روایت ی تکرار و تکثیر داوطلبانه ستمدیدگان نیز به ورطه

مان شاهد روند تبدیل شدن این استثناء به قاعده  شوربختانه امروز با پوست و گوشت

های مختلف روشنفکران  ر الیهناپذی زمانْ کارکردهای متعارض و آشتی هستیم؛ روندی که هم
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 .سازد ی سیاست و نظم نمادین را آشکار می در پهنه ۰

ی یاد  خواندن متن نیفکر و به ویژه مصاحبهمناسبت نباشد که بدون  شاید این تاکید پایانی بی

 .شده در فراز آخر، خواندن متن حاضر  کاری معلق و ناتمام خواهد بود

 ۵نیوز ی محمد سهیمی در وبسایت گویا ی انتشار این متن، با مقاله در آستانه: بعدالتحریر

نگارانه از روند رخدادهای پس از انقالب، دیدگاه  ی یک بحث تاریخ مواجه شدم، که با ارائه

سهیمی در این متن مفصل ضمن . کشد ی یاد شده را به نقد می رد نیکفر در دو نوشتهو رویک

ی خوانش  قد از رویکرد گنجی نسبت به ماهیت کشتارها و ماهیت رژیم، به عرضه دفاع تمام

ی درک   پردازد؛ جایی که وی با ارائه ها می ها و خشونت تاریخی خود از روند آغاز سرکوب

گر و  سازی سرکرب ارز ی هم از آغازگران خشونت، حتی از مرحله ی خود نگارانه تاریخ

چپ آن زمان را مسئول  رود و مستقیما بخشی از اپوزیسیون شده هم فراتر می سرکوب

گرچه او هم مانند گنجی و بسیاری دیگر )کند  ها معرفی می گیری روند خشونت شکل

 .!(ها و کشتارها را محکوم کند کند که خشونت فراموش نمی

سازد نه فقط برای دفاع از  می ی میان گنجی و نیکفر محملی  بدین ترتیب سهیمی از مناقشه

ی کلی علیه  مذهبی در آن زمان و هجمه-ی نیروهای ملی عملکرد دولت بازرگان و مجموعه

نماییِ رویکرد سیاسی مورد نظر  نهادن و موجه برای پیش  -و به ویژه –گرایان، بلکه  چپ

شرایط امروز ایران، که طبق بیان مستقیم او چیزی نیست جز حقانیت سیاسی خود برای 

به این . طلبی اصالح گیری مشی جانبه از آنان و پی طلبانِ کنونی و ضرورت حمایت همه اصالح

تاریخی، به   «های مسلم  فاکت»اش بر  ی سهیمی، به رغم تاکیدات پوزیتویوستی ترتیب مقاله

دهد که خوانش رویدادهای تاریخی امری مستقل از  میسهم خود به روشنی نشان 

در اینجا مجالی برای نقد . کنندگان نیست ی روایت شناسیِ سیاسی حال و گذشته هستی

نگاری ظاهرا لیبرال سهیمی و درک نارسای او از مفهوم انقالب و فرآیند  ی تاریخ شیوه

ی  همیت است که از یکسو نمونهی سهیمی از این لحاظ دارای ا نیست؛ اما نوشته ۷۵انقالبی 

را عرضه ( به تاریخ سیاسی متاخر)های سیاسی این نوع نگرش  عینی و صریحی از داللت

شناختیِ پیوند مستمر و  کند؛ و از سوی دیگر به روشنی بسترهای منطقی و هستی می

                                                 
۶

 «مندی آنتاگونیستی روشنفکران ی الیه درباره»: امین حصوری 

 «آقای نیکفر چه کسی خشونت را شروع کرد و چرا؟»: محمد سهیمی ۷

 «بخش دوم»؛  «بخش نخست» 

http://praxies.org/دربارهی-لایهمندی-آنتاگونیستی-روش/
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170636.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170637.php
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این ی  اگر سابقه. سازد طلب را آشکار می مذهبی با جریانات اصالح-ناگسستنی نیروهای ملی

ریشه داشت  ۷۵های این دو طیف در فرآیند انقالب  پیوند سیاسی در اشتراکات و همپوشانی

دفاع از اسالم در برابرخطر کمونیسم و گردآمدن به دور خمینی برای رفع خطر نیروهای )

ای از اسالم سیاسی، از همگرایی این  ، امروزه اما این پیوند عالوه بر اشکال تلطیف شده(چپ

لیبرالی و ضرورت ادغام در نظم نوین جهانی نیرو ( نو)ای مشی سیاسیِ  ولِ گونهنیروها ح

ی سیاسی چپ و نیروهای  گیرد؛ واضح است که در این رویکرد جدید هم هنوز اندیشه می

 .  شوند تقلی می« دشمن مشترک»چپ خطر اصلی و 
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در پی بحثی مکتوب میان محمدرضا نیکفر و اکبر گنجی، فردی به نام محمد سهیمی که 

های  استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، سردبیر وبسایت اخبار ایران و گزارش»خودش را 

های او  مقاله»کند که در پانزده سال گذشته  میمعرفی « خاورمیانه و تحلیلگر مسائل ایران

ی خودش  به چاپ رسیده و نیز بنا به نوشته« های انگلیسی در بسیاری از نشریات و وبسایت

ی بلندی در  مذهبیِ فعلی است، مقاله –و فعال ملی « جنبش مسلمانان مبارز»عضو سابق 

خشونت را شروع کرد و  آقای نیکفر، چه کسی»پاسخ به نیکفر نوشته است تحت عنوان 

او در این مقاله تالش کرده با توسل به استنادهای تاریخی نشان دهد که جمهوری  ۰«چرا؟

ی خشونت نبوده است و مخالفان جمهوری اسالمی خشونت را آغاز  اسالمی آغازکننده

هاست که بلندگوهای تبلیغاتی جمهوری اسالمی  این نوشته البته تازگی ندارد و سال. اند کرده

های  اند ثابت کنند حکومت و دستگاه داتی کمابیش مشابهِ استنادات سهیمی خواستهبا استنا

                                                 
*

 .منتشر شده است پراکسیسدر وبسایت تر  این متن پیش 

 «آقای نیکفر چه کسی خشونت را شروع کرد و چرا؟»: محمد سهیمی ۱

 «بخش دوم»      «بخش نخست»        

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170636.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170637.php
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طلبان حکومتی در داخل و خارج از کشور نیز  اند؛ بیش از آنْ اصالح سرکوب آن بر حق بوده

های جمهوری اسالمی تا مقطع مرگ  اند و از جنایت ها را تکرار کرده بارها همین حرف

. اند کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی به اشکال مختلف دفاع کردهاهلل خمینی و بر سر  آیت

من در این متن قصد ورود به بحث جاری میان نیکفر و گنجی را ندارم و بنابراین خودم را 

من در این متن آشکار خواهم . موظف نخواهم دانست که از نیکفر و نظریات او دفاع کنم

ی مقاالت انگلیسی در  رنیای جنوبی و نویسندهکرد که محمد سهیمی، استاد دانشگاه کالیف

را نفهمیده است، فرازهایی از آن را  ۷۵پانزده سال اخیر، فرازهایی از تاریخ بعد از انقالب 

 .گوید کند و در مواردی نه چندان اندک به روشنی و آگاهانه دروغ می تحریف می

 رهبر مهم حزب دموکرات

دهد این مخالفان جمهوری اسالمی بودند که خشونت که نشان  اولین استناد سهیمی برای آن

های کردستان، با تمرکز بر نقاط تحت نفوذ حزب دموکرات  را آغاز کردند، درگیری

او ظاهرن برای بستن دهان نیکفر و دیگرانی که ممکن بوده است او را . کردستان ایران است

 :دنویس به تکرار تبلیغات جمهوری اسالمی متهم کنند پیشاپیش می

های آقای نیکفر بوده و دگراندیشانِ ایشان عامالنه و  واقعیت و حقیقت برخالف گفته“

این روایت جمهوری . ی خشونت و جنگ داخلی بودند فاعالنه و کنشگرانه آغازکننده

 .”پیمانان آن است اسالمی نیست، این روایت خود رهبران حزب دموکرات و هم

که  او برای اثبات این. گوید دروغ می« فاعالنه و کنشگرانهعامالنه و »سهیمی در همین آغاز 

اند به خاطرات غنی  حزب دموکرات در مهاباد و کومله در سنندج آغازگران خشونت بوده

« ترین رهبران حزب دموکرات کردستان نام ترین و خوش از مهم»بلوریان استناد کرده و او را 

غنی . کند سهیمی ابتدا اشتباه می. کند ی می، معرف«سال در زمان شاه زندانی بود ۲۷»که 

به همراه تعدادی  ۰۶۶۵ی ایران بود و در سال  ی کردستان حزب توده بلوریان عضو کمیته

ی کردستان حزب توده بازداشت و ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد  دیگر از فعاالن کمیته

بنابراین . از زندان آزاد شد ۷۵ب در زندان ماند و با انقال ۰۶۷۵او تا آبان ماه . محکوم شد

این اختالف زمانی البته . سال بوده است ۲۱ی سهیمی  مدت زندان بلوریان بر خالف نوشته

تواند اثبات کند که او دروغ گفته است  به خودی خود ربطی به ادعاهای سهیمی ندارد و نمی
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 ۲غنی بلوریان پدیای ی ویکی شود که بدانیم حتا در صفحه اما موضوع آنجایی مهم می

 .اطالعات دیگری هم موجود بوده که سهیمی آگاهانه و فاعالنه آنها را درز گرفته است

به همراه  ۰۶۷۸غنی بلوریان در بهار خواند که  ی سهیمی هرگز نمی ی مقاله مثلن خواننده

قاضی، احمد  فاروق کیخسروی، فوزیه قاضی، رحیم سیف)شش عضو دیگر حزب دموکرات 

یی از حزب دموکرات انشعاب  ی سی صفحه با انتشار یک بیانیه( عزیزی، هیمن و نوید معینی

« می چهار پیروان کنگره –حزب دموکرات کردستان »کردند و پس از آن خودشان را 

ی ایران و خطی که حزب توده در  خواندند و از آن پس به روشنی به عنوان اندام حزب توده

وابستگی این عده و در راس همه غنی بلوریان . کرد، فعال بودند ارتباط با کردستان دنبال می

به حزب توده، حتا پیش از انشعاب از حزب دموکرات نه تنها در خاطرات عبداهلل 

تصریح شده، بلکه  -توجه به استناد سهیمی به آنْ در دسترسش بوده است که با -زاده حسن

نیز در کتاب  ۰۲ی سال  ی ایران تا پیش از ضربه نورالدین کیانوری، دبیرکل حزب توده

 .کند خاطراتش به آن اشاره می

نیم قرن کوشش و »ی اینترنتی خاطراتش، که با نام  نسخه ۸۲ی  زاده در صفحه عبداهلل حسن

 :نویسد می ۶منتشر شده« یتفعال

ای از هواداران خود را تحریک و ترغیب کرده بود که بر نفوذ خود در  حزب توده عده“

های آن حزب را  میان تشکیالت حزب دموکرات بیفزایند و از آن راه، نظرات و سیاست

ی رهبری حزب  ها در میان جرگه ای تودهالبته . به خورد فعالین دموکرات بدهند

توان  از آنان می. های آنان بکنند دموکرات نیز کسانی داشتند که خدمت به سیاست

های حزب توده در بطن  آشوبگری]...[ محمدامین سراجی و آقای غنی بلوریان را نام برد

ن کدورت و اختالف و دل رنجیدگی در میا. صفوف حزب دموکرات کار خودش را کرد

برای آنکه بلکه بشود راه حلبرای . ی انفجار رسید کمیته مرکزی گسترش یافت و به نقطه

وضع موجود پیدا کنیم، کمیته مرکزی گردهمائی کوتاهی در آبادی برایمه در منطقه 

در آن گردهمائی آقای غنی بلوریان که . منگوران و در نزدیکی شهر مهاباد فراهم کرد

                                                 
 .پدیا ی آزاد ویکی دانشنامه« غنی بلوریان»مدخل مربوط به   ۲
مورد استناد محمد سهیمی قرار « نیم قرن مبارزه»ی چاپی این کتاب که با نام  متاسفانه نسخه ۳

ی بسیار  ی اینترنتی آن استفاده کردم که ترجمه گرفته در دسترس نگارنده نبود و باالجبار از نسخه 

 .بدی دارد 

http://fa.wikipedia.org/wiki/غنی_بلوریان
http://www.pasok.eu/pdf%5CAbdula_Hasanzada_nim_qarn.pdf
http://www.pasok.eu/pdf%5CAbdula_Hasanzada_nim_qarn.pdf
http://www.pasok.eu/pdf%5CAbdula_Hasanzada_nim_qarn.pdf
http://www.pasok.eu/pdf%5CAbdula_Hasanzada_nim_qarn.pdf
http://www.pasok.eu/pdf%5CAbdula_Hasanzada_nim_qarn.pdf
http://www.pasok.eu/pdf%5CAbdula_Hasanzada_nim_qarn.pdf
http://www.pasok.eu/pdf%5CAbdula_Hasanzada_nim_qarn.pdf
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ت، نوشتار دور و درازی از جیب بیرون آورد و شروع به معلوم بود خوب کوک شده اس

پس . خواندن کرد که گویا همه افشاگری مربوط به حزب دموکرات کردستان ایران بود

تهدید کرد که اگر کمیته مرکزی زیر بار نظریات او و همکارانش نرود، ]...[ از تمام شدن

یان به وقوع پیوست و در اواخر تهدید آقای غنی بلور.]...[ کند آن نوشتار را منتشر می

ای به نام هواداران کنگره چهارم پخش  صفحه ۶۱اعالمیه نزدیک به  ۰۶۷۸روزهای بهار 

افروز وابسته به بیگانه و اغلب چیز  در آن اعالمیه حزب دموکرات را به آتش]...[ شد

اسایی تمسخر نام برده بود و جمهوری اسالمی را به رژیم ضدامپریالیستی و پیشرفته شن

قابل توجه و جالب آن بود آنهایی که بیانیه را امضا کرده بودند نام خود را . کرده بود

علتش هم آن . گذاشته بودند« پیروان کنگره چهارم –حزب دموکرات کردستان ایران »

بود که در کنگره چهار و در ادبیات کنگره چهارم راجع به ضدامپریالیستی انقالب ایران 

خواهانه  د و آمادگی همکاری با جمهوری اسالمی و راه حل و فصل آشتیپشتیبانی شده بو

 [همان منبع.]”آمیز مسئله کرد ابراز شده بود و صلح

نورالدین کیانوری نیز در کتاب خاطراتش در پاسخ به پرسشی در مورد علی گالویژ چنین 

 :گوید می

در ایران، . یران آمدپس از پیروزی انقالب، گالویژ داوطلب کار در ایران شد و به ا“

مرکز کار وی در تبریز بود و از آنجا به سراسر کردستان . مسئولیت کردستان با او بود

گالویژ در جریان انشعاب غنی بلوریان . داد های حزبی را سامان می کرد و گروه سفر می

 .۹”کرد از گروه قاسملو نقش مهمی داشت و در هر کاری آنان را راهنمایی می

بلوریان پس از انشعاب در امکانات حزب توده در تهران ساکن شد و سرانجام پس از 

به عنوان عضو هیات سیاسی  ۰۶۰۹ی ایران، از کشور خارج و در سال  یورش به حزب توده

 .حزب برگزیده شد

که محتوای مدعای سهیمی با استناد به خاطرات غنی بلوریان چه بوده،  ین فارغ از آنبنابرا

ترین رهبران  نام ترین و خوش از مهم»تالش او برای مستند جلوه دادن ادعاهایش با تکیه بر 

 .کارانه است بودن بلوریان، دغل« حزب دموکرات کردستان

                                                 
ی  صفحه. ۰۶۵۲. چاپ دوم. ی تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه موسسه. ورالدین کیانوریخاطرات ن ۴

 ۷۶۶. 
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 خلع سالح شهربانی مهاباد

اشغال و خلع »رود  دستی در آغاز خشونت به شمار می ظر سهیمی پیشاولین اقدامی که از ن

داند و  است و آن را تقابل با دولت بازرگان می« ۰۶۷۵بهمن  ۲۶سالح شهربانی مهاباد در 

 :نویسد می

مهندس « رژیم کشتار»به « واکنش»بود، نه « دستانه های پیش کنش»ی اینها  همه“

 .”بازرگان

در حالی که هنوز قانونن دولت شاپور بختیار بر سر کار  ۰۶۷۵ بهمن ۰۷مهدی بازرگان در 

بهمن  ۰۰روز . وزیر دولت موقت منصوب شد اهلل خمینی به سمت نخست بود از سوی آیت

وزیری در انظار عمومی رسمن به  ی علوی حکم نخست طی مراسمی در آمفی تئاتر مدرسه

زمان با نقل مکان بازرگان به  هم بهمن ۰۵روز . بازرگان ابالغ و از سوی او پذیرفته شد

. ی علوی، بنا به فراخوان خمینی تظاهرات وسیعی در تائید دولت بازرگان انجام شد مدرسه

در همین روز بختیار به مجلس رفت و در مجلس طرح انحالل ساواک و دستگیری 

ن بهم ۲۱روز . به بعد، تصویب شد ۰۶۹۰های پیشین از سال  وزیران و وزرای دولت نخست

ی نیروی  خانه بهمن اسلحه ۲۰روز . درگیری مسلحانه در پایگاه نیروی هوایی تهران آغاز شد

و کالنتری  ۲۰، ۰۰، ۰۲، ۰۰، ۰۱، ۸های  در همین روز کالنتری. هوایی توسط مردم فتح شد

آباد، کاخ  بهمن ستاد ژاندارمری کل کشور، پادگان عشرت ۲۲روز . نارمک سقوط کردند

ی  ی پلیس، مدرسه ی افسری، دانشکده یران، شهربانی کل کشور، دانشکدهگلستان، مرکز  ا

ی مشترک ضدخرابکاری، زندان قصر، زندان جمشیدیه و بسیاری از  نظام، زندان کمیته

هرچند با . ها توسط مردم فتح شد مراکز نظامی، انبارهای تسلیحات، مراکز دولتی و پادگان

ها تا چند  نگون شده بود، اما در برخی از شهرستاناعالم بی طرفی ارتش عملن رژیم شاه سر

ها برای تصرف مراکز نظامی و امنیتی رژیم شاه در  بهمن هنوز درگیری ۲۲روز بعد از 

از آن جمله و در یک روند کاملن طبیعی و انقالبی که به هیچ وجه ربطی به . جریان بود

ه سهیمی فراموش کرده است خلع دولت بازرگان ندارد، شهربانی و نیز ژاندارمری مهاباد، ک

سالح آن را در شمار گناهان نابخشودنی حزب دموکرات ذکر کند، توسط مردم، و نه لزومن 

اگر خلع سالح شهربانی و ژاندارمری . اعضای حزب دموکرات، تصرف و خلع سالح شدند

تصرف  علیه دولت بازرگان تلقی شود،« دستانه کنش پیش»تواند  بهمن می ۲۶مهاباد در روز 

بهمن در تهران که حتمن باید  ۲۲شهربانی کل کشور و ستاد ژاندارمری کل کشور در روز 
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معلوم نیست از نگاه سهیمی دولت بازرگان، قرار . به قصد نابودی دولت بازرگان بوده باشد

 .حضرت بوده است دولت موقت انقالب باشد یا دولت مستقر اعلی

 خلع سالح پادگان مهاباد

است که سهیمی با « خلع سالح شهربانی مهاباد»بعد از صدور خطابه در مورد بالفاصله 

عامالنه و فاعالنه و »آمیز خلع سالح شهربانی و خلع سالح پادگان مهاباد  درآمیزی تحریف

 :نویسد او می. ریزد سیر تاریخی رویدادها را در هم می« کنشگرانه

 ۰۶۷۵بهمن  ۲۶نی مهاباد در آقای بلوریان در توضیح اشغال و خلع سالح شهربا“

که جلوی غارت این  دکتر قاسملو برای این(: ۶۷۷ – ۶۷۹بلوریان صفحات )گوید  می

مرکز را بگیرد و اجازه ندهد مردم آنجا را غارت کنند، لحظه به لحظه با اشخاص 

نامبرده، در این . کشید ی اشغال پادگان مهاباد را می گرفت و نقشه مختلفی تماس می

به او خبر . گفت، من از کانال دیگری از کارهایش مطلع بودم یزی به من نمیخصوص، چ

که اتفاقی بیفتد، بهتر است ما کردها علیه حکومت موقت  قبل از این :بلوریان: دادم

بازرگان کاری نکنیم، اگر تو بر این امر اصرار داری که مسئله کرد باید از طریق 

[ پادگان مهاباد]آنجا : قاسملو. ق حرکت کنیمآمیز حل شود الزم است از این طری صلح

 .”آوری شود مرکز شر است باید جمع

 :دهد و بعد باز به نقل از بلوریان ادامه می

بهمن، هیئت نمایندگی دولت  ۶۱روز (: ۶۷۸بلوریان، )دهد  آقای بلوریان ادامه می“

وز پادگان ساعت یازده و بیست دقیقه همان ر... موقت در حال بازگشت به تهران بود

 .”مهاباد خلع سالح شد

 :نویسد و بعد با ژستی فاتحانه می

بازرگان کار خود را آغاز نکرده بود که حزب دموکرات « رژیم کشتار»بنابراین هنوز “

بود، نه « دستانه های پیش کنش»ی اینها  همه... را اشغال کرد( پادگان مهاباد)« مرکز شر»

 .”رگانمهندس باز« رژیم کشتار»به « واکنش»

ها مقاله از او به انگلیسی هم  استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی که در پانزده سال گذشته ده

چاپ شده باشد، باید بداند در مواجهه با تنها سندی که برای اثبات ادعاهایش دارد نباید 
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 ۲۶بلوریان در توضیح اشغال و خلع سالح شهربانی مهاباد در “آنقدر هول شود که بنویسد 

 ۶۱و بعد نقل قولی از بلوریان را در مورد تصرف پادگان مهاباد در ” گوید می ۰۶۷۵همن ب

. استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی باید تفاوت شهربانی و پادگان را بداند. بیاورد ۰۶۷۵بهمن 

ی چاپ شده به زبان انگلیسی دارد، باید بداند که  ها مقاله چنین از آنجایی که ده او هم

ی  های مختلف ممکن است معانی متفاوتی داشته باشند و مثلن کلمه شابه در زبانکلمات م

که او ابتدا روی آن در نقل قولش تاکید کرده و بعد هم فاتحانه نوشته که بله قاسملو « شر»

دانست و یعنی چنین خبیثی بود، به سادگی در  پادگان ارتش دولت بازرگان را مرکز شر می

از نظر عبدالرحمن قاسملو تصرف پادگان مهاباد توسط . دهد می« جنگ»زبان کردی معنای 

. توانست از وقوع جنگ و خونریزی جلوگیری کند حزب دموکرات و مدیریت این تصرف می

برای آنان روشن بود که اگر حزب دموکرات اقدام به این کار نکند دیر یا زود نیروهای 

آورد  زاده به یاد می عبداهلل حسن. د کرددیگر و خود مردم برای تصرف پادگان اقدام خواهن

های چپ به منزل غنی بلوریان آمدند و او را در  ای از اعضای سازمان بهمن عده ۲۶که شب 

 :نویسد او می. جریان قرار دادند که خیال دارند پادگان مهاباد را تصرف کنند

نع کند که دست بعد از بحث مختصر به این نتیجه رسیدیم که آقای بلوریان آنها را قا“

به چنین کاری نزنند زیرا پادگان ارتش با پاسگاه ژاندارمری تفاوت بسیار دارد و به 

ظاهرا نمایندگان به حرف آقای بلوریان قانع شده بودند، ]...[ آسانی تسلیم نخواهد شد 

اما با کمال تعجب فردا ناگهان متوجه . وعده داده بودند از این تصمیم منصرف شوند

تیراندازی تا عصر . رسید در دورادور پادگان صدای شلیک گلوله به گوش میشدیم که 

نفر شهید و زخمی شده بودند، بدون  ۷۰اگر خوب به یاد داشته باشم . ادامه داشت

این حمله پادگان را تا اندازه بسیار ]...[ که پادگان را وادار به تسلیم کرده باشند  آن

سازی از قبیل سنگر زدن شدند، در مدت دو  ادههوشیار کرده بود بدین جهت مشغول آم

اما حزب دموکرات . های پشت پادگان را تبدیل به سنگر نمودند سه روز تمام بلندی

پرست در آنجا بماند، مردم  دانست تا وقتی که پادگان مهاباد با آن فرماندهان شاه می

لمس و احساس  توانند طعم آزادی را بچشند و سقوط رژیم شاه را کاملن مهاباد نمی

زیرا پادگان مهاباد در داخل شهر واقع شده است و جنبش و حرکت مردم دائم . کنند

 .۷” زیر مراقبت و نظارت پادگان است

                                                 
 .۷۰و  ۷۷صفحات . ۰۶۵۹مرداد . زاده عبداهلل حسن. نیم قرن کوشش و فعالیت ۵
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دموکرات، پادگان  سرانجام نیز با ارتباط افسران و سربازان انقالبی داخل پادگان با حزب

مهاباد بدون خونریزی تسلیم شد و فرماندهی جدید آن بالفاصله با انقالب سراسری مردم 

 .ایران اعالم همبستگی کرد

ی سهیمی هم روایتی از خلع  جالب است که در همان یگانه منبع مورد اعتماد و مورد استفاده

هیمی نبوده، آن را نادیده گرفته و شود که چون به نفع ادعای س سالح پادگان مهاباد داده می

. ی بریده شده از آن آشکارا تاریخ را تحریف کرده و دروغ بافته است با نقل دو جمله

 :نویسد سهیمی می

بهمن، هیئت نمایندگی دولت  ۶۱روز  (:۶۷۸بلوریان، )دهد  آقای بلوریان ادامه می“

قیقه همان روز پادگان ساعت یازده و بیست د... موقت در حال بازگشت به تهران بود

مهندس بازرگان کار خود را آغاز « رژیم کشتار»بنابراین هنوز . مهاباد خلع سالح شد

را اشغال کرد و ( پادگان مهاباد)« مرکز شر»نکرده بود که حزب دموکرات 

های  کنش»همه اینها . های سنگین نیز به دست حزب افتاد اسلحه( ۶۰۱بلوریان،)

 .”مهندس بازرگان« رژیم کشتار»به « واکنش»بود، نه « دستانه پیش

 :نویسد اما غنی بلوریان واقعن این را می

اند و  اعتصاب کرده« بازار»دار وظیفه در مسجد  اطالع دادند چند افسر و درجه“

شیخ عزالدین و دکتر قاسملو از من . درخواست مذاکره با داریوش فروهر را دارند

اند،  خواهند و چرا اعتصاب کرده ه خبر است و چه میخواستند، پیش آنها بروم و ببینم چ

هدف ما از اعتصاب : من پیش آنها رفتم، یک افسر وظیفه که سخنگوی آنها بود، گفت

این است که، سرتیپ پزشکپور و چند تن از فرماندهان دیگر پادگان مهاباد که در زمان 

اند، از مهاباد  را نیز کشتهاند و چند نفر  رژیم شاه، دستور قتل عام مردم را صادر کرده

که اعتصاب کنید، االن داریوش فروهر در  به جای این: من در پاسخ گفتم. منتقل شوند

کنم نماینده شما بیاید و با آنها حرف  خانه شیخ عزالدین است، از شما درخواست می

ر آنها رضایت دادند، نماینده آنها پیش فروه. تان را مطرح سازد های بزند و درخواست

تغییر پزشکپور و بقیه فرماندهان ارتش در : فروهر در جواب خواسته آنها گفت. آمد

چهارچوب قدرت و مسئولیت من نیست، ولی در بازگشت به تهران درخواست شما را به 

که واقعه ناخوشایندی اتفاق نیفتد بهتر است  برای این:[ بلوریان. ]رسانم وزیر می نخست

گویند و به فرمان  چون، اینها راست می. ه بازرگان خبر بدهیدرخواست اینها را تلفناً ب
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 .اند نفر از اهالی مهاباد کشته شده ۹۶پزشکپور 

]...[ 

فروهر به . بهمن، هیئت نمایندگی دولت موقت در حال بازگشت به تهران بود ۶۱روز 

خانه  نامبرده در. پور اطالع داده بود که خودش را برای رفتن به تهران آماده کند پزشک

آوری  خودش که در ردیف خانه افسران پادگان مهاباد قرار گرفته بود، مشغول جمع

. وسایل بود که ساعت یازده و بیست دقیقه همان روز پادگان مهاباد خلع سالح شد

ساعت دوازده و ده دقیقه، مرا مطلع ساختند که در جریان خلع سالح پادگان مهاباد 

اند، با  او را به بیمارستان شیر و خورشید رسانده سرتیپ پزشکپور مجروح شده است و

شنیدن این خبر تلفنی با داریوش فروهر تماس گرفتم و از او درخواست کردم خودش را 

داریوش فروهر به آنجا رفته . به بیمارستان شهر برساند و چگونگی ماجرا را جویا شود

ماجرای .]...[ دازی کرده استبود، پزشکپور گفته بود یک سرباز لُر بروجردی به او تیران

داران و افسران رده پایین  چند تن از درجه: خلع سالح پادگان مهاباد بدین شرح بود

شناختم،  من دو نفر از آنها را می. ارتش در پادگان مهاباد دارای تفکرات سیاسی بودند

آنها های حراستی ارتش بودند و رژیم هیچ اطمینانی به  آن دو نفر تحت کنترل دستگاه

این دو نفر و . یکی از آنها به اتهام سیاسی مدتی طوالنی از مهاباد تبعید شده بود. نداشت

تعدادی دیگر از افسران و سربازان وظیفه که از رفتار افسران بلندپایه پادگان مهاباد و 

های حراست ارتش ناراضی بودند و از رفتار آنها علیه مردم شهر مهاباد با خبر  دستگاه

خواستند پادگان را از  در میان خودشان نوعی شورش ایجاد کرده بودند و می بودند،

چنگال طرفداران شاه خارج کنند و اجازه ندهند اسلحه و مهمات آن به دست مردم 

عادی غارت شود، ولی آنها از کار سرباز بروجردی مطلع نبودند، که با زخمی کردن 

 .سرتیپ پزشکپور سربازخانه را به آشوب کشید

که جلوی کشته شدن بقیه افسران را بگیرند یا اجازه ندهند بیش از  این گروه برای این

کنند و آنها  این پادگان دچار آشوب و پریشانی شود، دستور دستگیری آنها را صادر می

طور که گفتم زخمی شدن پزشکپور  ولی همان.]...[ کنند ها زندانی می را در یکی از اتاق

های  داران دستگاه که تعدادی از افسران و درجه شید و به علت اینپادگان را به آشوب ک

حفاظت و هواداران رژیم سلطنتی از سربازخانه فرار کردند، تعداد زیادی از سربازان نیز 

 .تحت تاثیر رفتار آنها، سربازخانه را ترک کردند
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، به پادگان کنند مردم که متوجه این وضعیت شدند و دیدند سربازان پادگان را تخلیه می

کاک محمدامین سراجی از یک طرف و شیخ عزالدین از . حمله برده و غارت آغاز شد

اهلل نوری و  طرف دیگر به پادگان رفتند تا جلوی غارت پادگان را بگیرند و حتی آیت

کدام موفقیتی به دست نیاوردند  دکتر مکری و دکتر اردالن نیز به پادگان رفتند ولی هیچ

های سبک را بردند، حزب دموکرات  ان را ترک کردند و مردم نیز اسلحهو سربازها پادگ

در جریان این . نیز بعداً پادگان را اشغال کرد، تا از ویرانی بیشتر آنها جلوگیری کند

ها را از دست مردم خارج کند،  غارت حزب دموکرات توانست تعدادی از اسلحه

 .”۰های سنگین نیز به دست حزب افتاد اسلحه

ها ازجمله تمامی  این است که پیش از آن در اغلب شهرهای بزرگْ پادگانحقیقت 

های تهران توسط مردم تصرف شده بودند یا فرماندهی آنها عزل و موقتن توسط  پادگان

ها شوراهای سربازان و  در بسیاری از پادگان. شدند افسران و سربازان انقالبی اداره می

اهلل خمینی و هوادارانش در هراس از  آیت. ۵گرفته بودندی امور را به دست  داران اداره درجه

ها و مراکز نظامی  اعالم کردند که دیگر کسی حق ندارد به پادگان ۷۵تعمیق روند انقالب 

رژیم گذشته تعرض کند، دولت موقت بازرگان به عنوان دولت انتقالی موقت تالش کرد 

های بعدی توضیح  این نکته را در بخش)تلف پیش ببرد های مخ همین سیاست را در عرصه

ها محمد سهیمی نامی پیدا شده که از کالیفرنیای جنوبی مردم  ؛ و حال بعد از سال(خواهم داد

پادگان . هایشان بازنگشتند مهاباد را سرزنش کند که چرا انقالب را متوقف نکردند و به خانه

مردمی . اقتدار و حکمرانی رژیم گذشته بوده است مهاباد مانند هر مرکز نظامی دیگری، نماد

اند مکان حکمرانی او را  اند، حق داشته ی انقالبی حاکمی را سرنگون کرده که در روند مبارزه

این معنای واقعی و حقیقی انقالب است که نه تنها محمد سهیمی آن را . نیز تصرف کنند

 .فهم آن عاجز بودفهمد، بلکه مهندس مهدی بازرگان نیز از درک و  نمی

 جنگ سنندج

                                                 
ی خدمات  موسسه. مطلق ی رضا خیری ترجمه. خاطرات غنی بلوریان(. برگ سبز)کوک  ئاله ۶

ی رضا  ترجمه. خاطرات غنی بلوریان(. برگ سبز)کوک  ئاله[ ۰. ]چاپ اول .تهران. فرهنگی رسا 

و  ۶۷۵و  ۶۷۰صفحات . ۰۶۹۲. چاپ اول. تهران. ی خدمات فرهنگی رسا موسسه. مطلق خیری 

 .۶۰۱و  ۶۷۸ 

. ی لشکر زرهی اهواز تجربه. «برای چهار هفته ارتش دیگری داشتیم»برای نمونه نگاه کنید به  ۷

 .۰۵۰ی  صفحه. ۰۶۸۱دی ماه . ی دوم منجنیق شماره. وگو با حمید نوذری گفت 

http://docs.manjanigh.com/manjanigh2_s.pdf
http://docs.manjanigh.com/manjanigh2_s.pdf
http://docs.manjanigh.com/manjanigh2_s.pdf
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او . رسد ی خود علیه مخالفان جمهوری اسالمی به سنندج می سهیمی در فراز بعدی دادنامه

 :نویسد می

تلویزیون سنندج را  -له رادیو  کومه ۰۶۷۵اسفند  ۲۵نویسند که در  آقای بلوریان می“

یب جنگ سنندج اشغال کرده، مردم را به اشغال پادگان شهر تحریک کرده و بدین ترت

له با بهره گرفتن  در این میان کومه(: ۶۰۰بلوریان، )نویسند  ایشان می. اندازد را به راه می

گیرد و  کند و آنجا را در اختیار می تلویزیون سنندج حمله می -از این شرایط به رادیو 

را  له در شهر سنندج، از طریق تلویزیون، مردم صدیق کمانگر یکی از مسئولین وقت کومه

کند تا به کمک افرادی که در اطراف پادگان هستند بروند و خودشان نیز  تحریک می

پس به روایت آقای . شود شوند و در نتیجه تیراندازی شروع می وارد صف مردم می

در »بلوریانْ اشغال تلویزیون، تحریک مردم، و اقدام جهت اشغال پادگان صورت گرفته و 

 .«”شود نتیجه تیراندازی شروع می

و [ له کومه]خود رهبران »جالب است که در این مورد سهیمی به جای تالش برای استناد به 

حزب )کند که در آن مقطع عضو حزبی  ی کسی استناد می به نوشته« پیمانان آن هم

له مخالف بوده است؛ در آن حزبْ عضو جناحی  بوده که با کومه( دموکرات کردستان ایران

اند و  له مخالف بوده بوده که با شدت بیشتری با کومه( ی ایران تودهجناح متمایل به حزب )

حتا در آن مقطعْ در سنندج حضور هم نداشته است تا شهادت او به عنوان روایت یک 

 .مورد استناد قرار بگیرد« شاهد عینی»

مورد تائید دولت )له و عضو بعدی شورای شهرِ سنندج  یوسف اردالن، از اعضای کومه

های سنندج ضمن توضیح روند تشکیل شوراهای  ر گفت و گویی در مورد درگیرید( موقت

ی انقالبی و روزهای پیش از سقوط رژیم شاه  های شهر در روند مبارزه محلی در سطح محله

 :گوید زاده با این شوراها می و مخالفت اعضای مکتب قرآن و احمد مفتی

ی خمینی اقتدا کرد و در پادگان  نماینده ارتش به]...[ بهمن و بعد از سقوط رژیم  ۲۲در “

زاده دادند که مخالف این  را به مفتی[ ی داخلی شهر و اداره]در شهر هم شهربانی . ماند

زاده امکانات مادی نداشت ولی مورد پشتیبانی دولت بازرگان و  مفتی.]...[ شوراها بود

اح خمینی از او حمایت و پادگان و جن[ ی خمینی نماینده]شریعتمداری بود؛ ولی صفدری 

زاده بود که  آمد اختالف بین صفدری و مفتی ؛ آنچه که به چشم می.]...[کردند نمی

زاده هم پشتیبانی  مفتی. داد که بتواند شهر را اداره کند زاده نمی صفدری امکاناتی به مفتی
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یل روز به همین دل. و نفوذ مردمی نداشت که بتواند با تکیه به مردم کارها را پیش ببرد

وضع طوری شده بود که از پادگان هر کسی که به شهر .]...[ شد به روز وضع بدتر می

که  هایی مانند اینەمعمولن هم بهان. خورد  ای از طرف مردم کتک می  آمد به بهانه می

شد؛ ولی دلیل اصلیِ آن نارضایتی   مثلن به خواهرم نگاه کرد و از این قبیل مطرح می

زاده این نارضایتی را به حساب خودش   از آن طرف مفتی. صفدری بودمردم از پادگان و 

زاده برای شرکت و رایزنی در یکی از   مفتی ۰۶۷۵اسفند  ۲۷روز .]...[ گذاشت  می

کسی را داشت . زند  در آنجا پلتیکی هم می. رود  های کردستان می  های امام جمعه  اجالس

او دعوت کرد به تظاهرات که در . زاده بود  به نام دکتر خسرو خسروی که کارپرداز مفتی

ارتش به ما . مردم خودتان تصمیم بگیرید»ای که کرد این بود که   آنجا متن سخنرانی

کنیم   ما هرچه تقاضای امکانات و پول و اسلحه یا هر چیز دیگری می. دهد  هیچ چیزی نمی

کند و شما   ی نمیامکانات دست ارتش است و ارتش هیچ کمک. دهند  چیزی به ما نمی

زاده تظاهراتی شد و حرکت   اسفند صبح به دعوت مفتی ۲۰روز .]...[ «باید تصمیم بگیرید

البته مقر صفدری در پادگان بود، اما دفتری . کرد به سمت مقر صفدری در داخل شهر

ی اسالمی مسلمانان کرد هم همراه مردم شده بودند   متعاقبن کمیته. هم در شهر داشت

جالب این بود که در این یک ماه بعد از پیروزی قیام وقتی . دفتر صفدریبه سمت 

ها   آمدند، وقتی هم مذهبی  ها نمی  ها و مذهبی کردند راست  ها به تظاهراتی دعوت می  چپ

ها حضور   در این تظاهرات هم چپ. رفتند  ها نمی  کردند، چپ  دعوت به تظاهرات می

کنند و وقتی مردم دفتر صفدری   صفدری حرکت مینداشتند، ولی مردم به طرف دفتر 

این تظاهرات زمانی که مقابل دفتر . شود  را تصرف کردند دیگر تظاهرات همگانی می

در این . کنند  گیرد و مردم دفتر صفدری را تصرف می  رسد، تنش باال می  صفدری می

پسرش کشته  ی دفتر صفدری در سنندج بود و نامی که همه کاره« شاطر محمد»ماجرا 

گیرند که به سمت پادگان سنندج حرکت کنند و   بعد از آن مردم تصمیم می. شوند  می

رسند   رسد مردم به این نتیجه می  وقتی کار به اینجا می.]...[  شود  تظاهرات همگانی می

 زاده بود  زاده و استانداری را که مقر مفتی  کند صفدری باشد یا مفتی  که برای ما فرقی نمی

کرد مخالفت   زاده این اشتباه محاسبه را داشت که فکر می  مفتی. کنند  را هم تصرف می

وقتی . مردم با پادگان و صفدری به معنای طرفداری از اوست، ولی خب اشتباه کرده بود

ی لشگر سرهنگ صفری دو نامه  کنند، فرمانده  مردم دفتر لشگر را هم تصرف می

جمعیت دفاع از انقالب و »به عنوان سخنگوی « انگرصدیق کم»نویسد یکی برای   می
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های فدایی خلق ایران   و یکی برای بهروز سلیمانی، مسئول دفتر سازمان چریک« آزادی

من دقیقن . ای پیدا کنند  خواهد که جلسه بگذارند و راه چاره  در سنندج و از اینها می

توسط مردم بازداشت شد، دانم صفری وقتی دفتر لشگر و ستاد ارتش تصرف شد و   نمی

ها را نوشت یا نه، اما وقتی مردم ستاد ارتش را هم تصرف کردند، به عنوان   این نامه

. ی لشگر دستور خلع سالح داد، ولی ارتش تحت فرماندهی صفدری مقاومت کرد فرمانده

ی کل ارتش بود و وارد ماجرا شد و خودش شخصن فرماندهی  نی آن زمان فرمانده  قره

عهده گرفت و دستور تیراندازی به سمت سیل مردمی که به طرف پادگان  را بر

پادگان . البته پادگان ژاندارمری و پادگان ارتش بغل هم بودند. رفتند را صادر کرد  می

هایش را مردم بردند، ولی پادگان ارتش مقاومت کرد و   ژاندارمری تسلیم شد و اسلحه

 ۰اسفند شروع شد و تا  ۲۰ود که از این جنگی ب. جنگ خونین سنندج شروع شد

شورای موقت انقالبی »همان روز بالفاصله یک نهادی به نام . فروردین ادامه داشت

 .۹” آید  به وجود می« شهر

تنها سنگر بازمانده »شرح همین اتفاقات با دقت بیشتر و جزئیات و مدارک فراوان در کتاب 

 .۸شده است ی محمد سیار نیز منتشر نوشته« از قیام

 از تحریم تا نقده و منگورها و باقی قضایا

حرکت بعدی حزب دموکرات برای آغاز کردن خشونت، تحریم رفراندوم جمهوری اسالمی 

 :نویسد سهیمی می. است

رویی ما را  گشاده»که مهندس بازرگان هم با ( ۶۰۷بلوریان، )نویسند  بلوریان میآقای “

دکتر قاسملو هم گفت پس ما باید . «های ما را قبول کرد تحویل گرفت و اکثریت حرف

له انتخابات را  اما عزالدین حسینی و کومه. در رفراندوم جمهوری اسالمی شرکت کنیم

 .”زب دموکرات را به دنبال آنان بردتحریم کردند و دکتر قاسملو هم ح

وزیر برای شرکت در رفراندوم  جناب نخست« رویی گشاده»تر از  و واقعن کدام دلیلی محکم

                                                 
 منجنیق. با یوسف اردالنگفت و گو . «شدیم خواستیم اما تسلیم هم نمی جنگ نمی»نگاه کنید به  ۸

 .در آدرس پیشین. ۲۶۸ی  صفحه. ۰۶۸۱دی ماه . ی دوم شماره 

. ۰۶۹۸شهریور . مروری بر شانزده ماه جنبش کردستان. تنها سنگر بازمانده از قیام. محمد. سیار ۹

 .بی نا. بی جا 

http://docs.manjanigh.com/manjanigh2_s.pdf
http://docs.manjanigh.com/manjanigh2_s.pdf
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قدر برای  وزیر از رهبر عالی آن هم رفراندومی که خود جناب نخست. جمهوری اسالمی

بندی  تدر این رفراندوم صور. دست بردن در مضمون آن یک تو دهنی محکم خورده بود

سیدجوادی،  و احمد صدرحاج« جمهوری دموکراتیک اسالمی»پیشنهادی مهدی بازرگان که 

رو شد که  اهلل خمینی روبه بود، با پاسخ قاطع آیت« جمهوری»وزیر کشور دولت موقت که 

محمد سهیمی، به . «جمهوری اسالمی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»: اعالم کرد

. صدایی خودش را با حاکمان بپوشاند کند هم هبی حتا سعی هم نمیمذ-عنوان یک فعال ملی

او انتظار داشته است نیروهای انقالبی از فردای سرنگونی رژیم شاه گوش به فرمان دولت 

اهلل خمینی باشند، در انتخابات شرکت کنند، از آنها فرمان ببرند و در برابر  موقت و آیت

وهای انقالبی اگر قرار بود چنین کنند چرا نباید در معلوم نیست این نیر. آنها کرنش کنند

کردند که به معیار محمد سهیمی برای پیشرفت و تمدن،  برابر همان رژیم شاه این کار را می

چون سهیمی برای نشان دادن بدیهی بودن هر . )تر بود ی آمریکا، نزدیک یعنی ایاالت متحده

ی ده  او حتا پیش از صدور اطالعیه(. کنند هم چنین می« حتی در آمریکا»: نویسد امری می

ی حزب دموکرات در  برگزاری تجمع مسلحانه ۰۶۰۱فروردین  ۰۸ای دادستانی در  ماده

زبان با بلندگوهای  داند و هم ی آغاز خشونت می را نشانه ۰۶۷۵اسفند  ۰۰مهاباد در 

تظاهرات »را  ۰۶۰۱خرداد  ۶۱تبلیغاتی حاکمانْ تظاهرات سازمان مجاهدین خلق ایران در 

سهیمی که در . خواند می« دیوانگی محض»و البته « ۰۶۰۰و  ۰۶۰۱مسلحانه مجاهدین در 

ها مطلب به زبان انگلیسی چاپ کرده است باید بداند که این دستگاه  پانزده سال گذشته ده

ها تالش کرده چنین وانمود کند  تبلیغاتی حکومت است که در تمام این سال

اند و نیز باید بداند تنها  خرداد مجاهدین خلق مسلح بوده ۶۱تظاهرات گان در  کننده شرکت

 ۷تا  ۰۶۰۱ی شهریور  ی مجاهدین خلق، برخی تظاهرات موضعی از نیمه تظاهرات مسلحانه

خرداد  ۶۱شب  های گسترده از نیمه مهر همان سال بوده است که با توجه به آغاز اعدام

 .نداشت« آغاز خشونت»دیگر ربطی به  ۰۶۰۱

از قول تنها منبع مورد  ۰۶۷۹فروردین  ۶۰محمد سهیمی در مورد درگیری نقده در 

 :کند اش، غنی بلوریان نقل می استفاده

. تصمیم می گیرد که در تمامی شهرها تجمع مسلحانه برگزار کند[ حزب دموکرات]“ 

نویسند  میهای نقده به او  ترک. کند دکتر قاسملو نقده را به عنوان اولین شهر انتخاب می

خواهند شما به  های نقده از این اقدام شما ناراضی هستند و نمی ترک"( :۶۰۹بلوریان،)



 کند؟ چه کسی سرکوب را تمام نمی! آقای سهیمی         گان گی تاریخ در تاریخ زنده زنده

78 |  صفحه 

  

کنند که  صورت مسلحانه در منطقه آنها اقدام به برگزاری مراسم بکنید و پیشنهاد می

اما حزب دموکرات نپذیرفته و بدین ترتیب جنگ . "این مراسم در کنار شهر انجام شود

آیا برگزاری تظاهرات مسلحانه . شوند ود و تعداد زیادی در آن کشته میش نقده آغاز می

« بورژوایی و لیبرالی»دولت « رژیم کشتار»نشین شهر نقده نیز واکنش به  در بخش ترک

 .“مهندس بازرگان بود؟

جنگ نقده آغاز »ی استفاده از عبارت کلی  سهیمی به سادگی و با یک چرخش قلم به واسطه

هرچند حزب دموکرات در . آورد ی جنگ نقده نامی به میان نمی زکنندهاز آغا« شود می

ی برگزاری این تجمع در نقده مرتکب یک اشتباه تاکتیکی شد، اما آن نیرویی که  زمینه

دانند یا  آقای سهیمی به خوبی می. مسلحانه به این تجمع حمله کرد، حزب دموکرات نبود

زاده ببینند که نیروهای  ن، خاطرات عبداهلل حسنشا توانستند در منبع در دسترس الاقل می

ی خمینی در ارومیه بودند که به تجمع حزب دموکرات در  مال حسنی، امام جمعه و نماینده

را تشکیل دادند که « جوانمردان»نقده حمله کردند و متعاقب آن نیروی شبه نظامی 

 .ی قتل عام قارنا از شاهکارهای آنان است فاجعه

ه کالیفرنیای جنوبی در مورد درگیری حزب دموکرات با خوانین منگور در استاد دانشگا

 :نویسد می ۰۶۷۵خرداد 

به هنگام "(: ۶۵۲بلوریان،)بیند  دکتر قاسملو حمله به عشیره منگور را تدارک می“

بازگشت به مهاباد مطلع شدم حزب توسط نیروهای مسلح خود بر منگورها حمله کرده 

ب دموکرات و عشیره منگور جنگ برادرکشی به وجود آمده است و بدون دلیل بین حز

نویسند  آقای بلوریان می. "است، با عجله پیش قاسملو رفته و به شدت از او انتقاد کردم

ای که همیشه به ما  علیه عشیره« این جنگ کثیف»دلیل دکتر قاسملو برای راه انداختن 

دکتر قاسملو . حتمالی آینده بودکمک کرده بود، موقعیت استراتژیک آن عشیره و خطر ا

 .“خواست هیچ کسی میان نیروهای او و مرزهای عراق قرار داشته باشد نمی

احتمالن غنی بلوریان فراموش کرده بوده است بنویسد مالکین منگور به زور سالح از 

خواستند  های آنها شده بودند می ی اصالحات ارضی مالک زمین دهقانانی که در نتیجه

از قضا دخالت حزب . ۰۱سال گذشته را پرداخت کنند ۰۷ی  ی مالکانه و بهرهها  زمین

                                                 
 .۰۹و  ۰۶صفحات . ۰۶۵۹مرداد . زاده عبداهلل حسن. نیم قرن کوشش و فعالیت ۱۱
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ی تحت نفوذ این  دموکرات و درگیری با مالکین منگور برای حفظ نظم و آرامش در منطقه

 .حزب بود

 وابستگی به عراق

ورود به این بحثْ و بررسی چرایی و چگونگی و حدود ارتباط حزب که  به دلیل این

ی تک منبعی محمد سهیمی  دموکرات کردستان ایران با دولت عراق، اگر بنا نباشد به شیوه

شوم، اما تنها برای آشکار  عمل شود، نیازمند کار تحقیقی مفصلی است وارد این بحث نمی

کنم و نیز تحریف آشکار او  ه را بررسی میکردن میزان صحت منبع محمد سهیمی یک نمون

 .را در این زمینه برمال خواهم کرد

 :نویسد سهیمی می

گوید که شما باید ایرانی بودن خود و غیر  اهلل خمینی می اهلل کرمانی به نقل از آیت آیت“ 

اهلل  برای اثبات این خواسته، پیشنهاد آیت. وابسته بودن خود به عراق را اثبات کنید

به مدت یک سال، فقط یک سال "(: ۹۱۰-۹۱۷بلوریان،)کند  ی را مطرح میخمین

مسئولیت حفظ و حراست از مرزهای ایران را که در دست خود شماست به عهده 

بگیرید و این مرزها را از حمله بیگانگان و نفوذ دار و دسته دشمن به داخل خاک ایران 

حکومت . از کشور خودتان کنیدحفظ کنید و همه نیروهای مسلح خود را آماده دفاع 

تان را تعهد  های کند و خواسته جمهوری اسالمی نیازهای شما را به اسلحه تأمین می

کند، خودتان تعیین کنید که چه چیزی نیاز دارید، هیچ نیروی ارتشی به غیر از  می

تعدادی که امروزه در این منطقه است به اینجا اعزام نخواهد شد و آنها نیز اجازه 

پذیرش این پیشنهاد از سوی شما موجب . واهند داشت که در امور شما دخالت کنندنخ

سپس اگر پس از گذشت این یک سال، ما اکثریت . اطمینان ما به شما خواهد شد

توانید لوله  های شما را اجرا نکردیم و تعهدات خودمان را عملی نکردیم، شما می خواسته

گوید که  آقای بلوریان می. "ایم به طرف ما بگیرید ههایی را که خودمان به شما داد اسلحه

آقای . کنند اما مالعبداهلل و دکتر قاسملو آن را رد می. پیشنهاد خوب و معقولی است

اگر ما این "(: ۹۱۵بلوریان،)دهد  کنید؟ مالعبداهلل پاسخ می پرسد چرا رد می بلوریان می

با شنیدن این حرف . "گفت جاش پیشنهاد را قبول کنیم، مردم کردستان به ما خواهند

عصبانی شدم و خواستم بگویم پس چرا با وابسته شدن به رژیم عراق و گرفتن اسلحه و 

 .”شویم پول از این دشمن دیکتاتور و خونخوار کرد جاش نمی
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ی مرکزی حزب  گزارش کمیته ۲۱ی  زاده محتوای صفحه در خاطرات عبداهلل حسن

نوشته شده، چنین نقل  ۰۶۰۱ی پنجم که در آذر ماه  رهدموکرات کردستان ایران برای کنگ

 :شده است

کمیته مرکزی حزب چند روز پس از شروع جنگ ایران و عراق در پیام رسمی تجاوز “

دولت عراق را به خاک ایران محکوم کرد و اعالم کرد که اگر دولت مرکزی 

ده است تمام های اساسی مردم کردستان را به رسمیت بشناسد، حزب ما آما خواسته

کمیته . نیروی خود را در مقابل حمله ارتش عراق و گالویز شدن با او به کار بگیرد

مرکزی در همان موقع نیز آشکار کرد که یورش عراق به ایران تا حدود زیاد محصول 

روی و ناشیانه کارفرمایان جمهوری اسالمی است که همیشه صحبت از  سیاست کج

های آنان  و مردم کشورهای همسایه را بر ضد دولت صدور انقالب به خارج نموده

پاسخ ماند و حتی انجام  تحریک و وسوسه نموده، البته حسن نیت ما مثل همیشه بی

زیرا به دنبال آن پیام حمله نیروهای سرکوب جمهوری اسالمی به . برعکس داد

 .۰۰”کردستان تند و تیزتر بود

 .انست تناقض این سند با مدعای منبع قابل اعتمادش را حل کندالبد سهیمی خواهد تو

سرانجام برای آن که نشان دهد منبع « رابطه با رژیم صدام حسین»سهیمی در همین بخش 

زاده  دیگری غیر از خاطرات غنی بلوریان نیز در دست دارد، به خاطرات عبداهلل حسن

 :نویسد او می. کند استناد می

زاده، یکی از مهمترین رهبران حزب دموکرات، هم روابط با دولت  آقای عبداهلل حسن“

عبداهلل )نویسند  زاده در کتاب نیم قرن مبارزه می آقای حسن]...[ عراق را تأیید کرده 

این را هم بگویم که همان موقع "(: ۰۷-۰۶۵۹،۰۹حسن زاده، نیم قرن مبارزه، مرداد 

دکتر قاسملو میان . برقرار شد رابطه بین حزب ما و حزب بعث عراق( ۰۶۹۸بهار)

واقعیت این . های عراقی دوستان و رفقای زیادی داشت ها و شخصیت احزاب، سازمان

بعدها . دانم از طریق چه شخصی اولین حلقه ارتباط را ایجاد کرده بود است که حاال نمی

خودش اصول را بر کاغذ آورد که به عربی و به نماینده حزب بعث تسلیم شد و به 

 .”ویب آنها هم رسیدتص

                                                 
 .۰۱۶ی  صفحه. همان ۱۱
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ای  ی اول این است که این نقل قول ادامه دارد و منبع محمد سهیمی یک مشکل ترجمه نکته

 :نویسد ی من می زاده در منبع مورد استفاده عبداهلل حسن. هم دارد

ارتباط حزب ما با حزب بعث عراق به وجود ( ۰۶۹۸بهار )ناگفته نماند در همان اوان “

های عراقی دوست و رفیق بسیار  در میان حزب و تشکیالت و شحصیتدکتر قاسملو . آمد

دانم برای اولین بار از طریق چه کسی حلقه این ارتباط  به حقیقت اکنون هم نمی. داشت

سپس خودش زیربنای این ارتباط و پیوند را روی کاغذ آورد و به عربی به . وصل شد

متاسفانه متن آن نوشته . ید گردیدنمایندگان حزب بعث تسلیم شد که از طرف آنها تائ

در دست نیست اما به یاد دارم بعض نقطه اشتراک در بین حزب دموکرات و حزب بعث 

کنند،  هر دو حزب مبارزه ضدامپریالیستی می: مورد بحث قرار گرفته بودند به این مضمون

دانند، حزب دموکرات برای  هر دو طرف خود را دوست کشورهای سوسیالیستی می

کند و حزب بعث نیز خودمختاری را برای کردستان  مختاری کردستان فعالیت میخود

و باز در این نوشته آمده بود که . عراق به رسمیت شناخته و چیزهای دیگر شبیه آنها

حزب دموکرات کردستان هم دوست بعث سوسیالیستی عرب و هم دوست پارتی 

وست اکنون با هم دوست و حزب خوشحال است که این دو د. دموکرات کردستان است

 [تاکید از من است. ]”اند پیمان هم

و تا انقالب  ۰۶۹۸که ارتباط مخالفان رژیم شاه با دولت عراق در سال  ی دوم این نکته

، مانند ارتباط با دولت برخی کشورهای دیگر منطقه نظیر لیبی، الجزایر، مصر و سوریه ۰۶۷۵

در این دوران از تیمور . دموکرات کردستان نه عجیب بود، نه یگانه و نه مختص به حزب

ی ملی خاورمیانه و به ویژه هواداران  بختیار و تا حزب توده، از مجاهدین خلق تا جبهه

از آن جمله . کردند اهلل خمینی با دولت عراق ارتباط داشتند و از امکانات آن استفاده می آیت

تا  ۰۶۹۵محمود دعایی از سال  که با مدیریت سید« صدای روحانیت مبارز ایران»رادیو 

 .شد به مدت هفت سال از عراق پخش می ۰۶۷۶

ها مقاله به زبان  ی ده که از استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و نویسنده ی سوم هم این نکته

در عراق احمد حسن  ۰۶۹۸رود بداند که در سال  انگلیسی در پانزده سال گذشته انتظار می

جمهور عراق بوده است و بنابراین ارتباط حزب دموکرات با  رییسالبکر، رهبر حزب بعث و 

غالب « رابطه با رژیم صدام حسین»توان به عنوان  را نمی ۰۶۹۸دولت عراق در سال 

 .جماعت کرد
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 ی نقد و نقد زاویه زاویه

های بعد از انقالب  مسئله این نیست که به عملکرد حزب دموکرات کردستان ایران در سال

و با وفاداری به منطق درونی رخداد  ۷۵ی انقالب  از قضا از زاویه. ی وارد نیستهیچ نقد ۷۵

توان به حزب دموکرات وارد کرد و  بخش، نقدهای شدیدی می انقالب به مثابه امر رهایی

خواهد بر انقالب و مردم کردستان حکمرانی کند با  تفاوت آن را به عنوان حزبی که می

کند مردم خودشان را سازماندهی و  بی رادیکالی که تالش میکومله به عنوان نیروی انقال

مشکل محمد سهیمی اما این است که . سرنوشت خودشان را به دست بگیرند، آشکار کرد

ی خود  اش در جایگاهی ایستاده که حزب دموکرات را الجرم رقیب بالقوه در سرتاسر متن

خواهد  رچند مدعی است تنها میدرست به همین دلیل، ه. بیند در کردستان آن روزگار می

از عملکرد دولت موقت بازرگان دفاع کند، اما چون منطق آن را پذیرفته جا به جا از شخص 

ی نظم شاهنشاهی  گردد و از زاویه کند و حتا به گذشته بازمی خمینی و جناح او نیز دفاع می

آن را درونی کرده  او در کنار حاکمیت ایستاده و منطق. کند با جنبش مسلحانه برخورد می

که جهت  -مهندس هاشم صباغیان -نماینده دولت موقت»: نویسد مثلن وقتی می. است

له  های فدایی خلق و کومه های چریک گویند که ما با گروه اند، می مذاکره به کردستان رفته

کند که  ی دولت موقت خیلی غلط می رسد که نماینده به ذهنش هم نمی. «کنیم مذاکره نمی

کند، بلکه به سرعت در مقام بازجویی حاذق  له مذاکره نمی های فدایی خلق و کومه چریکبا 

 :کند نشیند و محمدرضا نیکفر را چنین خطاب می بگیر می و مچ

کرد؟ در حال بسط دگراندیشی و  آقای نیکفر، سازمان شما در جنگ کردستان چه می“

 ”زد؟ روشنگری بود، یا به جنگ داخلی دامن می

 های فدایی خلق و جنگ کردستان چریک

 :نویسد محمد سهیمی می

این است که آنان در ( اقلیت و اکثریت) های فدایی خلق  روایت رسمی سازمان چریک“

له با نیروهای جمهوری اسالمی  جنگ کردستان در کنار حزب دموکرات و کومه

ی یا غیر علنی حضور علن: فقط یک اختالف کوچک میان آنها وجود داشت. جنگیدند می

یعنی ) در نهایت به این توافق دست یافتند که به صورت غیر علنی . در جنگ کردستان

مهندس « لیبرالی و بورژوایی»با نیروهای دولت ( بدون نام سازمان و به عنوان کرد



 کند؟ چه کسی سرکوب را تمام نمی! آقای سهیمی         گان گی تاریخ در تاریخ زنده زنده

83 |  صفحه 

  

 .”بازرگان بجنگند

های فدایی خلق ایران را  و بعد روایت برخی از مسئولین آن زمانی سازمان چریک

 :وار نوشته و هر بار با ژستی عاقالنه و فکور تاکید کرده است رستفه

 .”مهندس بازرگان بود« لیبرالی»دستور سازمان جنگ مسلحانه با دولت [ پس]“

مذهبیِ مورد وثوق محمد سهیمی و مسئوالن دولت موقت مدعی بودند  -تاکنون فعاالن ملی

احزاب سیاسی کرد خودشان موجب  اند و که آنها نقشی در سرکوب مردم کردستان نداشته

اند که کار از دست نیروهای معتدل دولت موقت به دست نیروهای تندروی مذهبی  شده

کند آنها که در جنگ کردستان مردم را سرکوب  محمد سهیمی سرانجام روشن نمی. بیفتد

های دولت  مذهبی -کردند، نیروهای جمهوری اسالمی بودند یا دولت موقت؟ آیا ملی می

اند؟ آیا محمد سهیمی بسیار  موافق بوده ۰۶۷۹مرداد  ۲۹وقت با فرمان جهاد خمینی در م

 دیرهنگامْ سهام نیروهایی را که به آنها گرایش دارد از کشتار و سرکوب مطالبه کرده است؟

 جنگ گنبد

 :نویسد یک بار می. کند سهیمی دو بار و بسیار کوتاه و گذرا به جنگ گنبد اشاره می

البته به روایت سازمان )توان مفصل بازگو کرد  نگ اول و دوم گنبد را هم میداستان ج“

گوید تعداد زیادی از پاسداران را کشته است،  نماینده سازمان در گنبد می(. آقای نیکفر

، ۸۹آرش، شماره )« چون وقتی می کشتم نمی شمردم»داند چه تعداد  ولی نمی

 .”(۰۶۹۹بهمن

 :نویسد و در جای دیگر می

های فدائی به مقتضای ایدئولوژی خود پس از پیروزی انقالب به سرعت  ازمان چریکس“

 .”وارد جنگ کردستان شد و سپس جنگ اول و دوم گنبد را خلق کرد

را مفصل بازگو کرد، چرا محمد سهیمی این « داستان»توان این  البته معلوم نیست اگر می

« داستان جنگ گنبد»متن به طور مفصل به کند، اما در این  لطف را از خوانندگانش دریغ می

 .«خلق کرد»شود تا آشکار گردد چه کسی جنگ اول و دوم گنبد را  پرداخته می

ابتدا ببینیم یوسف کُر، عضو شورای شهر بندر ترکمن، ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا 
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ها و جنگ  های فدایی خلق ایران در منطقه چه روایتی از آغاز درگیری و عضو سازمان چریک

 :اول گنبد دارد

ستاد مرکزی . گیری بر سر نظام جانشین نظام پادشاهی پیش آمد ی رای مسئله“

یک میتینگ در این مورد در گنبد برگزار کرد که در مورد [ شوراهای ترکمن صحرا]

ی هنگفتی در محل میتینگ جمع  در روز میتینگ، توده]...[ رفراندوم اعالم موضع بکند 

ی انقالب اسالمی گنبد و تعداد زیادی از کسانی که از  روز نیروهای کمیتههمان . شدند

ها به گنبد آورده  دین ها و بی شهرهای دیگر با عشق به شهادت و از بین بردن کمونیست

به هر . ی مردم که کمونیست نبودند در حالی که توده. شده بودند به مردم حمله کردند

فروردین  ۰در درگیری ]...[ ینگ حمله کردند ها مسلحانه به این میت حال مذهبی

ی  ها، با اسلحه به میتینگ حمله کردند و بر اساس گفته نیروهای رسمی کمیته[ ۰۶۷۹]

کردند و جلو  های مختلف از دور به سمت مردم تیراندازی می شاهدان عینی از جهت

این بود که . تعداد زیادی در این ماجرا از مردم عادی ترکمن کشته شدند. آمدند می

در . یی که به دست آورد وارد نبرد شد مردم هم خشمگین شدند و هر کسی با هر وسیله

های فدایی هم به شدت از  ی مردمی شکل گرفت و چریک نتیجه یک مقاومت گسترده

هایی از  مردم بخش.]...[ کردند کردند و این مقاومت را سازماندهی می مردم حمایت می

سیاست . لی سیاست این نبود که ما تمام شهر را در دست بگیریمشهر را اشغال کردند، و

دولت بالفاصله . بر اساس این بود که این نیروی هاری را که حمله کرده است پس بزند

هیاتی را به گنبد فرستاد که در درون آنها بخشی از نیروهای مترقی مذهبی مانند پدر 

ها  کردند درگیری انی هم تالش میگان طالق های سازمان مجاهدین یا نماینده رضایی

به منطقه آمد [ های فدایی خلق ایران چریک]هیاتی هم از طرف سازمان . خاتمه پیدا کند

. نشین مستقر شدند و بخشی در بیرون منطقه ی ترکمن که بخشی از آنها در منطقه

قه ها مصر بودند که نیروهای کمیته در منط ترکمن. ها به این ترتیب برقرار شد تماس

اند و ممکن است مردم به حضور آنها در منطقه واکنش  نباشند چون اینها کشتار کرده

سرانجام بنا شد ارتش، بین ما و آنها حائل شود و بعد دو طرف . نشان دهند

 .۰۲“ سنگرهایشان را جمع کنند

                                                 
منجنیق . گفت و گو با یوسف کُر. «ا به یک هویت ترکمنی تبدیل شده بودشوراه»نگاه کنید به  ۱۲

 .در آدرس پیشین. ۲۰۵ی  صفحه. ۰۶۸۱دی ماه . ی دوم شماره 

http://docs.manjanigh.com/manjanigh2_s.pdf
http://docs.manjanigh.com/manjanigh2_s.pdf
http://docs.manjanigh.com/manjanigh2_s.pdf
http://docs.manjanigh.com/manjanigh2_s.pdf
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جنگ دوم گنبد ضمن توضیح سفرهای متعدد محسن رضایی به منطقه  یوسف کُر در مورد

 :گوید برای سازماندهی عوامل سپاه پاسداران می

ها تظاهراتی  ما در بندر ترکمن در بیرون شهر تا یکی از میدان[ ۰۶۷۹]در نوزده بهمن “

نفر از در میدان بودیم که کسی به من خبر داد در گنبد درگیری شده و چهار ]...[ کردیم

گفتم تو فعلن خبر را پخش نکن تا بعد از مراسم ببینیم باید چه . اند ها را هم دزدیده بچه

اند و  من آنجا فهمیدم که در گنبد به تظاهرات با نارنجک و اسلحه حمله کرده. کنیم

شب قبلش هم هیاتی که از . اند یی که ریخته بودند پیش برده درگیری را طبق برنامه

این . ها در تماس بود جلسه داشت هیات دولت در مورد کشت زمینطرف ستاد با 

. ی جلسه را در محل دیگری برگزار کنیم گویند بقیه جلسه هنوز تمام نشده بوده که می

کنند و البته ما این را  که اینها را در مسیر، در پست کنترل سپاه بازداشت می

ی توماج، عبدالحکیم مختوم،  دهشیرمحمد درخشن]دانستیم و حتا وقتی اجساد رفقا  نمی

” اند پیدا شد معلوم نبود چه کسانی آنها را کشته[ محمد واحدی حسین جرجانی و طواق
۰۶. 

ها نفر از مردم ترکمن در گنبد و روستاهای  و این البته جنگی است که در جریان آن ده

ن جنگ دوم به آنجا اطراف آن کشته شدند و در شهرهایی نظیر بندر ترکمن هم که اساس

 .نرسید چند نفر را اعدام کردند

اما حتا اگر این منبع در دسترس سهیمی نبوده باشد، منبع دیگری داشته است تا بتواند با 

با این وجود . استناد به آن بفهمد الاقل جنگ اول گنبد را چه کسانی آغاز کردند و چرا

استاد دانشگاه . ر کرسی بنشاندکند تا ادعای خودش را ب سهیمی تاریخ را تحریف می

 :نویسد می ۲۹ی  یی از آرش شماره جمله کالیفرنیای جنوبی با نقل پاره

البته به روایت سازمان )توان مفصل بازگو کرد  داستان جنگ اول و دوم گنبد را هم می“

گوید تعداد زیادی از پاسداران را کشته است،  نماینده سازمان در گنبد می(. آقای نیکفر

، ۸۹آرش، شماره )« چون وقتی می کشتم نمی شمردم»: داند چه تعداد ی نمیول

 .”(۰۶۹۹بهمن

ی نقی  نوشته« های آرزو سفر بر بال»جمله نقد عباس هاشمیان بر کتاب  منبع این پاره

                                                 
 .همان ۱۳
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هایِ مخالفان  کاری گر سیاه یعنی منتقد ارجمند تاریخ معاصر و روایت. حمیدیان است

ه برای بازگو کردن حتا غیرمفصل جنگ گنبد به منابع دیگری جمهوری اسالمی تالش نکرد

ی آرش که در مورد جنگ  های دیگری از همین مجله از جمله به مقاالت دیگری در شماره

با این همه در همین نقد، کتابی که به عنوان سند تاریخی . گنبد نوشته شده مراجعه کند

ر دست نیست که به نفع ادعای سهیمی مورد استناد حضرت استاد قرار گرفته هم روایتی د

ادعای خودش را ثابت کند از « به روایت سازمان آقای نیکفر»تواند  باشد و وی چون نمی

در مورد دالیل آغاز جنگ اول [ هاشمیان؟]عباس هاشمی . گذرد خیر بازگویی مفصل آن می

 :نویسد گنبد می

تدارک یک تظاهرات وسیع علیه اتفاق افتاد، [ گنبد]موضوع مهم دیگری که در آنجا “

در سراسر « ستاد شوراهای ترکمن صحرا»بود و « جمهوری اسالمی آری یا نه»رفراندوم 

اش را بر در و دیوارها نوشته و قرار بود که در این تظاهرات « نه»ترکمن صحرا پاسخ 

-م ترین دالیل هجوم رژی یکی از اصلی. ها فریاد کند صدا در خیابان ی خود را هم«نه»

پارچه و  همین واکنش یک -اهلل شهرهای دیگر و ارتش علیه خلق ترکمن بسیج حزب

البته خلقی که پیش از آن دست به مصادره امالک . سراسری خلق ترکمن بود

در روزِ تظاهرات .]...[ زده است( کنندگان یا سلب مالکیت از سلب مالکیت)مالکان  بزرگ

غاز شد، محل تظاهرات بوسیله نیروهای که پالکاردها نصب شدند و آمدن جمعیت آ

ها که از پیش بر بام  بتدریج محاصره شد و با انواع سالح( اهلل و ارتش حزب)مسلح 

 .۰۹” های مشرف تدارک دیده شده بود جمعیت را مورد حمله قرار دادند ساختمان

های فدایی  که چگونه و چرا ستاد سازمان چریک عباس هاشمی سپس با شرح مفصل این

خلق در گنبد از درگیری مسلحانه اجتناب کرد و تشریح بازداشت خودش بدون آن که 

اش توصیف  یی را در هنگام آزادی اش، صحنه یحتا یک تیر شلیک کرده باشد و آزاد

 :کند می

در بین راه دیواری را نشان داد که بر . کرد ای همراهی می توماج، مرا به شکل جداگانه“

تعدادش یادم  «برادر پاسدار اعدام باید گردد( چند)عباس هاشمی قاتل »آن نوشته بود 

ات  بریمت اعدام داریم می»فت و توماج گ!!( شمردم کشتم نمی چون من وقتی می)نیست 

                                                 
عضو سابق ( یدیاننقی حم)” عبداهلل“نوشته . ”های آرزو سفر با بال“نگاهی به . ۸۹ی  شماره. آرش ۱۴

 ..۹۰و  ۹۷صفحات [. هاشمی؟]عباس هاشمیان . کمیته مرکزی اکثریت“ 
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 .”«کنیم

سهیمی متوجه نشده که عباس هاشمی در این بخش در واقع شوخی کرده و خواسته نشان 

را باال برده « قاتل گرفتم»اهلل چه سبک و سیاقی داشت و بالفاصله پرچم  دهد تبلیغات حزب

خواهد به زبان فارسی  ها مقاله به انگلیسی اگر می ی ده بنابراین بهتر است نویسنده. است

ی جنگ اول و دوم گنبد بوده  های فدایی خلق ایران آغازکننده ثابت کند سازمان چریک

 .است به همان مستندات محسن رضایی و تیمسار فالحی مراجعه کند

 دولت موقت و بازرگان

کند ثابت  از یک سو تالش می. ی بلندش دچار تناقض است محمد سهیمی در تمام مقاله

لت بازرگان سرشت متفاوتی از جمهوری اسالمی داشته است و از سوی دیگر از کند دو

او هم معتقد است . کند گو دفاع می کلیت جمهوری اسالمی به زبانی آراسته شده و پوشیده

دولت بازرگان نقشی در سرکوب مخالفان جمهوری اسالمی نداشته است، هم معتقد است 

ها بعد از آن هم در  ت موقت بازرگان، بلکه تا سالجمهوری اسالمی نه تنها در دوران دول

 .سرکوب مخالفان خود بر حق بوده است

وضعیت سهیمی تداوم وضعیتی است که دولت بازرگان در آن گرفتار آمده بود و در تمام 

دولت بازرگان . اند مذهبی نیز دچار آن مانده-های گذشته بخش بزرگی از نیروهای ملی سال

تالش . نش لیبرالی اغلب اعضای آن مخالف به کار بردن خشونت بوداز یک سو بنا بر م

سفیدان معتبر یا  های حل اختالف که اغلب متشکل از ریش برای حل مسائل از طریق هیات

شد؛ با این حال  گان آنها بود به جای گسیل نیروهای سرکوب از همین منش ناشی می نماینده

دولت . نوین برخاسته از انقالب به کلی بیگانه بوددرست بنا به همان منش لیبرالی، با نظم 

ها و دانشگاه و مدارس و  موقتِ بازرگان نه تنها مخالف تقسیم اراضی، خودگردانیِ کارخانه

های انقالبی و نظایر آن بود، بلکه  ها توسط شوراها و کمیته ی روستاها و محله ها، اداره موسسه

او در . ها بعد از انقالب هم آن را نفهمید تعفا و سالفهمید و حتا بعد از اس اساسن آن را نمی

 :نویسد می ۰۰سال 

ها بعد از پیروزی  های امام تا ماه ها و در اعالمیه ی انقالب در مقاالت و شعارهای گروه واژه“

جویی علیه دولت و دولتیان چنان  ولی بدبینی و کینه... شد انقالب به ندرت به کار برده می

. شدند ها راضی نمی خدمت ها حتی از اخراج سپورها و پیش ها و افراطی اوج گرفت که چپی
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مخصوصاً ارتش، نیروهای انتظامی و آنچه با . بایستی عوض و دور ریخته شود همه چیز می

هدف ساده و . داری، مالکیت ارضی و یا بخش خصوصیِ تولید و توزیع ارتباط دارد سرمایه

و تعمیم یافته، جای خود را به حذف تمامی آثار نظام ی اخراج طاغوت، توسعه  روشنِ اولیه

افکار و اهداف تند دیگری نیز مورد توجه و توقع ... داد، چه مثبت و چه منفی گذشته می

داری و مالکیت  داری و سرمایه از قبیل مبارزه انقالبی و جوسازی علیه زمین. قرار گرفت

محو استثمار و مقصر شناختن اصولیِ  به بهانه( بدون تعیین حدود افراطی و غیرمجاز آن)

 .”بخش خصوصی تولید و توزیع و بازرگانانْ به دلیل سودجویی آنان

های  تضاد و تخریب برای ارضای عقده  روحیه»وزیر  و تمام اینها از سوی جناب نخست

 :ی رفاه خطاب به مردم گفت و نیز در برابر مدرسه. ۰۷شود خوانده می« حقارت و حسادت

 .”هایتان بروید و بگذارید تا ما مملکت را اداره کنیم به خانه! انقالب تمام شد“

شد دولت موقت به  بود که موجب می ۷۵همین موضع تاریخی و طبقاتی در قبال انقالب 

خیزی نظیر کردستان و ترکمن  مذاکره و حل اختالف به نقاط بحرانهای  رغم ارسال هیات

« تمام»خواستند انقالب را  صحرا و خوزستان و انزلی، در نهایت سمت کسانی باشد که می

رفتند، به زور هم که شده به  هایشان نمی«  خانه»کنند و مردمی را که با زبان خوش به 

فهمیدند که انقالب یعنی نظم نوین چیزها  قت نمیبازرگان و دولت مو. هایشان بفرستند خانه

کردند  شدند که باید این نظم نوین را سرکوب می و به همین دلیل الجرم با کسانی همراه می

و این تازه جدای از اعضای به روزتر دولت موقت . «مملکت را اداره کنند»تا حاکم شوند و 

مصطفا . انقالبی دست به کار شدندبود که خودشان مستقیمن برای بر هم زدن نظم نوین 

وزیر در امور انقالبْ راسن برای سرکوب جنبش کردستان به مریوان  چمران، معاون نخست

رفت، احمد مدنی، وزیر دفاعْ خوزستان را به توپ بست و داریوش فروهر، وزیر کار، گروه 

هْ داخل گان را برای سرکوب شوراهای کارگری در تهران و حوم جامه شبه نظامی سیاه

ی سهیمی عجیب نیست و نیز  پس این تناقض در مقاله. ساختمان وزارت کار سازمان داد

کردند انقالب را تمام  عجیب نیست که این تناقض همواره به سمت حاکمانی که تالش می

ی شصت و یکی از  گان دهه کند و عجیب نیست که یکی از جرائم کشته کنند، سنگینی می

ونت از جانب آنان این است که فرمان حاکم را گردن ننهادند و به مصادیق بارز آغاز خش

                                                 
تابستان . چاپ سوم. ت آزادی ایرانانتشارات نهض. انقالب ایران در دو حرکت. مهدی. بازرگان ۱۵

 ۰۶۰۶. 
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مملکت را اداره »پیمانان تاریخی و طبقاتی محمد سهیمی  بازنگشتند، تا دوستان و هم« خانه»

 .«کنند

 جنبش مسلمانان مبارز

 :نویسد محمد سهیمی می

ود، که در سال در آغاز انقالب طرفدار جنبش مسلمانان مبارز ب  مذهبی- نگارنده ملی“

طرفداران . اله پیمان و مهندس موسوی تأسیس شده بود توسط دکتر حبیب ۰۶۷۰

معروف بودند، « ها امتی»جنبش، که به این دلیل که نام نشریه جنبش امّت بود به 

« لیبرال»مثل نگارنده بود و هست،   یاد مهندس بازرگان را که استاد معنوی کسانی زنده

تنها امثال نگارنده خشونت   منتها، نه. بد بود« اتهامی»زمان کلمه و دانستند که در آن  می

که متوجه اشتباه خود در مورد مهندس بازرگان و دولت   کردند، بلکه زمانی را توجیه نمی

 .”او شدند، آن را قبول کردند

جنبش مسلمانان »اگر سهیمی راست گفته باشد که هوادار . گوید محمد سهیمی دروغ می

بوده است باید حتمن مطلع باشد که جنبش مسلمانان مبارز با شدت و قاطعیت از « مبارز

این ضدانقالب البته در طول زمان برای . کرد طرفداری می« ضدانقالب»برخورد قاطع با 

 .شد کرد و جمعیت جدیدی به آن افزوده می جنبش مسلمانان مبارز تغییر می

های اقتصادی و اجتماعی، همان  و سیاست جنبش مسلمانان مبارز در واقع در خطوط اصلی

قانون « ج»از آن جمله پیگیری اجرای بند . کرد ی ایران را دنبال می خط حزب توده

دست  اصالحات ارضی در مقابل نیروهایی که معتقد به سازماندهی دهقانان و روستاییان تهی

نوان اندام محلیِ و تشکیل شوراهای دهقانی بودند، و حمایت از تشکیل شوراهای شهر به ع

دولتِ مقتدر مرکزی در مقابل شوراهای محلی به عنوان قدرت سیاسیِ مردم در برابر دولت 

اگر حزب توده در برابر واقعیت جاری انقالب که منجر به تشکیل شوراها و به . مرکزی

کرد که  دست گرفتن کنترل در بسیاری از موارد توسط این شوراها شده بود، تجویز می

ها باید جایگزین شوراها شوند و مدیریت باید در اختیار دولت باشد، و سرانجام وقتی  هاتحادی

این خط سیاسی پیش نرفت تعریف جدیدی از شورا را تجویز کرد که در واقع نقش آنها را 

، جنبش مسلمانان ۰۰داد های صنفی تقلیل می از نهاد قدرت سیاسی مردمی به همان اتحادیه

                                                 
بخش در خدمت و خیانت حزب  . «تزهای بهمن»تر در این مورد نگاه کنید به  برای بحث مفصل ۱۶

http://docs.manjanigh.com/manjanigh2_s.pdf
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مبارز تالش کرد ماهیت این شوراها را قلب کند و از همان ابتدا آنها را شوراهای اسالمی 

از . خواند و از جایگزینی شوراهای مردمیِ برآمده از انقالب با شوراهای اسالمی حمایت کرد

وقتی شوراهای اسالمی در  ۰۶۷۸آذر ماه  ۲۹ی امت در  نشریه ۹۵ی  آن جمله در شماره

ی سرکوب خونین شوراهای مردمی و اعدام و ترور اعضا و رهبران  ترکمن صحرا در نتیجه

ی تقسیم زمین، تشکیل شده بود،  های هفت نفره این شوراها، توسط جهاد سازندگی و هیئت

این تغییر ماهیت « من صحرا حمایت کنیماز شوراهای اسالمی ترک»در متن کوتاهی با عنوان 

جالب است . کند شناسد و از آن حمایت می ی شوراهای مردمی را به رسمیت می سرکوبگرانه

که روش حاکمانِ جدید جمهوری اسالمی برای سرکوب شوراهای مردمی در بسیاری مواردْ 

یگزینی برای تبدیل آنها به شوراهای اسالمی و بعد تبدیل این شوراهای اسالمی به جا

 .های صنفی بوده است اتحادیه

در تعریف حزب « ضدانقالب»به تعریف جنبش مسلمانان مبارز با « ضدانقالب»و از قضا 

بالفاصله بعد از پیروزی انقالبْ جنبش مسلمانان مبارزْ هوادار . توده تشابه بسیاری داشت

منظر بود که با گرایش  برخورد قاطع با سران رژیم گذشته و خوانین محلی بود و از همین

در عین حال، جنبش مسلمانان مبارز به دلیل مذهبی . کرد لیبرالیِ دولت موقت مخالفت می

سهیمی مدعی . ها داشت تری با سپاه پاسداران و کمیته بودنْ پیوندهای بیشتر و ارگانیک

م ی مسلحانه در زمان شاه را ه کردند و مبارزه است آنها هرگز خشونت را توجیه نمی

. ی شصت بازگشت گان دهه شده داند که سرانجام به سمتِ کشته مصداق خشونتی می

برادران سپاه »: نویسد می ۰۶۷۸دی ماه  ۰۷خود، در تاریخ  ۸۱ی  ی امت در شماره نشریه

و بعد تجلیل مفصلی از نیروهای سپاه « های فساد را به هالکت رساندند یکی دیگر از جرثومه

ی  نشریه. کرده است« از خوانین بزرگ فارس»محمدخان ضرغامی، پاسداران به دلیل قتل 

دانست منتشر  ها مقاله علیه نیروهایی که ضدانقالبی می شد ده امت تا روزی که منتشر می

ی ارتش عراق به  له و شادی آنان از حمله گزارشی سرتاسر دروغ در مورد کومه. کرد

هایشان و متهم کردن  ان در اردوگاهی سربازان و پاسدار های ایران و شکنجه فرودگاه

برادران »آفرینی برای ضربه زدن به  مجاهدین خلق، فداییان اقلیت و سازمان پیکار به حادثه

اند، زمانی که  منتشر شده ۰۶۷۸ی امت و در آذر ماه  نشریه ۹۵ی  ، هر دو در شماره«پاسدار

لق از هم پاشیده بود و روز به مدتِ جنبش مسلمانان مبارز با سازمان مجاهدین خ اتحاد کوتاه

                                                                                                                            

 .در آدرس پیشین. ۰۸ی  صفحه. ۰۶۸۱دی ماه . ی دوم ق شمارهمنجنی. هژیر پالسچی. توده 
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ی امت را  سرانجام نیز جنبش مسلمانان مبارز دواطلبانه نشریه. شدند روز از هم دورتر می

های  ها بعد به همراه دشمنان سابق خود، همان لیبرال تعطیل و سکوت پیشه کرد تا سال

 .دولت موقتی به صحنه بازگردد

 نهضت آزادی ایران و توجیه خشونت

 - ملی»: نویسد اند، بلکه می تنها مدعی است امثال او هرگز خشونت را توجیه نکرده سهیمی نه

های  داند و آقای نیکفر آنها را با فاشیست ها که نگارنده خودرا بخشی از آنها می  مذهبی

نویس  در پیش. ای خشونت را تجویز نکردند کنند، چکار کردند؟ لحظه یک کاسه می  مذهبی

گری  با هرگونه افراط. از والیت فقیه نبود  س بازرگان و یاران حتی نامیمهند  قانون اساسی

ماندن در قدرت   که مطمئن شدند که با باقی  ماه، زمانی  مخالفت کردند، و پس از فقط نه

گیری  ریزند، نجیبانه از قدرت کناره اللّه خمینی می فقط آب به آسیای روحانیون و آیت

برای آن   ت شدند، تا به امروز هستند، و بهای بسیار سنگینیکردند و بالفاصله منتقد قدر

 :نویسد او در عین حال می. «ند ا پرداخته

گونه  بوده و همیشه از طرفداران این  مذهبی- مقاله آقای نیکفر نگارنده را که یک ملی“

، شان، رژیمی یکپارچه سیاهی، تباهی، کشتار، جاهل ایشان در دو مقاله. نیروها، تکان داد

طلب، دگراندیش،  فاقد عقالنیت و غیره؛ و مخالفانی یکپارچه سفیدی، درستکار، صلح

ها در   مذهبی- اند که از نظر ایشان ملی آزادیخواه، ضد قدرت مطلقه و غیره تولید کرده

 .”خواند گروه سیاه هستند که با واقعیت های تاریخی نمی

مخالفان جمهوری اسالمی « های یاهیس»های سهیمی از  تا اینجا دیدیم که اغلب افشاگری

او اما در مقابل، الاقل از . «خواند های تاریخی نمی با واقعیت»دروغ بوده، تحریف شده و 

یکپارچه سفیدی، »یی  چهره« مهندس بازرگان و یاران»مذهبی، شخص  –نیروهای ملی 

. است« دهطلب، دگراندیش، آزادیخواه، ضد قدرت مطلقه و غیره تولید کر درستکار، صلح

مذهبی به شمار  _ترین نیروهای ملی  ترین و متشکل نهضت آزادی ایران یکی از اصلی

وزیر دولت موقت تا پایان عمر دبیرکل آن بود و برخی از  رود که مهدی بازرگان، نخست می

اگر . ی عضویت در نهضت را داشتند اعضای دولت موقت یا عضو نهضت بودند و یا سابقه

نهضت آزادی ایران در محکومیت ترور سران رژیم جمهوری اسالمی، قیام های  حتا بیانیه

زاده و  صادق قطب« ی براندازیِ توطئه»اند  طور که خودشان نوشته مسلحانه در آمل، آن

پرهیز آنها ربط دهیم و آن را حمایت از حاکمیتی که  نظایر آن را تنها به منش خشونت
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عه بساط اعدام روزانه پهن کرده بود ندانیم، از یک زمان با این وقایعْ در زندان و جام هم

درستکاری و »ی  توان بدون اشاره گذشت و نشان نداد که این تصویر یکپارچه مورد نمی

محمد « استاد معنوی»های دیگری هم در تاریخ تشکلِ  دروغین است و لحظه« خواهی آزادی

 .سهیمی وجود دارد

ی دوم به حزب  ک به دو هفته بعد از ضربه، یعنی نزدی۰۶۰۲اردیبهشت  ۲۱در تاریخ 

ی ایران و بازداشت تعداد زیادی از کادرها، اعضا و هواداران حزب در تهران و  توده

های انفرادی تحت شکنجه و بازجویی  ها و در شرایطی که بسیاری هنوز در سلول شهرستان

تگیری سران حزب پیرامون دس»یی تحت عنوان  برند، نهضت آزادی ایران بیانیه به سر می

در بخشی از این . کند منتشر می« خائن توده؛ خانه را از رسوبات مارکسیستی پاکسازی کنیم

 :بیانیه آمده است

بعد از چهل سال بند و بست و فریب و ! حزب طراز نوین! سرانجام تشکیالت آهنین“

وانان خیانت همچون تار عنکبوتی به سستی فرو ریخت و بندبازان بازیگرش که عمری ج

ها و تارهای تبلیغاتی و تشکیالتی خود کرده بودند به زمینِ  بی خبر را اسیر و مسحور دام

های خود را مکیده و نجات  اینان که عمری شیره جان و ایمانِ طعمه. ذلت سقوط کردند

شان گشوده شد و رازها برمال گردید  کردند، وقتی دفتر اعمال و بهروزی خلق را ادعا می

 .”های خود اشاره کردند ای از خیانت اعتراف و اقرار شده و به گوشهناگزیر به 

که اینک معلوم شده و همان زمان هم ( به آذین)و چنین به اظهارات محمود اعتمادزاده 

 :معلوم بود تحت شکنجه بیان شده بود، استناد کردند

رسیده باشد، بست  مارکسیسم در ایران به بن« آذین به»که به قول پیر دیرشان  نه این“

بستی است که  اند و بن ها است فالسفه و اندیشمندان زده پنبه این ادعا را مدت

ای هنوز  را بیرنگ نموده است، منتهی در گوشه و کنار دنیای سوم عده! سوسیالیسم علمی

پندارند و در کویرهای سوخته و عطشان جوامع اسالمی جوانانی به  آباد را شهری می علی

 .۰۵” تشنگیِ خود از سراب مارکسیسم هستنددنبال اشباعِ 

شان برسد که  هنوز هفت سالی مانده بود تا نوبت به خود آنان و دیگر متحدان ملی و مذهبی

                                                 
. ۰۶۹۹دی ماه . ویرایش دوم. ۰۶۹۹تا  ۰۶۹۱مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران؛ از سال  ۱۷

 .نهضت آزادی ایران انتشارات  
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ربه کنند و یکی یکی پشت دوربین تلویزیون بنشینند و به های زندان توحید را تج سلول

 .های خود اعتراف کنند«  خیانت»

نهضت آزادی ایران اما از سرکوب حزب توده و بازداشت سراسری اعضای آن و به اعتراف 

آنها در . تر از آن بود که تنها به این بیانیه بسنده کند واداشتن رهبران حزب بسیار شادمان

هشدارهای ما و اعترافات سران »ی مفصلی تحت عنوان  جزوه ۰۶۰۶ریور شه ۰۷تاریخ 

هایی از اعترافات غالمحسین  منتشر کرده و در آن ضمن نقل بخش« حزب خائن توده

پناه، رضا شلتوکی، محمدعلی عمویی و نورالدین کیانوری، گزارش جالبی از تالش اعضای  قائم

با حزب توده « برخورد قانونی»برای  ۰۲سال  ی ارگان آن تا پیش از نهضت آزادی و نشریه

 :در پایان این جزوه به مسئولین و مردم پیشنهاد شده است. اند ارائه کرده

پیشنهاد ما به مسئوالن این است که افسرانی را که در رابطه با حزب توده ]...[  _۰۹_۶“

رافات آنان را اند به مردم معرفی کنند و اعت دستگیر شده و به گناه خود اعتراف کرده

 .همچون اعترافات سران حزب در معرض قضاوت عموم بگذارند

های اخیر ایران  ترین حوادث سال تواند از آموزنده محاکمه سران حزب توده می _۰۹_۹

هایی که طبق قانون اساسی  به نظر ما محاکمه علنی سران حزب توده در دادگاه.]...[ باشد

خبران دفاع کنند، به  م بتوانند از این خدا بیجمهوری تشکیل شود و وکیالنی خوشنا

ضمناً درس . روشن شدن بیشترِ ماهیت این حزب و سران آن کمک خواهد کرد

کنیم در  ضمناً پیشنهاد می.]...[ خوردگان خواهد بود ای برای همه فریب آموزنده

های سیاسی، نظیر شادروان محمد مسعود، که به اعتراف  محاکمات به پرونده قتل

بران حزب توده توسط باند کیانوری اما به حساب دربار منفور پهلوی صورت گرفته ره

است، رسیدگی شود و مخصوصاً امکان به کار گرفتن همان شگردهای قدیمی در ترورها 

و انفجارات اخیر توسط عناصر نفوذی احتماالً وابسته به حزب توده مورد بررسی قرار 

 .۰۹” گیرد

ی این دو سند را  خواهانه کارانه و آزادی های درست اهد توانست سویهمحمد سهیمی خو

 .نشان دهد

 گان بد های خوب و کشته زندانی

                                                 
 .همان ۱۸
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 :نویسد محمد سهیمی می

ای از تاریخ  نگارنده فقط به گوشه. بر نوشته آقای نیکفر نقد علمی بسیار زیاد وارد است“

اما گویی آقای نیکفر را کاری . خود مربوط است  مذهبی - پرداخت که به همفکران ملی

طلبان که بسیاری از  با ادبیاتی دونِ شأنِ یک روشنفکر، به کل اصالح. به تاریخ نیست

 .”کنند اند و هنوز هستند حمله می ها در زندان بسر برده آنها سال

پرداخته، « ای از تاریخ فقط به گوشه»خود که در آن « نقد علمی»محمد سهیمی در سرتاسر 

گویی، افترازنی و  ی اسناد، دروغ ده است با توسل به سندسازی، حذف و اضافهتالش کر

. ی کسانی را بیاالید که با معیار خود او هرگز نباید در مورد آنها سخنی گفت تحریف، چهره

در وینِ اتریش توسط  ۰۶۰۹تیر  ۲۲که دکتر عبدالرحمن قاسملو را که در  او عالوه بر این

اسالمی کشته شد، جاسوس فرمانبردار رژیم صدام حسین معرفی های ترور جمهوری  جوخه

ها نفری که در کردستان و گنبد توسط نیروهای نظامی جمهوری اسالمی  کند، در خون ده می

دوستان او . گیری سیاسیِ سهیمی است ماجرا، سمت. برد به قتل رسیدند، دست به وضو می

های اعدام  مهوری اسالمی که به جوخهشوند و مخالفان ج به دلیل زندان کشیدن مقدس می

گان خشونت و پستی و  اند، خدایه سپرده شدند، چون به فرمان دوستان سهیمی گردن ننهاده

 .اند پلشتی بوده

های  سال بعد از کشتار و زمانی که تمامی زرادخانه ۲۰کند تذکر دهد  او که فراموش نمی

ای به زبان انگلیسی در مورد این واقعه  اند، مقاله گفته ۰۵هم از کشتار « ی جهانی جامعه»

 :نویسد نوشته است، اما می

نگارنده با تمامی وجود با مجازات اعدام، حتی برای وحشتناکترین جنایات، مخالف است، “

که   خصوص آمریکا، مجازات اعدام وجود داشته، و حتی کسانی در همین غرب، به  ولی

 .”اند متهم به خیانت بودند اعدام هم شده

گو تفاوت در ایدئولوژی حاکمان جمهوری اسالمی و  و بعد با همان زبان پوشیده

گان و آغاز خشونت  شده ی چهل توسط کشته ی مسلحانه از دهه گان، ترویج مبارزه شده کشته

صدایی محمد سهیمی با صدای  هم. داند گان را مسبب کشتار مخالفان می شده از سوی کشته

پوشی، زبان  سهیمی بدون هیچ پرده. باشد، هولناک است« انگیز شگفت»حاکم بیش از آن که 

گوی و وقیح جمهوری اسالمیْ از کالیفرنیای جنوبی است و در مواجهه با متونی چون  درشت
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 *!آقایسهیمی،تاریخرابامحکومانبخوان

 

 بهنامامینی

 ۲۹۳۱آذر۲

 

در میانه جدل محمدرضا نیکفر و اکبر گنجی بر سر کشتار مخالفان در جمهوری اسالمی، 

آقای نیکفر، چه کسی خشونت را شروع کرد و »آقای محمد سهیمی در مقاله ای با عنوان 

به صورتی کامال گزینشی در حقیقت روشی کامال نوین در  با تعدادی نقل قول آن هم« چرا؟

نگاری علمی و مستند ارائه کرده و با تکیه صرف به همین مواد تکلیف یکی از  تاریخ

خالصه . اند های تاریخ معاصر ایران را حل و فصل کرده ترین برهه ترین و متشنج پیچیده

خود کُردها و مشخصا حزب  مدعای ایشان اینست که جنگ داخلی در فردای انقالب را

ها و مجاهدین  له آغاز کردند و در ادامه چپ دمکرات کردستان ایران و سپس حزب کومه

ها هم، به زعم سهیمی، به دلیل ماهیت  تمامی این گروه. بر این آتش دمیدند

اند، الجرم به این مسیر کشیده  واسطه سابقه مبارزه مسلحانه داشته  ای که به طلبانه خشونت

آمیز  اند که با حاکمیت مستقر کنار آمده و سیاستی عقالنی و مسالمت ه ده و قادر نبودش

جنایت بر ضد »را  ۰۵اگر چه آقای سهیمی کشتار . مذهبی ها در پیش بگیرند-همچون ملی

البته همین چند سال  -داند و حتی در این زمینه مطلبی هم نگاشته اند و محکوم می« بشریت

                                                 
*

 .منتشر شده است گویاتر در وبسایت  این متن پیش 
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اگر گروهی “با این حال ایشان پرسشی در ذهن دارند از این قرار که  -۹۹پیش و در سال 

عکس العمل درست ... اسلحه بدست گرفت، خشونت را ترویج کرد و مورد استفاده قرار داد

نگارنده با تمامی وجود با مجازات اعدام، حتی برای “و در ادامه می افزایند  ”چه باید باشد

در همین غرب، به خصوص آمریکا، مجازات   ولی ترین جنایات، مخالف است، وحشتناک

به وضوح در . ”اند که متهم به خیانت بودند اعدام هم شده  اعدام وجود داشته، و حتی کسانی

دوستانه شان و نیز فقدان  توان تغییر لحن آقای سهیمی در مواضع انسان همین جمالت می

شود  می در همین سطح متوقف نمیبا این حال موضع سهی. نگاه تاریخی در تحلیل وی را دید

در ادامه و در ضمن . رباید و حتی گوی سبقت را از بعضی جهات از جمهوری اسالمی هم می

 .گیری وی هم خواهم پرداخت بررسی مدعیات آقای سهیمی به نحوه موضع

 کدام طرف خشونت را شروع کرد؟ حکومت مرکزی یا مخالفان؟

داند، بلکه مشخصا  اطعانه مخالفان را شروع کننده میدر مقام پاسخ، آقای سهیمی نه تنها ق

بدین منظور او ابتدا تحلیل نیکفر را به . داند های پس از انقالب می نت کُردها را آغازگر خشو

های تاریخی و در نتیجه غیرعلمی بودن تخطئه میکند و  دلیل عدم ارجاع به منابع و واقعیت

متد علمی و . پردازد به رمزگشایی تاریخی می آکادمیک خود-سپس با تکیه بر فیگور علمی

همین . های رقیب یا دشمن چیست؟ خاطرات یکی از چهره« تاریخی»منابع او در این کشف 

نیازی به گفتن نیست که تحقیق و تحلیل تاریخی تک منبعی تا چه حد نارسا و . و بس

روش قابل اتکا و  معنی و فاقد اعتبار علمی است، با این حال فرض می گیریم که این بی

 :صاحب این خاطرات کیست؟ سهیمی می نویسد. معتبر است

از مهمترین و خوش نام ترین رهبران حزب ( ئاله کوک)خاطرات آقای غنی بلوریان “

 .”سال در زمان شاه زندانی بود ۲۷دموکرات کردستان است که 

رین مبارزان تاریخ ترین و پُرآوازه ت شکی در این نیست که غنی بلوریان یکی از برجسته

معاصر کردستان و حتی ایران بود و مورد احترام وسیع کردها، اما این تمامی حقیقت درباره 

عضویت در کادر رهبری حزب دمکرات کردستان ایران تنها وابستگی حزبی او . او نیست

یل ها پیش از انقالب، با حزب توده ارتباط داشت و پس از انقالب در تحل ل او از سا. نبود

خود از ماهیت جمهوری اسالمی و نحوه مواجهه با آن، متمایل به این حزب شد و با تعمیق 

اختالفات با عبدالرحمان قاسملو، دبیرکل وقت حزب دمکرات کردستان، و اکثریت کادر 

 .از حزب دمکرات انشعاب کرد و به حزب توده پیوست ۰۶۷۸حزب، در نهایت در سال 
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واکنش به این انشعاب، حزب توده ایران را متهم به تجزیه  آقای قاسملو در« طرفداران»

هر چند هم عمده انشعابیون و هم حزب توده ایران . حزب دموکرات کردستان ایران کردند

کردند، اما برخی از اعضای سابق حزب توده نقش این حزب را در  این اتهام را رد می

 .دکنن انشعاب صورت گرفته، پُررنگ و اساسی ارزیابی می

بابک امیر خسروی، عضو رهبری حزب دمکراتیک مردم ایران و از اعضای سابق کمیته 

 :گوید مرکزی حزب توده ایران، پیرامون این موضوع به روز می

وقتی که آقای بلوریان از حزب دمکرات کردستان جدا شد شایعه این بود که حزب “

در این جدایی به نظر من . توده او را تشویق به این انشعاب کرده است

کیانوری و بعضی از رفقایی که اهل کرمانشاه و از زندان با او آشنا بودند، نقش [نورالدین]

آنها آقای بلوریان را به سمتی کشیدند که وی صف خود را از صف حزب . داشتند

از ) . ”زمان مرحوم قاسلمو رهبر آن بود جدا کند دمکرات کردستان ایران که آن

 (دیوار برلین جمهوری کردستان تا

بلوریان هیچگاه محبوبیت و نفوذ سیاسی قاسملو را در کردستان پیدا نکرد و ای بسا پیوستن 

وی به حزب توده که در آن مقطع مشخص تاریخی در اتحادی همه جانبه با جهموری 

بنابراین نه تنها بلوریان در کتاب خاطراتش . اسالمی بود، از محبوبیت نسبی او نیز کاست

نیست، بلکه « پیمانان آن خود رهبران حزب دمکرات و هم»ی از جناح مخالف و از چهره ا

ها همین جا  گذشته از این. در بطن درگیری واقعی سیاسی و شخصی با قاسملو نیز قرار دارد

آیا ایشان به عنوان یک . توان پرسید ش شناختی از آقای سهیمی می یک سوال مشخص ر

ثال، برای شناختن دکتر مصدق به خاطرات کاشانی یا مذهبی، به عنوان م-شخصیت ملی

کنند؟ واکنش ایشان در مقابل تحلیلی اینچنینی چیست؟ آنچه از  مظفر بقایی استناد می

شود از یکسو غنی بلوریان است که دانای کل و  خواندن مطلب سهیمی دستگیر خواننده می

آشام و فاقد هر  ن یو و خوفرشته است و از سوی دیگر قاسملو و حزب دمکرات که مشتی د

چنین چیزی را به سختی بتوان تحلیل علمی تاریخی نام . گونه اراده و عمل مستقل هستند

. ماند های حق علیه باطل مخلمباف دهه شصت و ده نمکی دهه هشتاد می بیشتر به فیلم. نهاد

ک نقطه رود و نه تنها ی اینجاست که آقای سهیمی حتی از جمهوری اسالمی هم فراتر می

بیند، بلکه آنها را بالکل مزدور دشمن و  روشن هم در قاسملو و حزب دمکرات و کومله نمی

رسد جمهوری اسالمی حداقلی از عاملیت و اراده در  به نظر می. داند ها می بازیچه دست چپ



 !آقای سهیمی، تاریخ را با محکومان بخوان      گان گی تاریخ در تاریخ زنده زنده

99 |  صفحه 

  

به همین دلیل است که . داند شناسد و آنها را چنین منفعل نمی مبارزان کُرد به رسمیت می

ان و بعد از این همه سال تدابیر امنیتی شدید را در کردستان با وجود سقوط صدام و کماک

 .کند حذف سراسری چپ اعمال می

حال اگر روش ابداعی آقای سهیمی را در پاسخ به ایشان به کار بندیم، اوضاع به مراتب 

هوری ها توسط جم بدین معنا که حامیان ایده آغاز خشونت. تر خواهد شد برای وی وخیم

اسالمی برای اثبات نظر خود به روایت افرادی از جناح رقیب یعنی دوستان آقای سهیمی یا 

چنین رویکردی حتی نسبت به کاربرد . استناد کنند« مذهبی-بزرگان ملی"»به قول ایشان

طور که دیدیم اختالف نظر و  این روش توسط خود ایشان معتبرتر هم خواهد بود؛ زیرا همان

ل انکاری میان دو قطب بلوریان و قاسملو در تاریخ وجود داشته که نظیر آن تضاد غیر قاب

پس . وجود ندارد یا حداقل ایشان بدان قائل نیست« مذهبی-بزرگان ملی»بین آقای سهیمی 

آقای سهیمی . بایست نظر و رأی آن بزرگان را با توجه به ارادتی که به آنها دارد بپذیرد می

 :نویسد ها می درباره نقطه شروع خشونت

درست روز بعد از پیروزی انقالب، حزب دموکرات کردستان   ، یعنی۰۶۷۵بهمن  ۶“

 ۶۱حزب دموکرات در گام بعد در . شهربانی و ژاندارمری مهاباد را خلع سالح کرد

 .”پادگان مهاباد را اشغال و خلع سالح کرد ۰۶۷۵بهمن 

 :کند که در ادامه از قول غنی بلوریان اضافه می

ساعت ... بهمن، هیئت نمایندگی دولت موقت در حال بازگشت به تهران بود ۶۱ روز“

 .”یازده و بیست دقیقه همان روز پادگان مهاباد خلع سالح شد

رغم قولی که از سوی حزب دمکرات به نمایندگان دولت  این تأکید بدین معناست که علی

یل خصلت مزدوری دشمن و مرکزی داده شده بود، کردها باز هم خلف وعده کرده و به دل

« مذهبی-بزرگان ملی»اما آیا روایت . طلبی، جنگ و خشونت را دامن زدند تحت تأثیر قدرت

 و مقتداهای آقای سهیمی هم اینچنین است؟

در یک گردهمایی عمومی در شهر مهاباد و در حضور نمایندگان  ۰۶۷۵بهمن  ۶۱در روز 

ل بر خواسته های خلق کرد قرائت دولت مهندس بازرگان، متنی هشت ماده ای مشتم

 :شود می
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آنچه در آن دوشنبه . خبر آن گردهمایى را صدا و سیماى انقالب اسالمى پخش نکرد“

کردستان اعالم استقالل کرده »: شب از تلویزیون سراسرى ایران پخش شد این خبر بود

سخنگوى وزیر و  در پیوند با همین خبر است که عباس امیرانتظام معاون نخست. «است

دیشب به ما خبر ": مطبوعاتى گفت  در یک مصاحبه ۰۶۷۵شنبه اول اسفند  دولت، سه

صبح امروز یک . رسید که طالبانى باعث ناراحتى شده و به چند پاسگاه حمله کرده است

گروه به سرپرستى داریوش فروهر، وزیر کار و امور اجتماعى براى رسیدگى به این مسئله 

ما ... اعالم خواهد شد... ها ى آن بعد از برگشت آن رفتند و نتیجهبالفاصله به کردستان 

ست  هایى کنیم، ولى این کارها ناراحتى اعالم استقالل کردستان را به هیچ وجه تائید نمى

انقالب در تمام سطح مملکت اصرار دارند که  که بدون شک مخالفین جنبش و افراد ضد

امکان ایجاد ... مت اعظم آن شایعه استدرست نیست و قس[ خبر]توسعه بدهند؛ ولى 

ست که  هایى ها دسیسه تمام این. قطعه شدن ایران غیرممکن است جنگ داخلى و قطعه

ها فقط و فقط شایعه است و از چند شایعه و اسم و  این. حکومت انقالبى را متزلزل بکنند

اسالمى را  سخنگوى دولت گرچه خبر صدا و سیماى انقالب ."داعالن، تجاوز نخواهد کر

چاپ تلگرام جالل . کجاست  چینى پراکنى و دسیسه دروغ خواند، اما نگفت کانون دروغ

ها در   چینى ها نشان داد که کانون دسیسه طالبانى به مهندس بازرگان در روزنامه

 (مرداد کردستان ۲۹) .”کردستان نیست

گوید  روزهای گذشته می تا همینجای کار آنچه عباس امیر انتظام درباره اتفاقات آن روز و

نه حمله مستقیم یا حتی اتهامی علیه حزب دمکرات . هایی با تحلیل آقای سهیمی دارد تفاوت

. طلبی در کردستان تأیید شده است در میان است و نه خبر تلویزیون دولتی مبنی بر استقالل

ن چیزی است با این حال گزارش داریوش فروهر، نماینده اعزامی دولت به منطقه دقیقا هما

مذهبی بودن استعفا بدهند یا نظر -شود تا از آقای سهیمی بخواهیم تا یا از ملی که باعث می

گزارش داریوش فروهر سند تاریخی ماندگاری . خود را درباره آن دوره تاریخی تغییر دهند

مذهبی ها در آن دوره تا چه میزان -هایی از ملی های بخش دهد دیدگاه است که نشان می

فروهر این مطالب را در یک . تر از بسیاری از پیروان امروزی آنهاست تر و انسانی نمدر

 ۶۱و  ۲۶کند؛ یعنی روزها پس از  ارائه می ۰۶۷۵مصاحبه مطبوعاتی به تاریخ نهم اسفندماه 

بهمن که بنا به ادعای آقای سهیمی کردها و مشخصا حزب دمکرات به دولت نارو زده و 

نظر به اهمیت این گزارش آن را به رغم طوالنی . اند منطقه شده مسبب جنگ و ناآرامی در

 :بودن در اینجا نقل می کنم
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ست که در زمان حاضر و پیش از تشکیل مجلس موسسان و تدوین قوانین  طبیعى“

شان را به آگاهى رهبر انقالب،  ها و نظرات بنیادى و قطعى، مردم سراسر ایران خواسته

ست هم مردم کردستان  ران برسانند و این همان کارىدولت موقت و دیگر مردم ای

ى کردستان شکى نیست که بسیار عمیق  مسئله... کنند و هم مردم زنجان و اصفهان مى

ى  عمیق است؛ چرا که همین عمیق بودن مسئله، انگیزه... است؛ اما مطلقا خطرناک نیست

ما . خاص کردستان نیست و این... ى به ثمر رسیدن انقالب بوده است انقالب و کارمایه

مختارى و حقوق  ى خود مسئله... مان دچار نگرانى نیستیم از بابت هیچ قسمت از مرزهاى

اى نیست که در متن انقالب اسالمى ملت ایران ابداع و اختراع  ى تازه مردم کرد، مسئله

بلکه انقالب ایران امکان طرح مسائل با صداى بلند را فراهم آورده و . شده باشد

. ها و نظرها به همه افراد ملت ایران داده است هاى الزم را براى بیان خواسته زادىآ

کُردان از این اصل کلى برکنار نیستند و در تالش کسبِ حقوق خود در چارچوب قوانین 

طلبى کردان و  بنابراین تاکنون حرف از هرج و مرج. و اصول انقالب ملى ایران هستند

. هاى ضدانقالبى در میان نیست  طلبى س کنونى و فرصتسوءاستفاده از موقعیت حسا

ست که اکنون فقط شرایط مناسب براى بیان آن و گفتگو  حرف از یک دشوارى قدیمى

ى خودمختارى باید بگویم من  ى واژه اما درباره... ى حدود آن به وجود آمده است درباره

واژه آنچنان که طرح شده ام که این  در گفتگوهاى خود با کردان به این نتیجه رسیده

این واژه دقیقا ناظر است بر جمیع اختیارات و امکانات . طلبى ندارد اى با تجزیه هیچ رابطه

توان به منطقه یا ایالتى از ایران داد تا در راه پاسدارى از آداب و  هایى که مى و آزادى

خود، حق نظارتِ اى بردارند و براى آبادى ایاالتِ  هاى سریع و سازنده رسوم خود، قدم

ى کسانى که در آن سفر با  همه... کافى و اختیارات الزم را در خود منطقه داشته باشند

ى کرد را  هاى برجسته ها گفتگو کردم و از مردم عادى گرفته تا رهبران و شخصیت آن

ى تجزیه نیز  شود، به تاکید و دالیل منطقى و تاریخى بیان کردند که اندیشه شامل مى

کنم که من نیروهاى ضعیف و مخربى  البته انکار نمى. اى مطرود و محکوم است اندیشه

تأکید از ( )پیشین)” ...هم در کردستان دیدم که به هیچ وجه مورد تایید مردم نیستند

 (نگارنده است

جالب است که داریوش فروهر که در بطن حادثه بوده و از نزدیک قضایا را بررسی کرده و 

را مالقات کرده است، با « های برجسته کرد ته تا رهبران و شخصیتاز مردم عادی گرف»

تاکنون حرفی از هرج و »کند که  دیدی دمکراتیک و انقالبی به معنای حقیقی کلمه تأکید می
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با این حال سی و پنج سال بعد کسی که از هر فرصتی . «در میان نیست... مرج طلبی کردان

فروهر و امثال وی به رخ بکشد، قاطعانه و از منظر دانای کند تا پیروی خود را از  استفاده می

« های کرد رهبران و شخصیت»طلب بودن همان  کل حکم به مزدور خارجی بودن و خشونت

توان در  طلبی سیاسی قابل توجیه است؟ آیا نمی صداقتی و فرصت آیا این حد از بی. دهد می

اریخی آقای سهیمی شک کرد؟ پایه و به اصطالح ت دیگر ادعاهای کالن و سست و بی

کنم آقای سهیمی وقت بگذارند و ادامه تحقیق مفصل و ارزشمند ناصر مهاجر را  پیشنهاد می

ای از  با دقت مطالعه کنند تا هم معنای تحلیل تاریخی علمی و مستند را دریابند و هم بهره

های وقت و  مه روزنابه ویژه که در ادامه با استناد به مطالب . انصاف و فروتنی علمی ببرند

ها در سنندج هم بر  شود که آغاز خشونت های درگیر، مشخص می اظهارات و اعمال گروه

از سوی « تلویزیون و پادگان شهر -اشغال رادیو »خالف نظر آقای سهیمی نه تنها محصول 

مذهبی مشخص و وابسته به روحانیت -های سیاسی له نبوده، بلکه اتفاقا گروه کومه

سوز و دیرپا را به مردم منطقه تحمیل  خواه حاکم، این جنگ خانمان و تمامیت انحصارطلب

ناصر مهاجر قطعا عناوین پرطمطراق و جایگاه آکادمیک شما را ندارد، اما با حوصله . کردند

و موشکافی و به دور از شاخ و شانه کشیدن های معمول سعی کرده است زوایای متکثر 

وگرنه تکرار روایت . محکومان و مطرودان را بیرون بکشد موضوع را بررسی کرده و روایت

 .کنید، که زحمتی ندارد غالب و سرکوبگر، یعنی کاری که شما می

ها قطعا نیازمند تحقیق و مداقه بیشتری است و راهی  ی شروع درگیری مباحثه بر سر نقطه

در طول تمامی دراز در این زمینه پیش رو است و اتفاقا جای پرسیدن دارد که چه کسانی 

گیری  ها با بستن روزنامه ها و سرکوب و ترور و دستگیری محققان مانع از شکل ل این سا

اند؟ حکومت مرکزی یا کُردها؟ با این حال تجربه تاریخی تحقق تام و  تحقیقات مستقل شده

ای از مسائل را به خودی خود و تا حدود زیادی  تمام جمهوری اسالمی و سیر حوادث، پاره

شن کرده است و چندان هم نیاز به توجیهات تاریخی و فلسفی در اثبات یا رد آنان رو

گیری آقای سهیمی در قبال رویکرد احزاب کُرد  در این زمینه، به عنوان مثال، موضع. نیست

آور و به معنای واقعی کلمه نشانه رسوایی  درباره رفراندوم جمهوری اسالمی حقیقتا تأسف

 :و ضمن نقل قول از بلوریان می نویسد وی در این باره. است

اللّه خمینی دیدار  دکتر قاسملو و آقای بلوریان در قم با آیت ۰۶۷۹در هشت فروردین “

اهلل طالقانی آنها را به مهندس بازرگان ارجاع  کنند و ایشان جهت اجرای وعده آیت می
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رویی  گشاده»هم با  که مهندس بازرگان( ۶۰۷بلوریان، )نویسند  آقای بلوریان می. دهد می

دکتر قاسملو هم گفت پس ما . «های ما را قبول کرد ف ما را تحویل گرفت و اکثریت حر

له انتخابات  اما عزالدین حسینی و کومه. باید در رفراندوم جمهوری اسالمی شرکت کنیم

 .”را تحریم کردند و دکتر قاسملو هم حزب دموکرات را به دنبال آنان برد

شود که  قاسملو در قاموس آقایان بلوریان و سهیمی شخصیتی ترسیم میگذشته از آنکه 

محض رضای خدا حتی در یک مورد هم قادر به گرفتن تصمیمی حداقلی هم نیست و یا 

له، بازنمایی تضادهای سیاسی موجود در  مه تحت تأثیر صدام است یا شیخ عزالدین و یا کو

ای انسان فهمیده و کامال معقول  یا عدهای است که گو آن زمان از سوی سهیمی به گونه

اند و در مقابل مشتی کودک نابالغ و  همچون خمینی و طالقانی و بازرگان بر سر کار بوده

بیایید روایت کارتونی آقای . اند رفته ی اول باال می دنده مدام از سروکول دسته شق و یک کله

احزاب کُرد بدون هیچ دلیل معقول  یعنی فرض کنیم که. سهیمی از تاریخ را موقتا قبول کنیم

حال پرسش این است که آیا غیر از این است که . اند و موجهی با رفراندوم مخالف بوده

تاریخ ثابت کرد که تحلیل آنهایی که به هر دلیلی رفراندوم را تحریم کردند یا به آن نه 

سالمی باور داشتند و ستیزی جمهوری ا بخشی و ظلم تر بود و آنهایی که به رهایی گفتند دقیق

با آن رفراندوم همراه شدند به خطا رفتند؟ شما چنین واقعیت روشنی که به گواهی تاریخ 

گیرید، آن وقت انتظار دارید باقی ادعاهایتان که متکی  محقق تأیید شده است را نادیده می

های  نها و دالیل سازما طرفه و پا در هواست پذیرفتنی باشند؟ از تحلیل به منابعی یک

مذهبی ها را معیار و متر -گذریم، شما که ملی سیاسی چپ رادیکال و احزاب کُردی در می

دانید، نظرتان درباره ادعاهای دکتر محمد ملکی  تاریخ و سیاست و انسانیت و همه چیز می

در رابطه با رفراندوم جمهوری اسالمی چیست؟ دکتر احمد صدر حاج سید جوادی، وزیر 

های دومی  چطور؟ آیا از انتقادات تند اولی و دلخوری« مذهبی-بزرگان ملی»وقت کشور و از 

های سیاسی به حق و  خبر دارید؟ احزاب و قاطبه جامعه کُرد همچون برخی دیگر از گروه

طور که تاریخ ثابت کرد، بر این باور بودند که نه تنها شکل و نحوه برگزاری رفراندوم  همان

امشخص بودن ماهیت و محتوای جمهوری اسالمی، عدم ن»صحیح نیست، بلکه به دلیل 

روزنامه ) « ها و مخصوصا عدم رعایت حق تعیین سرنوشت برای خلق کُرد رعایت حق خلق

آن رفراندوم ( ۰۶۷۹فروردین  ۰۲، به نقل ازکُردها و رفراندوم ۷۹فروردین  ۵کیهان، 

آیا رهبران کُرد که سی . حال قضاوت با خوانندگان این مطلب. ماهیتی غیردمکراتیک داشت

و پنج سال پیش چنین موضعی گرفتند، دمکرات و پیشرو بودند یا آقای سهیمی و دوستان 
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که بعد از مشاهده جنایات این نظام در طول سی و پنج سال گذشته، باز هم این موضع 

 کنند؟ اصولی رهبران کُرد را تبدیل به دستاویزی برای اثبات نادرستی و ناراستی آنها می

 های تاریخی مبارزه سیاسی پرهیزی، روش ورزی و خشونت خشونت

های پس از انقالب، در  آقای سهیمی پس از آغازگر قلمداد کردن مخالفان در روند خشونت

های صورت گرفته توسط مخالفان  هایی از خشونت بخش دوم با رجوع به منابع فراوانی نمونه

های تاریخی این است که  روایت این مثال ادعای اصلی ایشان از خالل. شمرند را بر می

اند، هیچ زبان دیگری برای پیگیری  های چریکی که قائل به مبارزه مسلحانه بوده گروه

اند که برخالف جمهوری  شان در فضای سیاست بلد نبوده و در نتیجه این آنها بوده مطالبات

ها نه تنها  که این گروه شاهد ایشان هم این است. نتها هستند اسالمی مسوول اصلی آن خشو

در مقابل جمهوری اسالمی بلکه پیش از انقالب و علیه رژیم پهلوی هم به خشونت متوسل 

ههای سیاسی بوده و از آن  پس بنا به روایت وی خشونت جزء ذاتی این گرو. شده بودند

ونت آمیز و به دور از خش در پایان هم با مثال آوردن از مشی مسالمت. اند گریزی نداشته

 .کنند مذهبی ها، بر ادعای خود پافشاری می-گروه سیاسی متبوع خویش یعنی ملی

عصاره تحلیل آقای سهیمی که سالهاست تبدیل به مد زمانه هم شده است این است که 

هایی که متوسل به  مبارزه مسلحانه سیاستی خطا و محکوم به شکست است و افراد و سازمان

پرهیزی و  در مقابل، خشونت. طلب و غیردمکرات هستند تشوند ماهیتا خشون این روش می

آمیز و فارغ از توسل به اسلحه به عنوان اصلی کلی و فراتاریخی و قابل  مبارزات مسالمت

چنین دیدگاهی در ایران از دوران . شود ها تجلیل و تجویز می ها و مکان تعمیم به تمامی زمان

های  یر، در حقیقت با هدف مقابله با سنتهای اخ اصالحات و در سطح جهانی در طی دهه

داری جهانی با  مبارزاتی رادیکال و عمدتا چپ، از سوی مراکز سیاسی و تحقیقاتی سرمایه

گرایی  سازی چپ در نهایت هم با همسان. شود های کالن حمایت و تبلیغ می اختصاص بودجه

مایلم . گیرند ا نتیجه میگرایی ر ورزی، رد و طرد هرگونه ایدئولوژی و اندیشه چپ و خشونت

از این فرصت استفاده کرده و با ارجاع به مبارزات یکی از رهبران سیاسی لیبرال یعنی 

نلسون ماندال، هم نادرستی ادعای آقای سهیمی و نتایج غریبی که از آن می گیرند و هم 

مبارزه  های مخدوش بودن تصویری که از ماندال به ویژه در ایران به عنوان یکی از اسطوره

 .شود را نشان بدهم آمیز ارائه می غیرخشونت

در اواخر دهه پنجاه میالدی ماندال به این نتیجه رسید که برای رسیدن به اهداف 
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. خواهانه و دمکراتیک سیاهان در آفریقای جنوبی، باید به مبارزه مسلحانه روی آورد آزادی

به  ۰۸۰۰و در کوبا، در سال به همین دلیل و متأثر از جنبش بیست و شش جوالی کاستر

را بنیان نهاد که اتفاقا در ابتدا عمدتا متشکل از « نیزه ملت»همراه چند تن دیگر گروه نظامی 

این گروه به شکل . های سفیدپوست بود، اما رهبری آن بر عهده ماندال بود  کمونیست

صلی اش غیررسمی تبدیل به شاخه نظامی کنگره ملی آفریقا شد و استراتژی و هدف ا

هدف آنها در . گذاری در مراکز نظامی و تأسیسات دولتی بود خرابکاری از طریق بمب

نهایت ارتقای تاکتیک خرابکاری به یک جنگ تمام عیار چریکی بود که با دستگیری ماندال 

در تضاد کامل با آنچه این روزها در اذهان . و دیگر اعضای گروه این نقشه ناکام ماند

ماندال هرگز ا زمشارکت خود در مبارزه چریکی و مسلحانه پشیمان نشد،  عمومی جای دارد،

در حالی که پس از گذراندن بیش از بیست سال در . اش کرد بلکه از آن دفاع و حتی توجیه

بوتا رئیس جمهور وقت آفریقای جنوبی به ماندال امکان . دبلیو.پی ۰۸۹۷زندان، در سال 

دادن تعهد مبنی بر عدم استفاده از خشونت در  آزادی مشروط داد و تنها شرط او هم

او در جواب تأکید کرد که کنگره ملی . مبارزه علیه دولت بود، پاسخ ماندال قاطعانه منفی بود

ما را قانونی اعالم کند، همچون “آفریقا به جنگ چریکی ادامه خواهد داد تا زمانی که دولت 

مبارزه مسلحانه “: و در ادامه افزود ”اکره شودحزبی سیاسی با ما برخورد کند و با ما وارد مذ

خواهند که از آن دست برداریم، توپ در  از سوی حکومت بر ما تحمیل شد و اگر آنها می

از زندان آزاد شد تکرار  ۰۸۸۱ماندال همین موضع را زمانی که در سال . ”زمین آنهاست

 :کرد و صراحتا و شجاعانه اعالم کرد

از طریق تشکیل شاخه نظامی کنگره  ۰۸۰۱ه مسلحانه در سال پناه بردن ما به مبارز“

عواملی که مبارزه . ملی آفریقا، اقدامی کامال دفاعی در مقابل خشونت نظام آپارتاید بود

ای جز  ما گزینه. دهند ساختند، هنوز هم به حیات خود ادامه می مسلحانه را ضروری می

ط مساعد برای توافقی مبتنی بر مذاکره به ما امیدوار هستیم که شرای. ادامه دادن نداریم

 .“زودی فراهم شود که در نتیجه آن دیگر نیازی به مبارزه مسلحانه وجود نداشته باشد

 (فیلم سخنرانی حوالی دقیقه شانزده)

ماندال پس از آزادی از زندان در انتخاباتی دمکراتیک به ریاست جمهوری رسید و فرمان 

رور اعمال و نظرات ماندال در رابطه با مبارزه چریکی و با م. آشتی ملی را صادر کرد

شود،  ای لیبرال شناخته می بینیم کسی که به عنوان سمبل نفی خشونت و چهره مسلحانه، می
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بوده « آمیز خشونت»تا چه اندازه درگیر و معتقد به مبارزه مسلحانه یا به قول آقای سهیمی، 

طلب،  های ایرانی خشونت هم همچون نمونهبر اساس تحلیل آقای سهیمی، ماندال . است

دلیل و تنها به خاطر ماهیت و ذات خشنی که داشته،  بایست پس از آزادی از زندان، بی می

در حالی که تاریخ نشان داد، این اتفاق رخ . داده است ادامه می  همچنان به مبارزه مسلحانه

در نیکاراگوئه هم مثال دیگری  ها ساندنیست. نداد و اتفاقا او به نماد صلح هم تبدیل شد

از طریق مبارزه مسلحانه و انقالب به قدرت  ۷۵است که گرچه اندکی پس از انقالب 

آمیز به رقیب  رسیدند، اما بعدها زمانی که در انتخابات شکست خوردند قدرت را مسالمت

از درستی  در همان انقالب ایران هم سازمانی مثل فدائیان اکثریت، فارغ. خود واگذار کردند

گاه علیه  یا نادرستی روشی که در پیش گرفت، با وجود سابقه چریکی پیش از انقالب هیچ

 .جمهوری اسالمی اسلحه به دست نگرفت

طور که در تهران مردم انقالبی بسیاری از مراکز نظامی را از بیم  آقای سهیمی، همان

کردها هم محق بودند تا از  ها را با خود بردند، تحرکات ضد انقالب تسخیر کرده و اسلحه

پادگان ها را خلع سالح کنند تا نیروهای نظامی در خدمت رژیم پهلوی  ۷۵بهمن  ۲۶همان 

ها  ه آن هم در زمانی که تا ما. و کماکان بر سرکار، این امکان را نیابند خود را بازسازی کنند

تی در مرکز کشور بعد از انقالب هم هنوز هراس از امکان بازگشت نیروهای نظم پیشین ح

دانستند و انقالب کرده بودند تا به  کردها هم در آن انقالب خود را شریک می. وجود دارد

آنها در مذاکرات با . ی دمکراتیک خود در نظام پیشین برسند های سرکوب شده خواسته

 ۶۱گانه  های هشت فی المثل خواست-آمیز مطالبات  ای مسالمت شیوه نمایندگان دولت به 

مبارزه . خود را مطرح کردند اما در مقابل با فانتوم و توپ و تانک جواب شنیدند -نبهم

ترین واکنش در مقابل ارتشی مهاجم است، وگرنه باید منتظر هولوکاست  مسلحانه طبیعی

شوم بگویم به گمانم یهودیان اروپا در جنگ جهانی دوم  اینجاست که وسوسه می. باشید

همچون شما داشتند که به جای سازماندهی در مقابل « مذهبی-ملی»روشنفکران و مبارزینی 

خطر رو به رشد نازیسم، دست روی دست گذاشتند و با آنها آن کردند که هر انسان 

 .اش باید از انسان بودن خود شرمگین باشد مندی با یادآوری شرافت

راهگشا و قابل آمیز هیچکدام به خودی خود  آقای سهیمی، مبارزه مسلحانه و مبارزه مسالمت

های  توسل به هر کدام از این روش. ها نیستند ها و مکان تجویز یا تخطئه برای تمام زمان

خمینی . دوستی کسی نیست طلبی یا صلح مبارزاتی هم به خودی خود نشان دهنده خشونت
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 در مبارزه علیه شاه هیچگاه فراخوان به قیام مسلحانه نداد، اما بعد از انقالب دیدیم که چه

. در مقابل، ماندال که رهبر گروهی چریکی بود بعدها تبدیل به سمبل صلح شد. ها داد فرمان

. های طبقاتی در آفریقای جنوبی سکوت کرد ها بعد در مقابل خشونت بگذریم که او هم سال

طرفداران هر یک از این دو روش مبارزاتی تا زمانی که تغییری در مناسبات قدرت و نظم 

. کنید کاری که شما می. محابا بر طرف مقابل بتازند توانند بی ندهند، نمی گر مسلط سرکوب

نیست که شما این همه مطلب « مورد احترام بودن»سیاست صرفا عرصه خوشنامی و 

مذهبی -ملی. ها را تبلیغ کنید« مذهبی-ملی»اید تا در آخر خط سیاسی خودتان یعنی  نوشته

اند پایگاه اجتماعی وسیعی برای خود تدارک  بوده له و دمکرات نه قادر ها بر خالف کومه

به خودتان اینقدر زحمت ندهید و . اند حرکتی اجتماعی را سازمان دهند ببینند و نه توانسته

قاسملوها و صدیق . دهید تو گویی به وحشیان درس تمدن می. پز دوستانتان را هم ندهید

مردم « مورد احترام»هم به انداز کافی  کمانگرها و فواد مصطفی سلطانی ها و فرزاد کمانگرها

.هستند
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 :زداییجعلتاریخوحافظه

*یفرهنگیِضدسرکوبخشونتعلیهحافظه
 

 

 گفتوگویمیناخانلرزادهبامنصورتیفوری

 ۲۹۳۱آذر8

 

 :ی مینا خانلرزاده  مقدمه

هایی است که بین  در مورد بحث( نویس مترجم و داستان)با منصور تیفوری گوی زیر  و گفت

در این مصاحبه . شکل گرفتند( و برخی دیگر)محمدرضا نیکفر، اکبر گنجی و محمد سهیمی 

های  برخی از شیوه: کند منصور تیفوری در رابطه با این موضوعات نظرات خود را بیان می

او، فرهنگی « پژوهشی تاریخ»ی  و مشکالت شیوه ۰ی محمد سهیمی سازی در نوشته تاریخ

کردن سیاست و تقلیل فرهنگ به میراث فرهنگی توسط برخی فعالین سیاسی در کردستان، 

                                                 
*

 .منتشر شده است پراکسیستر در وبسایت  این متن پیش 

۱
 «بخش دوم»  «بخش نخست» « آقای نیکفر چه کسی خشونت را شروع کرد و چرا؟»: محمد سهیمی  

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170636.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170637.php
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به عنوان تنها نیروی مشروع استفاده از خشونت ( توسط سهیمی)در نظر گرفتن حکومت 

 ی حکومت پس از انقالب را نپذیرفتند و سیاسی برساخته-هایی که نظم اجتماعی علیه سوژه

که پس « ی قدرت شکل و قابل تهییج برای قبضه تنهایی بی»در نظر گرفتن مردم به عنوان 

بایست، وقتی گروه مستولی از آنها تشکر کرد و از آنها خواست  از فروپاشی حکومت شاه می

که  گشتند و این هایشان بازمی ترین اعتراضی به خانه کوچک هایشان برگردند، بی که به خانه

مندی اشخاصِ  مندی یا غیراخالق ک سیستم سیاسی از طریق بررسی اخالقایدیولوژی ی

 .مشغول به کار در درون آن، قابل بررسی نیست

علیه دوباره اتفاق افتادن هولوکاست موضع « دیگر هرگز»هاست که بسیاری  با شعار  سال

باره اتفاق اند که این شعار برای دو اما اندیشمندانی همچون آگامبن مطرح کرده. گیرند می

ی  نیفتادن هولوکاست کافی نیست، بلکه باید با شرایط استثنایی و اضطراری که خصیصه

در شرایط استثنایی و اضطراری، قانون برای مبارزه علیه یک . هاست مبارزه کرد حاکمیت

آید، که این تعلیقِ قانون اتفاقاً به طور  می به تعلیق در( یا چیزی شبیه آن)دشمن خطرناک 

ی نظم و  گیرد که دشمن را هم خارج از حوزه آمیزی برای حفظ قانون صورت می ضتناق

که  کند که خطر هولوکاست همچنان با ماست؛ مادامی آگامبن بحث می. دهد قانون قرار می

ها را به حیات  ها بتوانند شرایط استثنایی و شرایط اضطراری وضع کنند و زندگی حاکمیت

ی سیاسی آن مخدوش شده است؛  ای ست که جنبه هنه زندگیحیات بر)برهنه تقلیل بدهند 

این میان، بخشی (. اما خود از طریق تالش حاکمیت برای غیرسیاسی کردن آن، سیاسی است

« دیگر هرگز»ها  از روشنفکران نه تنها حتی در سطح شعار هم در مورد کشتارها و اعدام

ی شصت و  شدگان دهه های اعدام مانده گویند، بلکه پیش از دستگیری شدن از باقی نمی

کنند  کشته شدگان کردستان و وادار کردن حاکمیت به پذیرفتن مسئولیت تاریخ، ادعا می

زنند و تاریخ را به نفع سرکوبگران جعل  که باید بخشید و خود دست به توجیه این امور می

ا به حیات از آنجایی که حاکمیت از طریق مخدوش کردن زندگی سیاسی، زندگی ر. کنند می

ها را به آنهایی که ارزش حفظ شدن دارند و آنهایی که ارزش  دهد و زندگی برهنه تقلیل می

کند، مقاومت در برابر حاکمیت باید با مقاومت در برابر این  حفظ شدن ندارند تقسیم می

ها  ها و سهیمی اما گنجی. ها و مقاومت در برابر حیات برهنه صورت بگیرد بندی  دست تقسیم

ا تکرار منطق حاکمیت، کسانی که در برابر حیات برهنه شدن مقاومت کردند را شروع ب

شان را  قابل توضیح در نظر  قتل  و در نتیجه( با جعل تاریخ)کنندگان خشونت دانسته 

یکتایی را به عنوان -چه آگامبن هرآن. اند اند با اعدام مخالف گیرند؛ هرچند که مدعی می
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رآنچه یعنی هر چه که باشد مهم است و یکتایی هم در اینجا یعنی ه: کند مقاومت مطرح می

یکتایی در برابر استانداردهای -هرآنچه. گیری و نمایندگی نباشد امری یگانه که قابل اندازه

ای وجود ندارد که  کند این است که ذات ویژه کند و آنچه بیان می نرمالیزه شده مقاومت می

در همین . هاست  ای از این یکتایی ان بودن مجموعهموجودی را انسان کند؛ بلکه انس

-نا. کند که در آن منطق حاکمیت موجود نیست دولت را مطرح می-راستاست که او نا

محور بازتولید منطق حاکمیت است؛ از -کند، زیرا که سیاستِ هویت هویت را مطرح می

د، خطر بزرگی علیه تفاوت هستن های مشترک یافتن بی هایی که به ویژگی آنجایی که بودن

های مشخص را  های مختلف تحت هویت زیرا که حاکمیت گروه. شوند حاکمیت محسوب می

ی قانون و نظم، برای حفظ نظم و قانون،  که باید آنها را از حوزه یا باید نمایندگی کند یا این

(. یرههای کشتار دسته جمعی و غ های پناهندگی، گوانتامویی، کمپ مثل اردوگاه)اخراج کند 

ها از اشخاصی که فرای ملیت، جنس، رنگ پوست،  هویت-در نتیجه این به هم پیوستن نا

های نردبانی  بندی دهند که در دسته کنار یکدیگر قرار گرفته و اجازه نمی... زبان، جنسیت

از این . شوند نسبت به یکدیگر قرار بگیرند، بزرگترین خطر علیه منطق حاکمیت محسوب می

کند و حتی به  ها مخالفت می-ها و ناهویت دولت-ر راستای منطق حاکمیت، با نارو، سهیمی د

زیرا که . کند دار تلقی می های سیاسی غیرکُرد را به مردمِ کُرد مشکل هم پیوستن گروه

که  های هویتی منطق او و حاکمیت را به رسمیت نشناخته بودند، و هم این بندی دسته

منصور . کشانند های آن را به چالش می سازی و نرمالها نظم و قانون حاکمیت -نادولت

 :گو در این باره چنین توضیح داده است و تیفوری در همین راستا در متن این گفت

تاکید دارند ندانند، توجه به ویژگی دولتِ [ سهیمی و گنجی]ی دیگری که ایشان  نکته“

ویش هیچ شکل دیگری از های دولت است که در قلمرو خ در راه بود، و این که از ویژگی

زیرا ویژگی آن تملک . تواند تحمل کند دولتی را نمی-هویت و نا-حیات سیاسی و هیچ نا

آنها . بر قلمرو است و هر چه درون قلمرو است باید تحت امر گردد، دیر یا زود

دولت -تواند حتی دولتی موازی را در درون خود قبول کند، اما نا دانند که دولت می نمی

دولت است، جایی که از -ی حقیقی تقابل دولت و نا خواهند بدانند که مبارزه ، و نمیرا نه

گیرد و  دهد، از گفتار بقای دولتی فاصله می ی تنی سیاسی رخ می آن مفهوم مردم به مثابه

. آنچه که در کردستان رخ داد-کند  های دیگر حیات سیاسی را خلق و تجربه می شکل

ی کسانی که مشروعیت سیاست را ندارند، که  ردم به مثابهدر نهایت همین نگاه به م

هایتان برگردید، انقالب تمام  مردم به خانه»: گفت ای لو داد که می خود را از طریق جمله
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ها و  هویت-، با تحویل کل مشروعیتِ سیاست و زور به پادگان یا دولت به کشتن نا«شد

. شود کرد دیگری  جز کشتن آنها میدهد، نه این که چه کار  ها مشروعیت می دولت-نا

کنم خودشان منبع این گفته را بیابند،  پیشنهاد می-« رسند ها سر می تانک»اینجاست که 

من روبروی تانکی  آن راهنمایی الزم این است که بحث در اینجا مردی است که در تیان

ری، از متن منصور تیفو. )”ی مردم ی دولت، بلکه به مثابه نه به مثابه -ایستاده است

 (گوی پایین و گفت

ی  ی دید سرکوبگر در این برهه از تاریخ، تغییر حافظه دلیل این بازنویسی تاریخ از زوایه

برای پیشبرد ( آوریم چه که ما به طور دسته جمعی از گذشته به یاد می آن)تاریخی جامعه 

تقابلِ تاریخیِ بین  ها از طریق از بین بردن ، پایین آوردن سطح خواسته«آشتی ملی»گفتمان 

ی برابر بین حاکمیت و مردم  هایی که به رابطه  حاکمیت و مردم، و حتی تصویرسازی

ای که  های اجتماعی، مطالبات و شیوه از آنجایی که بین تغییر گفتمان. باشد انجامد، می می

و پایین  آوریم رابطه وجود دارد، الجرم تغییر گفتمان طور دسته جمعی گذشته را به یاد می به

این میان تاریخ . آوردن سطح مطالبات، نیازمند به بازنشر تاریخ  از دیدِ سرکوبگر است

ی جامعه از  ی قربانیان و حافظه همان حافظه( یا تاریخ به اصطالح از پایین)غیررسمی 

های قربانیان است که البته این خود اغلب از روایت سرکوبگر به طور کامل جدا  تجربه

آورند  ها گذشته را به یاد می ای که قربانی های حکومتی شیوه تاثیر گفتمان نیست و تحت

-ی شصت، قربانیان جنگ ایران های دهه کشتارها در کردستان، اعدام. قابل تغییر است

ی  در حوزه... و پس از آن و  ۹۹ای، قربانیان مبارزات اخیر در سال  های زنجیره عراق، قتل

از آنجایی که : جمعی و فردیِ ما حضور دارند عیِ دستهی اجتما غیررسمی، در حافظه

های   شان هنوز در حال تولید شدن هستند، طی سیاسی شدن های قربانیان و نزدیکان روایت

جمعی فراگیرتر  های دسته نسبت به این سوگواری  حساسیت ۹۹و  ۵۰های جامعه در سال

های موجود  به عنوان بیان زخم جمعی و شهادت قربانیان های دسته شد، و طی این سوگواری

به طوری که . ها در جامعه شکل گرفت ای علیه این خشونت ی فرهنگی در جامعه، حافظه

گیری نسبت به این  مردان پیشین مجبور به اتخاذِ رویکرد و موضع حتی بسیاری از دولت

ِ    یساز های اخیر در راستای مخدوش تالش. ی شصت شدند های دهه حوادث از جمله اعدام

ی فرهنگی، پیشبرد گفتمانِ آشتیِ ملی و  ی جمعی در واقع مبارزه علیه همین حافظه حافظه
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یا از دید )ن تکرار تاریخ از باال ، ای۲به قول ناصر پیشرو. پایین آوردن سطح مطالبات هستند

فرهنگ مقاومت علیه »]در مسیر گسترش این فرهنگ “در پیِ ایجاد اختالل ( سرکوبگر

 .”...رود به بخشی از فرهنگ عمومی بدل شود است که می[ «شکنجه، کشتار، زندان و اعدام

 گفت و گو

 :کهی اخیر، محمد سهیمی ادعا کرده است  در مقاله :مینا خانلرزاده

کنند که اگر گروهی اسلحه به دست گرفت، خشونت را  آقای نیکفر روشن نمی  ولی“

فقط برای هرچه زودتر به قدرت ... ترویج کرد و مورد استفاده قرار داد، و اینکار را 

. العمل درست چه باید باشد برای خدمت به مردم و مملکت، عکس  رسیدن انجام داد، نه

ترین جنایات، مخالف  مجازات اعدام، حتی برای وحشتناک نگارنده با تمامی وجود با

در همین غرب، به خصوص آمریکا، مجازات اعدام وجود داشته، و حتی   است، ولی

 .”اند که متهم به خیانت بودند اعدام هم شده  کسانی

کند که  ی شصت ادعا می های دهه رسد که سهیمی در اینجا برای توضیح اعدام به نظر می

هرچه زودتر به قدرت »که برای « مردم»ی شصت، نه برای  ی دهه در دورهمخالفین 

و با وجودی که ایشان مدعی مخالفت با مجازات اعدام  . بودند  دست به اسلحه برده« رسیدن

االصول  شوند پس علی است، اما از نظر ایشان چون حتی در آمریکا هم خائنین اعدام می

به . شصت قابل توضیح و یا حتی قابل توجیه است ی مجازات اعدامِ فعالین سیاسی دهه

عبارت دیگر خشونت اعمال شده توسط حکومت برای حذف فیزیکی مخالفین از نظر سهیمی 

ی شصت خشونت را  های سیاسی در دهه ی گروه قابل توضیح و یا توجیه است، چون مبارزه

است   کرده نمیرد  -دست کم در سطح ایده-برای به چالش کشانیدن قدرت مطلق دولت 

تواند ثابت کند که همه دست به اسلحه  در سطح ایده، چون در سطح عمل که سهیمی نمی)

های مردم موازنه  از طرف دیگر برای گنجی و سهیمی بین حکومت و گروه(. اند برده بوده

. خشونت در برابر خشونت انجام گرفته و رژیم ناچار به کشتار بوده است»برقرار بوده و 

شما در مورد این طرز استدالل چه . ۶«یی که بیشتر به فیلم های وسترن شباهت داردسناریو

 کنید؟ فکر می

                                                 
 برآمد فرهنگ مقاومت از پایین و واکن همدستان رژیم کُشتار: ناصر پیشرو ۲

 .همان ۳

http://www.hafteh.de/?p=53016
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طرفی پوزیتیویستی  ی بی های این استاد پژوهشگر که حتی از ایده استدالل :منصور تیفوری

طرفی و پژوهش در منابع، علمی  اند و با قبول ریسک عدول از بی خودشان هم عدول کرده

اند، چنان سست است که نیاز به نقد و تصحیح جمله به  ودن خود را نیز زیر سوال بردهب

برای دوری از چنین کاری ترجیح . طلبد جمله دارد، کاری که حوصله و وقت زیادی را می

اند، یعنی  ی کتاب مقدسی که ایشان بر آن تکیه کرده کردن نکاتی درباره  دهم از روشن می

شروع کنم و بعد شاید بتوان دلیل این تاکید بسیار ایشان و نظایرشان را کتاب غنی بلوریان، 

ی  زند، چهره غنی بلوریان که سهیمی بر آن تکیه می: فهمید و وجه وقیح این گفتار را یافت

ای  شوند، عده ها شناخته می«  کنگره چهاری»ی جریانی است که در کردستان به نام  برجسته

شان حل کردنِ حزب دموکرات در  ای که تالش عده. ندکه از حزب دموکرات جدا شد

بعد از . اما فهم بهتر آنها با نگاهی به تجسد این جریان بیشتر قابل فهم است. حزب توده بود

که همین بلوریانِ مورد اتکای )انشعاب و کنار گذاشتن سیاست، تنها تجلی عینی این جریان 

هوری اسالمی تاسیس انتشاراتی به نام در همکاری با جم( ی بارز آن است سهیمی چهره

این انتشارات دست به انتشار متونی از فولکلورهای کردی زد و نیز . بود« الدین ایوبی صالح»

اما نگاه آنها عبارت بود از . کنند ای تاسیس کرد، با این شعار که کار فرهنگی می ماهنامه

هر گونه محتوای تاریخی و کردن فرهنگ از  تقلیل سیاست به فرهنگ و به تبعِ آن تهی

ای انسان  در این نگاه، انسان کرد گونه. انتقادی و در نهایت تقلیل فرهنگ به میراث فرهنگی

ای نباتی که باید  شد، چنان گونه شد که در حال انقراض بود و بایستی ثبت می تصویر می

بود و همینطور  شد، زبانی که فولکلور در این نگاه باید زبان حفظ می. برای بقایش کوشید

این تحفه نیز سهم مردم کردستان از حقِ بودن در جهان و مشارکت قلمداد . میراث فرهنگی

توانند به  هست که سهیمی ها هیچگاه نمی« هیمن»شک در این میان شاعری چون  بی. شد می

اما این تجسد . ای از سیاست و ایده در دل زبان بر جا گذاشت اش چنگ بزنند و قلعه قامت

ها افتاد، چون در نظر نظام نیز انسان تنها حق بقا  یف بلوریان مقبول نظام و اتفاقن سهیمیط

در این معنا برای آنها کرد خوب کرد مرده بود، . دارد، نه حق کنش به معنای آرنتی آن

کسی که حق فریاد و گریه و تقال دارد، اما حق سیاست و مشارکت در جهان را ندارد، زیرا 

تنها نیرویی که مشروعیت استفاده از زور را داشت دولت، ( بلوریان و سهیمی هم)برای نظام 

حتی اگر این پادگان تنها یک ساعت . ی آن نزد سهیمی، یعنی پادگان است یا همان نماینده

برای آنها چون امری به نام مردم ممکن . بعد از انقالب از صف ضدانقالب خارج شده باشد

ی قدرت هستند، و  شکل و قابل تهییج برای قبضه تنها تنهایی بینیست، چون برایشان مردم 
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های آنها همیشه مجاز است و آنها لیاقت و مشروعیت سیاست را ندارند،  دزدیدن انقالب

تنها پادگان : چه در پس این گفتار قرار دارد این است آن. پس باید پادگان تصمیم بگیرد

از نظر . انقالب علیه همین پادگان گذشته باشدباید مسلح باشد، حتی اگر هنوز یک روز از 

خواهند بفهمند که تولد  نمی...  ی دیگر این است که گنجی، سهیمی، بلوریان،  تاریخی نیز نکته

ها شروع نشد، بلکه قبل  سیاست در کردستان با تصمیم به خلع سالح کردن و گرفتنِ پادگان

ی مردمی شروع شده بود و تقابل بین از سقوط رژیم شاهنشاهی در کردستان تاسیس شوراها

. خواست به این شوراها تسلیم شود شوراهای مردمی و پادگان دولتی این بود که پادگان نمی

شان غنی بلوریان را بخوانند  های منبع مقدس خواهند آخرین گفته از نظری دیگر، ایشان نمی

البد از طرف برادران کنند، که چندین بخش و صفحه است و  شان عدول می   که از مواضع

ی دیگری که ایشان تاکید دارند  نکته(. مصاحبه با ابراهیم فرشچی)هنوز ترجمه نشده است 

های دولت است که در قلمرو  ندانند، توجه به ویژگی دولتِ در راه بود، و این که از ویژگی

حمل تواند ت دولتی را نمی-هویت و نا-خویش هیچ شکل دیگری از حیات سیاسی و هیچ نا

کند، زیرا ویژگی آن تملک بر قلمرو است و هرچه درون قلمرو است باید تحت امر گردد، 

تواند حتی دولتی موازی را در درون خود قبول کند،  دانند که دولت می آنها نمی. دیر یا زود

دولت است، -ی حقیقی تقابل دولت و نا خواهند بدانند که مبارزه دولت را نه، و نمی-اما نا

دهد، از گفتار بقای دولتی فاصله  ی تنی سیاسی رخ می ه از آن مفهوم مردم به مثابهجایی ک

چه که در کردستان  آن-کند  های دیگر حیات سیاسی را خلق و تجربه می گیرد و شکل می

در :  ی تاریخی دیگر برای نور افکندن بر این ماهیت دولت مفید است اما دو نمونه. رخ داد

کند که وقت  رای شهر مریوان بر سر تسلیم شهر، چمران تاکید میجریان مذاکرات با شو

من برای رزم “: ی مشهوری دارد که مردم کردستان به خوبی به یاد دارند ندارد و جمله

در جریان همین مذاکرات بر سر الغای : ی دیگر از همان زمان است نمونه. ”ام نه بزم آمده

ادگان مقدس آقایان، زمانی که یکی از اعضای شورای شهر و تسلیم شهر مریوان به همان پ

شما دارید از موصع قدرت حرف “کند که  ی پادگان اعتراض می شورای شهر به فرمانده

ارتش همیشه از موضع قدرت “دهد که  ی پادگان با نیشخندی جواب می ، فرمانده”زنید می

ر نهایت همین نگاه د. ند های آن وقت موجود این اطالعات همه در روزنامه. ”زند حرف می

ی کسانی که مشروعیت سیاست را ندارند، که خود را از طریق لیا جمله لو  به مردم به مثابه

، با تحویل کل مشروعیتِ ”هایتان برگردید، انقالب تمام شد مردم به خانه“: گفت داد که می

هد، نه د دولت ها مشروعیت می-ها و نا  هویت-دولت به کشتن نا/سیاست و زور به پادگان
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 -« رسند ها سر می تانک»اینجاست که . شود کرد که چه کار دیگری جز کشتن آنها می این

کنم خودشان منبع این گفته را بیابند، راهنمایی الزم این است که بحث در اینجا  پیشنهاد می

ی دولت، بلکه به  نه به مثابه -من روبروی تانکی ایستاده است آن مردی است که در تیان

 .ی مردم مثابه

کند؛ بر این اساس که   محمد سهیمی، تئوری محمدرضا نیکفر را رد می :مینا خانلرزاده

رسد  به نظر می. اند گیرد که اشخاص خوبی در درون حکومت بوده تئوریِ نیکفر در نظر نمی

گیرد؛ به طوری که  که سهیمی اینجا سیستم و دستگاه نظری را با اشخاص دارد اشتباه می

ی  ی آقای نیکفر الزم بوده که ایشان ابتدا ثابت کند که همه که برای نظریه معتقد است

نظر شما در این مورد چیست؟ . اند اشخاص درون حکومت از نظر اخالقی یکسان بوده

کند اما  ی دیگر این است که چطور سهیمی تفاوت فردی اشخاص در قدرت را لحاظ می نکته

کند گویی همه  ی شصت طوری صحبت می ههاز طرف دیگر در مورد فعالین سیاسی د

که حتی در همان قالب فکری سهیمی که اعدام )اند  یکسان فکر کرده و عمل کرده بوده

گیرد ابتدا باید ثابت  اند را قابل توضیح در نظر می کسانی که اسلحه به دست گرفته بوده

سهیمی هرچند ایشان با  ی که به عقیده( اند ای داشته ی زندانیان چنین سابقه کرد که همه می

« همین غرب به خصوص آمریکا»اعدام مخالف است، اما شاید حتی این اشخاص در مثال 

 شدند؟ هم اعدام می

بگذارید سعی کنیم این تالش سهیمی یا گنجی را نامگذاری کنیم، تالشی که  :منصور تیفوری

هایش  الش یکی از نامگردد، این ت ها به دامان دولت برمی رغم تمام پژوهش در نهایت علی

اساس خود را « ای استدالل پژوهشگرانه»هنر فکر نکردن است، آری فکر نکردن، وگرنه هیچ 

مردم انقالب تمام “ها بودند که گفتند  راستش یکی از همین سهیمی. گذارد چنین  بنیان نمی

اغلب  -به جز اندک نیروهایی-ی دیگر این است که  نکته. ”هایتان برگردید شد، به خانه

شد،  نیروهای سیاسی و از جمله این اسامی، نسبت به آنچه داشت به نظام موجود تبدیل می

ها از  در نهایت این»که  ای توهم داشتند، حال زیرعبای ضد امپریالست بودن نظام یا این گونه

ای بر سر  ؛ همان چیزی که هنگامی که آشویستس هنوز شایعه«حدی تجاوز نخواهند کرد

ها  اما آنها از هر حدی تجاوز کردند و هنوز این. شد ی نازیها گفته می ود، دربارهها ب زبان

بگذارید این استدالل ایشان را به وضعیتی دیگر ترجمه کنیم، تا وجه . خواهند بفهمند نمی

ی  رتبه ی یکی از کارمندان عالی توان تصور کرد کسی درباره می: وقیح آن بیشتر آشکار گردد
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ی خوب وجود  زد، آشویتش ممکن نیست؛ درآنجا آن همه نوازنده او پیانو میآشویتس بگوید 

. های مدرسه و هنرشناسان برجسته، نه آشویتس ممکن نیست  داشت، آن همه شاگرد اول

ی دیگر نزد آنها همین مشروع کردن کشتن است؛  اما نکته. چنین است هنر فکر نکردن

ده و به زبان غیر استداللی خودشان ترجمه هنگامی که استدالل ایشان را برای کشتن سا

گی خوب تو همین آمریکاش هم اعدام هست و  چی می»کنیم، چیزی خواهیم داست نظیر  

اگرچه ایشان یا گنجی برای گفتن این حرف از حسن تعبیر . «کشتن باید اینا رو هم می

دست خود را ای شلیک نکند، خوب در آشویتس هم که همه  استفاده کند و مستقیمن گلوله

 .کردند نمی« آلوده»

کند که حزب دموکرات کردستان با خلع سالح  محمد سهیمی ادعا می :مینا خانلرزاده

ی خشونت و  عامالنه و فاعالنه و کنشگرانه آغازکننده»شهربانی و ژاندارمری مهاباد، در واقع 

تیراندازی از اشغال صداوسیمای شهر سنندج را سهیمی در واقع شروع . بودند« جنگ داخلی

دهد که پیش از این جریان مردم  سهیمی اما توضیح نمی. کند جانب حکومت توصیف می

 چرا؟. اند کردستان در واقع خواهان چه بوده

چنان که قبال گفتم در کردستان قبل از : خوب باز هم هنر فکر نکردن :منصور تیفوری

ت سالها بود که حضور داشتند سقوط رژیم هم چند جریان سیاسی و از جمله کومله و دمکرا

و هم پیشتر شوراهای مردمی و نهادهای دموکراتیک زنان، معلمان، بازاریان و غیره تشکیل 

ی دیگر این که برای این مردم، نه پاسگاه رژیم شاهنشاهی و نه پاسگاه رژیم  نکته. شده بود

ایشان سرکوب را بر« پژوهشگر»های مقدس آقایان  اند، و پادگان کنونی مشروعیتی نداشته

اما چنان که به وضوح پیداست، نگاهی که تمام حق را تنها به پادگان . اند نمایندگی کرده

آنها در نهایت از . دهد، با هر پادگانی موافق است، چه شاهنشاهی، چه جمهوری اسالمی می

 در. «شخصیت اقتدارطلب»ی خوبی هستند برای فهم  اینها نمونه. کنند از قدرت تمکین می

ترسند، نه  آنها از تاریخ می. توان ترس سهیمی و گنجی را ببینیم، ترس از تاریخ اینجا می

های  شان داشته باشند، نه اینکه تاسیس وزارت اینکه مثال گنجی ها شرمی از دستهای آلوده

ی تاریخ غیر رسمی مجبور  سرکوب هیچ شوکی به آنها وارد کند، بلکه آنها با خواندن دوباره

خواهند فکر  ام غیر ژاکوتویی نباشد باید گفت آنها نمی شد فکر کنند، برای اینکه گفتهخواهند 

توانستند  هایی آن زمان را که قسمتی از آنها به فارسی است می های راهپیمایی تراکت. کنند

ها را که  عکس. بخوانند که تاکید بیشتر آنها بر پس گرفتن انقالبِ ربوده شده است
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هایی را در هنگام حمله به شهر در شمال  ها جت کنند، در همین عکس توانستند نگاه می

ای که شهر را به  هایی که البد آمده بودند مردم را از دست کومله سنندج خواهند دید، جت

 !زور گرفته بود نجات دهند

های فدایی خلق در مبارزات خلق کرد  سهیمی ادعا می کند که چریک :مینا خانلرزاده

. «نیروهای دولت لیبرالی و بورژوایی مهندس بازرگان بجنگند»دند تا علیه شرکت کرده بو

سازد دقیقا  این فرمولی که ایشان از مبارزات دو گروه مردم کرد و چریک فداییان خلق می

 کند؟ به چه منظور است و چه حقایقی را کتمان می

مله، حزب دموکرات سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران یا همان کو :منصور تیفوری

گونه  اقلیت، تنها نیروهایی نبودند که هیچ-های فدایی خلق کردستان ایران، سازمان چریک

ی جمهوری سالمی نداشتند و پیام سرکوب را به صورت مستقیم از نمایندگان  توهمی درباره

را ها حتی فرصت کنند مقاومت  که این سازمان که قبل از این دولت دریافت کردند، گو این

نه، مسأله . تدارک ببینند، ماشین خلخالی به کار افتاد و نه نفر را از همین مبارزان اعدام کرد

مبارزه با دولت بورژوایی نبود، مسأله این بود که چگونه از دزدیده شدن انقالب جلوگیری 

ی هر  ی آزادی تبدیل شده بود، همان  فضای آزادی که وعده کردستان به منطقه. کرد

است، همان آخرین سنگر مقاومت شده بود، و مردم هم حضور داشتند، این وضعیت  انقالبی

دولتی بود که تهدیدی برای دولت شده بود، چنان که گفتیم این -ی نا دموکراتیک و جزیره

هایی که به  به جز سازمان. هویت بود که بیش از هر چیز استخوان گلوی دولت شده بود-نا

هایی که با رژیم شاهنشاهی مبارزه کرده بودند،  د، دیگر سازمانجمهوری اسالمی پیوسته بودن

اتفاقا یکی از نکاتی . ها بود در کردستان حضور داشتند، سازمان فداییان یکی از این سازمان

که برای سهیمی قابل درک نیست، و همان زمان نیز برای نمایندگان دولت در زمان 

ی دولت در نشستی خطاب  نماینده. هاست مذاکرات قابل درک نبود، حضور سازمان چریک

ها در مذاکره چه  خوب کومله و دمکرات قبول، اما این چریک“: گوید که به شیخ عزالدین می

ی  کنیم، این مسئله مان را تعیین می ما خود صف“: دهد ، که شیخ عزالدین پاسخ می”کنند می

گری که این  گفتار اساس ی دی مساله. اند ببینید این دو تعجب از یک جنس. ”شما نیست

در این نگاه باز برای آنها . دهد، تاکید بر آوردن مدرنیته به کردستان است استالل قرار می

ها و  ای بکر و ابتدایی است که این چپ فهمند، آنجا خطه ش نمی کردستان و مردم

ا را بیرون اند، و کار دولت یا پادگان این است که آنه ها خود را بر آن تحمیل کرده دموکرات
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این گفتار و نگرش اما . در این نگاه، مردم در هر شکل آن ابتدایی و بدوی هستند. کند

گیرد، شوراهای  های دموکراتیک شکل می داند که در همین جای بدوی است که کانون نمی

شود، نهادهای سیاسی همدیگر را تحمل  های دموکراتیک تاسیس می شهرها و بعدها جمعیت

ی تمدن و  افتد، خوب برای اینها شاید تنها نشانه ام قدرت به دست شوراهاه میکنند و تم می

ی همان نگاهی است که در آن  این ادامه. بدوی نبودن داشتن پادگانی آباد و مسلط است

دانند و فکر  منصور حکمت و سهیمی و اتفاقا کسانی که کردستان را هنوز ناآباد و بدوی می

همان نگاهی که از . اند شود، شریک ا توسعه دهید مسئله حل میکنند که بله کردستان ر می

دهیم  داد که ببینید ما فالن مبلغ از نفت خوزستان را به کردستان می صدر آمار می زبان بنی

ی سوال نیز این است  خواهند، ادامه و درآمدی هم آنجا نداریم، دیگر این کردها چه می

 .چنین است هنر فکر نکردن .شوند ها چرا تسلیم نمی خوب این بدوی

های مدنی از قبیل شرکت کردن یا  رسد که سهیمی با خواسته به نظر می :مینا خانلرزاده

« جنگ»نکردن در رفراندوم جمهوری اسالمی مشکل دارد و آنها را خیانت یا حتی بخشی از 

ید دکتر قاسملو هم گفت پس ما با“: ریشه در چیست؟ سهیمی. گیرد خلق کرد در نظر می

له انتخابات را  اما عزالدین حسینی و کومه. در رفراندوم جمهوری اسالمی شرکت کنیم

 .”تحریم کردند و دکتر قاسملو هم حزب دموکرات را به دنبال آنان برد

سهیمی ضدانقالب تلقی کردنِ حکومتِ پس از انقالب به قدرت رسیده را به استهزا 

ب بودن حکومت پس از انقالب سرکار آمده دلیل تمسخر کردن مفهوم ضد انقال. گیرد می

دید عمومی حاکم بر سازمان عدم اعتماد به حاکمیت نوین “: دقیقا چیست؟ از متن سهیمی

 .”بود و اغلب رفقا گرایش به تحلیل ضد انقالبی بودن حاکمیت نوین را داشتند

ی بود که اگر مسئله رژیم شاهنشاه. باید پرسید رفراندوم له و علیه چه :منصور تیفوری

ی ممکنی که  دیگر گزینه. به نظام قبلی بود« نه»ی  مردم انقالب کرده بودند و انقالب نشانه

در آن رفراندم روی میز بود، تنها جمهوری اسالمی بود؛ خوب این مردم هم که قبال شکل 

ی کردستان  حیات سیاسی خود را شکل داده بود، و این انتخابات دقیقا علیه همین تجربه

خوب بنیاد این . پس این یعنی تو اگر علیه خودت رای ندهی خائن و بعثی هستی و غیره بود؛

نگاه ایشان این است که مردم در نهایت تنها یک حق دارند، آن هم دادن رای آری به 

ماست و هرگونه شکل دیگری از سیاست منتفی و ممنوع است، چنین است منطق انتخاباتی 

به قول بدیو در دل انقالب کنشی است علیه انقالب، فرستادن که انتخابات  گو این. ایشان
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شاید همین برای پاسخ . هایشان، زیرا آنها تخصص و صالحیت ندارند مردم است به خانه

 .کافی باشد
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را، ( چه فرمایشی و چه لیبرال)آموزش مارکس خصومت و کینه عظیم تمام علم بورژوازی 

نگرد، در تمام جهان متمدن  که به مارکسیسم به مثابه چیزی شبیه به یک طریقت ضاله می

که بنای آن ای  چه در جامعه. توان انتظار داشت روش دیگری هم نمی. انگیزد علیه خود برمی

تواند وجود داشته  نمی« غرضی بی»بر مبارزه طبقاتی گذاشته شده است، هیچ علم اجتماعی 

به هر تقدیر تمام علم فرمایشی و لیبرال، مدافع بردگی مزدوری است و مارکسیسم . باشد

 .(لنین، سه منبع سه جزء مارکسیسم)امانی را اعالم نموده است  علیه این بردگی جنگ بی

لوث کردن خون یا بزه و تقصیر؛ مجازاً : نگ دهخدا لوث کردن چنین معنا شده استدر فره

 .تخفیف کیفر[ به منظور]چند یا چندین تن را در آن دخیل کردن 

                                                 
*

 .منتشر شده است گفتگوهای زندانتر در وبسایت  این متن پیش 
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ام که هدف آن به معنای واقعی لوث کردن  آلودی برخورده های فضاحت این روزها، به تالش

وری اسالمی از آغازِ روی کار کاریِ سیستماتیکی است که حکومت جمه جنایت و بزه

اندرکاران و یا دستیارانِ چنین جنایات بزرگ و  ش مسئول آن است و دست آمدن

پس به عادت تمام . خواهند دست پیش را گرفته باشند که پس نیافتند نابخشودنی ای می

قاتلین، حاکمان و سرکوبگران جهانی، به دنبال متهم کردن مردم و نسل مقاومی هستند که 

اند و علیه آن در شهرها،  ای تن در نداده مچون آنان به گند و کثافات چنین جنایتکاریه

مقاومتی محق و ارزشمند . اند ها، مقاومت کرده  گاه ها و شکنجه ها، در زندان ها و محله کارخانه

گران و یا  زنی سرکوبگران، شکنجه پراکنی مورد حمله و تهمت که اینک در کارزار لجن

شان  شان قرار گرفته تا به معنای کاملِ کلمه، گریز خود را از مجازات جنایات دستیاران

 .تئوریزه کنند

ای از نظرم را در مورد محتوای چنین  پیش از آن که وارد بحث و جزئیات آن شوم، چکیده

ی  هایی از استدالالت ورشکسته نویسم و سپس به گوشه ای برایتان می تبلیغات مغزشویانه

ی بحث، به ماهیت سرکوبگر  پس از چکیده. خواهم پرداخت« سرمایه شکرپردازان»

سپس . های آخر در رژیم شاه خواهم پرداخت اسالمیون پیش از به قدرت رسیدن و ماه

ها را  ی مجرمین، یا به عبارت دیگر، ائتالف ارتش و ساواکِ شاه با اسالمیون و لیبرال کارنامه

به دو جنبش بزرگ مردمی در کردستان و  علیه جنبش دمکراتیک و مردمی با نگاهی

ی  و دهه ۰۶۷۵تا  ۰۶۷۷ضرورت نوشتن درباره دوران انقالبی . کنم صحرا دنبال می ترکمن

تر را در دستور کار همه ما  نخست سرکوبگری رژیم جمهوری اسالمی نیاز به کاری وسیع

ترِ  رای خواندن راحتب. تواند به تمام جوانب آن بپردازد دهد که نوشته فعلی نمی می قرار 

ی  ام تا خواننده متن، رفرنس ها و مراجع مورد استفاده را در انتهای متن منتقل کرده

 .ها مراجعه کند تر به آن مند برای بررسی دقیق عالقه

 اند برای گریز از مجازات به هر دستاویزی پناه برده

موشی که تمامی سیستم و بحث بخشش و فرا ۰۱ی  کشتار زندانیان سیاسی در ایران در دهه

پرورده های آن تالش دارند به آن دامن بزنند، چندی است به اوج  داری و دست یه سرما

رنگ  های بورژوایی با به صحنه آوردن عناصر رنگارنگِ خود قصدِ کم خود رسیده و تریبون

گان از   در بُرده  کوشند جان به ی وجود می کردن نقش خود در این جنایات را دارند و با همه

هایی را که طی تمامی این  را منزوی سازند و با توجیهات خود، خانواده  ۰۱کشتارهای دهه 
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داریِ جمهوری اسالمی پایداری و  ها با وجود تمامی بگیر و ببندهای رژیم سرمایه سال

عناصر رنگ و رو . شان نمایند اند را وادار به گذشت و معامله با قاتلین عزیزان مقاومت نموده

داری که تا چندی پیش کنج عزلت گزیده بودند و شهامت دفاع عریان از  ی سرمایه اختهب

های  عملکرد جمهوری اسالمی را نداشتند؛ امروز با هزار وسمه و بزک علنی منکر سرکوب

خواهند جای سرکوبگر و سرکوب شده را با یکدیگر تعویض نموده و به  شده و می ۰۱دهه 

ی  قا نمایند که اگر کشتار و سرکوبی صورت گرفته، نتیجهنسل جدید و مردم ایران ال

از این رو کوتاهترین راه را برای . عملکرد نیروهای انقالبی و مردم معترض بوده است

کنند که اگر  پراکنی می ای ابلهانه توهم رسیدن به نتیجه انتخاب نموده و با بیان فرضیه

 .کرد را داشتند دند همین عملنیروهای چپ و کمونیست هم جای جمهوری اسالمی بو

ها را به بازی گرفته  واژه (؟)!دانند  شناس می این جماعت که خود را فیلسوف، مورخ، و جامعه

اند که با برداشت خود  پله خودشان را به جایی رسانده اند و پله و به تحریف حقایق پرداخته

جمهوری اسالمی « رژیم کشتار»ی  اند و برای مخالفت شدید خود با واژه به نفی کشتار رسیده

داری  بازان سرمایه ای است که سیاست بازی با کلمات شیوه تازه. اند گویی رسیده ن به هذیا

گر شاه را نیز تبرئه نمایند و  کوشش دارند نه تنها رژیم جمهوری اسالمی، بلکه رژیم سرکوب

های مردم،  توده مسئولیت تما م سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار در دو نظام را به دوش

در اینجا قصد پاسخگویی به فرد خاصی در میان . ها بیندازند نیروهای انقالبی و کمونیست

داری هستند و با در نظر گرفتن  رسان تفکر سرمایه نیست، چرا که این افراد حامل و پیام

ی، محمد سهیمی، اکبر گنج)که هر دیدگاه طبقاتی مبلغین خود را دارد؛ سهیمی و شرکا  این

هر کدام به نحوی مستخدمین و مبلغین ...( محمدرضا نیکفر، فرخ نگهدار، محمد برقعی و 

های رنگارنگی وجود دارند که در خدمت این  در این راه تریبون. داری هستند یه سرما

های ارائه شده از  جماعت قرار دارند و بلندگوهای آنها تالش دارند با پوشش دادن دیدگاه

با قلب واقعیات و واررونه نشان دادن حقایق، خود را مبرا از جنایات طرف این جماعت، 

داریِ حاکم نشان دهند و با یورش به نیروهای کمونیست و انقالبی و مقصر  سیستم سرمایه

داری جمهوری  جلوه دادن آنها، آب تطهیر بر دستان خونین خود و رژیم کشتار سرمایه

داری با دامن زدن به بحث بین جناحین  ی سرمایه از این رو تفکر گندیده. اسالمی بریزند

هایشان به عنوان محقق،  خود، سعی در لوث کردن مبارزه و مقاومت دارد؛ تعدادی از مهره

اند و تالش  شناس علم و کتل مبارزه با کمونیسم را به دوش گرفته شناس و جامعه تاریخ

هارچوب اصول و معیارهای شان را فقط در چ دارند مقابله و مباره با سیستم گندیده
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طلب جلوه داده و ضمن  داری ارزیابی و نفی نمایند و مخالفان این نظم را خشونت سرمایه

رنگ کردن  کشتار کارگران و زحمتکشان، خلق ها و بهترین فرزندان  نادیده گرفتن یا کم

ارند با تالش د. های تا دندان مسلح شاه و جمهوری اسالمی بپردازند رژیم مردم به تلطیف 

ها، زندان، شکنجه و کشتار  استفاده از امکانات تبلیغی و با نادیده گرفتن مجموعه سرکوب

های فدائی خلق  به ویژه سازمان چریک)ها  های کشتارِ هر دو نظام، کمونیست توسط ارگان

را ...( های مبارز خلق های عرب، ترک، ترکمن و کرد و  ایران، نیروهای مبارز و سازمان

داری  اینان در این راه از منابع و امکانات فراوان مالی سرمایه. ین جنایات نشان دهندمقصر ا

مند  ه اند، بهر های امپریالیستی بنیاد شده ها و نهادهای مختلف که با بودجه مانند انجمن

اگر در برابر نوشته این . از این رو نقد و بررسی یک فرد، در اینجا مفهومی ندارد. هستند

دارانه است؛  اش برخورد با کلیت یک نگرش سرمایه شود، هدف لبی ارائه داده میافراد مط

چه در قالب ماهیت و تفکر عناصر حاکم و چه مقابل ماهیت و تفکرات عناصر مغلوب 

از این رو هدف از ارائه این نوشته و مستندات آن در وحله نخست . داری در ایران سرمایه

داری در  مواجه با بمباران تبلیغاتیِ بلندگوهای سرمایه آگاهی به نسل جوان ایران است که

 .نگاری سرمایه داری است داخل و خارج ایران هستند و در مرحله بعد مقابله با تاریخ

اش سرکوب و خشونت را  دار و دسته جمهوری اسالمی پیش از به قدرت رسیدن

 آغاز کرده بود

بی تقلیل دهیم که چه کسی خلط مبحث بزرگی است که بحث را به جدال صوری کاذ

در مورد خشونت قبال در پاسخ به نشریه . بود« ضدخشونت»کرد و چه کسی « خشونت»

عالوه بر این، . ۰هایی از بحث پرداخته ام به گوشه« خشونت یا شکنجه»آرش تحت عنوان 

 ۲«زندان، خشونت و جمهوری اسالمی»مژده ارسی و همایون ایوانی نیز با مطلبی تحت عنوان 

اند و رابطه خشونت  های جناح راست در این زمینه پرداخته به عامیانه ساختن بحث

 .اند تر مورد بازبینی قرار داده تماتیک از سوی دولت و مناسبات قدرت را دقیقسیس

با این حال، حتی با استدالالت عامیانه که دعوا را چه کسی آغاز کرد، اسالمیون و 

شان قبل از رسیدن به قدرت، خشونت و قتل عام مردم و ارعاب گسترده  متحدین

 ۰۶۷۵مرداد  ۲۹انسان در  ۰۶۱ونده سوزاندن هنوز پر. دگراندیشان را آغاز کرده بودند
                                                 

۱
 «خشونت یا شکنجه؟»: محمود خلیلی نگاه کنید به  

 .زندان، خشونت و جمهوری اسالمی، مژده ارسی، همایون ایوانی» نگاه کنید به ۲

http://www.dialogt.net/index.php?id=48&tx_ttnews%5btt_news%5d=37&cHash=e20d0c01168a942cb5d64f9a68d94416
http://www.dialogt.org/fileadmin/user_upload/asnad/Mojdeh_Homayon_Violence_c.pdf
http://www.dialogt.org/fileadmin/user_upload/asnad/Mojdeh_Homayon_Violence_c.pdf
http://www.dialogt.org/fileadmin/user_upload/asnad/Mojdeh_Homayon_Violence_c.pdf
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های  افکنی اسالمیون برای تحمیل اندیشه هراس. برای دار و دسته خمینی بسته نشده است

ای که در فردای پس از  ای از جامعه شان با به آتش کشیدن سینما رکس نمونه ارتجاعی

ین پرونده نام افرادی در ا. سرنگونی رژیم شاه در انتظار مردم بود را به تصویر کشیدند

، موسوی تبریزی، رشیدیان، (حاکم شرع دادگاه سینما رکس)ای، آذری قمی  منه همچون خا

اکبر پرورش در میان است، ولی عالوه بر آن مکالمات رشیدیان، اطالعات افراد  کیاوش، علی

ت نهضت آزادی نظیر صباغیان و مهندس بازرگان در این مسئله بنا به خبرها و اعترافا

منتشر شده در همان تاریخ گویای دستیاری در نجات قاتلین و سازمان دهندگان کوره 

تشکیل شد، به  ۰۶۷۹در سومین روز دادگاه فرمایشی که در سال . باشد سوزی می آدم

رغم گزارش و اعتراف مستقیم  اظهارات متهم اصلی، حسین تکبعلی زاده توجه کنید که علی

ت صباغیان با مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر خودش به صباغیان و سپس مشور

انسان را که خودش اعتراف کرده است،   ۰۶۱رسند که قاتل  دولت موقت، به این نتیجه می

 .۶سوزی وحشتناک، مسکوت گذاشته شود به دلیل درگیر بودن اسالمیون در این آدم

ی خمینی و منتظری که تا پیش از  داند که دار و دسته می)!( دان هوشمند  البته تاریخ

سرکوب و ترور رقیبان مذهبی خود نیز  دستگیری گروه مهدی هاشمی، داماد منتظری، در

، سند دیگری از ۰۶۷۷فروردین  ۰۹آبادی در  اهلل شمس ترور آیت. رحم نبودند چندان دل

 .۹روش کار و فعالیت اسالمیون پیش از به قدرت رسیدن است

هراس از رشد جنبش دمکراتیک و کمونیستی و تشکیل : های آخر رژیم شاه ماه

 ارگان سازش

های روحانیون از رشد  ، نگرانی۰۶۷۵گیری مبارزات مردم و جنبش کارگری در سال  با اوج

. شود تر می ون فزمحبوبیت سیاسی و معنوی نیروهای کمونیست و انقالبی در جنبش انقالبی 

پس از اشغال سفارت امریکا در تهران، در همان « دانشجویان خط امام»در اسنادی که 

گردآوری شود تا به دست   و اینک احتماال بایستی تا آخرین نسخه)ها منتشر کردند  سال

ی علمیه اصفهان به ریاست آیت اهلل طاهری در  ی حوزه ، گزارشی از جلسه(کسی نرسد

ی کنسولگری امریکا در اصفهان  در آن جلسه نماینده. منتشر شده است ۰۶۷۵یز اوایل پائ

                                                 
۳

 :دسترس استمجموعه اسناد و خبرهای مربوط به سینما رکس در لینک زیر قابل  

http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex.htm                
 .آبادی ی در مورد سید ابوالحسن شمسپدیای فارس صفحه ویکی ۴

http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex.htm
http://fa.wikipedia.org/wiki/سید_ابوالحسن_شمسآبادی
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نیز حضور دارد و روحانیون نگرانی خود را از رادیکالیزه شدن شعارهای مردم در تظاهرات 

گرایان از شعارهای اسالمیون  کنند که شعارهای چپ آنان احساس خطر می. کنند بیان می

ها در این جلسه این  محور بحث. گیرد ر می م و جوانان قرابیشتر مورد خواست و قبول مرد

است که چطور جلوی رشد جنبش دمکراتیک و کمونیستی ایران در این دوران انقالبی گرفته 

شود و مهار جنبش در دست اسالمیون باقی بماند؟ همین نگرانی در خاطرات هاشمی 

ه بیان خودش، در این روزها مردم ب. نمود دارد ۰۶۷۵رفسنجانی، درباره فضای سیاسی پائیز 

شدند و اختیار و هژمونی  و جوانان دسته به دسته به نیروهای انقالبی و چپ ملحق می

 .گرایان به سرعت در حال افول بود سیاسی اسالم

های مذهبی، دامن زدن به جو ضدکمونیستی و ضدچپ  واکنش فاالنژهای اسالمی و لیبرال

ه فعالیت نیروهای روشنفکری و دانشجویی که زیر اتوریته های مردم را علی ه بود که تود

که  مرگ برکمونیست، اون: اللهی ها نمونه شعار حزب)رفتند، بسیج کنند  اللهی ها نمی حزب

؛ تشکیل صف مستقل تظاهرات کارگران، زنان و یا دانشجویان را ممانعت !(گه خدا نیست می

اخته شده، به این بهانه که وحدت علیه شاه های نویسندگان شن ها و سخنرانی میتینگ. کنند

چهره شناخته شده این دوره، ... . ، برهم زنند؛ و(بحث بعد از مرگ شاه: شعار)را بر هم نزنیم 

ها، جناب هادی غفاری  طلبِ فعلی و ضدکمونیست دوآتشه و فاالنژ آن سال آخوند اصالح

 .باشد می

تاریخی، زبانزد و « دو حادثه»ا، با تالقی های مذهبی و فاالنژه های لیبرال نمونه ممانعت

گذاری  ن روز نوزدهم بهمن، سالگرد رستاخیز سیاهکل و بنیا. ماندگار تاریخ ایران شده است

های فدایی خلق  ، سازمان چریک۰۶۷۵در بهمن . های فدایی خلق ایران است سازمان چریک

ها،  روحانیون و لیبرال. دندایران، در تدارک تظاهرات بزرگداشت سالگرد عملیات سیاهکل بو

که خود را در دولت موقت متمرکز کرده بودند، حتی تحمل برگزاری یک تظاهرات وسیع و 

« تظاهرات وحدت»مستقل از خودشان را نداشتند و درست در همین روز در سراسر کشور 

، درست در محل ۰۶۷۵بهمن  ۲۱با دولت بازرگان را اعالم کردند و فردای آن روز یعنی 

های فدایی خلق ایران، یعنی دانشگاه تهران، سخنرانی  برگزاری تظاهرات سازمان چریک

ها، تظاهرات  رغم تالش روحانیون و لیبرال با این حال و علی. مهندس بازرگان اعالم شد

انجام شد و  ۰۶۷۵بهمن  ۲۰های فدایی خلق ایران در روز  بزرگداشت سازمان چریک

بهمن در تهران تغییر  ۲۲و  ۲۰ل سازماندهی برای قیام بزرگداشت مراسم سیاهکل به مح
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 .وظیفه یافت

شان،   جزء کالم پدر معنوی در جزء ۷۵به همین دلیل، تاثیر این کینه و نفرت را پس از قیام 

توان مالحظه کرد که کسانی که آرزوی باران داشتند با طغیان  ها، می بازرگان و بازرگان

ی  و وحشت تمام وجودشان را فرا گرفت و از همان بروبرو شدند  ۷۵سیل قیام بهمن 

ی بازرگان به نیروهای  جانبه ی همه شان شاهد و ناظر حمله« میزان»ی  اهللِ روزنامه بسم

در مقابله با این سرعت . های فدایی خلق ایران، بودیم کمونیست، به ویژه سازمان چریک

تر  ها و روحانیون، هر چه سریع برالخواهی بود که ارتش و ساواکِ شاه، لی رشد جنبش آزادی

 !سازشی را رقم زدند، که هر چه زودتر، جلوی سیل را بگیرند

کسانی بودند که در ...( سهیمی، برقعی )مذهبی مورد ادعای آقایان -های ملی لیبرال

ی کشور آموزش  خواه را برای اداره ترین مدت شاگردان بااستعدادی از جناح تمامیت کوتاه

. چند پس از آن هم تا زمان مغضوبی مشاورین خوبی برای هیئت حاکمه بودندهر . دادند

المللی در  ای به زدوبندهای بین کند اشاره می سهیمی چنان با خود صادق است که فراموش 

مذهبی ها در روی کار آمدن خمینی و -ها و ملی کنفرانس گوادالوپ و نقش امپریالیست

دانان  رود این تاریخ می  انتظار. قت را داشته باشدتشکیل ارگان سازشی به نام دولت مو

من این جماعت را به اسناد . خوان هم باشند و از آن اطالع داشته باشند حداقل تاریخ

دهم، آنها را به خواندن مصاحبه  پدیا یا سی و اندی سال قبل ارجاع نمی کنفرانس یا ویکی

دعوت  ۰۶۹۸امیری در تاریخ بهمن ماه ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت بازرگان با نوشابه 

 :کنم می

معنای . در گوادالوپ کشورهای شرکت کننده در مسئله ایران با هم به توافق رسیدند“

اش  جا موضع آن نیست که آمریکا تا قبل از کنفرانس یک نظر داشت و در آن این سخن 

سط سایروس های نوشته شده تو نظیر کتاب اگر به منابع در دسترس، . را عوض کرد

ادامه حکومت  ها قبل در مورد  شود که از ماه ونس و برژینسکی مراجعه شود، دیده می

شاه میان مسئوالن وزارت امور خارجه با اعضای برجسته شورای امنیت ملی اختالف نظر 

بندی رسیده بودند که  آلمان، بریتانیا و فرانسه خیلی جلوتر از آمریکا به این جمع. بود

از اواخر سال . شاطر، بار خاطر شده است فایده است و شاه به جای یار  اه بیحمایت از ش

ای با گاردین   شاه در مصاحبه. گیری شاه به نفع پسرش مطرح شده بود بحث کناره ۰۶۷۷

بعد از گزارش جورج بال، که به دستور . در همان زمان به این موضوع پرداخته است
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اما روابط ارتش . نظرات وزارت امور خارجه تغییر کردتوازن آرا به نفع  کارتر تهیه شد، 

آخرین مراحل انقالب، بعد ازآن بود که شاه  تر با روحانیان در  با شورای انقالب، یا دقیق

در آن . بودند ها نگران سرنوشت ایران بعد از خروج شاه  آمریکائی. ایران را ترک کرد

میانه، عراق و سوریه دو متحد نظامی در خاور. زمان جنگ سرد با تمام قوا ادامه داشت

در طول دوران . در افغانستان شوروی حضور موثر سیاسی و نظامی داشت . شوروی بودند

های ملی پایدار  باور بودند که حکومت جنگ سرد، غرب و به خصوص آمریکا بر این 

برای   ای بود نه حداقل این بها. ها را خواهند گرفت ها جای آن نخواهند بود وکمونیست

در مورد انقالب ایران نیز این . های مستقل ملی در جهان سوم عدم تحمل حکومت

در نهایت نتوانستند انقالب را مهار کنند و متوجه شدند  هنگامی که . نگرانی را داشتند

حتمی است، راه چاره را  که شاه به جای یار شاطر، بار خاطر شده است و پیروزی انقالب 

االطالق ضدکمونیست بود، و  ارتش ایران علی. نیان و ارتش دانستندائتالفی میان روحا

آمریکا بر این باور بود که اگر ارتش با انقالب درگیر نشود، با آن . روحانیان چنین  هم

آینده، بعد از فروکش کردن احساسات تند  همراهی کند و انسجامش حفظ شود، در 

فیلیپین بعدها  چه در  آن. صلی هایزر این بودماموریت ا. تواند وارد معرکه شود انقالبی می

موفقیت این سیاست بستگی به همکاری . اتفاق افتاد، در چارچوب همین سیاست بود

در پیام کارتر به آقای خمینی بعد از کنفرانس گوادالوپ، . داشت روحانیان و ارتش 

شورای انقالب  روحانیان و. بود درخواست یا پیشنهاد تماس و مذاکره میان این دو شده 

دادند که پیروزی نهائی انقالب با کمترین هزینه به  هم آن را پذیرفتند؛ زیرا امکان می

 .”سرانجام برسد 

 :ابراهیم یزدی در همان ابتدای قیام بر این معتقد بود که

یک از جریانات مارکسیستی و سنتی یعنی حزب توده،  توانست با هیچ غرب قطعاً نمی“

سازمان مجاهدین خلق، هیچ نوع همسویی یا اشتراک نظر داشته  های فدایی و چریک

رو مثل جبهه ملی و نهضت آزادی هم، نه زبان مشترک  با نیروهای معتدل و میانه. باشد

اوالً این نیروها، چه نهضت آزادی و چه جبهه ملی نسبت به . داشتند و نه امکان همگرایی

 ۰۶۶۲مرداد سال  ۲۹آنها در کودتای  به علت دخالت( انگلستان و امریکا)دول غربی 

ثانیا . آنها هم نسبت به این نیروها موضع داشتند. علیه دکتر مصدق، حساسیت داشتند

ها هیچگاه از یک جنبش یا  در دوران جنگ سرد، امریکایی. هنوز جنگ سرد ادامه داشت
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ه علیه کردند تا حدی بود که در مبارز کردند یا اگر می حکومت ملی حمایت کامل نمی

های ملی توانایی کنترل موثر اوضاع سیاسی  کمونیسم مفید باشند؛ به نظر امریکا، جنبش

از -شان به نظر بنده  حرف. کردند ها واگذار می را نداشتند و مملکت را به کمونیست

واقعیت این است که نیروهای . درست بود -منظر تاریخی، یعنی در شرایط جنگ سرد

 -ها نیافتد که دست کمونیست-لکت را به تنهایی اداره کنند ملی توانایی این که مم

 .“کرد برای جبران این وضع، الزم بود جنبش ملی با روحانیون ائتالف می. نداشتند

با اعزام پونیاتوسکی نماینده ویژه ژیسکاردستن، که  ۷۵فرانسه نیز در پنجم دی ماه “

گزارشی  . رانس گوادلوپ تهیه نمودسابقه دوستی با شاه را داشت، گزارشی را قبل از کنف

از اوج بحران؛ ترکیب مخالفان در کاربست تاکتیک تظاهرات و اعتصابات اقتصادی؛ عدم 

موفقیت ژنرال ازهاری؛ عمومی شدن خواست طرد شاه؛ جدال روحانیت شیعه و سلطنت؛ 

دو نیروی عمده موجود در صحنه یعنی ارتش و روحانیت، که خصوصیت مشترکی دارند 

گرا و ضدکمونیست بودن؛ حذف شاه از فرمول ارتش مساوی  گرا و سنت تنی بر ملیمب

استقالل و جایگزینی آن با مذهب؛ شاه بیش از دو راه ندارد یا سرکوب یا خروج از 

های سیاسی فعالً تا انتخابات قابل ارزیابی نیست؛ موقعیت فرانسه  کشور؛ مشروعیت گروه

کند خود را از معرکه  و انگلیس است؛ و آلمان سعی میدر افکار عمومی بهتر از آمریکا 

روند  از این رو نماینده دولت فرانسه در نوفل لوشاتو به دیدار خمینی می... . دور نگهدارد

و توافقات کنفرانس گوادلوپ را به او اطالع داده و موافقت او را با شرایط مفاد این 

 .”کنفرانس دریافت می کنند

اندن مصاحبه ابراهیم یزدی با نوشابه امیری برای نسل جوان و نیروهای خواندن و دوباره خو

 .انقالبی و کمونیست الزم و مفید است

داری جهانی و کلیت جمهوری  تمام نکات فوق گفته شد تا نشان داده شود که سرمایه

گ های رنگارن از روحانیت و نظامیان ارتش و بازاری و اقشار مذهبی و لیبرال)اسالمی ایران 

در یک نقطه وحدت نظر و توافق آشکار و پنهان داشتند و ...( جامایی، امتی، نهضت آزادی و

از این رو از همان بدو به قدرت رسیدن برنامه . ها بود آن هم مقابله و مبارزه با کمونیست

های فدایی خلق ایران، را در  مقابله با نیروهای انقالبی و کمونیست، به ویژه سازمان چریک

 .دهند ر کار خود قرار میدستو

مقابله با حقوق دمکراتیک به دست آمده از : رسند گرایان به قدرت می اسالم
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 ۰۱۷۵تا  ۰۱۷۷جنبش انقالبی 

سرعت وقایع در روزهای پس از قیام، مخالفت خمینی با برگزاری میتینگ و فعالیت 

اجباری، تحصن گیری اولین تظاهرات زنان در اعتراض به حجاب  های مختلف، شکل سازمان

زنان قاضی در دادگستری تهران به منظور دفاع از حق زنان که به عنوان قاضی کارشان را 

توان  ها و صدها نمونه دیگر را برای بازسازی فضای سیاسی آن موقع نمی ده ادامه دهند، و 

 صحرا در این نوشته کوتاه ذکر کرد و به همین دلیل به دو نمونه کردستان و وقایع ترکمن

 :پردازم می

 کردستان

نویسِ تاریخ نخوانده بدون در نظر گرفتن شرایط قیام  در رابطه با مسائل کردستان تاریخ

گذارد تا اثبات کند مردم کردستان و حزب دمکرات  ی همّ خود را بر این می همه ۰۶۷۵

ود و ش گویی دچار می ها به تناقض ها بودند؛ بدون در نظر گرفتن تاریخ شروع کننده درگیری

حافظه . داند و حمله و اشغال پادگان مهاباد را آغاز حمله به دولت بازرگان می ۷۵بهمن  ۲۶

او کشش این را ندارد که بیان کند در این تاریخ پادگان مهاباد هنوز در اختیار نیروهای 

حامی رژیم گذشته بوده و حمله و اشغال و شورش سربازان داخل پادگان امری بدیهی برای 

در رابطه با حزب دمکرات کردستان . رت از حامیان رژیم شاهنشاهی بوده استخلع قد

توانند توضیح دهند، اما توضیحات بیشتر در این خصوص را  مسئولین خود این حزب بهتر می

منتشر شده « کند؟ آقای سهیمی چه کسی سرکوب را تمام نمی»هژیر پالسچی هم در مقاله 

اما نکاتی دیگر در این خصوص را بیشتر توضیح  .در سایت پراکسیس ارائه کرده است

 .دهم و تالش دارم با سند به موضوعات نگاهی داشته باشم می

 های تحمیلی به مردم کردستان در تداوم درگیری

های بر حقّ کرد  های فدایی خلق، ضمن اعالم حمایت از خواست سخنگوی سازمان چریک

هشیار بود؛ چرا که آمریکا به توسط بقایای ایل  های امپریالیسم  باید در مقابل توطئه”: گفت

ها تحت   بارزانی در کردستان، قصد ایجاد جنگ داخلی دارد و اگر بتواند با ایجاد این توطئه

طلبی، دولت را بر علیه خلق کرد تجهیز کند، مسلماً به هدف خود یعنی حفظ و  عنوان تجزیه
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 .۷”خواهد رسید  های قدیمی بازسازی ارتش با فرمول

رهبران ملی و دینی شهرهای مختلف « ۰۸۵۸مارس » ۰۶۷۵اسفندماه  ۲۵و  ۲۰روز 

کردستان درشهر سقز برای گفتگو و تبادل نظر گرد آمدند و یک سند دیگر را تایید و امضا 

های  و برای دفتر خمینی و دولت مهندس بازرگان روانه کردند؛ و برای بار دوم، خواست

 :در این سند آمده است. عادالنه ملت کرد را پیشنهادکردند

باید دانشمندان اهل تسنن و تشیع با ... نویس و تدوین قانون اساسی درکار پیش -۰...“

اعتبار  هم شرکت داشته باشند و هر قانونی که اهل تسنن در آن شرکت نداشته باشد، بی

ایران از ... های یح شود که همه ملیتدر تدوین قانون اساسی باید قاطعانه تصر -۲. است

جمله ملت کرد باید از حقوق متساوی ملی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

باید  -۶. برخوردار باشد و در هیچ موردی ملتی را امتیاز و برتری بر ملل دیگرنباشد

های  هسیاست اجتماعی و اقتصادی ایران، طوری تنظیم شود که هر گونه امتیازات و فاصل

 ... .طبقاتی، چه مادی و چه معنوی، از میان برداشته شود

سنندج -احمدمفتی زاده --مهاباد -سیدعزالدین حسینی : امضاکنندگان این سند عبارتند از

اشنویه -قاضی محمد خضری --سردشت -مالرحمان طاهری --نقده -مالصالح رحیمی --

نماینده   --سقز -حسین عالئی --نه با-شیخ جالل حسینی --بوکان -مال ابوبکر شفیعی --

مال عبداهلل  --نماینده قروه  --کرمانشاه -مال محمدربیعی -نماینده قصرشیرین  -مریوان

 .۰”سقز -محمدی

ز اجتماع روحانیون کردستان ادامه داشت، در پی این اقدام سیاسی که بسیار به جا بود و هنو

 ۲۹از پادگان  ۰۶۷۵اسفندماه  ۲۵روز . یک جنگ خونین به مردم کردستان تحمیل شد

روز . ها نفر شهید و صدها نفر مجروح شدند کردستان به شهر سنندج یورش آوردند، که ده

دید به شدیدترین بعد، ستاد ارتش در تهران مردمِ سنندج را ضدانقالب خواند و آنها را ته

در دومین روز جنگ ماموستا شیخ عزالدین حسینی از طریق رادیو سنندج . مجازات کرد

و صدیق کمانگر سخنگوی شورای موقت سنندج « ها گردید خواهان قطع فوری این درگیری»

این درگیری مسلحانه از طریق صفدری نماینده دولت و “: ای به آقای خمینی نوشت در نامه

                                                 
 .۲۰/۰۲/۰۶۷۵اطالعات  ۵

 .«۰۸۵۸مارس   ۸» ۶و   ۲و  ۰.ص.؛ ص۲۹/۰۲/۰۶۷۵های آیندگان، اطالعات، کیهان؛  روزنامه ۶
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 .”ندج تحمیل شده استپادگان سن

به دنبال این اوضاع، طالقانی در راس یک هئیت دولتی از تهران به سنندج اعزام شد و برای 

نفری شهر، به  ۰۰پایان جنگ و گفتگو با رهبران و نمایندگان کردستان و تشکیل شورای 

 .۵توافق رسیدند و اوضاع سنندج آرام شد

ماموستا شیخ عزالدین حسینی در راس یک هیئت بلندپایه  ۰۶۷۹اردیبهشت ماه  ۲۲روز “

اهلل  این دعوت ازجانب وزیرکشور برای دیدار و گفتگو با آیت. کردستان به تهران آمد

آنها خواستار به  .”۹دخمینی و مهندس بازرگان و مقامات دیگر حکومتی به عمل آمده بو

قبال . رسمیت شناختن حقوق ملی کردها و نیز حقوق متساوی جامعه اهل تسنن شده بودند

هیئتی ازحزب دمکرات کردستان به ریاست آقای قاسملو برای توضیح جنگ برادرکشی در 

 .۸نقده، در قم با شریعتمداری دیدار کرده بود

در همه شهرهای کردستان تظاهرات آرام و سیاسی مردم علیه  ۷۹تیر ماه  ۲۶و ۲۲روز 

اما نیروهای سپاه .  پردازی ها بر پاشد سیاست تشنج و سانسور و جعل اخبار و دروغ

گان آتش  ند، بر روی تظاهرکنندهپاسداران و مسلح دولت که در شهر مریوان مستقر بود

کشته  ۲۹تیر ماه  ۲۶تلفات روز.  عیار کشیده شد گشودند؛ که به درگیری مسلحانه تمام

تا جایی که هواپیماهای جنگی نیز برای ارعاب مردم، به گفته فرمانده . مجروح بود ۹۱و

 .۰۱کردستان، بر فراز شهرها به مانور نظامی پرداختند ۲۹پادگان لشکر

ها اکثریت مردم مریوان به عنوان اعتراض شهر را ترک کردند؛ که به  به دنبال این درگیری

. کوچ سیاسی منطقه مریوان مشهور است و مورد پشتیبانی مردم شهرهای دیگر قرار گرفت

یت و حفاظت شهر گی به شرطی به شهر بازگشتند که امن مردم مریوان بعد از مدتی آواره

 .۰۰در اختیار نیروهای مردمی و محلی باشد

مرداد  ۲۵خمینی که حاضر نشد علیه رژیم پهلوی و صدام حسین اعالم جهاد نماید، در روز 
                                                 

۷
 .۰و  ۲و  ۰. ص.ص ۰۶۷۹فروردین ماه   ۰و  ۰۶۷۵ اسفند ماه  ۲۸روزنامه کیهان و اطالعات  

۸
 .۶.ص ۰۶۷۹اردیبهشت  ۲۶روزنامه کیهان  

۹
 .۰.ص ۰۶۷۹اردیبهشت  ۲۱صاحبه دکتر قاسملو با روزنامه کیهان م 

۱۱
 .۰.ص ۰۶۷۹تیر ماه   ۲۹نامه کیهان روز 

۱۱
 ۰۰نامه دولت و شورای شهر مریوان،   اطالعیه دکتر شکیبا استاندار کردستان در مورد توافق 

 .۰۲.ص ۰۶۷۹مرداد ماه  
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 :کرد اعالم جهاد نمود؛ متن اطالعیه او به این شرح است علیه خلق ۰۶۷۹

اند من  های مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کرده از اطراف ایران گروه“

کنم و به دولت  من از آنان تشکر می. دستور بدهم به سوی پاوه رفته، غائله را ختم کنند

ساعت  ۲۹ها و قوای مسلح تا  ها و تانک توپکنم، اگر با  و ارتش و ژاندارمری اخطار می

 .دانم دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، من همه را مسئول می

دهم که فورا با تجهیز  به رئیس ستاد ارتش دستور می« ریاست کل قوا»من به عنوان 

دهم که  های ارتش و ژاندامری دستور می کامل عازم منطقه شوند و به تمام پادگان

ور دیگر و بدون فوت وقت با تمام تجهیزات به سوی پاوه حرکت کنند و به انتظارِ دست بی

 .دهم وسایل حرکت پاسداران را فورا فراهم کند دولت دستور می

که   دانم و در صورتی تا دستور ثانوی، من مسئول این کشتار وحشیانه را قوای انتظامی می

دهند  مکرر از منطقه اطالع می. مکن تخلف از این دستور نمایند، با آنان عمل انقالبی می

ساعت دیگر عمل مثبت انجام  ۲۹من اگر تا . اند که دولت و ارتش کاری انجام نداده

. اهلل الموسوی الخمینی روح. والسالم. دانم نگیرد، سران ارتش  وژاندارمری را مسئول می

 .” ۷۹۰۲مرداد  ۲۵

 :کند یک روز بعد، خمینی اطالعیه دیگری برای یورش به کردستان صادر می

اند و  های آنان را محاصره کرده ها و سازمان الساعه خبر رسید که در سنندج، ارتشی... “

ها را می برند و از مسجد سنندج به ما خبر  کمک نرسد، اسلحه اگر تا نیم ساعت دیگر

اکیدا به کلیه قوای انتظامی . اند های ما را به گروگان برده زن  اند که حزب دمکرات، داده

های مراکز ابالغ کنند که به قدر کافی به طرف سنندج  گان دهم که به پاد دستور می

پاسداران انقالب در هر محلی هستند . ندحرکت کنند و با شدت اشرار را سرکوب نمای

به مقدار کافی به طرف سنندج و تمام کردستان با پل هوایی بسیج شوند و با تمام شدت 

 .اشرار را سرکوب نمایند

شود؛ از ملت ایران  تاخیر، ولو به قدر یک ساعت، تخلف از وظیفه و به شدت تعقیب می

                                                 
این . ، شماره ویژه۰۶۷۹مرداد ماه  ۲۵شنبه  ۲و  ۰. ص.ص... های کیهان و اطالعات و  روزنامه ۱۲

 .متن دقیق اعالمیه خمینی است که در آن روز منتشر شد 
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من انتظار . خلف کردند فورا اطالع دهندخواهم که مراقب باشند هر یک از مامورن ت می

. والسالم. دیگر از قوای انتظامی به من خبر بسیج عمومی برسد  دارم که تا نیم ساعت

 .”۰۶۷۹مردادماه  ۲۹. اهلل موسوی الخمینی روح

 نفری در کردستان ۵جمعی تیرباران دسته

وطه زندان تن از مردان شهر پاوه بدون محاکمه در مح ۵ ۰۶۷۹/۱۷/۲۸بامداد روز 

شاهی، عمادالدین ناصری، عبدالکریم  های حاجی افراسیاب، عبدالوهاب ملک آباد به نام دیزل

 .۰۶بندی، عزیز مُراد، مراد ذوالفقاری، تیرباران شدند کریمی، محمد نقش

 نفر دیگر در شهر پاوه 6تیرباران 

نفر دیگر از  ۸مرداد ماه در صفحه دوم باز هم خبر ۶۱روزنامه کیهان چاپ دوم  روز 

بامداد به اصطالح در محل کشته شدن پاسداران،  ۰گان پاوه را که در ساعت  تیرباران شده

اسامی آنها . به فرمان خلخالی که از طرف خمینی فرستاده شده، به چاپ رسانده است

بوقاسم سرداری، حامد امینی، عباس کریمی، عبداله زارعی، محمد بهمن عزتی، ا: عبارتند از

آنها افراد زخمی را .  حیدری، علی شهباز، بهادین شیرین، حبیب چراغی، فیض الدین ضیائی

خلخالی جنایتکار، همانند اویسی جالد شاه، در .  کنند بدون هیچ رحم و شفقتی تیرباران می

 .کند کردستان کشتارگاه برپا می

 نفر در شهر سنندج ۰۰اران تیرب

نفر را در فرودگاه سنندج  ۰۰فرمان تیرباران )!( شهریور ماه خلخالی فرستاده خمینی ۷روز

 !!!نفر را دیده باشد و شاید هم نه ۰۰رحم عکس این  شاید تاریخ نویس دل. کند اجرا می

 احسن ناهید. ۰

 شهریار ناهید. ۲

 جمیل یخچالی. ۶

 ناصر سلیمی. ۹

 فوالدیعبداله . ۷

                                                 
۱۳

 (۰۸۵۸اوت   ۲۰) ۶و  ۰. ص.ص ۰۶۷۹مرداد ماه   ۶۱روزنامه کیهان  



 تالش برای گریز از مجازات مجرمین :انجمن سهیمی و شرکا         گان گی تاریخ در تاریخ زنده زنده

134 |  صفحه 

  

 مظفر نیازمند. ۰

 سیروس منوچهری. ۵

 اصغر مبصری. ۹

 مظفر رحیمی. ۸

 عیسی پیرولی. ۰۱

 عطا زندی. ۰۰

، در آن تاریخ کجا ...نگار، با همکار عزیزتان برقعی و گنجی و به راستی شما آقای تاریخ

 کردید؟ در این کشتارها چه نقشی داشتید؟ بودید؟ چه می

دفاع کردستان؟ حزب دمکرات ایران؟ سازمان  رد؟ مردم بیحال چه کسی کشتار را آغاز ک

داری جمهوری اسالمی با کلیه اعوان و  های فدایی خلق ایران؟ کومله؟ یا رژیم سرمایه چریک

، (دولت موقت بازرگان)مذهبی های نهضت آزادی و غیر آزادی -انصارش از روحانیون، ملی

نویس یعنی حزب توده و قیاده موقت  ارتش و سپاه، قیاده موقت و مخزن آل آیات تاریخ

 :بد نیست کمی هم از قیاده موقت و بارزانی گفته باشیم. بارزانی

 فرزندان بارزانی از انقالب ایران پشتیبانی کردند

 :نویسد خبرنگار اطالعات در کرمانشاه می

مال محمد ربیعی امام جمعه اهل تسنن کرمانشاه که برای شرکت در مراسم چهلمین روز 

رفته بود به کرمانشاه « اشنویه»گذشت مال مصطفی بارزانی در رأس هیأتی به در

 .بازگشت

های عراق و  در این مراسم نمایندگان کرد: وی در گفتگویی با خبرنگار ما اظهار داشت

ترکیه، ادریس و مسعود بارزانی فرزندان مال مصطفی، و بیش از بیست هزار تن از مردم 

 .مناطق شرکت داشتنداشنویه و کردهای دیگر 

نیز از سوی ژاندارمری کشور جمهوری اسالمی ایران تاج گلی نثار « تازه بهار»سرهنگ 

 .آرامگاه مال مصطفی کرد

در این مراسم فرزندان بارزانی ضمن تأیید انقالب اسالمی از “: مال محمد ربیعی افزود
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 .۰۹” جمهوری اسالمی ایران به رهبری امام خمینی پشتیبانی کردند

ها با کمک نیروهای ایران و ترکیه، پیشمرگان جالل طالبانی را   قیاده موقت در این درگیری

شورشیان کرد عراق را به  مورد حمله قرار دادند و هفت تن از رهبران سیاسی و نظامی 

بش از رهبران جن)، دکتر خالد (فرمانده کل پیشمرگان کردستان)اسامی علی عسگری 

، (از رهبران فرقه زیدیه)، آزاد عبدالمجید، حسین شیخ بابا، علی شیعه (سوسیالیستی عراق

سال پیش در دست افراد قیاده  این افراد یک. شیخ علی و حامد حاجی را دستگیر کردند

 .۰۷اسیر شدند و از سرنوشت آنها اطالعی در دست نیست

 به مهدی بازرگان( عراق)میهنی کردستان ی اتحادیه  نامه سرگشاده

 ستـون پنجم: «قیاده موقت»

دانیم که در مورد ضررها و خطرهای ناشی از سیاست غیرانقالبی  وظیفه انقالبی خود می

بارزانی از . همکاری کردن با قیاده موقت وابسته به ساواک، سیا و موساد هشدار بدهیم

. ط خود را با موساد اسرائیل استحکام بخشیدبه طور مخفیانه رواب ۰۸۰۱-۰۸۰۰های  سال

بارزانی  اعتراف کرد اگر آمریکا به او کمک کند و پیروز شود،  ملی کردن نفت عراق را لغو 

دفتر (. عراق)اتحادیه میهنی کردستان . کند و مجددا نفت را به آمریکا خواهد داد می

 .۰۰سیاسی

ن و وابستگی او به حزب توده هژیر پالسچی تمام نکات الزم را در رابطه با غنی بلوریا

( سازمان اکثریت)نیکفر  -های او و نقش باند نگهدار توضیح داده است؛ تنها برای تکمیل گفته

 .و حزب توده سند زیر را مالحظه نمایید

 های امنیتی در جمهوری اسالمی بازسازی ساواک و دستگاه

مذهبی ها بوده که در باال -دردشان از برخورد با ملی کا دلخوب ظاهرا انجمن سهیمی و شر

بد نیست . های آنها، به ویژه بازرگان و یزدی، را بیان کردیم های مختلفی از دیدگاه قسمت

سازی برای  این را هم یادآوری نماییم که اولین کسی که در جهت ساماندهی ساواک و زمینه

                                                 
۱۴

 ۰۶۷۹/۱۰/۲۷اطالعات  

۱۵
 ۰۶۷۹/۱۶/۰۵آیندگان  

۱۶
 ۰۶۷۹/۱۷/۱۵آیندگان  
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برای اینکه . انتظام سخنگوی دولت بازرگان بودتشکیل وزارت اطالعات گام برداشت، امیر 

 ۰۶۷۹فروردین  ۰۰بایگانی ذهنی این مورخین را فعال کنیم آنها را به روزنامه کیهان شنبه 

 :دهیم ارجاع می( روز بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی ۷۱کمتر از )

اک ی بازسازی مجدد ساو آقای امیر انتظام سخنگوی دولت روز پنجشنبه گذشته درباره

او . ”سازمان امنیت برای کنترل بیگانگان و جاسوسان خارجی فعالیت خواهد کرد“: گفت

یک گروه سه نفره برای تسویه حساب به سازمان امنیت اعزام “همچنین اظهار داشت 

 .۰۵” شده اند

 ترکمن صحرا

کشتار در کردستان  و دولت موقت رسد در رابطه با بخش اول و شروع کننده  به نظر می

تک اعمال کلیت  تا حدودی توضیح داده شد؛ بماند که اگر بنا باشد تک( مذهبی ها-ملی)

حال نگاهی . رژیم را بررسی کنیم، حکایت مثنویِ هفتاد من کاغذ را باید در نظر گرفت

 .صحرا خواهیم داشت هرچند مختصر به مسئله ترکمن

مهوری اسالمی در منطقه ترکمن صحرا و گنبد با کوچکترین رژیم تازه به قدرت رسیده ج

ها که سالیان دراز تحت سرکوب و اقتدار مالکین قرار  ترکمن. اقبال عمومی روبرو بود

داشتند، با سرنگونی رژیم پادشاهی به سرعت شوراهای دهقانی را تشکیل دادند و با تقسیم 

بافت مردم ترکمن صحرا به . ق بخشیدندهای زراعتی به خواسته قدیمی این منطقه تحق زمین

دهی  صورتی بود که نظام جدید نتوانست به سرعت سایر مناطق نیروهای خود را سازمان

. های تشکیل شده از هواداران رژیم، قابل قیاس با نیروهای مردمی ترکمن نبود کند و کمیته

. نفوذ خود بودند از این رو رژیم تازه به قدرت رسیده در صدد کسب موقعیت برای اعمال

فروخته، توسط نیروهای کمیته،  فروردین دستگیری یک دستفروش که سیگار می ۷روز 

با گسترش حضور مردم دستفروش از محل . گردد موجب اعتراض مردم حاضر در محل می

متواری و پیامد آن درگیری نیروهای کمیته با مردم معترض بوده که منجر به تیراندازی و 

روز ششم . گردد پور و زخمی شدن فرد دیگری می ی به نام آراز دردیکشته شدن جوان

کنند، ولی با  می  فروردین تعدادی از مردم برای تحویل جسد به شیر خورشید مراجعه

شوند و این باعث خشم و طغیان مردم شده که با تصرف  ممانعت نیروهای کمیته روبرو می

                                                 
۱۷

 ۰۶۷۹فروردین  ۰۰کیهان، شنبه  
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پردازند و  و با راهپیمائی  به تشییع آن میگیرند  شی رو خورشید جنازه را در اختیار می

زمان تعداد زیادی از مردم که به  هم. گردند می  خواهان مجازات عاملین قتل این جوان

فراخوان کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن در اعتراض به کشتار مردم سنندج و نحوه 

تعداد زیادی . بودندرفراندم برای انتخاب جمهوری اسالمی، در میدان باغ ملی تجمع کرده 

نیروهای ارتشی و لباس شخصی میدان را در محاصره خود داشتند و زمانی که 

کنندگان جنازه آراز دردی پور به میدان نزدیک شدند، نیروهای لباس شخصی و  تشییع

. ارتشی اقدام به تیراندازی به سمت مردم کردند و این سرآغاز جنگ چند روزه گنبد بود

های آن زمان و بررسی آنان و یا حتی مراجعه به خاطرات یا  به روزنامهالبته با مراجعه 

نگارانی که در انجمن سهیمی مشارکت  بریم که تاریخ تاریخ نگاری سرکردگان رژیم پی می

چرا که کینه و . دهند که به این منابع رجوع کنند دارند، حتی این زحمت را به خود نمی

شان را تقویت  نقالبی به حدی است که فقط قدرت تخیلنفرت آنها از نیروهای کمونیست و ا

 .نماید می

ها پیرامون  وگو با رسانه در گفت ۰۶۷۹فروردین  ۵طباطبایی استاندار مازندران روز 

عصر روز یکشنبه یک سیگارفروش ترکمن به اتهام “: رویدادهای خونین گنبدکاووس گفت

به محل کمیته جلب شد و به دنبال  فروشی به وسیله دو عضو کمیته شهر گنبدکاووس گران

این واقعه گروهی از دوستان و آشنایان وی در اطراف کمیته اجتماع کردند و به اعتراض 

هایی که به من رسیده است، این اجتماع به درگیری متقابل  بر اساس گزارش. پرداختند

بامداد . انجامید و در اثر تیراندازی، یک جوان ترکمن کشته و یک نفر نیز مجروح شد

فروردین تشییع جنازه این جوان با آرامش کامل انجام گردید؛ اما از حدود ساعت  ۰دوشنبه 

هایی از  های متقابل میان گروه یازده صبح همین روز برخوردهایی به وجود آمد و تیراندازی

 استاندار مازندران. ”نفر زخمی شدند ۶۱تا  ۲۱نفر کشته و  ۰ها و اعضای کمیته شهر  ترکمن

 :افزود

این وقایع پیش از برپایی میتینگ کانون سیاسی و فرهنگی خلق ترکمن رخ داد و “

های یاد شده مانع از برپایی این  هایی که به من رسیده حاکی است که تیراندازی گزارش

 .”میتینگ شد

 :استاندار مازندران در پی این وقایع گفت

ها از فعاالن کانون سیاسی و  عضی از آنشود ب ها که گفته می نفر از ترکمن ۵۱تا  ۷۱بین “
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ها و نحوه کارشان  من از ماهیت آن. اند فرهنگی خلق ترکمن هستند دستگیر شده

گرا  کرده و گروهی چپ ها افراد تحصیل اطالعات دقیقی ندارم، اما شایع است در میان آن

 .”۰۹وجود دارند

 :نویسد د میدر گزارشی از وقایع گنب ۰۶۷۹فروردین  ۵   روزنامه کیهان

روزی در گنبدکاووس کلیه مدارس،  های شبانه های وسیع و تیراندازی به دنبال درگیری“

فروردین تا کنون به صورت تعطیل  ۰های این شهر از بعدازظهر دوشنبه  ها و مغازه بانک

طرفین درگیری ... اند نفر مجروح شده ۰۱تا  ۹۱تن کشته و بین  ۰۰کم  درآمده و دست

همچنین . اند ها و اماکنی که متصرف شده است به گروگان گرفته را در خانهعده بسیاری 

گروهی از گردانندگان و اعضای کانون سیاسی خلق ترکمن، که ترکمن هستند، به وسیله 

های کمکی دستگیر شده و به پادگان نوده در  پاسداران کمیته شهر گنبد کاووس و چریک

 .”بیست کیلومتری گنبد اعزام شدند

 :نی ضمن اظهار تأسف از وقایع گنبد خطاب به آنان فرمودندخمی

کنند به مسلمین، دفع آنان بر مسلمین واجب است، ولو به قتل  این اشرار که حمله می“

شان برندارند، ما با آنها معامله دیگر  این اشرار اگر دست از شرارت. آنها منجر شود

 .۰۹”کنیم می

ی کشتار و درگیری  حال باز سئوال اینجاست که نیروهای انقالبی و مردم شروع کننده

نگاری  ترین خصلت ذاتی تاریخ بودند؟ البته وقاحت انجمن سهیمی و شرکا طبیعی

 .داری است سرمایه( نگاری جعل)

داری جمهوری اسالمی،  رمایههای خود از رژیم کشتار س انجمن سهیمی و شرکا ضمن حمایت

های فدائی خلق ایران، و نیز به تطهیر نظام  ها، به ویژه سازمان چریک به حمله به کمونیست

فشان  طلب معرفی نمودن رفقای جان اند و ضمن خشونت داری پهلوی هم پرداخته سرمایه

انقالبی ی خشونت و کشتارْ خودِ نیروهای کمونیست و  اند که شروع کننده فدائی، مدعی

آنها فراموش کردند که قیام سیاهکل و . بودند که بر علیه نظم حاکم دست به سالح بردند

سال بعد از شروع اعمال سیاست  ۰۵های فدایی خلق ایران مربوط به تولد سازمان چریک

                                                 
۸۱

 ی تنظیم و نشر آثار خمینی هرسانی موسس پرتال پژوهشی اطالع لینک منبع در 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=12087
http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=12087
http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=12087
http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=12087
http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=12087
http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=12087
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بوده است و طی  ۰۶۶۲مرداد  ۲۹وحشیانه سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام بعد از کودتای 

های مصالحه را  جریانات مختلف از جمله جریانات لیبرال و مذهبی راه آن مدت عناصر و

که به پدر معنوی خودشان بازرگان رجوع کنند که در  آنها باز هم بدون این. آزموده بودند

ما آخرین گروهی هستیم “: گفته بود ۰۶۹۶دفاعیات خودش در دادگاه رژیم شاه در سال 

اند و نه   دان نشان دادند نه تاریخ ”کنیم یت مبارزه میکه با تأکید بر قانون اساسی و مشروط

 !خوان تاریخ

 کالم پایانی

دولت )خوب اگر کردستان و گنبد از نظر این جماعت آغازگر رویارویی با جمهوری اسالمی 

مهر ماه  ۲۶باشند، سرکوب زنان و کشتار صیادان شیالت انزلی در ( ملی مذهبی بازرگان

 کنند؟   را چگونه توجیه می( دولت بازرگان)ی توسط جمهوری اسالم ۰۶۷۹

داری، راه  های سرمایه انجمن سهیمی و شرکا ضمن تشویق و ترغیب به مماشات با رژیم

ها  های سرکوب و کشتار را در چهارچوب قوانین وضع شده توسط این رژیم مبارزه با رژیم

کسانی که برای در هم دانند و ضمن رد هرگونه مقاومت و مبارزه انقالبی به تکفیر  می

. پردازند زنند، می داری دست به مبارزه مسلحانه می کوبیدن ماشین سرکوب و کشتار سرمایه

پیش از ... و محمود نادری، حجاریان و( پرویز ثابتی)زنند که ابروکمانیِ معروف  هایی می ل مثا

مقابله قهرآمیز با  آنها متوحش از گرایش نسل جوان به.اند این آنها را بارها به کار گرفته

داری، تالش دارند یاس و سرخوردگی را در جامعه تبلیغ نمایند تا مبادا افرادی  نظام سرمایه

داری جمهوری اسالمی  پیدا شوند که به پیروی از نسل گذشته به مقابله با رژیم سرمایه

اریخی خود را طی که مبارزه طبقاتی خارج از اراده این افراد مسیر ت غافل از این. اقدام نمایند

وقاحتِ باند سهیمی و شرکا به حدی است که با نادیده گرفتن سرکوب، زندان، . خواهد نمود

حتی قبل از قیام سیاهکل و آغاز مبارزه مسلحانه علیه رژیم )شکنجه و اعدام در زمان شاه 

. ندکن ی خشونت را نیروهای کمونیست و انقالبی قلمداد می آغاز کننده( داری شاه سرمایه

طلب نشان دادن رفقای جانفشانی همچون  سعی دارند با خشونت« عامدا و عامال»آنها 

چریک فدایی خلق حمید اشرف و سایر رفقای کمونیست و انقالبی فضای الزم را برای 

این نوع . داری به عنوان آلترناتیو مبارزه طبقاتی فراهم سازند عناصر دست چندم سرمایه

گرایش دست راستی افراطی است که مثال ارنستو چه گوارا را یک  گیری، نمایانگر یک موضع

این واقعیتِ غیر قابل انکار که ارنستو چه گوارا در میان مردم . کنند تروریست قلمداد می



 تالش برای گریز از مجازات مجرمین :انجمن سهیمی و شرکا         گان گی تاریخ در تاریخ زنده زنده

140 |  صفحه 

  

بخش را دارد، که در کنار سیمون  جهان و به ویژه مردم امریکای التین جایگاه مبارزی رهایی

پردازان راست افراطی بیشتر موجب خشونت و هتاکی  نظریهشود، برای  بولیوار از او یاد می

بنگاه سهیمی و شرکا نیز، . شود بیشتر نسبت به چنین چهره محبوب نزد فرودستان جهان می

ای را برای مقابله با  های دو آتشه  دفتر نمایندگی جناح دست راستی افراطی و ضدکمونیست

طلب به مبارزین آزادی و  و هار و خشونت اند شان در ایران گشوده جنبش مردمی و فرزندان

مطمئنا پاسخگوئی کامل به این اراجیف مستلزم یک نوشتار مجزا . تازند عدالت اجتماعی می

 .است

 :دو نکته

سهیمی و شرکا که تالش دارند در اپوزسیون ایران سهیم باشند؛ وقتی خود را در تنگنا  .یک

زده  زنند و حتی در مواقعی شرم غیرمرسوم میکاری مرسوم و  بینند، دست به هر دغل می

به کامنت زیر مطلب جناب محمد سهیمی در رابطه با نوشته فرخ . نامند خود را چپ هم می

 :فرماید نگهدار توجه نمائید که می

اول، بنده به هیچ عنوان مواضع ضّدکمونیستی بسیاری از . سپاسگزارم از ابراز نظر شما“

من خود از لحاظ مواضع . کنم هندس بازرگان را تائید نمیمعلمان معنوی خود، مثل م

بر سر تحریف تاریخ توسط آقای   دوم، موضوع مقاله قبلی. سیاسی چپ بوده و هستم

ایشان ادعا کردند . و هم مقاله کنونی ذکر کردم  این را در آغاز هم مقاله قبلی. نیکفر بود

های مخالف هیچ  سالمی بوده، و گروهها بر گردن جمهوری ا تقصیر  که از روز اول تمامی

- های ملی تر از همه از نظر من، ادعا کردند که گروه گناهی نداشتند، و به عالوه، و مهم

 ”...ام من به این تحریف پاسخ داده. در این جنایات دست داشتند  مذهبی

خوب با توضیحات قبلی نیازی به بحث و بررسی سخنان جناب سهیمی نیست، اما نکته 

تر اینکه آقای سهیمی تالش دارد چهره شخصی مثل نیکفر یا نگهدار را افشا نماید که  لبجا

بر کسی پوشیده نیست؛ نیکفر   داری شان با سرمایه کرد ضدانقالبی و همراهی این هردو عمل

با رادیو زمانه و بودجه تامینی آن، به همراه یار غار نگهدار بودن، و خود نگهدار که عملکرد 

با این حال نقل قول رئیس . الشمس است شان در دفاع از بورژوازی اظهرمن همشعشعان

 :  ها خارج از لطف نباشد انجمن سهیمی در افشای نیکفر شاید برای بعضی

بنیاد توانا «  هیات علمی»به نظر نگارنده چیزی که باید زیر سوال باشد عضویت در “
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شود، و  عطری و همسر ایشان اداره میآقای اکبر   است، بنیادی که توسط نئوکان ایرانی

  بودجه آن توسط وزارت خارجه آمریکا، وزارت خارجه هلند، سازمان دست راستی

آقای نیکفر عضو هیأت . شود برای دموکراسی، و جاهای دیگر تأمین می  موقوفه ملی

ی آقای نیکفر از اتحاد جماهیر شورو. اند علمی این بنیاد بوده و در آن تدریس هم کرده

ظاهراً از نظر ایشان همیشه باید به . اند ه سوسیالیستی تا آمریکا راه درازی طی کرد

چرا آقای . این اصل ثابت است، اما کشور آن تغییر کرده است. ابرقدرتی وصل بود

 ”نمی خواند؟« آور تهوع»نگهدار این را 

ا همه کس به جز در خاتمه با اشاره به عملکرد شاه سلطان حسین که خواهان مسالمت ب. دو

محمد سهیمیٍ، )کنم انجمن سهیمی و شرکا  مردمِ تحت ستم ایران بود، یادآوری می

های  ضمن تایید تمامی رنگ...( اکبرگنجی، محمد رضا نیکفر، فرخ نگهدار، محمد برقعی و

های خلف  اند نواده کمان، با برائت از رنگ سرخ و وحشت از کمونیسم دقیقا نشان داده رنگین

لطان حسین صفوی هستند و حاضر هستند تاج شاهی را سر هر الدنگی نهند، اما به شاه س

گرانِ  به همین دلیل است که ما با مشاطه. خواست مردم زحمتکش ایران وقعی ننهند

کنیم، بلکه با گسترش آگاهی و ارتقای  داری و خشونت سیستماتیک، مغازله نمی سرمایه

 .کنیم می مبارزه طبقاتی، آنان را افشا و طرد

 

 زنده باد کمونیسم، زنده باد آزادی

داری جمهوری اسالمی سرنگون باد کلیت رژیم سرمایه
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*هاورؤیاهاروایت
 

 بخشاول

 علیبهرنگ

 ۲۹۳۱آذر۲1

 

نیکفر، به یاد آن تابستان، ی سخنرانی محمدرضا  مندانه درباره این نوشته ستایشی پرسش

هایی را پیش  هایی را بسط دهد و پرسش است؛ بنا دارد امکان ۲۱۱۹ارائه شده در تابستان 

 .بکشد

ی تاریخی  اش بر تقابل بین حافظه و تاریخ که به فقدان حافظه جناب آقای نیکفر در تحلیل

ه روشنی نشانش های اخیر پیرامون آن ب فقدانی که بحث. گذارد شود دست می منجر می

شدگان را باید اینک و در پرتویی جدید  ی حقیقت کشته پرسش اخیر نیکفر درباره. دهند می

 .واکاوید

 ها تاریخ داده ها و تاریخ روایت

                                                 
*

 .منتشر شده است پراکسیستر در وبسایت  این متن پیش 
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هنگام است با  هم ۰۸۰۵که اکتبر  این. طرف هستند ای بی رحمانه های تاریخی به طرز بی داده

نفسه واجد هیچ داوری ارزشی  تاریخی است و فی ای«داده»پیدایی اتحاد جماهیر شوروی یک 

. های تاریخی گرد آورد توان تقویمی از داده می. ای پیرامون ماهیت این رخداد نیست

نفسه واجد هیچ  های تاریخی، این وجدان بدون آگاهی عصر تکثیر مکانیکی داده ها، فی داده

بیرون از خودشان هیچ آنها به . بندی معناداری پیرامون ماهیت خویش نیستند مفصل

نگاری مرسوم در ایران اما چیزی جز انباشت داده ها در قامت اسناد،  تاریخ. ارجاعی ندارند

ی یک نسل نیست و هیچ نشانی از  ها و تجارب گسیخته ی جرائد، فیلم اعترافات، بریده

مورد توجه نگاری ایرانی  ی تاریخ اما چیزی که باید بیش از هر چیزی درباره. تاریخیت ندارد

گرایی پوزیتویستی  علم. قرار داد، اهمیت و ضرورت معنادهی فعاالنه به این داده ها است

تو گویی ذهن انسان ماشینی است که تنها نیاز . ها است  آوری داده تالش و شهوتش در جمع

ی بیرونی هیچگاه یک  ذهن در مواجهه با ابژه. ی مشخصی دارد تا بتواند تحلیل کند به داده

از زمان کانت و شالیرماخر به این سو، اولی با نشان دادن . ی صرف نیست ذیرندهپ

ی  نابسندگی حسیات استعالیی و دومی با دست گذاشتن بر بعد سوبژکتیو زبان یا همان جنبه

تواند به داده ها  شناختی آن، ذهن انسانی واجد خودانگیختگی ای شده است که نمی روان

توانیم در مواجهه با  ما نمی. دهد و باید بدهد را به جهان می ذهن رنگ خویش. بسنده کند

نگاران ما با  آیا تاریخ. رگ و ریشه اتکا کنیم  های زمخت و بی هیچ پدیداری به اعجاز داده

 ی تحلیل ما را زائل کنند؟ نظیر قصد آن ندارند تا با بمباران داده ها قوه کنجکاوی ای بی

خواهند گردآوران منصف  آنان با کنجکاوی خویش می. هستند نگاران ما غالبا کنجکاو تاریخ

ی منفعل به جهانی است که هر کجایی بخواهد  کنجکاو یک واسپرده. های تاریخی باشند داده

هستی و زمان  ۶۰ی   برای همین است که هایدگر در فقره. کنجکاو پذیرنده است. بردش می

هستن -جا-ز سه یافت حال دازاین در آنبه بررسی یافت حال کنجکاوی که به مثابه یکی ا

های متوسط و میانه در حیات هر روزینه  از دید هایدگر انسان. اش است می پردازد هر روزه

آنها با کنجکاوی . برد جهان آنها را با خود می. دهند که با جهان بروند با کنجکاوی اجازه می

ی بنیادینی که  سه مشخصه .شوند ای در جهانی رها می از خود خویش به مثابه هستنده

شمرد برای بحث ما روشنگر  هایدگر، یا سه سطح اگزیستانسیال در تحلیل اونتولوژیکی، بر می

کنجکاوی هیچ تعمق جدی و بنیادینی درباره ی . یکی از آنها آشفتگی است. هستند

 به همین روی،. ندارد، بل اساسا دانستنی است برای صرف دانستن( هستنده ها)موجودات 

شود و این فکرِ وی را آشفته  فرد کنجکاو صرفا با کوالژی نامتجانس از معلومات رو به رو می
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توان در تحلیل فکر تاریخی ایران رصد کرد و به آشفتگی فکر  آیا همین را نمی. سازد می

ای درخشان از فریدون آدمیت نیز هست، رسید؟ آیا این به  تاریخی، که عنوان مقاله

ی ما منتهی نشده است؟ بگذارید در  خی ما و نان به نرخ روز فهمی اندیشهآشفتگی فکر تاری

سطحی کامال صوری بحث کنیم تا از مسیری متفاوت بتوانیم این آشفتگی فکری را ترسیم 

تواند  کند، می نگاری که تنها به داده ها بسنده می تاریخ. موضوع الف را در نظر بگیرید. کنیم

در فالن تاریخ دست به آدمکشی زد، ذهن ما را به سمتی بکشاند  با محمول معینی، مثال الف

تواند با محمول دیگری، الف در  نگاری دیگر می تاریخ. که احتماال موضوع الف را طرد کنیم

تاریخ معین دیگری جان کسانی را نجات داد، سوگیری معین دیگری را به ذهن ما بدهد و 

تاریخی ای که تنها بر اساس استبداد داده ها  فکر. موضوع الف را برای ما مطلوب نماید

ی تاریخ حکم صادر کند آیا اینجا به آشفتگی، آشفتگی ای که ناشی از  خواهد درباره می

توان همین مثال  رسد؟ آیا در اینجا نمی کنجکاوی سرسپارانه به داده های تاریخی است، نمی

درازنای زمان درگیری های صوری را با در نظر گرفتن پیچیدگی های شرایط انضمامی، 

نیروهای سیاسی و متغیرهای متعدد دیگری دارای وجوه جدیدتری ساخت؟ آیا با بمباران 

هایی که اتکایشان به داده  توان ذهن داده های متعدد تاریخی و به همین میزان متناقض نمی

ی ما نگار نمای تاریخ حالی و درماندگی انداخت؟ آیا این سرشت ها است را به پریشان

 نیست؟

غالب کسانی که تاریخ . های تاریخی و تحلیل آنها نیازمند قسمی روایت است ه فراروی از داد

برند و  گری رنج می یت دهند، از فقدان هنر روا معاصر ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار می

ی یک  ائهبندی کنند، اما از ار های تاریخی را سرهم آنها شاید بتوانند داده. دهند رنج می

برای همین است . اند بندی آنها همچنان ناتوان ها و چینش، توزیع، مفصل روایت از این داده

اند تا  اند، در تالش ی شصت نوشته شده ی دهه هایی که مشخصا درباره که غالب نوشته

وجدان معذب این ناتوانی راوی بودن، راوی بودنی که با سیمایش بیشتر از طریق ادبیات 

بیهوده نیست که عصر ما را عصر افول راویان . ، را با مستندات انباشت کنندآشنائیم

افولی که بنیامین و آگامبن از طریق لسکوف و دیگری از طریق بحران تجربه . اند دانسته

گویا درکی به . پاره و از هم گسیخته است فکر تاریخی ما پاره. سودای تحلیلش را دارند

آرشیوها . کند هامان سنگینی می تاریخی و فقدان آرشیو بر ذهنی  غایت غلط از فقدان حافظه

ای سوگیری  هیچ آرشیوی بدون روایت وجود ندارد و هر روایتی گونه. المعارف نیستند دائره

ی شصت توسط حکومت به بیرون  توان متصور شد که تمام داده ها و اسناد دهه می. است
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ما که به ». نویسان است نگاران و یا وقایع خهای مرسوم تاری این یکی از گالیه. درز کنند

این . «توانیم تصویر دقیقی از واقعیت داشته باشیم تمامی اسناد دسترسی نداریم و لذا نمی

ای از حقیقت دارند، چرا که هر رخدادی، حتی ریزترین آنها، در  گفته و نظائرش قطعا بهره

حقیقت است -مین میزان هم واجد نااما این گفته، به ه. ها موثر است/برساخته شدن روایت

 .چرا که هیچ ارج و قربی برای روایت قائل نیست

ای به دقتی شگرف ضبط  برداری های ماهواره توان شهری را متصور شد که به مدد عکس می

ی رهگذران و همه  ی شهر، خنده های حومه ی معابر، آبگیرها، پرچین خانه همه. شده است

همه، و با ارج و قربی که تالش  اما با این. اند ایمان تصویر کردهچیز را با صبری شیطانی بر

معموال هر انسانی . های داده ها دارد، ما هنوز واجد هیچ روایتی از این شهر نیستیم تکنسین

ی شهرش، شهری که در آن اقامت دارد، شروع به ساختن  اش با نقشه در اولین مواجهه

ی عاشقانه، تجمعات و  زندگی، مکان اولین بوسهیافتن محل کار و . کند روایت خود می

روی های طوالنی و هر  های پیاده هایی که در آنها شرکت جسته، پاتوق ها، مکان تظاهرات

نیکفر به خوبی بر . گزیند تا این تصویر برایش آشنا شود آنچه برایش آشنا است را برمی

ی تاریخی را  اما حافظه. گذارد ی تاریخی دست می اهمیت مکان در برساخته شدن حافظه

فرد مذکور باید . آید، انباشت، آغشت و روح دمید باید با مفهوم روایت، به شرحی که می

ها رحل اقامت /ما در شهر. واجد روایتی از شهر شود تا انبوه داده ها برایش معنادار شوند

ی  ها و مجموعهسازیم نه در نقشه  کنیم و روایت خویش را از آنجا می افکنیم، زندگی می می

روی های  تواند شهری چندفرهنگی باشد که نیم روزش برای پیاده لندن می. های خنثی داده

های دلگیرش افسردگی های حاد  تواند شهری باشد که باران دهد و نیز می مناسب جان می

های  نهایت روایت تواند محمل بی هر مکانی در شهر می. را در کسی به وجود بیاورند

تاریخ /متضاد و نامرتبط باشد که تاریخ آن مکان را در جایی چون ذهن خداوندمتعارض، 

 .سازد می

نگاری  نگار ایرانی باید مورد توجه قرار دهد اهمیت و ضرورت روایت در تاریخ آنچه تاریخ

توان خروارها خروار اسناد در دست داشت، ولی در نهایت ملتفت روایت و اهمیت  می. است

نگار روایتی از آن خودش، که بس هنرمندانه است نداشته باشد،  ه تاریخزمانی ک. آن نبود

در مورد . کند او روایت ایدئولوژیک حاکمیت را بازسازی می. باز هم واجد روایت است

تواند  نگار می تاریخ. ای مواجه هستیم ی شصت ما با چنین بلیه گران دهه نگاران و تحلیل تاریخ
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دم و دستگاه حاکمیت استفاده کند، ولی همین صرف استفاده از داده های ممنوع و مغضوب 

دستگاه ایدئولوژیک سیستم تنها بر کنترل ورود و خروج . از چنین داده هایی کافی نیست

حاکمیت . ورزد ها اهتمام می کند، بل بیش از هر چیزی بر کنترل روایت داده ها نظارت نمی

ی ما از شهر را نابود  کند، بل خاطره ابود نمیاو شهر را ن. خواهد ما واجد روایت باشیم نمی

ی شهر بیش از هر چیزی بتواند  شاید استعاره. ای که همان روایت است کند، خاطره می

 .وضعیت ذهن تاریخی ما را نشان دهد

شهر تهران واجد انبوه مراکز خرید )!( به مدد مدیریت موفق . تهران شهری است یگانه

های گرافیکی و سه  ی حمل و نقل شهری، نقشه خطوط ویژههای متعدد،  بزرگ، بزرگراه

ی اینها با محو روایت ما از تهران همراه بوده  اما همه. شده است... بُعدی از محالت شهر و 

دوستی زمانی به من گفته بود اگر بعد از شش ماه اقامت در خارج به ایران برگردم . است

درختان تهران . گفت راه نمی پر بی. شوم در شهر م میگ. ها را پیدا کنم توانم با ماشین راه نمی

تهران شهری است . اند های تهران شریک مرگ گشته های خیابان نام. شوند هم دارند گم می

به طرزی غریب و کامال مدرن شما با پیروی کردن از تابلوهای متعدد . سرشار از داده ها

شوند؟ چون آنها  و کسانی چون او گم میاما چرا این دوست . توانید مسیر خود را بیابید می

ها هستند که او را  کنند و روایت اند، دل خوش می شان، به روایتی که از شهر داشته به خاطره

رحمانه تمام  بی. تابد ها بر نمی کنند، چون این شهر و این تاریخ مکانی برای روایت گم می

همین .  دهد تر از تهران به ما می قنقشه ای جدید و دقی  بلعد و به جایش  ها را می روایت

ای ایدئولوژیک و با دست  داند به گونه او نمی. نگار ما هم حاکم است آشفتگی بر فکر تاریخ

او همچون . کند های تاریخی، دارد ایدئولوژی حاکم را بازتولید می گذاشتن بر اهمیت داده

. کند تهیه شده تاکید میی  ی نقشه مهندسان باوجدان شهرداری بر تبعیت از آخرین نسخه

اگر روزی جلوی مهندسان شهرداری را بگیرید و از آنها خواهش کنید که این درختان را 

آمیز شما  کشید، آنها حتما با تعجبی بالهت قطع نکنید، با قطع آنها خاطرات کودکی ما را می

های تاریخی،  ادهنگاران، یا همان مهندسان مکانیک و عمران د اگر به این تاریخ. نگرند را می

توان بدون  اند و اینک نمی بگوئید سینما، ادبیات و فلسفه سیمای تاریخ را دگرسان کرده

آیند به سراغ تاریخ  هایی که با رفتن به سینماها، خواندن ادبیات و فلسفه حاصل می/روایت

ا اعداد ه کنید، ساعت شان فرو می هایی که سکه در دهان این ماشین. خندند رفت، احتماال می

توانند روایتی را غیر از روایت  کنند، نمی را برایتان ضرب، تقسیم، تفریق و باز هم جمع می

 .ایدئولوژیک به ما عرضه کنند
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                                                      ها فراموشی برگ

ن روایت باید برای داشت. بسیار ندیدن است/ بسیار دیدن و ندیدن/ روایت کردن هنر دیدن

همینجا است که . پیشاپیش مشخص کرد چه چیزهایی را  باید گفت و چه چیزهایی را نباید

وی با شهوتی . تواند چیزی را نگفته بگذارد او نمی. شود نگار منصف دچار بحران می تاریخ

ا با در حالی که هر روایتی تنه. المعارف کند و بیان کند چیز را دائره خواهد همه مانند می بی

همان فرد در . ی منطق درونی روایت هستند شوند که برسازنده دیدن رخدادهایی ممکن می

بیند و جاهایی را  خیلی می/ مثال مذکور با نگریستن به نقشه است که جاهایی را می بیند

نگاری منصف این به معنای عدم صداقت علمی  از دیدگاه تاریخ. بیند خیلی نمی/ نمی بیند

ی  تواند چیزی را ببیند که ورای همه که اندیشمند با این ندیدنش می در حالی. است

گونه در  تواند حقیقت تاریخ را با زیستنی اقامت او می. رسد های سطحی به نظر می دیدن

ها زل زده  او مانند کسی است که به آسمان. تاریخ روایت کند، به چنگ بیاورد و بیان کند

زند، اما این اندیشمند به تاریکی خاصی زل  ن زل مینگار منصف به ستارگا تاریخ. است

داند که تمام این ستارگانی که  او به خوبی می. ی تاریک معینی در فضا به نقطه. زند می

. اند ها سال است که مرده زند، ملیون ها زل می ها شاعرانه بدان نگاری بر شمارد و شب تاریخ

ی خاصی که او بدان زل زده است،  اما نقطه. رسد به ما می/ نورشان اکنون دارد به زمین

ای پسِ آن هنوز زنده است و نورش را به زمین ما می فرستد، شاید  ای است که ستاره نقطه

 . ها سال دیگر ملیون

چیزی که باعث شد چاپلین دیکتاتور بزرگ را بسازد و یا فریتس النگ متروپولیس را، همین 

هایی گرفته شود تا بتوان تحلیل  ن منتظر بودند تا جاننگارا در آن دوره احتماال تاریخ. بود

داستند که  اما چاپلین و النگ می. هایشان را بنگارند کرد، تا نازیسم به پایان برسد و کتاب

داستند چه چیزی را باید ببینند و چه چیزی را  آنها می. چگونه باید آلمان را روایت کنند

داند چه  شهر می/اوی با اقامت گزیدن در جهانر. هنر روایت همین است. نبایند ببینند

توان داشت؟ راوی  ی شصت می چه روایتی از دهه. چیزی را باید بگوید و چه چیزی را نباید

 چه کسی است؟

ها را وی فقر تجربه  فرمول انقالب. کند نیکفر تبارشناسی دقیقی از انقالب و تاریخ ترسیم می

برای آن . حق هم داشتند. تظارات زیادی داشتندانقالبیون ان. داند و قدرت انتظار می

ی شصت هم انقالبیون طرفدار رژیم انتظار داشتند و هم  دهه. انتظارات جنگیده بودند
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های  اولی، به رسیدن به قدس انتظار داشت و دومی به سرنگونی و رهایی خلق. مخالفان آن

ی انتظار دانست و در  دههتوان  ی شصت را می اما مگر گناه آنان چه بود؟ دهه. تحت ستم

ای که هم  دهه. ی ایدئولوژیکی است که تاکنون ادامه دارد ی هفتاد همان دهه عوض دهه

نیکفر . گذشته نیز. آینده محو شد. مخالفان دیگر انتظاری نداشتند و ندارند و هم خود رژیم

مید به تغییر نیز ی هفتاد و با آغاز روزمرگی برای همگان، ا کند که در دهه به خوبی اشاره می

نو »ای هر روز و به اقتضای روز  اش را کرد تا گذشته سیستم تمام تالش. از کف رفت

ذهن همگان را از . در همین هم ناموفق بود. و در حال اختراع به همگان بچپاند« شونده

تاریخ را . های خاطرات را در شهر مدام تغییر داد مکان. ای که رخ داده بود پاک کرد گذشته

سازی های مکرر خاوران  ویران. داد را ویران ساخت هر آنچه بوی گذشته می. تحریف کردند

ی ما، از ایران باستان تا شصت و هفت،  سازی های مکرر گذشته را باید نمادی از ویران

چون در یک حال . ای نداریم نیکفر بر این باور است که برای همین ما آینده. دانست

ی ناجوری  نژاد تا این حد وصله به همین جهت، احمدی. تیمسرمدی در حال زیستن هس

ی انتظار  وی بازی توزیع انتظار را از دم و دستگاه توزیع کننده. برای حکومت بوده است

امید و انتظار به آمدن مهدی موعود به معنی ضمنی نارضایتی از . ربود و این خطرناک بود

شاید به ظاهر این میل . شود دم منتهی مینظام و سیستم فعلی و ایجاد میل تغییر در مر

چرا که روحانیت به صورتی تاریخی هیچگاه . تضادی با منافع حکومت نداشته باشد، اما دارد

جهت نیست که انجمن حجتیه چندان  بی. کرده است باوری را تا سرحداتش تبلیغ نمی منجی

گذاشت که ایدئولوژی نژاد دست بر چیزی  احمدی. اقبالی در بین روحانیون نداشته است

ای، تجسم نوستالژی  این رویای نخستین خامنه. ها برای محو آن پرداخته بود حاکمیت هزینه

آن چیزی که . رویایی که با پایان جنگ ناممکن شد. ی شصت بود رویای حکومت در دهه

ی  ی شصت دهه ی ما اهمیت اساسی دارد، این نیست که دهه برای موضوع مورد مطالعه

مجاهدانه جنگیدند، »آنها . ی انتظار برای مخالفان نیز بود بل دهه. برای حکومت بود انتظار

ای امید داشتند و انتظار پایان حکومت خمینی  ، چرا که به تغییر ریشه«کشتند و کشته شدند

آنها واجد گذشته و . نداشتند« زمان حال»آنها بر خالف ما .  برایشان دست نایافتنی نبود

ای تعلق داشتند که در مبارزات  های سیاسی گذشته هم داشتند، چون به جریان .آینده بودند

آنان واجد . آنها با روایت خود دست به انقالب زده بودند. پیش از انقالب ریشه داشتند

مجاهد بودند، . کرد القا کند بودند ها تالش می هویتی بر خالف هویتی که حاکمیت بدان

ای نیز  برای همین هم بود که برای خودشان آینده... . و مارکسیست بودند، فدائی بودند
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 .ی استبداد دینی ای رها از سیطره آینده. متصور بودند

تواند  ای تنها می هیچ هویت سیاسی نسل ما بی. ی اینها را از دست داده است اما نسل ما همه

ولو در ای بازی کند که حکومت پیشاپیش جوازش را صادر کرده،  در زمینی و زمینه

ی شصت برای فعاالن و مبارزان سیاسی  چرا در دهه. روئی هایی با کمی اکراه و ترش دوره

های سیاسی در  ی رای دادن و یا رای ندادن اساسا بالموضوع بود و چرا غالب پلمیک مسئله

آیند؟  ی استثنایی ای بنام انتخابات به وجود می ی هفتاد، هشتاد و اینک نود، حول لحظه دهه

ای نداریم و به همین روی آینده و انتظاری هم نداریم و تنها چیزی که  ما گذشته چون

هایی هستیم که هیچ  برایمان مانده است یک حال سرمدی است که در آن مجبور به انتخاب

همین لحظه و تنها همین چند روز است که وجود دارند و دیگر . نشانی از انتخاب ندارند

جهت نیست  بی. شوند های منفعل سیاسی خلق می است که سوژهانتخابات « آن»همین . هیچ

گوید کسانی هم که اعتقادی به نظام ندارند بیایند و رای  ای پیش از انتخابات می که خامنه

ی مهم این سخن این است که مخالفان هم وجودشان به  نکته. بدهند، به خاطر کشور

شان  اما تنها به شرطی که در مخالفت هایی بحرانی، شود، گیرم در دوره رسمیت شناخته می

تواند موجودیت سیاسی  شود، مخالف هم می زمانی که صحبت از انفعال می. منفعل باشند

های  بعد از قتل. ای بیان کرده بود ها قبل واقعیت این ماجرا را خامنه سال. داشته باشد

کند که  و اذعان میکند  ای در سخنانی در نماز جمعه وی به قتل فروهر اشاره می زنجیره

بود و لذا دلیلی برای « خطر بی»کرد و مخالف  فروهر مخالف بود اما اقدامی علیه نظام نمی

مخالف سیاسی منفعل هم کشته . اما فروهر هم کشته شد. کشتن وی هم وجود نداشته

برای همین . دهد انفعال سیاسی ما هم واجد هیچ تضمینی نیست همین نشان می. شود می

ی ناب انتخابات سیاسی شد و متوهمانه گمان کرد پیروز شدنی در کار  در لحظه توان می

ی ما، حقیر ما و کوچک ما که برای  مانیم و انتظارهای بسیار بسیار معتدل شده ما می. است

شان دست  برای همین آنها فدائی بودند و از جان. معنا بودند مان بی  مبارزان نسل قبلی

 .ای شوند، خانه از آن ما نخواهد شد ها که اجاره انآرم. شستند و ما نه می

ی  های سیاسی مخالف حکومت در دهه ها، اندیشه ها و منش گروه هر نقدی بر ماهیت، کنش

شصت وارد باشد، باز هم ارج و قربی که برای آنان باید قائل شویم در همین نکته متبلور 

المثلی  ضرب. اندیشیدند شد می میآنها به فراسوی شادی ای که شادی نمایانده . شود می

تفرعن از . التینی وجود دارد که هر شادی ای که قرار باشد بدان برسیم نوعی تفرعن است
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چه جهت؟ از این روی، که باید پیشایش بپرسیم چرا این شادی شادی حقیقی ماست و چرا 

این همان . تواند رهزن شادی ای باشد که الیقش هستیم کند؟ این شادی می ما را شاد می

امروزه باب شده است که ما را . کند ی شصت را همچنان درخشان می چیزی است که دهه

هایش،  ی میراث ی شصت را با همه دهه. خوانند ی شصت می های دهه به فراموشی خشونت

اش  نامند، حماقت طلبی و غیردموکراتیک بودن می از خمینی تا مخالفانش، با خشونت

ای  ای؟ آینده اما چه آینده. اش کنیم و به آینده بنگریم خواهند فراموش نامند و از ما می می

شود از نسلی که به حقارت زیستنی فردی و  مگر می. ی حال نیست که جز همین لحظه

ی حال و تحت فرمول بد و بدتر خو کرده است، انتظار داشت به آینده  جمعی در لحظه

ی شصت مهمترین  دهه. ای هم نداریم آینده بنگرد؟ ما تا وقتی که گذشته نداشته باشیم،

این روایت . ما نیاز به روایتی جدید از این دهه داریم. ی معاصر ماست میراث گذشته

ی  این روایت همان چیزی است که دهه. ی تاریخی متجسم شود تواند حتی در حافظه نمی

ای  ینکه آیندهکند، برای همین برای ا ی فجایعش همچنان ستودنی هم می شصت را با همه

داشته باشیم باید از مبارزان آن نسل بیاموزیم که ما نیازی به زبانی جدید، روایتی جدید و 

هایی زل بزند که  ، به ستاره«آرائی خطرناک نشود تسلیم این صحنه»ای جدید داریم که  آینده

که جز  خواهند به ما بقبوالنند جز تاریکی چیزی نیستند، از ستارگانی روی برگرداند می

بسیار دیدن و / برای همین روایت کردن مستلزم دیدن. تاریکی چیزی فراسوی آنها نیست

توان اسیر  می. توان خیلی چیزها را نیاموخت ی شصت می از دهه. بسیار ندیدن است/ ندیدن

آیند  شان چیزی جز سردرگمی بیرون نمی های همگنی که از در کنار همنشینی ه فریب داد

های مختلف را رصد کرد و دید هر کدام چه روایتی و چرا و با چه  روایتتوان  می. نشد

طلبی در  های ایدئولوژیکی که تحت نام خشونت ی روایت همه. مقاصدی از آن دوران دارند

هراسند جز همین قدرت  ی شصت را به وادی فراموشی بسپارند، از چه می تالش هستند دهه

کنند به ما  پرتوانی ما؟ آیا چون گنجی تالش نمی طلبی و ویرانگر باور به آینده، عظمت

. بقبوالنند که امکان تغییر شرایط وجود ندارد؟ اما امکان تغییر بنیادین شرایط وجود دارد

عدم باور به چنین نیروی ژرفی که . توانیم با باور به چنین امکانی شروع کنیم حداقل می

خشد، نه تنها به فرومایگی سیاسی منتهی ی ما را شفا ب هنگام آینده و گذشته تواند هم می

مان چنان  مان، روابط شخصی، خانوادگی و حتی در مردن شود بل ما را در زندگی روزمره می

به راستی چرا نسل ما . اش نصیب ما گردد کنند که تنها از گام برداشتن، لرزانی ترسو می

ن مدرسه، دانشگاه، کار و فاقد روایت است؟ ما چه چیزی برای روایت داریم جز تکرار همسا



 بخش اول -ها و رؤیاها روایت           گان گی تاریخ در تاریخ زنده زنده

151 |  صفحه 

  

ها  های شگرفی که پیشینیان ما داشتند، که ادبیات فارسی از آنها بهره ازدواج؟ آن زندگی

ی  ی شصت با همه شود؟ شاید دهه برده است، برای ما در همین لرزانی گام خالصه نمی

و هایش همچنان برای ما حاوی روایتی نابهنگام  هایش، اشتباهات و حتی خیانت خشونت

هایی که در زمان حال امکان جا زده  امکان آینده داشتن و فراروی از امکان: معاصر باشد

دهد که به ما یاد داده شده است که جز همین  این روایت به ما این اخطار را می. شوند می

از این منظر شصت و . مان به چیزی دلخوش نباشیم ی اطراف های محتمل حقیرانه امکان

 .خورد هفت باید رقم می

از قضا کشتار شصت و هفت واجد تفاوت بنیادینی با تمام . نوعی تقدیرباوری بدون تقدیر

شاید تنها . ی شصت بوده است که باید مورد توجه قرار بگیرد کشتارهای رژیم در دهه

های  کشتاری که بعد از انقالب نتوان به هیچ حیلتی با لعاب واکنش خمینی به خشونت

از قضا، کسانی که در آن تابستان . کشتار شصت و هفت باشد مخالفان آغشتش همین

های  های خویش را با زندان خونین کشته شده بودند، پیشاپیش واکنش به اصطالح خشونت

آنها با . ی مقرر هم بود گرفته بودند مدت که برای تعداد زیادی از آنها بیش از دوره طوالنی

توانند  های این روزها نمی که پلمیکجهت نیست  بی. شده بودند« حساب بی»حکومت 

. های پیش از آن اشاره کنند ی شصت و هفت سخن بگوید و لذا مجبورند به سال درباره

ها نیز وجدان معذبی دارند که ناخودآگاه به جای بحث از شصت و  نویسندگان آن یادداشت

شدگان شصت  های اساطیری خون کشت تو گویی به گونه. کشد آنها را هفت به جایی دیگر می

رانند شصت  ی تنها چیزی که سخن نمی کند که درباره هایشان را چنان سنگین می و هفت قلم

چرا که باید تکلیف . شصت و هفت کنش ناب و خشونت ناب حکومت بود. و هفت است

باید تکلیف چندین هزار امید به آینده، چندین . نه. شد چندین هزار نیروی سیاسی روشن می

به همین روی، از آنها . شد تغییر، چندین هزار نیروی محرک اجتماع روشن می هزار انتظار

چه . سر موضعی یا نه؟ چرا که قرار است دیگر مالک حال فعلی افراد باشد: شد سوال می

ی  سازی آینده ی ویران ی هفتاد به این سوی حکومت و پروژه ای برای روزمرگی دهه فاجعه

هر چه را اشتباه فهمیدند قاتالن، در درک این . شدند ه نمیخورد، اینان کشت مملکت رقم می

اگر فرمول انقالب فقر تجربه و قدرت انتظار است، فرمول . نکته کامال بر صواب بودند

 .ی هفتاد به این سو اما فقر تجربه و فقر انتظار است دهه
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 بخشدوم

 

 علیبهرنگ

 ۲۹۳۱آذر

 

 دیدی از فراموشی پیش

شعری . ترین شعرهای معاصر است رضا براهنی بدون شک یکی از درخشان« اسماعیلِ»شعر 

یکی از مهمترین، . هنگام و معاصر است دهنده نابه شعری که به طرزی تکان. نفس بلند و یک

چرا فراموشی؟ چه . شود فراموشی است میای که در این شعر ترسیم  بسا مهمترین، ایده

ای که گذشته و آینده دوشادوش هم وجود داشتند، فراموش  ی شصت، دهه چیزی در دهه

 پردازد؟  شده بود؟ این شعر چرا به فراموشی می

 ای است که در روز اول انقالب خوردم یادت صبحانه

 ات، ی مرگ خاطره

                                                 
*

 .ستمنتشر شده ا پراکسیستر در وبسایت  این متن پیش 
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 انقالب را دادمآب غسلی است که شهیدی سوراخ سوراخ شده در 

 بلند نشو از رختخوابت

 دسته فراموش کردی، یک و هم دسته ها را هم یک ای که واژه

 تو را به خدا، بلند نشو از رختخوابت

 کند مثل آسمانی که پرندگانش را فوج به فوج فراموش می-

 -کند اش را فراموش می مثل شبی که ستارگان

 بلند نشو از رختخوابت

 

 :و یا

 ای اسماعیل

 ای بلند در دست، های شهر، با شیشه ای ایستاده در صف آزمایشگاه

 و جنگلی از تصاویر رنگین بر سر

 ای خوابگرد شرق و غرب

 ای خیانت شده

 ها شوک برقی حافظه شده پس از نوبت ای بی

 ای ناشتای عشق

 های بنفش جنون و بوسه ای آشنای من در باغ

... 

داند چگونه آینده را به  عکاس خوب عکاسی است که میکند،  گونه که آگامبن اشاره می آن

وی به عکسی . گیرد عکاس خوب از حضور آینده در اینک عکس می. زمان حال احضار کند

کند  که یک روز پیش از فروپاشی دیوار برلین از رایتشاگ آلمان گرفته شده است اشاره می

مدها در کار است، کاری ای در دیدن پیا نوعی نبوغ نیچه. هایی از این دست و عکس

. اند ی حال انباشت شده پیامبرانه در دیدن رد پاهای آینده در هر آن چیزی که از لحظه

ی ما که با  برای همه. براهنی از این منظر، برای نسلی که خواهد آمد شعری را سرود
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هایی که  مایی که به برگ. های برقی کلمات را تک تک و فوج فوج فراموش کردیم ک شو

مائی که هیچ وقت پائیز را . ها را قبال کجا دیده بودیم دانیم برگ نگریم، اما نمی ریزند می یم

رویم، اما هیچ چیزی از  ایم می هایی که در آنها اقامت گزیده به خیابان. آوریم خاطر نمی به

شی در که روایتی نداشته باشد، فرامو آن  هر. آید یادِمان نمی  ایم به تاریخی که در آن داشته

های پیش رو  ای ممتاز، شعر بلند اسماعیل مانیفست فراموشی دهه به گونه. انتظارش است

ی  بیهوده نیست که شصت و هفت، کشتاری چنین سبوعانه، در شعر و داستان دهه. است

ی ممتاز انسانی  راستش روایت داشتن، قوه. هفتاد به این سو چندان تبلوری نداشته است

ی بشری، اندیشه و  ترین قوه برای همین ادبیات مظهر عالی. بودن است و نه دیگر ناطق

ای که به تعبیر رورتی باید چونان رمان  ارز با همان نطق کالسیک است، و نیز فلسفه هم

در معنای سخن گفتن، -اگر راست باشد که فرق ما با حیوانات نه در زبان داشتن . خواندش

ومِ زیستی ثابت شده امتیازی مختص انسان های مختلف عل که امروزه به مدد پیشرفت

گونه که هایدگر نیز نشان داده لوگوس در یونان  همان)نیست، بل در روایت داشتن است 

بندی معنا  دیسکورس بود که واجد مفصل/ی تعقل نبود، بل نوعی گفتار باستان به معنای قوه

توانیم  هایی که می ت، پس ما به راستی با دست کشیدن از روای(در سطح هستی فهمی است

مان را  ی شصت، به دست خویش انسانیت از شصت و هفت داشته باشیم، و اساسا دهه

نماید  ایدئولوژی چنان بر ما مستولی شده است که تنها چیزی که ناممکن می. ایم فروگذاشته

یادآوریِ گذشته از خالل روایتی که رو به سوی   همین آینده داشتن است، همین توانِ به

شدگان را به  توانیم حقیقت کشته اما آیا این بدین معنا است که ما با روایت می. ینده داردآ

برسیم؟ و یا ( روایت ما)و زبان ( امر تجربه شده)چنگ بیاوریم و به نوعی این همانی حقیقت 

ی  بر عکس، ما با روایت باید ناممکنی را پیش فرض بگیریم و بدانیم هر حکمی درباره

فرض خود نداشته باشد، چیزی جز دوزخ زبان  اگر این ناممکنی را پیش شدگان کشته

 نیست؟

 روایت مرگ

ای و  مشهور است که پس از آشویتس، آدرنو به ناممکنی و آشغال بودن هر چیز زیباشناختی

نیز مشهور است که آدورنو پس از سروده شدن شعر مرگ پُل سِالن . رسد مشخصا شعر می

ی کسانش را در هلوکاست از  اشعار پل سالن، کسی که همه. یردگ اش را پس می این حکم

مانند که  به آواهای نامفهوم کسی می»دست داد و خودش نجات یافته بود، به تعبیری 
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آن آواها واجد هیچ معنایی که محصال قابل فهم باشند . «سَکَرات مرگ را از سر می گذراند

ی انسانی که عزیزش را از دست  هتر از ضجهتواند بیشتر و ب اما هیچ معنایی نمی. نیستند

روایت مرگ یک . میرد، هولناکی فاجعه را ترسیم کند داده و یا اصال کسی که دارد می

تواند به  جایی است که اگر نمی  این همان. ها نیست  پردازی ژارگون انباشته شده از حماسه

گان  ایتی صنفی از درگذشتهتواند مجبورمان نکند که رو مان سازد، می روایتی ملی رهنمون

روایت سالن از مرگ . مجبور نیستیم بین این دو روایت یکی را انتخاب کنیم. داشته باشیم

گری را به صورت  ای که ناممکنی بیان ی ممکن از سخن گفتن از مرگ است، گونه تنها گونه

اش  تگی و ناتوانیماند و این واماندگی، زبان بس شاعری که در برابر فاجعه وا می. کوبد ما می

. تواند وجود داشته باشد ای است که می رساند، تنها راوی از بیان کردن را با جان کندن می

اگر پدربزرگان و مادربزرگان ما راویان خوبی . صورتی سنتی، راویان با تجربه در پیوندند به

توانند و یا  که میاند  هستند و یا بودند به این دلیل است که آنها تجاربی را از آن خود کرده

گری ادبیات کالسیک را در نظر بگیرید با آن  روایت. شان کنند توانستند روایت می

راستی مگر  اما به... . ها و ها، شاهزاده آندره های شگرف، با آن آناها، کنت ورنسکی داستان

میرد چیزی را تجربه کرده که به چنگ روایت در بیاید؟ مرگ اساسا امری  کسی که می

که تجربه کردن منوط به بقای  ین توانیم تجربه کنیم، چه ا می است و ما مرگ را نمیعد

و اساسا برای نسل ما فقیران تجربه نیز . تجربه کننده است و نه از بین رفتن آن

توان و نباید فکر کرد که  های پرشور ناممکن نیست؟ برای همین نمی گری روایت

توانند چیزی از حقیقتِ  رایی های قهرمانانه میس پردازی های حماسی و افسانه داستان

برای همین است که روایت حقیقی در برابر مرگ باید به . شدگان را روایت کنند کشته

. ناتوانی خویش اقرار کند، آن هم نه از طریق سکوت، بل از طریق بیانگرِی همین ناتوانی

اگر ما . زاید است که شرم را می این ناتوانی. بیانگری شیزوفرنیک فاجعه نباید رهایمان سازد

 .شویم ای دچار شرمندگی می صورتی ریشه ناتوان در انجام چنین کاری باشیم، که هستیم، به

 تابویی به نام شرم

مان را وقتی  شود موهای تن اما چه رساند ما را اذعان به عریانی زبان و ناتوانی بیان؟ چه می

ماند  ی خوردن آب گلو؟ آن چه برای ما باقی میمان نچرخد جز برا مان دیگر در دهان زبان

چه کسانی صالحیت بازگوکردن فاجعه را دارند؟ تنها کسانی صالحیت . شرم است

جای  نامان و نامدارانِ بی تنها بی. اند بازگوکردن فاجعه را دارند که در آن فاجعه کشته شده
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تِ آن جسدهایی که چنان با توانند حقیقت خاوران را بیان کنند؛ حقیق خاوران هستند که می

ها بیایند و  ماند تا خانواده شان از خاک بیرون می ن هایی از بد شدند که بخش عجله خاک می

بار که  ها را کنار بزنند تا ببینند آیا این جسد عزیزشان است؟ نه یک هایشان خاک با دست

ه هر چهار فرزندش اعدام تواند ک حتی طلعت ساویز نیز نمی. تواند هیچ کدام از ما نمی. بارها

تواند حقیقت مرگ خودش را بیان  او تنها می. رفت شنبه به مزارشان می شدند و او هر پنج

های سال هشتاد و شش و در هنگام بازگشت از سر مزار  شنبه که در یکی از این پنج ین ا. کند

های اتوبوس  کند و به طرز فجیعی زیر چرخ فرزندانش بود که دستش به در اتوبوس گیر می

ی  شاید این کاری باشد که ارواح سرگردان ما قرار است تا ابد در جایی میانه. شود کشته می

نه از این جهان که از . هر مرگی از این منظر مخفی شدن است. بهشت و دوزخ انجام دهند

. دهد ناپذیری را نشان می مرگی که چنان انبوه تولید شود نیز سرحدات بیان. ساحت بیان

این شرم همان شرمی است که . شود یی که زبان از فرط شرمندگی تکه و پاره میجا

شرمی که باعث شد . ها حاملش بودند مدت ی نازیسم تا  روشنفکران آلمان پس از دوره

شرمی که بازماندگان را از زنده ماندن خویش . آرنت هیچ گاه به کشورش بازنگردد

زهای اخیر نشان داد که ما در سطحی ملی هنوز معنای رو های بی اما جدال. شرمسار ساخت

تامل و بی درنگی  مان به سنت شفاهی منبریان بی هنوز زبان. توانیم شرمنده شویم نمی

ای چون شصت و  کس حکم صادر کند و وقتی به فاجعه چیز و همه ی همه تواند درباره می

مان زمانی که  امراستی کد  به. رود حداقل دمی سکوت کند رسد نیز یادش می هفت می

ی این فاجعه سخن بگوییم پیش از آن بنا بر همین سنت مرسوم و نخ نما  خواستیم درباره

ای سکوت کردیم؟ فاجعه همین منبر زبان است که نشان داده معنای  حداقل دقیقه

. معنا است  اونتولوژیک شرم که چیزی جز عریانیِ ذاتی نیست برای ایرانیان هنوز بی

 -متاسفانه-م عادی به کشتار اخیر اردوگاه اشرف و ابراز خوشحالی تعدادِ های مرد واکنش

ها  دهد که ما برای هضم خاوران تفاوتی جمع بیشتری نشان می قابل توجهی از آنان و یا بی

شدگان  اینکه ما هیچ حس مسئولیتی در برابر کشته. ایم خوب پرورانده و حتی چله شده

حتی شروع به کوباندن ماهیت به زعم خویش ارتجاعی کنیم و به را شصت و هفت حس نمی

آیندگان، چراغ سبز  گذشتگان و ما بی دهد ما بی کنیم، آیا خود نشان نمی ی آنان می اندیشه

مان کاسته نمی شوند، هستیم؟  کشتارهایی، که چه رخ بدهند و چه نه از بار مسئولیت

که بسیاری را در قرن -پرسشراستی چند نفر از ما در مواجهه با شصت و هفت این  به

را از خود می پرسیم که مسئولیت اخالقی من در مواجهه  -بیستم درگیر خویش کرده بود
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تواند ادامه پیدا کند؟ آیا این پرسش لحظاتی  ای که من مسئولش نیستم تا کجا می با فاجعه

ا باعث ای ر های شبانه ی ما به خود اختصاص داده است؟ کابوس را هم در زندگی روزمره

درنگ موضعی  های همگان که بی شده است و یا سکوتی را در موضع گیری؟ آیا واکنش

 گیرند خود نشان از فقدان شرم ندارد؟ ی شصت و هفت می پرگویانه درباره

توان آینده را برساخت که یاد بگیریم به نحو اخالقی در برابر فاجعه سکوت  تنها زمانی می

توانند خاموشی را تجربه  است که نمی« میانگانی»نیادین ی ب پرگویی همان مشخصه. کنیم

خاموشی البته به معنای ناگفتن نیست، بل گفتنی است خاموشانه که بر سر عریانی . کنند

در تمام . تواند شرمنده شود هراسناک است ملتی که نمی. کند زبانش قمار نمی

. شدگان است ازی از کشتهس یکی از دالیل این مدعا غیریت. هایش هراسناک است شادخویی

. های سلب مسئولیت از خویشتن است سازی یکی از مکانیسم به صورت مشخص غیریت

که بخواهیم اقرار کنیم دیگری خویشتنی همچون من است و در برساخته شدن خویشتنِ  این

های ارادی و غیرارادی من سهیم هستند،  ی کنش قدر سهیم است که مجموعه من همان

ی شصت  امروزه ما با روایتی رسوا درباره. نماید شفابخش باشد از آنچه که می تواند بیش می

خواهد دیگری را به غیریتی بدل  کشی ما می روایتی که با عصب. و هفت باید مبارزه کنیم

این روایتِ رسوا مرز تاریخ اندیشه و . کند تا از مرگ و کشته شدنش شرمی را حس نکنیم

راویان ایدئولوژیک چنین روایتی در تالش هستند تا بحث . زند تاریخ رنج را بر هم می

شدگان قرار  ی کشته الشعاع ارتجاع اندیشه ی ماهیت کشتار شصت و هفت را تحت درباره

برهم زدن مرز مباحثه پیرامون . «ها هستند که کشتند آنان که کشته شدند، همان». دهند

ما . چنین روایت ایدئولوژیکی است اندیشه و مباحثه پیرامون رنج و فاجعه، موتور محرک

شدگان را مورد قضاوت قرار  کشی، کشته ای از نسل مجاز نیستیم در بحث پیرامون هر گونه

های پیش  مکان چنین قضاوتی نه شصت و هفت، بل میراث مکتوب و شفاهی نسل. دهیم

با  شود، باید دانست این فاجعه هیچ ربطی تا آنجا که به شصت و هفت مربوط می. است

های دروغین، به فرضِ راست  تمام این تالش. ندارد... آنچه کردند، نکردند، اندیشیدند و

شدگان را به مرز غیریت مطلقی برسانند تا  اند تا کشته شان، در تالش بودن مدعای کاذب

آنها را مشتی خشک مغزِ ایدئولوژیک . شان عصب زمانه را دیگر تحریک نکند  شدن کشته

ی  ی شصت بر گُرده های دهه که از قضا مسئولیت بخش مهمی از خشونتکنند  معرفی می

شاید . بماند همین هم آنها را نباید برای ما دیگری مطلق سازد، هر چند ساخته. اینان است

ی معاصر ما باشد که در پذیرش مسئولیت انسانی در برابر  مشکل از بحران اخالقی جامعه
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ی اینها باید برای متالشی کردن این  با همه اما. دیگری مطلق همچنان ناتوان است

توان، علی رغم و با وجود ناممکنی، به  های ایدئولوژیک کوشید و نشان داد چرا می روایت

ای را با امید به آینده  ها، زندانیان، به آنها که دهه شدگان عشق ورزید، به باقی مانده کشته

های بعدی با  ز دو دهه است که نسلکاری که بیش ا. با آن ماشین ترور دولتی جنگیدند

اند انجام دهند و هر روز بیش از پیش به ادغام شدنِ  ای نتوانسته ماشین فرتوت ترور خامنه

ملت یا همان /ی دولت ی دولت و بدل شدن به بخش دوم دوگانه در حال سرمدی بدنه

تغییری چنان  توان به دستهای کوچکی که برای اینجا است که می. دهند امت ادامه می/امام

قدر بزرگ بودند که مرگ را باعث  هایی که آن به قلب. بزرگ نابسنده بودند عشق ورزید

های مناسب برای اقامت  این بار برای یافتن مکان. ما باید به همان نقشه بازگردیم. شدند

 ما باید به شهری که داشتیم بازگردیم، در آن رحل اقامت بیفکنیم تا بتوانیم. گزیدن در آن

اینجا است نقش ادبیات به عنوان . بر این غیریت مطلق فائق بیائیم، تا بتوانیم شرمنده شویم

فقدان انعکاس کشتارهای شصت و هفت در . شود ترین متولیان روایت بارز می یکی از کانونی

رسان به امکان  ی هفتاد و هشتاد بیش از انکارهای ایدئولوژیک یاری شعر و داستان دهه

اند اشباح سرگردانی  کسانی که زبانی و روایتی نیافته. مطلقِ قربانیان بوده است سازی غیریت

های ما را  جهان ما، کابوس. هستند در انتظار کامل و محقق شدن آنچه نتوانستند محقق کنند

برساختن . اند رفت های بازماندگانی که سکوت کرده باید به سراغ روایت. سازند رها نمی

نامه، سینما، نقاشی و از همه مهمتر تفکر، تفکری  ر قالب ادبیات، زندگیهای متعدد د روایت

کند به  شدگان باشد، امکان ایجاد حسی را در ما می که به تعبیر هورکهایمر باید صدای کشته

اینکه آنان را چون خویشتن بپنداریم و آن تابستان را همچون سایر دوران : غایت اخالقی

اما خیلی از ایرانیان هنوز که . شان را هامان حس کنیم سنگینی دهی ایران، بخشی بر گُر تیره

آنها : سازی مطلق مخالفان می زنند هنوز است در برابر شصت و هفت دست به غیریت

تر هم  هایش کثیف ی این سخن نیز فرشته نیست، بل دست اما گوینده. فرشته نبودند، آری

 .است

 آرشیوی ملی؟

اما شاید مرزی همچنان . هایی است که نیکفر گشوده بود فقاین مقاله اندیشیدنی درون ا

آیا واقعا دوران آرشیو ملی واحد گذشته است؟ و اگر . وجود دارد که باید در نوردیده شود

های صنفی  توان از این ناممکنی به قطبی دیگر نلغزید و آن هم دوران روایت آری، چگونه می
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توانیم بازماندگان آنها  ان شصت و هفت را میشدگ از فاجعه است؟ آیا تنها راویان کشته

اند به سراغ فاجعه  بدانیم؟ چه می شود کسانی که هیچ چیزی در دهه ی شصت جا نگذاشته

های آن دوران بازگردند، آن هم نه بازگشتی جاودان و شادمانانه، بل بازگشتی برای شفا 

ولوژیک مسلط دوران و در های ایدئ سازی روایت های گذشتگان، ویران بخشیدن به ناتمامی

توان گفت اقرار به ناممکنی واجد  آیا نمی. ی دیروز نهایت اقامتی عاشقانه در کنار نسل آینده

شود که سودای نقدش را  ی شصت و هفت خود اسیر چیزی می روایتی ملی بودن درباره

هامان  بر ذهن ای که امکان و امتناع را دارد؟ آیا این باور اسیر اقتدار و ارتجاع حال سرمدی

کند نیست؟ و چرا بی توجه به امکان و یا امتناع چنین روایتی نباید تمام تالش  حک می

خویش را کرد تا شصت و هفت را به شرمی ملی بدل ساخت که نقطه ی کانونی ای شود 

مسئولیت اخالقی من در مواجهه با فاجعه : که این پرسش را برای هر کدام از ما مطرح کند

ای که هجمه ی نیروی  مسئولش نیستم تا کجا می تواند ادامه پیدا کند؟ در زمانهای که من 

همگان به سالخی کردن قربانیان اختصاص یافته چرا نباید تالش کرد تا با شصت و هفت 

گوئیم  گوئیم و یا نمی ای، هراسی بنیادین از هر آنچه می ای، خاموشی چنین امکان اخالقی

ی معاصر ما  های دیگر باشد، تاریخ آینده روایت ما در برابر روایت وجود آورد که فراتر از به

های دیگر، بل اساسا  برای همین باید برای برساختن نه یک روایت در کنار روایت. باشد

ها را  برای برساختن روایتی تالش کرد که در آنِ واحد بتواند ایدئولوژیک بودن سایر روایت

این رسالت ما برای . شرمساری ملی را باعث شودرسوا ساخته و نیز بی هیچ مانعی 

تواند رخ ندهد،  ی هلوکاست، و می شفابخشی گذشته است که می تواند رخ دهد، چون تجربه

های بعدی آن، چرا که هیچ چیزی بر  طلبیِ نسل کاری ی شیلی و فراموش چون تجربه

 .ی تاریخ حک نشده است جریده

شناسم هم چنین  های دیگری که نمی دانم در زبان مین. شاید به حکمت زبانی ما مربوط است

شود روایت کردن با رویا  ولی تا آنجا که به فارسی مربوط می. حکمتی نهفته است یا خیر

امر روایت شده شاید به همین . کنند روایت و رویا همپوشانی ژرفی پیدا می. ریشه است هم

هیا سازد و رویایی که برای آینده داریم سببِ قرابت زبانی بتواند افقی برای رویا دیدن ما م

شود و توجه به این نکته  ایم ممکن می ی خویش داشته تنها از خالل روایتی که از گذشته

سازد و امکانی  است که ما را در برابر هاری ایدئولوژی زیستن حقیرانه در زمان حال رها می

ی  بیش از سایر عرفا درگیر ایدهابن عربی . سازد برای ما، برای رهایی و نجات ما، ممکن می

کند که تنها  زند و بیان می الحکم از بیداری در رویا دم می وی در فصوص. رویا بوده است
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تمثیل بیدار شدن درون رویا مورد . شود ای است که در رویا ممکن می بیداریِ حقیقی بیداری

اش است   بودن خوابکسی که خواب است اما در . ی این متفکر عالم خیال بوده است عالقه

ای که با  برای ما هم باید چنین امکانی متصور باشد، امکان بیداری حقیقی. شود می که بیدار 

مان است، میسر  تر از هر واقعیت دمِ دستی اطراف رویا دیدن، رویادیدنی که به مراتب واقعی

ون زبان برای بیدار شدن باید رویا دید و اگر راست باشد که اندیشیدنی در. شود می

های ما  کند، پس باید نتیجه گرفت رویاهای ما تنها از خالل روایت ای شاعرانه خلق می لحظه

ی شصت برای ما خواب  های ایدئولوژیک از دهه برای همین باید دید روایت. شوند ممکن می

 خواهیم رسوایشان سازیم، بیش از هر چیز با رویاهاشان، که اند و اگر می چه رویایی را دیده

شان سازیم بر جلجتا و  چیزی جز پذیرش سرشت رژیم جمهوری اسالمی نیستند، مصلوب

بیائید این حکمت زبانی . شوند در کنار مسیح که همواره رسوایان در کنار مسیح مصلوب می

 .را پاس داریم

از قضا، تمام تالش باید همین باشد . نیافتنی نیستند در معنایی دست« رویایی»اینها تالشی 

وجود  تر از دو دهه چنان دیوار ایدئولوژیکی در اذهان همگان به نشان دهیم چگونه کمکه 

ی ما باور به تغییر رژیم را روایتی ناممکن، احتماال در کنار ناممکنی تغییر  آید که همه می

بیش از هر چیزی باید به نظام و سیستم توزیع . ایم ، دانسته)!(داری  بنیادین نظام سرمایه

شود خیلی رئال به قضیه هم  می. اند باور و آرزو آفرین گفت که چنین کرده/ درتق/ امکان

چه بر سر چندین میلیون نیروی معترض در سال هشتاد و هشت آمد که آن . نگاه کرد

دهد  شدن جنبش سبز، که جان می  جای سرکوب  جنبش سرکوب شد؟ آیا بهتر نیست به

ارف که چیزی جز سلب مسئولیت و فرار از نمائی های متع سرایی و مظلوم برای مرثیه

مواجهه با مسئله نیستند، میل فاشیستی جنبش سبز در سرکوب شدن را مورد توجه قرار 

ی خویش  ورزیم و در نهانخانه ورزیم، عشق می مان میل می دارد؟ میل مایی که به سرکوب

ایط رهنمون نساخت، آنچه این توان عظیم مردمی را به تغییر بنیادین شر. آرزویش را داریم

نظیر و با استفاده از  ها رژیم با تالشی بی بیش از هر چیز در دیوارهای سرکوبی بود که سال

از نسلی که پیشاپیش رویایش را و . های جدید برساخت تمام ابزارهایش درون اذهان نسل

داشت تا  توان انتظار زمان ستانده باشند، چگونه می اش را هم روایتش را یا آینده و گذشته

زنند، آن را رقم بزنند، به سادگی پا پس نکشند  ها سیاست را رقم می زمانی هم که در خیابان

از اصطالح « رژیم کشتار»و بساط این همه را بر چینند؟ شاید بهتر باشد در کنار اصطالح 

اش هم با  جمهوری اسالمی تاریخ سرکوب. «نظام مدیریت ذهن»: دیگری نیز یاد کرد
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ی شصتی که با کشتار دگراندیشان  دهه. شود تر می تر و چندالیه ای پیچیده رحمانه یانباشت ب

ی هفتاد به این سو نیز به صورتی  های کسانی بسیار دست یازید، از دهه سازی بدن به خاوران

کند و مخالفان را در  دهی و در یک کالم مدیریت می سازد، جهت ها را بر می موازی ذهن

وجود  هر جایی هم استثنایی، بحرانی و یا مشکلی به . گرداند ی خویش می شرایط حال خوگشته

ای را رقم می زد،  های زنجیره کرد؛ قتل می آمد، باز هم ماشین کشتار شروع به کشتن می

های مخالفان به  سازی بدن خاوران. محفلی را، سرهنگ هیواها را و هشتاد و هشت را

شود تا این نظام پرتوان تر از گذشته به  شد و می سازی اذهان مخالفان الصاق می خاوران

ه اگر در هشتاد و هشت “زمانی مهدی طائب گفته بود ک. تر شد ماشین پیچیده. پیش برود

او هم به نیروی رژیم پی نبرده . ”داد کردیم این قضایا رخ نمی مانند شصت و هفت عمل می

مانند شصت و هفت عمل شود که اساسا به این دلیل نیازی نبود در هشتاد و هشت . است

های مخالفان موفق بوده  هایش، در کنترل ذهن ی پیچیدگی ماشین کشتار سیستم با همه

« ی نهایی فشردن دکمه»کنم همگان حاکم را محاصره هم کنند، باز هم از  فکر می. است

ه ی آینده را به روی ما گشود ای است که دریچه ی نهایی همان دکمه این دکمه. عاجزند

کند و به همین جهت، اینک زمان آن است که برای محقق ساختن رویاهایمان به سراغ  می

. هایمان برویم، شاید شفابخشی کشتار شصت و هفت جایی میان این تالش نهفته باشد روایت

کند، و  در این بین، شاید یادآوری جمله ای از آگوستین که پاسکال در تامالتش نقل می

آگوستین بر . کند، اینجا نور تابان باشد ای در هستی و زمان بیانش می یهایدگر هم در پاورق

برای رسیدن به حقیقت ابتدا . رسیم مگر از طریق عشق این باور بود که ما به حقیقت نمی

تنها . خواهیم وصفش کنیم عاشقانه زندگی کنیم و اقامت برگزینیم باید در کنار چیزی که می

شدگان  روایت ما با عشق به کشته. شود د ساخته میآن هنگام است که حقیقتش آزا

هر نقدی که بخواهد . خواهد چون آنان گذشته و آینده را از خالل هم به دست بیاورد می

کند و در خلوتش شرم اخالقی رهایش  شدگان می وارد سازد، ابتدا عشقش را نثار کشته

برساختن دیگری مطلق از  های ایدئولوژیک در تالش نیست تا با چونان روایت. سازد نمی

شدگان حس شرمش را محو کند و احتماال ته دلش از اینکه قصابانی هستند چنین  کشته

شان را کثیف کنند  ها دست«او»کنند و الزم نیست او و  موجوداتی را به درک واصل می

. فاانگارند ولو ناخودآگاه، ولو در خ ای می خوشحال هم شود؛ که زنده ماندن اینان را فاجعه

روایت ما باید بر اهمیت عشق به مردم و عشق به مبارزان تاکید کند، و نه دولتی که همواره 

نه حقیقت، که توهم است یا همان فانتزی؛ تا بتواند حقیقت آنها را به چنگ بیاورد و نیز 
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برای شرمگین . اش را تمام کند و فعلیت ببخشد  نیافتگی ماندگی گذشته و فعلیت بتواند ناتمام

شان  چشمداشت عاشق  تنها باید بی... شان بودن، انتقاد کردن از گذشته، رستگارسازی میراث

 .بود

 مُهر کن مرا با چشمانت

 ببر به هر کجا که هستی

 حفظ کن مرا با چشمانت

 ای بازمانده از کاخ اندوه مرا ببر مثل تکه

 مرا ببر مثل عروسکی، مثل خشتی از خانه

 ه یاد آرندمان بازگشت را ب تا کودکان

... 

محمود درویش



 !خوانند تاریخی که ما نگاشتیم، تاریخی که آنان می        گان  گی تاریخ در تاریخ زنده زنده

163 |  صفحه 

  

 

 

 

 

 !خوانندتاریخیکهمانگاشتیم،تاریخیکهآنانمی

 (یتاریخکوملهگفتگوباکاکیوسفاردالندرباره)

 

 .مارالس

 ۲۹۳۱دیماه

 

 مقدمه

جعل تاریخ و »با عنوان  ۰منصور تیفوریبا  مینا خانلرزادهچندی پیش انتشار گفتگوی 

های  منجر به برخی واکنش« خشونت علیه حافظهء فرهنگیِ ضد سرکوب: زدایی حافظه

 منصورهای  یادداشت کوتاهی در نقد صحبت محمود دلخواستهاز جمله، . انتقادی شد

هایی را برجسته   جا که گزاره ، از آن۲غم انتشار فیسبوکی آننوشت که به ر تیفوری

شوند، الزم است در   ای تکرار می کند که در اشکال دیگری هم در فضای رسانه می

                                                 
۱

 ی  خشونت علیه حافظه: جعل تاریخ و حافظه زدایی»: ی منصور تیفوری با مینا خانلرزاده مصاحبه 

 «فرهنگیِ ضد سرکوب 

۲
 .ی فیسبوک یادداشت محمود دلخواسته در صفحه 

http://praxies.org/جعل-تاریخ-و-حافظهزدایی-خشونت-علیه-حا
http://praxies.org/جعل-تاریخ-و-حافظهزدایی-خشونت-علیه-حا
http://praxies.org/جعل-تاریخ-و-حافظهزدایی-خشونت-علیه-حا
http://praxies.org/جعل-تاریخ-و-حافظهزدایی-خشونت-علیه-حا
http://praxies.org/جعل-تاریخ-و-حافظهزدایی-خشونت-علیه-حا
https://www.facebook.com/mdelkhasteh/posts/10151739267877676
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ها درنگ کنیم و از صحت  ی الیروبی تاریخ از  زنگار جعل و تحریف، قدری بر آنراستا

شاید بشود از خالل تقابل دو نگاه یاد شده، به چیزی فراتر از . شان جویا شویم  و سُقم

 .یک روایت از تاریخ و نقد آن روایت دست پیدا کنیم

لی که به دست کومله و در این متن کوتاه، فهرست بلندی  از وقایع و اعما دلخواسته

او در حالی انجام چنین اعمال . جریانات چپ در کردستان انجام شده تهیه کرده است

دهد که برای اثبات این مدعاها هیچ  گانگستری را به جریانات چپ نسبت می شبه

ای بَلیّه، که  یک گروه اندک، شارالتان، خرابکار  و تا اندازه. مدرکی ارائه نداده است

این تصویر . دهد هم در بین مردم نداشتند؛ این است تصویری که او از کومله می پایگاهی

ی کومله است؟ این تصویر هر چقدر برای آنان که از  تا چه حد مطابق با واقعیت زیسته

اند، دور و  ساز بوده نزدیک شاهد مبارزات و نقش کومله در آن روزهای سرنوشت

ر جمهوری اسالمی که تحت نفوذ و نظارت معنی باشد، برای نسل تربیت شده د بی

اند، آشنا و  اش تغذیه کرده سیستم آموزش و پرورش رسمی، از تبلیغات ایدئولوژیک

اش از کومله ترسیم کرده است، با در  در یادداشت دلخواستهتصویری که . ملموس است

ه است ک« گروهک تروریستی»ی   ی همان انگاره نظر گرفتن مالحظاتی، تداعی کننده

سال حیات خود سعی در واقعی جلوه دادنش  ۶۷دستگاه تبلیغاتی حکومت در طول 

 .داشته است

این تشابه برداشت و یکسانی نگاه از سوی دو سرِ به ظاهر متضادِ یک خط، خطی که  

، و سر دیگر آن طیف نزدیک (مدار به عنوان حذف کننده، قدرت)یک سر آن حکومت 

قرار دارند، کمی ( ی قدرت شده از دایره و رانده شده به عنوان حذف)صدر  به بنی

های مشترک بوده است؟ در چه  گیری چه عاملی مسبّب این موضع. مشکوک است

ناپذیرِ یک خط نسبت به یک جریان یا رویداد  ای نگاهِ دو سرِ به ظاهر آشتی پروسه

رد؟ این توان این همسانی را توجیه ک تاریخی، چنین بر هم منطبق شده است؟ چطور می

اتهامات چقدر ریشه در واقعیت دارند و تا کجا باورپذیرند؟ آیا اصلن چنین وقایعی رخ 

اند؟ اگر آری، چرا و در واکنش و پاسخ به کدام شرایط بوده است؟ و اگر نه، چطور  داده

 اند؟ چنین توهماتی مجال ظهور یافته

صورت خاص و رویکرد و به  دلخواستهبرای ورود به بحث البته باید دانست که تفسیر 

طور  داند، یعنی حامیان بنی صدر، و همین تفسیر طیفی که او خود را به آن نزدیک می
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مذهبی به طور عام، به هیچ رو حاوی مضمونی نو و -طیف فکری و سیاسی ملی

حرف آنها در واقع تکرار صدای مسلط، صدای سرکوبگر؛ و نگاهی   . انگیز نیست شگفت

سازی کند و تمام  نگر است؛ نگاهی که مایل است همه چیز را ساده گرایانه و سطحی کلی

تر در  این تالش پیش. ی اَشکال را زیر یک اسم پنهان نماید  ها را بِزُداید و همه تفاوت

ی آن،  نتیجه. بخش بوده است سطح جهانی هم انجام شده و تا حدود بسیاری نتیجه

ن خفه کردن صدای هر نفَسِ انقالبی بوده است و پیامد آکمونیسم هراسیدن از نام 

نویسان، هنرمندان و روشنفکرانِ  نگاران و داستان ها، تاریخ  دلخواستهتر از  پیش. است

پردازانِ نئولیبرال و مدافعان بازار آزاد شتافتند و  حامی وضع موجود، به کمک نظریه

ه دال استالینیسم، موفق شدند کمونیسم را مترادف استالینیسم جا بزنند و بعد با توسل ب

از این جهت، . چه رنگ و بوی رادیکال و چپ داشت را سانسور و سرکوب کنند هر آن

ها نگاشته شده  ها هموار شده و حرف ایشان پیش از این کار  او و همفکرانش پیش از این

، پس مستحق «هایی استالینیست بودند ها همگی سازمان تمام این سازمان»: است

 !سرکوب

 گفتگو

روم، کسی که کنش سیاسی خود را در بدو  ورود به  سراغ کاک یوسف اردالن می به

با پیوستن به اعتراضات دانشجویی و در قالب کارهای صنفی آغاز   ۹۰دانشگاه در سال

ی زندان شد؛   در دوران سلطنت چندین بار به خاطر مبارزات دانشجویی روانه. کرد

به « به سوی انقالب»ی   در انتشار نشریه به خاطر مشارکت ۰۶۷۶آخرین بار  در سال

و برقراری فضای  ۰۶۶۲مرداد ۲۹پس از کودتای . آزاد شد ۷۵زندان افتاد، و در سال 

ای که دولت شاه درگیر آن بود،  ی بحران سیاسی و اقتصادی  سنگین استبداد، به واسطه

ی گرفته بود و بندهای استبداد اندکی سُست ۰۶۹۰تا ۰۶۶۹ی کوتاهی از سال   برای دوره

رویدادهایی نظیر اعتصابات معلمین، . ای شکل گرفت های همگانی و توده برخی حرکت

... یو «ی ملی دوم  جبهه»نام  به« ی ملی  جبهه»تظاهرات دانشگاهی، و سر بر آوردن بقایای 

المللیِ  و تحکیم مجدد قدرت استبداد پادشاهی، متأثر از شرایط بین ۰۶۹۲پس از سال . 

بخش، از ویتنام تا الجزایر، و پیروزی انقالب  های آزادی ان، از جمله شکوفایی جنگآن زم

توان گفت در بین نسل  می... خواهانه در آفریقا و های آزادی کوبا و سر برآوردن جنبش

یکی زندگی مخفی و مشی : جوانِ انقالبیِ چپِ آن زمان دو شیوه از مبارزه مطرح بود
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این دورانی است که کاک یوسف به دانشگاه . تشکیالتی-ای چریکی؛ و دیگری مشی توده

ترین قدم  تشکیالتی را مهم-ای گزیند؛ چراکه کار توده او راه دوم را برمی. کند راه پیدا می

ها رفت و  پس برای این کار به میان توده. دانست در راه  بسترسازی برای انقالب می

یوسف اردالن که از جمله . تعریف کرد ها عمل سیاسی خود را تنها در ارتباط با توده

سازمان انقالبی زحمتکشان »ی سازمانی که بعدها   افرادی است که در محافل اولیه

را « خدمت به خلق»ی ارتباط با مردم و  شرکت داشت، ایده( کومله)« کردستان ایران

پس از )  ۰۵بعد از انقالب تا سال . داند گیری کومله می ی شکل ای در پروسه ی پایه ایده

 .در صف کومله ماند( «حزب کمونیست ایران»تاسیس 

هایی که بعد از مواجهه با نظرات نیروهای لیبرال و  از علت دیدارم با او و پرسش

در مورد کومله برایم  محمود دلخواستهناسیونالیست و به ویژه بعد از خواندن نظرات 

بخشی از این . دهیم ن را ادامه میما گویم  و با این مقدمه، گفتگوی ایجاد شده بود، می

 :خوانید گفتگو را در اینجا می

 گیری کومله بگویید، چطور تشکیل شد و به ابتکار چه کسانی؟ لطفن از شکل :سؤال

توان گفت که کومله دقیقن توسط این فرد یا فرد دیگری تشکیل شد،  نمی: یوسف اردالن

گیری از  آن اشاره شد با بهره ەب ەای که تحت تأثیر شرایطی ک عده ۹۹بعد از سال 

ای از دوستانم  راه ارتباط با توده را انتخاب کردند، برای مثال من با عده مائوهای  اندیشه

های کارگری و  کردیم، و آن را در جمع به سوی انقالب را منتشر می ۷۰تا  ۹۸در سال 

ه دانش مریوان بعد برای خدمت نظام وظیفه فرصت کار در سپا. کردیم ای پخش می توده

آمد، در آنجا دوستانی داشتم، و در یکی از محافلی که  فرصت مناسبی بود که برایم پیش

بعد از پایان خدمت در تهران و سنندج با . بعدن کومله را شکل دادند شرکت کردم

رفقای دیگری چه آنهایی که در دانشگاه آشنا شده بودم، و چه رفقایی که  در سنندج 

یک   ۷۵در تابستان . داده بودند، به گسترش فعالیت مخفی ادامه دادم محفلی را تشکیل

شوند، از جمله فؤاد مصطفا سلطانی، رفیق فواد، پس از آزادی  عده از زندانی ها آزاد می

های قدیمی را در کردستان بازسازی کند، چون  کند که محفل از زندان تالش می

شان در زندان  گرفته بود، که اعضایهایی هم در تبریز، مشهد و اصفهان شکل  محفل

کردند، ولی  این محافل اسم هم نداشتند، این محافل با کارگران ارتباط برقرار می. بودند

... در کردستان که کارگر صنعتی کمتر بود، بیشتر از طریق معلمی با توده ارتباط داشتند
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. بود، جمع کندبه هر رو کاک فؤاد توانست محافلی را که در کردستان دست نخورده 

دانم در چه شهرهایی ولی برای مثال در  من آبان از زندان آزاد شدم، درست نمی

شهرهای سقر، بانه، مهاباد، سندج و مریوان توانسته بود با این محافل تماس بگیرد و 

ای تشکیل  در پاییز همان سال جلسه. ها را با هم در ارتباط قرار دهد سعی کرد که آن

ت سقوط کند، چه باید کرد؟ باید تشکیالتی به وجود بیاید که بتواند شد که اگر حکوم

نقش مهمی در حوادث بازی کند، پس بهتر است که به کار مخفی تداوم بدهیم تا اگر 

شرایط عمومی هم باز شد بتوان با کار مخفی امکاناتی را فراهم کرد که بعد با دست پر 

ی میهنی در کردستان شکل  هم اتحادیه در همین زمان. در روند حوادث مداخله بکنیم

کنند و با بخش چپ آن  گیرد که کاک فؤاد و رفقایی دیگر با آنها ارتباط برقرار می می

 .کنند همکاری می( کومله رنجدران)

های کمونیستی مخفی به  ها و محفل پس به این صورت کومله از پیوستن هسته: سؤال

هم در ارتباط بودند، اما نه تحت نام یک با  ۹۸،  ۹۹یکدیگر شکل گرفت که از سال 

در کردستان با اوج گرفتن مبارزات  ۷۵سازمان و یا یک حزب و این محافل در سال 

 تری داشتند؟ های منسجم مردمی، فعالیت

سازمان ». های چپ و مخفی این چنین بود شکل همه فعالیت! بله: یوسف اردالن

و یا احزابی که قبل از « حزب توده»ه غیر هم این چنین بود، ب« های فدائیان خلق چریک

کردند و بعد از  اند، بقیه مبارزین در محافل جداگانه فعالیت می حزبی داشته مرداد ۲۹

تعیلمات اولیه، اینکه به خلق خدمت کنید، آثار مائو ! قیام، شکل منسجمی به خود گرفتند

ای داشت، در  ی تودهدر این محافل تأثیر زیادی در ارتباط با توده و کار تشکیالت

شد، به صورتی  کردستان،  با کارگران و دهقانان به عنوان معلم با مردم ارتباط برقرار می

این مشی . کردند رفتند در دهات معلمی می رفتند، بلکه می ها دیگر دانشگاه نمی که بچه

این  به همین خاطر،. ها تأثیر بسیار بزرگی گذاشت ده خدمت به مردم و رفتن به سمت تو

 .ای داشت مسائل وقتی کومله تشکیل شد نقش بزرگی در جلب نظر توده

های  به نظر شما چرا این محافل در کردستان به وجود آمد و چرا در باقی قسمت: سؤال

که در کردستان شاهدش بودیم شکل   ایران چنین محافلی به آن گستردگی و کارآیی

 نگرفته بود؟

که بعدها بنا به توصیه ( کاف. ژ) دوم، تاسیس کومله  بعد از جنگ جهانی: یوسف اردالن
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اتحاد جماهیر شوروی به حزب دموکرات تبدیل شد، در کردستان تاثیر بزرگی بر جای 

های  دهد، این طغیان هایِ عشایری شکل دیگری می حزب دموکرات به طغیان. گذاشت

وه بر این، حزب و عال. کند های شهری می ها و اعتراض روستایی را تبدیل به طغیان

گذارد که هر کس وارد  رسمن اعالم کرده الئیک است و این سنتی بر جای می

گرفت، این دو با هم قاطی  های مذهبی کناره می شد، از فعالیت های سیاسی می فعالیت

شد، و این جدایی مذهب از کار سیاسی باعث آزاد اندیشی بود؛ و شاید یک دلیل  نمی

کردستان بر خالف مذهبِ مرکز سنی بوده و ارتباطی با  دیگر، این بود که مذهبِ

در هر صورت آخوندهای کردستان بر زندگی مردم حاکم . مرکزیت شیعه نداشت

شود این را به طور برجسته مطرح کرد، چون در بلوچستان  البته خیلی هم نمی. نبودند

ر حال فضای به ه. این طور نیست؛ آخوندهای سنی در زندگی مردم خیلی دخالت دارند

 .تر از باقی جاهای ایران بود کردستان خیلی سیاسی

ی دموکرات در کردستان حاکم بود،  آیا تداوم جو امنیتی که بعد از سرکوب فرقه: سؤال

 در سیاسی نگه داشتن مردم مؤثر بود؟

رود، ولی دیگر جلوی آن فرهنگی که  حزب دموکرات از بین می! حتمن: یوسف اردالن

فرهنگی که مقداری ناسیونالیستی است، این از نقاط . شود گرفت نمی گذاشته است را

ضعفش بود، اما چیزی که مهم بود الئیک بودنش بود، حداقل متأثر از دید سوسیالیستی 

 .بود

بینیم که بعد از قیام، به اسم ناسیونالیسم کردی در مقابل ناسیونالیسم ایرانی، و  می: سؤال

کُردها، کنش سیاسی مردم کردستان سرکوب شد، آیا این طلب بودنِ  تحت عنوان تجزیه

ی ناسیونالیسم و گرایش به ناسیونالیسم در  ناسیونالیسم پایه واقعی داشت؟ چقدر ایده

 ایجاد این جو سیاسی مؤثر بود؟

ای دارد، خود همین ایرانی بودن  به وجود آمدن هویت کردی هم پروسه: یوسف اردالن

در حالی که . باره یک پله بعد از ایران قرار داشتند ها در اینای طی کرده، کرد هم پروسه

رضا شاه نتوانسته کشور واحدی از ایران بسازد، ایران تبدیل به کشور کثیر الملت شده؛ 

مردم کُرد . کند تفاوت می( peuple)با پوپل ( nation)کند، ناسیون  ملت با مردم فرق می

ناسیونالیسم ایرانی هم در زمان . تازه است وجود داشته، اما خواست ملت کُرد کاملن

خواست ناسیونالیسم وجود داشته در ... گیرد و بعد در زمان رضا شاه مشروطه شکل می



 !خوانند تاریخی که ما نگاشتیم، تاریخی که آنان می        گان  گی تاریخ در تاریخ زنده زنده

169 |  صفحه 

  

گیر نبوده؛ خیلی فرق هست بین شوینیسم کُردی و خواست به رسمیت  کردستان، اما همه

اول به وجود ی ناسیونالیسم کُردی بعد از جنگ  پروسه. شناختن حقوق ملی خلق کُرد

کند  ای شروع می چنین پدیده. آمد، فروپاشی امپراطوری عثمانی و ضعف حکومت ایران

ها را در پروسه باید دید؛ این  شود، و اساسن این پدیده گیر نمی به رشد کردن، ولی همه

ناسیونالیسم، صد یا صدوپنجاه سال پیش وجود نداشت، اما االن به جایی رسیده که 

توانست در زمان بورژوازی حل بشود، ولی بورژوازی  این مسأله می. شدشود منکرش  نمی

طلبِ ایرانی، شوینیسم  در مقابل، ناسیونالیسمِ عظمت... ی این کار را نداشت ایران عُرضه

کند، چرا که هر دو بر سر یک چیز واهی، چیزی که وجود ندارد،  کُردی را تقویت می

این )با هم بد باشند، ولی به یکدیگر نیاز دارند اند، و در ظاهر باید خیلی  شکل گرفته

 (.بایست در طیف چپ مورد بررسی  قرار گیرد مقوله یکی از مباحثی است که می

توان از  شان را به سادگی می که البته نمونه)پردازم  می دلخواستههای  به صحبت: سؤال

؛ (ها شنید طلب صالحمذهبی ها و ا-دهان بسیاری از نزدیکان فکری ایشان و همینطور ملی

گوید که  گیری شوراها در کردستان شده است، می ی شکل او ضمن اینکه منکر پروسه

برگزاری انتخابات شوراها و برقراری شوراها بعد از جنگ اول سنندج و به یُمن پیشنهاد 

شود که از  بینید؟ و بعد مدعی می شما این موضوع را چطور می. صدر بوده طالقانی و بنی

ای از افراد کومله با پرتاب  رأی آورده و عده ۹ها فقط  ی شوراها لیست چپ ه نمایندهیازد

این ماجرا تا چه . اند ها را مجبور به استعفا کرده ی منتخبین مستقل، آن نارنجک به خانه

 حد صحت دارد؟ آیا نارنجکی پرتاب شد؟

 ۹ست است، اما از بین اولن که سه نفر از چپ بود و نه چهار نفر، این در: یوسف اردالن

نفر دیگر مسلمان بودند که مستقل  ۷زاده بودند و نفر دیگر، سه نفرشان طرفدار مفتی

ای که مهم هست  نکته(. ی حکومت بود، نبودند زاده، که نماینده یعنی طرفدار مفتی)بودند 

اده ز های چند منطقه را آتش زدند، که مفتی زاده، صندوق این است که به زبان خود مفتی

هزار رأی را از بین بردیم، راست هم  ۰۲گوید که ما  در یک مصاحبه خودش می

 ۰۲اگر آن . هزار رأی خوانده شد ۲۹هزار رأی داده شده فقط  ۶۰گوید، چون که از  می

بعد هم . شد گمان تعداد کسانی که چپ بودند بیشتر می شد، بی هزار رأی خوانده می

را به عنوان شرکت کننده در انتخابات اعالم  کومله خودش! لیست چپ، کومله نبود

ی اعضای منتخب شورا انداخته شد، اما  نارنجک به خانه! در مورد نارنجک هم بله. نکرد
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ساله که از طرفداران  ۰۷-۰۹نه توسط کومله و طرفدارانش، بلکه توسط دو نوجوان 

تند، خودشان هم ی چهار باغ در دو خانه نارنجک انداخ ها بودند که توی محله مسلمان

من خودم به . زاده بودند ها زخمی شدند، چپ نبودند، از طرفدارهای مفتی طفلی

 .شان رفتم بیمارستان برای عیادت

 چرا این کار را کردند؟ با تحریک کسی دست به این کار زدند؟: سؤال

های اسالمی از بین رفت، همین افرادی که  قبلن اسلحه  وقتی کمیته: یوسف اردالن

شان بود و به عنوان پیشمرگه کُردِ مسلمان انتظامات شهر را در دست داشتند،  دست

ها این کار را کردند و  ها بودند و به تحریک آن ها از بقایای آن خلع سالح شدند، این بچه

مرداد که حمله کردند و همه چیز را از بین بردند،  ۲۹هیچ کسی هم استعفا نداد، تا 

وقتی آمد، مردم حتا  صدر بنیبعد هم . را استعفا ندادابدن هیچ یک از اعضای شو

کرده بود و گفته بود، البته  آیندگانای که با  نگذاشتند صحبت بکند، چون قبلش مصاحبه

ها بروند،  ها بروند، با روس این نقل به مضمون است، گفته بود که اگر کردها با چپ

ی آمریکا، پس بهتر  شوند مستعمره میی روس، اگر با آمریکا بروند  شوند مستعمره می

آمد « شورای انقالب»ی ما باشند، که بعد که  است که با ما بمانند، یعنی مستعمره

صدر این حرف را بعدن تکذیب  صدر را نگذاشتند صحبت بکند، هر چند بنی سنندج، بنی

کرد و پا در میانی  طالقانیگذاشتند صحبت بکند، که  و مردم نمی! کرد، ولی گفته بود

شورای شهر که به وجود آمد، . صدر حرف بزند خواهش کرد که مردم بگذارند که بنی

از طرف  صادق وزیریقرار بود که آقای   بلکه قضیه از این. ها نبود به پیشنهاد این

ای  ، مبتکر سفر شورای انقالب به سنندج بود، تا جلسه«جمعیت کُردهای مقیم مرکز»

شد در آن جلسه صحبت کنند؛ من  از طرف مردم بودم،  کسانی که قرار. برگزار شود

ها و شورای انقالب، بعدش قرار شد چیزی بنویسیم که این را  از طرف مذهبی زاده مفتی

ای بود و هم کسی بود که  ی آقای صادق وزیری که هم وکیل با سابقه گذاشتیم به عهده

ندان بود و خالصه آدم معتبر ها ز کرد و سال را اداره می« انجمن صلح»بعد از جنگ دوم 

ها هم قبول کردند  به این ترتیب آن. و خوبی بود، و خودش مبتکر همین جلسات هم بود

ی وجود شوراها قبل از قیام در شهرهای کردستان  که او بنویسد، ایشان متنی را بر پایه

ات یا به ویژه در سنندج به وجود آمده بود، نوشتند و چیزی که امضا کردیم، در اطالع

« بسمه تعاال». های اسالمی نباشند فروردین چاپ شد، که دیگر کمیته ۰یا  ۹کیهان در 
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بعد این آقای صادق وزیری بود که نوشت؛ بنا به وصایای آیت . هم باالی آن نوشته نبود

طالقانی ( شورای انقالب)اهلل طالقانی، آن هم با یک دید دیپلماتیک، چون که ریئس اکیپ 

 .بود بهشتیکیپ نبود، رئیس ا

 گفتید که شما از طرف مردم نماینده بودید، انتخاباتی برگزار شده بود؟: سؤال

سنگ روی سنگ بند نیست و معمولن تجمع کسانی  ەدر شرایطی ک! نه: یوسف اردالن

هایی  گیری ِ تصمیم خود مرجع که مورد اعتماد مردم هستند و دستی بر آتش دارند خودبه

های اسالمی را از بین  ا پادگان دورش گرفته شده بود، مردم کمیتهشوند، در آن روزه می

کوبد، هیچ تنظیماتی در شهر وجود ندارد؛ تنها شورای  بردند، پادگان هم مردم را می

کنند  نفر از کومله سعی می ۶ها و  نفر از چریک ۲موقتِ انقالبیِ شهر سنندج متشکل از 

توانند  کنند می ین میانه، کسانی که احساس میدر ا. از طریق رادیو، شهر را کنترل کنند

بعد من از ... ها من بودم آیند جلو؛ یکی از آن شان دارند می کاری کنند و مردم قبول

کنم که آن جوری که پیشنهاد کردم  طرف مردم پیشنهاد شورای شهر را مطرح می

ری و شهرداری شود؛ پیشنهاد این بود که فرمانداری از بین برود و وظایف فرماندا نمی

 -که یکی هم من بودم-شوند در نهایت پنج نفر انتصاب می. ی شورای شهر باشد  به عهده

شوند و شورا از  که کارهای انتخابات شورا را انجام دهند، بعد هم یازده نفر انتخاب می

ی بنی  کس استعفا نداد، به توصیه کند؛ هیچ اواسط اردیبهشت تا اواخر مرداد فعالیت می

 !هم مطلقن نبودصدر 

گیری شورا در  در مورد روند شکل ۶ی منجنیق شما قبلن در مصاحبه با نشریه: سؤال

کردید، اگر اجازه بدهید برای سنندج و حوادث آن روزها به تفصیل شرح ماجرا را بیان 

با این توضیح برای ... ]گیری و سرانجامِ شورا به منجنیق ارجاع دهیم آگاهی از روند شکل

کاک یوسف، ادعاهای دلخواسته و فهرست اتهاماتی را که به کومله نسبت داده 

دهد که دروغ محض است  دهد و پاسخ می ی افسوس تکان می خوانم؛ سری به نشانه می

 [.دهد ین ادامه میو چن

گیری برای مثال  گروگان! ی این ادعاها بدون مدرک، و دروغ هستند همه: یوسف اردالن

                                                 
۳

 سال منجنیق. «شدیم نمی هم تسلیم اما خواستیم نمی جنگ» :اردالن یوسف با منجنیق مصاحبهء 

 .۲۶۸ص ۰۶۸۱.دوم شمارهء دوم، 
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 .مطلقن دروغ است

مذهبی و نزدیک به -های ملی ها، عمدتن گرایش چرا به نظر شما مخالفین چپ: سؤال

اقعیت کنند که و صدر، که خود هم به نوعی از قدرت بیرون انداخته شدند، تالش می بنی

 کنند؟ پردازی هایی می را وارونه جلوه دهند و چنین دروغ

در مورد ! کنم چیزی وجود دارد به عنوان منافع طبقاتی فکر می( با خنده: )یوسف اردالن

گیری مثلن از پیشنهاداتی که اعضای کومله مطرح کردند، این بود که تشکیالت  گروگان

ها به وجود آمد، جمعیت معلمان  جمعیت مترقی و مردمی به وجود بیاوریم، این شد که

ها بعدن کومله  ها بود، تمام این جمعیت در شهرهای مختلف کردستان یکی از همین

گیرند، از کرامات امثال همین  شدند، حال چگونه معلمان خودشان خودشان را گروگان می

یت و در هر شهر جمعیت به وجود آمد، مثلن جمع. اش را بردید اسم ەآقایی است ک

ها تشکالت  این... طور در مهاباد دفاع از آزادی و انقالب در سنندج، در مریوان و همین

شوند کومله،  ها می ای بودند که خودشان نقش فعال را داشتند، که بعدن همه این توده

 .ها با هم است ی این ای از همه کومله مجموعه

ی شروع کومله  نوان نقطهتوان به ع بعدن دقیقن یعنی کِی؟ چه زمانی را می: سؤال

 دانست؟

رسمن فعالیت علنی خود را اعالم کرد و در  ۰۶۷۵بهمن  ۲۰کومله در : یوسف اردالن

خمینی   ۷۹مرداد  ۲۹در   ۹طی گذار از نوروز خونین سنندج و کوچ تاریخی مریوان

دستور جهاد داد، خمینی به دروغ اعالم کرد که گروهی مسلمان که شامل زن و بچه هم 

شاید )اند  هست در مسجد جمعه سنندج در محاصره هستند و گروگان گرفته شده

( شرمانه است گیری اشاره، به این دروغ بی ی آن کسی که اسم بردید به گروگان اشاره

گیری  به این هجوم وحشیانه، شاهد موضع در پاسخ. مطلقن دروغی وقیحانه بود ەک

رودررویی و مصاف « خلق کرد در بوته آزمایش»ی  کومله در بیانیه. درست کومله بودیم

گوید ما باید مقابله بکنیم و محکم بایستیم و  کومله می. با حکومت اسالمی را اعالم کرد

                                                 
۴

 :برای اطالع از این حرکت عظیم مردمی رجوع شود به 

http://kurdishperspective.com/print.php?id=4175 

، «شوراها محصول یک نیاز سیاسی بودند»: ی منجنیق با نسان نودینیان همینطور به مصاحبه 

 .۲۷۱ص۰۶۸۱ی دوم   منجنیق سال دوم، شماره 

http://kurdishperspective.com/print.php?id=4175
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مرداد،   ۲۹. دآی مقاومت بکنیم، از آنجاست که جنبش مقاومت خلق کرد به وجود می

توان این  ی عطف مهمی است، و به جرأت می این تاریخ که من بر آن تأکید دارم، نقطه

خواهد حمله کند، خمینی  حکومت می. روز را آغاز تولد جنبش مقاومت خلق کرد نامید

خواهند  اند، و می ی انقالب به حرکت درآمده دستور قلع و قم داده، ومردمی برای ادامه

ممکن است که کسی . اند مسلحانه دفاع کنند آوردی که به دست آورده تاز اندک دس

هم نپذیرد، اما اینجاست فرق اساسی حزب دموکرات با کومله، هیچ وقت هم بیان نشده 

یک : شود به دو بخش متمایز اشاره کرد این جنبش مخالفِ حکومت مرکزی، می... است

قدرتی به هم بزنند و در حکومت خواهند به هر تقدیر با اپوزیسیون شدن  عده می

خواهند اوضاع عوض شود و روابط اجتماعی  ی دیگر می مشارکت داشته باشند، یک عده

بین این دو که در ظاهر هر دو مخالف حکومت هستند، فرق . دیگری روی کار بیاید

به خاطر این هیچ وقت در تاریخ کومله . گیری هم فرق هست هست، موقع تصمیم

بعد از این ... کند ه خمینی لبیک بگوید، ولی حزب دموکرات این کار را میبینی که ب نمی

ای  این هم خود نکته. کند های کرد معنا پیدا می مرگه ی پیش بیانیه، آغاز جنگ مسلحانه

ای با جنگ چریکی چه فرقی دارد؟ از نظر من جنگ  مرگه هست، جنگ پیش

مال زمان عشایری است، . خود ای عبارت است از یک سنت قدیمی دفاع از مرگه پیش

توان از  که به صورت یک فرهنگ به وجود آمده است که االن به صورت یک ابزار می

اش هم در گرو همان تدافعی بودن از محیط زیست  و اتفاقن موجودیت. آن استفاده کرد

ای در کردستان هست که هنوز  بینیم تا وقتی که منطقه می. و کار مردم منطقه است

 .می توانستند از آن دفاع بکنند معنا داشتها  آن

 ی دیگری هست که بخواهید در این رابطه اضافه کنید؟  کاک یوسف، نکته: سؤال

کنند؛ هیچ  ها بررسی می ها و حکومت تالشی هست که تاریخ را با سلسله: یوسف اردالن

صحبت از مردم نیست، و  امروز  هم وقتی صحبت از جنبشی مثل جنبش انقالبی 

ها را به  ردستان است، فقط صحبت از احزاب است، انگار که احزاب هستند که حرکتک

ای جواب بدهند که  های اجتماعی که احزاب باید به حرکت وجود می آورند، در حالی

مردم به وجودش آورده باشند، و در واقع هر حزبی به اقشار یا طبقاتی که به آن تعلق 

یت احزاب را به جای تاریخ مبارزات مردم جازدن، کنند و تاریخ فعال دارند خدمت می

 !دیده پاشیدن است خاک در چشم مردم ستم
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 حاشیه

پیش از « تولد سیاست در کردستان»گوید که شروع  ی مزبور می تیفوری در مصاحبه

دهد که  بوده است و چنین ادامه می« ها به خلع سالح کردن و گرفتن پادگان  تصمیم»

هنشاهی در کردستان، تاسیس شوراهای مردمی شروع شده بود و قبل از سقوط رژیم شا“

خواست به این شوراها  تقابل بین شوراهای مردمی و پادگان دولتی این بود که پادگان نمی

بار  همین سخنان کافی است که صدای اعتراض نیروهای ملی و مذهبی، این .”تسلیم شود

اهای مردمی؟ کِی انتخاباتی انجام شد آقای عزیز، کدام شور“: برآید  دلخواستهاز دهان 

زنید؟ تنها و تنها  ها چیست که می که در آن مردم شورا انتخاب کرده باشند؟ این حرف

یک انتخابات آزاد بعد از جنگ اول سنندج انجام شد که به پیشنهاد ایت اهلل طالقانی و 

ادن تناقض دو اهمیت دقت در این خطوط تنها به خاطر نشان د. ”...بنی صدر انجام شد

که نقد یک روایت باشد، از نگاه  روایت از یک رویداد نیست؛ این خطوط بیش از این

توان نکات  از بین این خطوط می. دارد منتقد به کل جریان تاریخ  پرده برمی/راوی

 :کنند ای بیرون کشید که ریشه و چرایی تقابل این دو نگاه را عیان می اساسی

شوراها در کردستان متعاقب آمدن طالقانی و بنی صدر، یعنی در سخنان باال . یک

ی نمایندگان مردم  شاید شوراها بعد از مذاکره. اند نمایندگان شورای انقالب، شکل گرفته

ی شوراها با  با شورای انقالب، به آن شکل مشخص درآمده باشند، اما اینکه بگوییم ایده

به پیشنهاد آنان انجام شد، کذب محض نمایندگان شورای انقالب به کردستان آمد و 

با استناد به شهادت کسانی که خود بدون واسطه درگیر در امور جمعی بودند و . است

ی  دانیم که ایده اند، می کسانی که روزهای بدون دولت در کردستان را زندگی کرده

کالی تر و حتا قبل از سقوط رژیم پهلوی شکل گرفته بود و  نمودش  در اش شوراها پیش

 .۷های محالت و غیره قابل رویت بود چون کمیته

اما انکار وجود چنین فضای سیاسی در کردستان و هیچ انگاشتن تالش برای مشارکت 

های خودگردان، یا نشان از ناآشنایی  قالب شوراها و کمیتهمردم در امر مشترک در 

ها را ملی و  توان آن طور سایر نیروهایی که می و همین)سیاسی بنی صدر -وابستگان فکری

دهد که  با مبارزات کردستان خصوصن در آن روزها دارد، یا نشان می( مذهبی دانست

                                                 
۵

، منجنیق سال «شدیم خواستیم، اما تسلیم هم نمی جنگ نمی»: ی منجنیق با یوسف اردالن مصاحبه 

 .۲۶۸ص  ۰۶۸۱ی  دوم، شماره 
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« مردم»آن بخش را که به حضور   تابانند و ی واقعیت رو می آنها به عمد از دیدن همه

. شود معنی می« سیاست»در « مردم»جایی که  کنند؛ درست همان اشاره دارد، تحریف می

ها قبل و در پی  را که از سال« مردم کردستان«»گیِ ه مردم شد»ای بر آن است که  اراده

ی قیام و در  وارانه شروع شده بود، و در لحظه وقفه علیه شرایط زندگیِ برده مبارزات بی

ی گسست وضعیت، مجال بروز یافته بود، نادیده بگیرد، انکار کند و دست آخر  لحظه

ترین  ی سرکوبگرِ نهفته در آن به واضح همین چند کلمه کافی است تا آن اراده. تنبیه کند

 .شکلی خود را به نمایش بگذارد

میدان بیاید و کنترل  شود که به در  زمان خأل قدرت، به ناگاه برآن می« مردم»که  این

تر در جریان مبارزاتی  اوضاع را خود در دست بگیرد، دقیقن به این خاطر است که پیش

نظیر و حتا  کوچ مریوان، به عنوان مثالی کم)به چنین بلوغ سیاسی نائل آمده است 

ی مردمی، که تاریخ مبارزات مردم در  نظیر از یک حرکت اعتراضی خودانگیخته بی

ر کمتر شاهد آن بوده، دقیقن نمایشگر این بلوغ سیاسی در مردم کردستان های اخی دهه

پس  با انکار چنین روندی، تمام مبارزاتی که مردم کردستان را به چنین (. است

 .شود ای رسانده عملن نادیده گرفته و عامدانه فراموش می مرحله

شود، سخت  نی میبرای کسانی که سیاست تنها از طریق انتخابات و صندق رأی مع. دو

تنها از تقابل میان دولت « سیاست»نیاز به قیّم ندارد، « مردم»توان توضیح داد که  می

با این تعریف، صندوق رأی نقطه شروع . گیرد های کنشگر شکل می موجود و سوژه

به وضع « مردم»ی رهایی که با نه گفتن  ی پایان آن است؛ پروسه سیاست نیست، نقطه

. گردد شود و شرایط به ماقبل آغاز این پروسه باز می ود، متوقف میموجود شروع شده ب

کند  گیری به مثابه ماشینی عمل می رأی. ی چرخش به عقب است گیری همان نقطه رأی

ی حضور تنِ مردم در میدان سیاست ایجاد  که گسستی که در وضع موجود، به واسطه

توان از آنان بازخواست کرد، و  میانتخاب نمایندگانی که حتا ن. کند شده بود را پر می

. شان را محدود یا فسخ کرد، در عمل بازتولید وضع پیشین است در اشکال جدید رت قد

معناست؛ در حالی  بدون دولت بی« مردم»در طرز فکری که دلخواسته نمایندهء آن است 

ردم م»در بازخورد ناموجودیتِ یک دولت است که “ورزان رهایی تنها  که برای اندیشه

ای سیاسی  در ترسیم کردنِ یک فرآیند سیاسی مشارکت کند، و بنابراین مقوله« تواند می
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زمان با  ی بین دو دولت، هم و در فاصلهدر انکار دولت موجود « مردم کردستان» .۰”بشود

های سیاسی آگاه کنترل امور  فرو افتادن یکی و قد علم کردن دیگری، خود به مثابه سوژه

ای که در طول مبارزه علیه استبداد و استثمار  ی تجربه گیرند و به پشتوانه را به دست می

ه آسانی میدان را خالی ها کسب کرده بودند، ب یابی خود در زمان سلطنت پهلوی و هویت

مردم »گزاف نیست اگر بگوییم که کردستان بیش از سایر نقاط ایران بر . کنند نمی

اعم از )بینِ نیروهای لیبرال وطنی  چیزی که برای ذهن نزدیک. خود اصرار ورزید« بودن

طلبی ترجمه  ، جدایی(های حکومتی طلب صدری ها و حتا اصالح مذهبی ها و بنی-ملی

ی رأی معنی  رای ایشان، از آنجا که مردم در پیوند با دولت و آن هم به واسطهب. شد می

تواند  ای معنای دیگری نمی خواهانه خواهانه و رهایی های برابری شود، چنین کنش می

توان برای مردم  گرای ایشان، تنها نقشی که می ت که از نگاه قدر این  خالصه. داشته باشد

ی سیاستْ نقش  شان در عرصه ست که به جای ای ایندهمتصور شد، انتخاب کردن نم

 .بازی کند

دهند بسیار قابل  صدر و طالقانی می سیاسی مذکور به بنی-نقشی که طیف فکری. سه

چنان چه حتا بر این موضوع چشم بپوشیم که طرح ماجرا به . توجه و تأمل برانگیز است

سادگی گذشت که چه عاملی  توان به این شکل خالف واقعیت است، از این موضوع نمی

در اینجا از این پرسش که )کند؟  حضور این دو، و نمایندگان شورای انقالب را توجیه می

ای به نمایندگی شورای انقالب  خود این افراد چگونه، توسط چه کسانی و در چه پروسه

د ی روی این دو شخصیت برای چیست؟ قول و پیشنها تکیه(. گذریم اند، می برگزیده شده

این دو تن واجد چه ارزشی است؟ کسانی که این پیشنهاد را عملی کردند، کجای چنین 

 گیرند؟ روایتی قرار می

ای  رغم اینکه اصل صحت چنین روایتی مورد پرسش است، طرح مسئله از چنین زاویه  به

 بیند که ی ایشان دارد؛ نگاهی که مردم را رعایایی می گرایانه اصولن حاکی از نگاه نخبه

ای به مردم، مردم تنها صغیرانی  در چنین نگاهِ فرادستانه. محتاج رهبری شدن هستند

هستند، ناآگاه به شرایط هستی و زندگی خود، پس باید مُصلح و منجی ظهور کند، تا بلکه 

صدر و  بنی. ی نورِ هدایتش از ظلمات نجات یابند و رستگار شوند ایشان به واسطه

شوند تا  منجیانِ مردم کردستان و مردم ایران معرفی می طالقانی در قامت مصلحان و

                                                 
۶

 .آلن بدیو، ترجمه مارال س« مردم»ی  بیست و چهار نکته در کاربرد واژه 

http://praxies.org/بیست-و-چهار-نکته-در-مو%25
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ی قدرت   ده ، پوشیده بماند، تا سیاست همچنان عرصهء تصمیم و ارا«مردم»مبارزات 

الزم به توضیح نیست که چنین نگاهی از ملزومات ریشه دوانیدن و پاگرفتن . باشد

 .ساختارهای قدرت در مراحل بعدی است

توان از یافتن راهی برای حرکت خود بداند، وجود فرد و یا برای کسی که مردم را نا

شان دهد، الزم و  شان تصمیم بگیرد، به ایشان امر کند و راه را نشان افرادی که به جای

ی کنش جمعی از دل  ضروری است؛ آن هم نه کسانی که به مدد تجربه و در پروسه

ون از آن جمع و گروه، افرادی همان جمع و اجتماع بیرون آمده باشند، بلکه افرادی بیر

ها این  ای هستند که به آن واجد خصائل ویژه... ی تحصیالت، مذهب و که شاید به واسطه

که حتا یک روز در آن شرایط و میان آن مردم  دهد که بدون آن مشروعیت را می

، شان را به ایشان یادآوری کنند شان تکلیف تعیین کنند و صالح زندگی کرده باشند، برای

شان از مزایای شورا بگویند و با آیات  قرآنی ثابت بکنند که شورا چیز خوبی است،  برای

 !پس بروید شورا بزنید

های  ی چریک زمان بود با شروع مشی مسلحانه گیری کومله هم ی شکل آغاز پروسه

ها به این نتیجه رسیده بودند که باید برای نشان دادن  فدایی خلق؛ در حالی که چریک

ها نشان داد که سلطنت پهلوی  الی بودن نظم حاکم دست به اسلحه برد و به تودهپوش

های مائو  گروهی دیگر از مبارزین بنا به آموزه. نماید قدر قدرت نیست چنان که می آن

فارغ از قضاوت بین . و ارتباط تنگاتنگ با خلق را انتخاب کردند« خدمت به خلق»راه 

های  ت عملکرد و نتایج هر دو راه، با در نظر گرفتن تفاواین دو مسیر، و جدا از بررسی 

توان اطمینان صحبت کرد؛ روشن است که تقابل این دو  این دو مسیر از یک موضوع می

سؤال . نظر مانع پیوستن نیروهایی که بعدن کومله را ایجاد کردند به جنبش چریکی شد

به عنوان بستری برای ریشه ها که کردستان را  اینجاست که پس چطور این جمع و گروه

ایِ مستمر مناسب یافته بودند، درست در زمانی که در حمایت کامل  دواندن کار توده

! روی آوردند؟« گانگستری»ها قرار داشتند، دست به اسلحه بردند و یا به حرکات  توده

ی  صدر و دیگرانی که در تخطئه سیاسی بنی-گویا این سؤال حتا برای نزدیکان فکری

تر با  کنند، به وجود هم نیامده؛ چرا که ایشان پیش ای درنگ نمی وهای چپ لحظهنیر

شان را مشخص کرده، و برایشان  ها تکلیف ی این سازمان استالینست خواندن همه

در این صورت جای سؤال باقی است چطور و چرا این . ی حذف پیچیده بودند نسخه
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بیند و این چنین  قض فاحشی را نمیچنین تنا« حقوق بشر»و « حقوق انسان»مدافعین 

  سیاسی-کند؟ چه چیز  این طیف فکری پردازی می زند و دروغ پروا دست به جعل می بی

دارد که صدای سرکوبگر حاکمیت باشد، در حالی که خود نیز طعم  اش را بر آن می

است؟ باید دید از چه رو   ی قدرت را چشیده سرکوب و بیرون پرتاب شدن از دایره

کند  زنند؟ از چه دفاع می ها دست به تحریفی چنینن زُمخت و صیقل نیافته می  واستهدلخ

 برند؟ و به چه حمله می

 سخن پایانی

که با )اجتماعی طیف ایدئولوژیک ملی و مذهبی -البته اگر از خاستگاه و جایگاه سیاسی

یم، چندان از باخبر باش( یابد صدری ها ادامه می اش از نهضت آزادی تا بنی اغماض دامنه

ی قدرت به بیرون  حتا امروز هم که از دایره-شان به تاریخ  نگاه فرادستانه و طلبکارانه

شان از فهم این  خوریم؛ ایشان دقیقن به خاطر آگاهی طبقاتی یکه نمی -اند پرتاب شده

ترین  نیست، بلکه جدی« ای مزه شوخی بی»موضوع قاصرند که صحبت از شوراها نه تنها 

این امر چندان و . ی انقالب در آن عینیت می یافت رین واقعیتی است که ایدهو کارات

ی سنگر مردم  ی بسیاری برای حفظ شوراها به مثابه های شیفته چنان جدی بود که جان

 .نهاده شد

دهند، دست آخر  ها از رخداد انقالب می  دلخواستهای که  گرایانه روایت وارونه و نخبه

و « مردم»گران نیست؛ هر جا که پای  صدای سرکوب سرکوبچیزی جز بلندتر کردن 

ی طبقات حاکم   های دیرینه در میان باشد، دیوار تمام دشمنی« سیاست مردمی»

های تاریخ پشت  برای این کار در بزنگاه. ای بسازند جبهه« مردم»ریزد تا در برابر  فرومی

گیرند؛  یگر در سرکوب وام میهای یکد دارند و از توجیهات و استدالل یکدیگر را نگه می

طلبانِ درون و بیرون حکومت تا نزدیکان  به همین خاطر است که ایشان، از اصالح

ها تکرار  صدریِ بیرون از حکومت، حرف خمینی را در دالیل سرکوب سیاسی بنی-فکری

چرا که بهانه برای خمینی ایجاد کردند تا هم برای ... “: نویسد دلخواسته می. کنند می

ربرد خشونت بر علیه نیروهایی که در انقالب شرکت کرده بودند توجیه پیدا کند و کا

استفاده کردند؛ پس   آزادی دادیم، سو: گفت. ها بزند هم دست به سرکوب آزادی

واقع عمیقن بر این   گذارد؛ او هم در نقل این عبارت جای تفسیر چندانی باقی نمی. ”گرفتی

های بعدی به دست  بودند که برای سرکوب« استالینیستهای  سازمان»باور است که این 
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کردند خمینی هم  ها نبودند یا چنین عمل نمی حاکمیت بهانه دادند؛ یعنی اگر این سازمان

نگاه . گذارد ها صحه می کرد، بدین ترتیبْ بر حقِ خمینی در اِعمالِ سرکوب سرکوب نمی

های  آل سانی که حق، آزادی و ایدهک. زند خواه و سرکوبگر در این کلمات موج می تمامیت

شان را در  شان است، چنین عجوالنه نگاهِ معطوف قدرت زیبای بورژوایی وِرد زبان

ها نباید دست از پا خطا  مطابق استدالل ایشان، چپ. دهند مواجهه با نیروهای چپ لو می

روی  کردند، تا خمینی هم آن کردند، بخوانید مطابق خواست و میل خمینی عمل می می

های چپ چنین عمل نکردند،  تر اینکه چون این سازمان و جالب! سکه را نشان نمی داد

این نگاه که حذف و سرکوب را کاملن توجیه ! نشان از استالینیستی بودنِ تمام آنهاست

کند، چه تنافری با نگاه جمهوری اسالمی در تفسیر عملکردش نسبت به جریانات  می

ها و کشتارها و فجایع بعد از انقالب، نه  الب دارد؟ سرکوبهای بعد از انق چپ در سال

گفتن نیروهای « آری»ها به خمینی و  بلکه بخاطر  گفتن این سازمان« نه» به خاطر

به او ( صدری ها و نهضت آزادی اعم از احزاب توده و فداییان اکثریت و بنی)بورژوازی 

یتری بود که حول خمینی ایجاد شده شان به جنبش توتال های چپ با نپیوستن ن بود؛ سازما

کردند و  نیروهای بورژوازی با ایستادن در صف  بود، فضای چند قطبی را تقویت می

های بعدی  تمامیت خواهان، ماشین کشتار جمهوری اسالمی را برپا و  فضا را برای تصفیه

 .آماده کردند

در دست دارد؛ هر کس گذشته را در دست بگیرد، آینده را »! دلخواستهآری آقای 

؛ خود را در جایگاه قربانی قرار «هرکس حال را در دست بگیرد، گذشته را در دست دارد

ای که برای  های تاریخی به گونه دادن و تحریف کردن رخدادها و تکرار کردن دروغ

ی قدرت و تکیه  تان برای بازگشت به حلقه خودتان نیز باورپذیر شود، فقط نشان از تمایل

لت نیست، تنها برای در دست گرفتن آینده نیست که این چنین به آب و بر مسند دو

را عامل خشونت و دلیل « های چپ استالینیست سازمان»زنید تا خود را محق و  آتش می

تان نشان از آن دارد که هنوز  ها نشان دهید، بلکه بیشتر و پیشتر تالش اصلی سرکوب

. و نه در صورت ماجرا، بلکه در کُنه داستاناید، قطعن نه در ظاهر  حال را از کف نداده

انداز  ها در عملکرد حکومت طنین سال گذشته صدای سرکوبگر شما علیه چپ ۶۷در طی 

ها و در پی اش مخدوش کردن  سرایان سرکوبگر چپ ی شما جزئی از هم بوده، و طبقه

 .مبارزات مردم بوده است
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اربابان باشد، تا وقتی که رخدادها به ی بزرگان و  تا زمانی که تاریخ، نگاشتن سیره 

ی پابرهنگان،  ی حاکمان تفسیر شوند، تا آن روز که، تنها فعل ثبت شده خواست و اراده

انتظار برای ظهور منجیان باشد، تا وقتی که همچنان محرومان و محذوفان به یادگار هیچ 

.ویی محال استشان، آرز چیز در هیچ کجای تاریخ حک نکرده باشند، رستگاریِ تاریخ
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*مردادکردستان۱8
 

 

 بخشنخست

 

 ناصرمهاجر

 ۲۹۳۱مرداد۱۳

 

اهلل خمینی فرمان نظامی علیه  هنوز چندماه از پیروزی انقالب در ایران نگذشته بود که آیت

مرداد سال  ۲۹در پی این فرمان در روز . نیروهای کرد در مناطق کردنشین را صادر کرد

شناخته شده است، نیروهای دولتی بیشتری به کردستان « فتوای جهاد خمینی»که به  ۰۶۷۹

 .سرازیر شدند

های صحرایی  های دولتی از اعدام، دادگاه های متعددی حتی در روزنامه در آن روزها گزارش

التِ حکومت تازه تاسیس به ی حم زمینه. و کشتارهای وسیع در کردستان منتشر شد

کردستان چه بود؟ آیا برخورد خمینی با کردها برخورد یک دولت انقالبی علیه شورشیان 

توان گفت برخورد خمینی برخورد یک  ها؟ آیا می بود؟ یا برخورد یک دولت شیعه علیه سنی

                                                 
*

 .منتشر شده است رادیو زمانهتر در وبسایت  این متن پیش 
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 دولت ضدانقالبی با خلقی انقالبی بود؟

*** 

در آن . خود درنیاورده بود  ز دستگاه دولت را به قبضهاهلل خمینى هنو ، آیت۰۶۷۹در مرداد 

بازرگان، . وی بود؛ مهندس مهدى بازرگان  وزیر برگزیده با نخست« دولت»هنگام اداره 

هیئتِ وزیران مهندس بازرگان هم که . ست هرگز هم ادعا نکرد که انقالبى. انقالبى نبود

  آزادى ایران وابسته بودند، داعیهملى ایران یا نهضت   هاى جبهه بیشترشان به سازمان

، ۰۶۷۰-۰۶۷۵پاخیزىِ مردم ایران در سال  گى تا پیش از به جمله. گرى نداشتند انقالبى

که  خواستند و این اصالح نظام محمدرضا شاه پهلوى و اجراى قانون اساسى مشروطیت را مى

بود که  ۷۵سال  با خیزش مردم ایران در. شاه به سلطنت بسنده کند و از حکومت بپرهیزد

آیند این همراهى،  پى. مهندس بازرگان و همکاران او بر آن شدند انقالب را همراه شوند

آهنگى با اعوان و انصار واپسگراى او که  هم  اى اهلل خمینى بود و گونه پذیرش رهبرى آیت

، «ائمه جمعه»حزب جمهورى اسالمى،   قدرت واقعى را در دست داشتند و به واسطه

کشور را اداره « اهلل حزب»و « سپاه پاسداران»، «هاى انقالب کمیته»، «هاى انقالب هدادگا»

خود   اراده« حزب»گان آن  گردانند  اهلل خمینى به وسیله در آن بُرش تاریخى، آیت. کردند مى

و   دولت بى یال و دُم و  شکمِ مهندس بازرگان که اراده  کرد؛ نه به واسطه را اعمال مى

 .آن خود نداشت ابتکارى از

نیروهاى مسلح جمهورى اسالمى ایران به  ۰۶۷۹مرداد  ۲۹  که در حمله نکته دیگر این

اهلل خمینى، به  آیت. نبود« دولت»کردستان، فرماندهى کل قواى کشور از اختیارات رئیس 

مهندس بازرگان و پیرامونیان او که یک پا در مناسباتِ کهن داشتند و یک پا در مناسباتِ 

ن، اعتماد چندانى نداشت، این اهرم قوى اعمال قدرتِ دولت را هم در انحصار خود نگه مدر

جهت « بسیج عمومى»بود که « قواى انتظامى  کلیه»اهلل به  آیت« دستور اکید»با . داشت

شدت اشرار »به اجرا درآمد؛ با این هدف که به « سنندج و تمام کردستان»حرکت به سمت 

اى که  اى داشت و پیشینه زمینه ، و نه فتواى جهاد، پیش«دستور اکید». ۰«را سرکوب نمایند

 .رسیم آن را برمى

                                                 

۱
 .ها و قواى انتظامى ى نیرو ، فرمان امام خمینى به کلیه۰۶۷۹مرداد  ۲۹کیهان، یکشنبه    
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 نوروز خونین سنندج

ها و نیز   کردهاى ایران که به دوران حکومتِ محمدرضا شاه پهلوى از کم و کاستى

نقش بارزى ایفاء  ۷۵  هاى گسترده و گوناگون در رنج بودند و در جنبش همگانى سال تبعیض

آیند که در همان روزهاى نخست  نمودند، از آن دست نیروهاى اجتماعى به شمار مى

 :هاى خود را بیان داشتند پیروزى انقالب خواسته

نماید و  ایران را تایید میهای ایران، انقالب  ـ خلق کُرد، همراه و همگام با سایر خلق۰

ی آزاد و  های ایران در ایجاد جامعه تصمیم دارد با تحکیم پیوند مبارزاتی با سایر خلق

 .آباد آینده نقش اساسی ایفا کند

های ایران، خواهان رفع ستم ملی و تامین حق تعیین  ـ خلق کُرد، مانند سایر خلق۲

باشد و هرگونه اتهام  ایران می صورت فدراتیو در چهارچوب کشور سرنوشت خود به 

خواهد که موضع  کند و از دولتِ موقت آقای مهندس بازرگان می طلبی را رد می تجزیه

 .خود را در قبال این خواست رسما اعالم دارد

اند و به  ـ ما برآنیم که زحمتکشان ایران، سهم اساسی را در انقالب ایران ادا کرده۶

ارگران و دهقانان است که در دولت انقالبی همین جهت حق مسلم زحمتکشان و ک

 .شرکت داشته باشند

ترین  افتاده ى فراوان، یکی از عقب ـ کردستان ایران ضمن دارا بودن منابع دست نخورده۹

 .های اساسی است مناطق ایران است؛ بنابراین رفع ستم اقتصادی یکی از خواست

ی انقالبی اداره شود و بدین منظور ها در کردستان باید تحت نظر شورا ی پادگان ـ همه۷

پرست و نمایندگان شورای انقالبی  ی مشترک نظامی از افسران میهن باید یک کمیته

 .تشکیل گردد

اند،  ـ افسران جنایتکار که دستور تیراندازی داده و موجب شهادت فرزندان خلق شده۰

تجاعی به ارتش خلقی باید تحویل دادگاه انقالبی خلق گردند و به منظور تبدیل ارتش ار

 .باید ارتش از عناصر ضدانقالبی تصفیه گردد

دارند  های کردنشین هستند، اعالم می ی شهرستان ی نمایندگان حاضر که نماینده ـ همه۵

اهلل سید عزالدین حسینی، صالحیت دارند در راس هر هیئتی قرار  که حضرت آیت
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مایند و دستگاه رهبری انقالب و بگیرند و از طرف خلق کُرد با دولت مرکزی مذاکره ن

 .دولت موقت را از مذاکره و تماس با عناصر ارتجاعی کُرد برحذر دارند

عُمالِ سازمان سیای « قیاده موقت»ـ از آنجا که مال مصطفی بارزانی و گروه معروف به ۹

باشند و مورد نفرت تمام خلق کُرد  اند و می امریکا و ساواک ایران و میت ترکیه بوده

خواهیم هر نوع تماس با این دار و دسته قطع گردد و  تند؛ لذا از دولت انقالبی میهس

های  نکه این سیاست به وضعیت خانواده بدون آ. ها از ایران اخراج شوند رهبران خائن آن

 .۲ای وارد آورد بضاعت لطمه ى بی پناهنده

همایى بزرگى  اعالم شد؛ در گرد ۰۶۷۵بهمن  ۶۱شنبه گانه در روز دو هاى هشت این خواسته

آن را فراخوانده بود و نمایندگان « جمعیت دفاع از آزادى و انقالب»در شهر مهاباد که 

ای، دکتر اسماعیل اردالن، دکتر  داریوش فروهر، ابراهیم یونسی بانه)دولت مهندس بازرگان 

خبر آن . ز در آن حضور داشتندنی( اهلل نوری و احمد علی بابایی محمد مکری، آیت

چه در آن دوشنبه شب از  آن. گردهمایى را صدا و سیماى انقالب اسالمى پخش نکرد

 .«کردستان اعالم استقالل کرده است»: تلویزیون سراسرى ایران پخش شد این خبر بود

وزیر و سخنگوى دولت،  در پیوند با همین خبر است که عباس امیرانتظام معاون نخست

 :مطبوعاتى گفت  در یک مصاحبه ۰۶۷۵نبه اول اسفند ش سه

دیشب به ما خبر رسید که طالبانى باعث ناراحتى شده و به چند پاسگاه حمله کرده “

صبح امروز یک گروه به سرپرستى داریوش فروهر، وزیر کار و امور اجتماعى، براى . است

... ها آن بعد از برگشت آنى  رسیدگى به این مسئله بالفاصله به کردستان رفتند و نتیجه

کنیم، ولى این  ما اعالم استقالل کردستان را به هیچ وجه تائید نمى... اعالم خواهد شد

انقالب در تمام سطح  ست که بدون شک مخالفین جنبش و افراد ضد هایى کارها ناراحتى

درست نیست و قسمت اعظم آن [ خبر]مملکت اصرار دارند که توسعه بدهند؛ ولى 

تمام . امکان ایجاد جنگ داخلى و قطعه قطعه شدن ایران غیرممکن است... است شایعه

ها فقط و فقط شایعه  این. ست که حکومت انقالبى را متزلزل بکنند هایى ها دسیسه این

                                                 

 ۰۶۷۵کیهان، اول اسفند     ۲
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 .۶” است و از چند شایعه و اسم و اعالن تجاوز نخواهد کرد

سیماى انقالب اسالمى را دروغ خواند، اما نگفت کانون سخنگوى دولت گرچه خبر صدا و 

چاپ تلگرام جالل طالبانى به مهندس بازرگان در . کجاست  چینى پراکنى و دسیسه دروغ

آن تلگرام که امضاء . ها در کردستان نیست  چینى ها نشان داد که کانون دسیسه روزنامه

 :داشت  ن مىى میهنى کردستان عراق را زیر خود دارد، بیا اتحادیه

تلویزیونِ انقالب -رادیو ۷۵/ ۰۰/ ۶۱ى  با نهایت تاسف در اخبار دوشنبه شب مورخه... “

اسالمى ایران، خبرى مبنى بر تولید ناراحتى از جانب طرفداران جالل طالبانى وابسته به 

بدین وسیله موضوع را به . ى میهنى کردستان عراق در مرزهاى ایران پخش شد اتحادیه

و ضمن عدم دخالت و ناراحتى در امورات داخلى ایران، ... نماییم یب مىشدت تکذ

بنابراین . باشیم قدر مى پشتیبان واقعى نهضت بزرگ ملت ایران به رهبرى آن زعیم عالی

خواهانه ملت مبارز ایران حفظ خواهیم  هاى آزادى همواره همبستگى خود را با آرمان

 .۹”...نمود

ها را زدود    زارش داریوش فروهر از سفر هیئت نمایندگى دولت به کردستان، شک و شُبههگ

دروغى « اعالم استقالل کردستان»و آشکار نمود که خبر صدا و سیماى انقالب درباره 

اى را  طلب خواندن کردها، هدف سیاسى از پیش تعیین شده است و تجزیه  آمیز تحریک

 .کند دنبال مى

ها و  اسفند برگزارکرد، دیده ۸ى مطبوعاتى که روز چهارشنبه  ر در مصاحبهداریوش فروه

 :هایش را شرح داد و گفت شنیده

ست که در زمان حاضر و پیش از تشکیل مجلس موسسان و تدوین قوانین  طبیعى“

شان را به آگاهى رهبر انقالب،  ها و نظرات بنیادى و قطعى، مردم سراسر ایران خواسته

ست هم مردم کردستان  دیگر مردم ایران برسانند و این همان کارىدولت موقت و 

ى کردستان شکى نیست که بسیار عمیق  مسئله... کنند و هم مردم زنجان و اصفهان مى

ى  عمیق است؛ چرا که همین عمیق بودن مسئله، انگیزه... است؛ اما مطلقا خطرناک نیست

ما . و این خاصِ کردستان نیست... استى به ثمر رسیدن انقالب بوده  انقالب و کارمایه

                                                 
 ۵۷۰۶آیندگان، اول اسفند  ۳
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مختارى و حقوق  ى خود مسئله... مان دچار نگرانى نیستیم از بابت هیچ قسمت از مرزهاى

اى نیست که در متن انقالب اسالمى ملت ایران ابداع و اختراع  ى تازه مردم کرد، مسئله

اهم آورده و بلکه انقالب ایران امکان طرح مسائل با صداى بلند را فر. شده باشد

. ها و نظرها به همه افراد ملت ایران داده است هاى الزم را براى بیان خواسته آزادى

کُردان از این اصل کلى برکنار نیستند و در تالش کسبِ حقوق خود در چارچوب قوانین 

طلبىِ کُردان و   ومرج بنابراین تاکنون حرف از هرج. و اصول انقالب ملى ایران هستند

. هاى ضدانقالبى در میان نیست طلبى ه از موقعیت حساس کنونى و فرصتسوءاستفاد

ست که اکنون فقط شرایط مناسب براى بیان آن و گفتگو  حرف از یک دشوارى قدیمى

ى خودمختارى باید بگویم من  ى واژه اما درباره... ى حدود آن به وجود آمده است درباره

چنان که طرح شده  ام که این واژه آن یدهدر گفتگوهاى خود با کردان به این نتیجه رس

این واژه دقیقا ناظر است بر جمیع اختیارات و امکانات . طلبى ندارد اى با تجزیه هیچ رابطه

توان به منطقه یا ایالتى از ایران داد تا در راه پاسدارى از آداب و  هایى که مى و آزادى

آبادى ایاالتِ خود، حق نظارتِ  اى بردارند و براى هاى سریع و سازنده رسوم خود، قدم

ى کسانى که در آن سفر با  همه... کافى و اختیارات الزم را در خود منطقه داشته باشند

ى کرد را  هاى برجسته ها گفتگو کردم و از مردم عادى گرفته تا رهبران و شخصیت آن

زیه نیز ى تج شود، به تاکید و دالیل منطقى و تاریخى بیان کردند که اندیشه شامل مى

کنم که من نیروهاى ضعیف و مخربى  البته انکار نمى. اى مطرود و محکوم است اندیشه

 .۷”...هم در کردستان دیدم که به هیچ وجه مورد تایید مردم نیستند

برخوردى میان مردم شیعه و سنى “: داریوش فروهر در همان مصاحبه اشاره کرد که

اسفند که مصاحبه مطبوعاتى وى  ۸صبح همان روز چهارشنبه . ”نکردم کردستان احساس

. ی مردم مریوان به خاک و خون کشیده شد  هزار نفره ده پیمایى چند برگذار شد، راه

ی آیندگان از آن رویداد به دست   گزارشى که روزنامه. آمیز بود پیمایى، آرام و مسالمت راه

 :علیه کردهاست  «سیاسى  دسیسه»هاى پنهان  داد، نشانگر سویه

هزار تن در آن شرکت داشتند، به دعوت شوراى انقالب  ۰تظاهرات دیروز که ... “

دادند که مضمون آن  تظاهرکنندگان شعارهایى به کردى مى. مریوان انجام گرفته بود

حق کُرد را فراموش / خمینى خمینى»، «کُرد موفق شوى انشااهلل/ ال اله اال اهلل»: چنین بود
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پیمایى،  مدتى پس از شروع راه. «تعیین سرنوشت براى کُردان/ بازرگان بازرگان»، «نکنى

دادند، و برخى  مى« مرگ بر کمونیسم»و « ال اهلل االاهلل»گروهى مسلح در حالى که شعار 

ها را با چماق،  ها قرآن به دست داشتند، به تظاهرکنندگان حمله بردند و آن از آن

اى زیر دست و پا  ى این حمله عده در نتیجه. اکنده ساختندشمشیر و سالح گرم پر

به . ها وخیم است ماندند و یک زن و یک دختر با گلوله مجروح شدند که حال آن

ى شوراى انقالب مریوان، محافظان تظاهرات از تیراندازى متقابل خوددارى  توصیه

ها را از  پیمایى ، راهاى از تظاهرکنندگان، از جمله زنان در حوالى ظهر عده... کردند

دیروز ( سنندج)جمعیت دفاع از آزادى و انقالب . سرگرفتند و علیه مهاجمان شعار دادند

اى به مناسبت این رویداد انتشار داد و در آن یکى از مالکان به نام  بعد از ظهر بیانیه

. دگرداننده اصلى حمله به تظاهرکنندگان معرفى کر... پوشى را شیخ عبدالقادر کهنه

هاى حزب اسالمى  از شعبه)ى خود از این که اعضاى مدرسه قرآن  جمعیت در بیانیه

در این کار با عبدالقادر ( عوامل مصطفى بارزانى در ایران)« قیاده موقت»و ( سنندج

 .۰” اند، ابراز تاسف کرد پوشى همدست بوده کهنه

او جمعیتى هم . گرداند که سنى مذهب بود ه مىزاد مدرسه قرآن سنندج را احمد مفتى

ى  اشتراک دو فرقه»هایش  که از هدف« حزب مساوات اسالمى»سازمان داده بود به نام 

گذارى و سایر موارد و هر نوع  شیعه و سنى در تمام کارهاى تدوین قانون اساسى و قانون

اعوان و . ۵بود« هاى مذهبى اقدام اجرایى و نیز تعیین حدود اسالمى خودمختارى براى اقلیت

هاى دینى و  اى نداشتند و با شخصیت ى توده اهلل خمینى که در کردستان پایه انصار آیت

آزارى، پیشینه  ستیزى و بهایى زاده که در کمونیست سیاسى آن دیار بیگانه بودند، به مفتى

قم   ى علمیه داشت، میدان دادند تا در کنار على صفدرى، حجت االسالم شیعى که از حوزه

زاده در ستاد انقالب  مفتى. ۹شهر را برقرار سازد« نظم و امنیت»شده بود،   به سنندج فرستاده

ى قواى انتظامى  اسالمى سنندج جاى گرفت و صفدرى در ستاد لشکرْ فرماندهىِ کلیه

جویانه،  اى مصلحت آن دو در همدستى. را به دست گرفت( ارتش، شهربانى و ژاندارمرى)

                                                 
 ۵۷۰۶اسفند  ۰۱آیندگان،  ۶

 .زاده آورده است نامه آن حزب را از زبان احمد مفتى چکیده مرام ۵۷۰۶اسفند  ۲۱کیهان،  ۷

زاده نگاه کنید به جنگ خونین سنندج، از انتشارات سازمان  ى احمد مفتى براى آشنایى با پیشینه ۸

، نیز ایرج فرزاد، کارگر کمونیست، ارگان حزب ۹۷۰۶فدایى خلق ایران، تهران، هاى  چریک 

 .۰۰۶۵، بهمن ۸کمونیست کارگرى ایران، شماره  
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 .۸«دادند ها اجازه فعالیت نمى ى کارهاى شهرى را قبضه کرده بودند و به دیگر گروه همه»

  توانست به اقتدار حکم اشت و هم از این رو نمىزاده اما نیروى نظامى از آن خود ند مفتى

در نخستین گامى که . رهبر سیاسى و مذهبى کردستان برکشاند  راند و خویش را به مرتبه

سرباز زدن صفدرى . رو شد براى مسلح کردن هوادارانش برداشت، با مقاومت صفدرى روبه

  م مردم را نسبت به نمایندههاى خش زاده، شعله از دادن سالح و مهمات به دستیاران مفتى

گندم و   خالى کردن سیلو و بردن آذوقه  ور ساخت؛ در متنى که شایعه قم در سنندج شعله

بازار تعطیل شد و مردم در  ۰۶۷۵اسفند  ۲۵. ۰۱گشت اسلحه به تهران، دهان به دهان مى

کشته شدن . با گلوله پاسخ داده شد  عتراض مدنىبه این ا. ۰۰برابر استاندارى تحصن کردند

آموزى به نام حمید دالورى به دست یکى از دستیاران صفدرى و زخمى شدن دو تن  دانش

اى بود که انبار خشم مردم را به  جرقه»ها در بیمارستان جان سپرد،  ن دیگر که یکى از آ

 ۲۹تیراندازى میان مردم و پادگان لشکر . ۰۲دررویى با ارتش انجامید و به رو« آتش کشید

ژاندارمرى، رادیو، تلویزیون و فرودگاه سنندج به دست . کردستان تا نیمه شب ادامه داشت

پدید آمد که سازماندهى و رهبرى « شوراى موقت انقالب سنندج»در این میان . مردم افتاد

صبح  ۷/۰از ساعت . از این پس ارتش وارد میدان گشت. ۰۶قیام مردم را به دست گرفت

سنندج در ». هواپیماهاى فانتوم در فراز شهر به گردش درآمدند[ اسفند ۲۹دوشنبه ]

افزون بر این چهار ». ۰۹«ها باز نشد اى حتی نانوایى و هیچ مغازه... وحشت و بهت فرو رفت

پتر که در فراز شهر به پرواز درآمده بودند، مردم را به گلوله بستند و به سوى کو هلى

ارتش تا نُه بامداد . ۰۷«کردند ها و مراکزى که مردم مسلح بودند، نارنجک پرتاب مى خانه

 :اى با این مضمون پراکند سپس اعالمیه. بارید آتش بر شهر 

 رد شهرستان سنندجمسلمانان غیور ایرانی کُ“

                                                 
۹

شیخ عزالدین حسینى، کردستان و شیخ عزالدین حسینى، سازمان انتشاراتى مردم، بى تاریخ،  

 ۰۷ى  جا، صفحه بى 

 ۵۷۰۶اسفند  ۲۹کیهان،  ۱۱

۱۱
 پیشین 

 ۲۷دین حسینى، پیشین، ص شیخ عزال ۱۲

۱۳
 ۹۷۰۶فروردین  ۵گان، آیند 

۱۴
 ۵۷۰۶اسفند  ۲۹کیهان،  

 اسفند ۲۸آیندگان،  ۱۵
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انقالبی در شهرستان سنندج دست به آشوب زده و از  طلب و ضد تعدادی افراد فرصت

ی امام خمینی و  رادیوی آن شهرستان به نام و از طرف فرمانده لشگر، خود را نماینده

آگاه باشید فصل ویرانگری انقالب به . پشتیبان دولت مهندس بازرگان معرفی نمودند

زمان نوسازی آغاز شده و هرکس در هر نقطه از کشور اقدام به آشوب و  پایان رسیده و

پرسنل . ای ندارد گونه رابطه تحریک نماید، ضدانقالبی بوده و با انقالب اسالمی هیچ

لذا با برادران غیور ارتشی خود . ارتش، پاسداران انقالب اسالمی در سراسر کشورند

بدیهی است ضدانقالبیون شدیداً . ون ندهیدانقالبی همکاری نموده و فرصت آشوب به ضد

 .به کیفر اعمال خود خواهند رسید

 ”ستاد کل ارتش اسالمی ایران

که مردم شهر  هاى نیروى هوایى و پس از آن نخستِ عملیاتِ جنگنده  پس از پایان مرحله

هم  ها برسانند، در میدان اصلى شهر گرد شان را به بیمارستان  گان شده توانستند جسد کشته

اى  اهلل خمینى نامه به آیت« شوراى موقت انقالب سنندج»آمدند و بر آن شدند که به نام  

بیش از این موجبات کشتار اهالى را فراهم »بنویسند و از او بخواهند به ارتش دستور دهد 

 :آوریم تاریخى را بى کم و کاست مى  متن این نامه. «ننمایند

 ی، رهبر عالیقدر انقالب اسالمی ایراناهلل العظمی امام خمین حضرت آیت“

 وزیر ـ رونوشت تیمسار سرلشگر قرنی رونوشت جناب مهندس بازرگان نخست

رساند  با درود و سالم در توضیح جریانات دیروز و دیشب شهر سنندج به استحضار می

جریان از این قرار است که بر سر . که این درگیری مسلحانه به مردم تحمیل شده است

تحت ریاست آقایان  ۲و  ۰ی  های انقالب اسالمی شماره فشنگ بین کمیته تقسیم

هایی پیش آمد که منجر به درگیری شده و چند عابر  زاده اختالف صفدری و مفتی

اند و دو نفر به  سالح از طرف افراد آقای صفدری مورد اصابت گلوله قرار گرفته بی

 .شهادت رسیدند

ی  که اصل نسخه ۲۹ی لشگر هنگ صفری، فرماندهاین شورا طبق دعوت کتبی جناب سر

آن موجود است، تشکیل گردیده و منظور از آن فقط جلوگیری از عمق و گسترش 

انقالبى بوده است و آنچه در پادگان موجب تاسف  ی عوامل ضد نظمی و سوء استفاده بی

هر و محله ى خود را به مردم داد تا از ش است این بود که پادگان ژاندارمرى وقت اسلحه
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ی فراری مسلح  ها در برابر عوامل ضدانقالب که در منطقه از طریق افسران و ژنرال

 .بار دیروز تکرار نشود ی تاسف اند، دفاع کنند و یا کاری کنند که دیگر واقعه شده

گرفتند از طرف پادگان لشگر مورد تیراندازی  در این اثناء که مردم اسلحه را تحویل می

ی لشکر پیشنهاد تسلیم بدون قید  این بود که فرمانده. ای شهید شدند عدهقرار گرفتند و 

آگاه یا ماجراجو در پادگان مزاحم مردم نباشند و در واقع  و شرط نمود تا بلکه عوامل نا

دفاع را در خیابان کشتند، نه  انقالب آن کسانی هستند که بدون هیچ دلیلی مردم بی ضد

های ضدانقالبی ایستادگی  اى از انقالب در برابر توطئهانقالبیونی که به خاطر پاسدار

دهیم که نیت اصلی مردم سنندج و  وسیله به آن جناب اطمینان می لذا بدین . نمایند می

جوانان مبارزش تنها پاسداری از انقالب است و مردم کُرد به طور کلی و اهالی سنندج 

وزیری  امام خمینی و نخستباالخص به اصول انقالب ایران وفادار بوده و رهبری 

لذا استدعای ما این است که دستور فرمایند مسئولین . اند مهندس بازرگان را قبول کرده

 .و فرماندهان لشگر بیش از این موجبات کشتار اهالی را فراهم ننمایند

 ”۲۹/۰۲/۷۵با احترام ـ شورای موقت انقالب سنندج، 

 :پاسخ خمینى نیز چنین بود

 :الرحمن الرحیم، به اهالی کردستان  اهلل بسم“

خواهند بگذارند  اند و نمی ای وضع کردستان عزیز را مغشوش کرده شنیده شده که عده

این عده به ارتش، که . کنند مسلمانان آسایش داشته باشند و برخالف اسالم عمل می

ا را ه برند و آن کند، حمله می اکنون به سوی ملت مسلمان برگشته و از آن تبعیت می

. این قبیل کارها برخالف اسالم و مصالح مردم مسلمان است. دهند مورد توهین قرار می

ها حافظ مصالح و استقالل  مردم کردستان و سایر نقاط باید بدانند که از این به بعد آن

ها حمله کند از مردم مسلمان نیست و از عُمال  اند و اگر کسی به آن مردم مسلمان

نیروهای مسلح با قدرت از منافع و مصالح ملت مسلمان دفاع کنند و اجانب است و باید 

 .ای را به خود و به نوامیس مردم با قدرت دفع نمایند هرگونه حمله

 ”۸۸الثانی  ربیع ۲۱ـ  ۲۹/۰۲/۷۵اهلل الموسوی الخمینی  روح

برخالف ... اند و وضع کردستان عزیز را مغشوش کرده»خمینى روشن ننمود چه کسانى 
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اى به پشتیبانى از ارتش برخاست و جاى  کنند ، اما با روشنایى خیره«کنند م عمل مىاسال

بازسازى ارتش دستور روز است و قرار نیست این اهرم   تردید نگذاشت که مسئله

و چنین است که کردها . ها واپس نشیند و از آزار مردم دست شوید سرکوبگرى به پادگان

 .بس را برقرار سازند آتش به تکاپو افتادند تا هرچه زودتر

نمایندگان مذهبى »به سقز رفته بود تا در نشستِ . زاده در سنندج نبود در آن هنگامه مفتى

هاى  هاى مهاباد، سنندج، بوکان، اشنویه، نقده، بانه، کرمانشاه و سایر شهرستان شهرستان

س موسسان شرکت کند و پیرامون چگونگى حضور روحانیتِ سُنى در مجل« کردستان ایران

« دانشمندان اهل تسنن»ست که نه تنها بر ضرورتِ مشارکتِ  جا همان. ۰۰ها شور نماید با آن

ى ملل  که همه[ این اصل]تصریح »و نیز اهمیتِ « نویسى و تدوین قانون اساسى در کار پیش»

بلکه نشست . ۰۵آمدتوافق به دست « باشند در جمهورى اسالمى داراى حقوق متساوى مى

داشت، « ها اعالم به پادگان  با اتفاق راى خود را مبنى بر ترک مخاصمه و خوددارى از حمله»

شمارد و از  « ن ملت و جمهورى اسالمى ایرانآمیز را مردود و به زیا اقدامات خشونت»

 .۰۹«از اطراف پادگان سنندج دور شوند»خواست  مردم سنندج 

تلویزیون  -به پیشواز آن پیام شتافت و بارها آن را از رادیو« شوراى موقتِ انقالب سنندج»

ر گفتگو درآمد که سرانجام به بار زمان با فرماندهان ارتش از د هم. رساند به آگاهى همگان 

بس اعالم گشت و مردم از پیرامون پادگان واپس  ساعتِ شش و نیم شب، آتش.  نشست

االسالم صفدرى را با  بس تن نداد و پس از این که حجت اما ارتش به آتش. ۰۸نشستند 

جنگ دوباره درگرفت و باز مردم به . ۲۱کوپتر از مهلکه رهاند، شهر را به گلوله بست هلى

. اسفند، تاخت و تاز ارتش به اوج رسید ۲۸شنبه  بامداد سه. سوى پادگان سرریز شدند

                                                 
 ۵۷۰۶اسفند  ۲۹کیهان،  ۱۶

در شهر سقز  ۵۷۰۶اسفند  ۲۵اى نمایندگان مذهبى کردستان ایران، مصوبه  ى سه ماده اعالمیه ۱۷

نویسى و تدوین قانون اساسى باید دانشمندان اهل  درکار پیش -۰»: به این شرح است 

درتدوین قانون اساسى ایران باید تصریح شود که  -۲. تسنن و تشیع شرکت داشته باشند 

 -سیاسى -ملى)باشند  ایران در جمهورى اسالمى داراى حقوق متساوى مى ى ملل همه 

 «.ى طبقات از بین بردن فاصله -۶(. اقتصادى -اجتماعى -فرهنگى 

۱۸
 ۹۷۰۶اسفند  ۲۹کیهان،  

۱۹
 ۹۷۰۶اسفند  ۲۸آیندگان،  

۱۲
 ۵۷۰۶اسفند  ۲۹و کیهان  ۵۷۰۶اسفند  ۲۸آیندگان،  
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ى گارد جاویدان شاهنشاهى که شب پیش از تهران به سنندج گسیل شده  نفره ۲۱۹ى  رسته

از کرمانشاه و »نفس که  مجهز به مسلسل و چندین کامیون نیروى تازهکوپتر  بود با هفت هلى

. ۲۰آمده بود، کشتار را پیش بردند« شهرهاى دیگر براى سرکوب مردم به سنندج

. ۲۲شدند« ی زیادى کشته و زخمى ها از باالى شهر مردم را به گلوله بستند و عده کوپتر هلى

 .۲۶نفر بودند ۰۶۲نفر و شمار اسیران  ۶۹۶شدگان،  نفر، زخمى ۵۵شدگان  کشته

ى کردستان،  اى رسیدگى به مسئلهاهلل خمینى پذیرفت که بر زیر فشار افکار عمومى، آیت

اهلل محمود طالقانى، احمد  اعضاى هیئت عبارت بودند از آیت. هیئتى را رهسپار سنندج کند

االسالم اکبر هاشمى رفسنجانى و  االسالم بهشتى، حجت صدر حاج سیدجوادى، حجت

بود،  هواپیماى این هیئت که ابراهیم یونسى هم از جمله سرنشینانش. صدر ابوالحسن بنى

تا آخرین ». ۲۹در فرودگاه سنندج فرود آمد ۰۶۷۹ساعت نه شب چهارشنبه اول فروردین 

ارتش . ۲۷«اى که نمایندگان امام خمینى به شهر وارد شدند، تیراندازى ادامه داشت لحظه

ود دیدند؛ در افروزىِ ارتش را اعضاى هیئت دولت به چشم خ جنگ. داشت دست برنمى

ى جداگانه با  دو جلسه»زیرِ آتش بود که در . همان آغاز بامداد پنجشنبه دوم فروردین

احمد صدر حاج سیدجوادى، وزیر ». ۲۰سنندج به گفتگو نشستند« هاى سیاسى و مذهبى گروه

 .۲۵«هاى سیاسى در محل جمعیت دفاع از آزادى و انقالب حضور یافت کشور در جمع گروه

ى کانون وکالى  نماینده)وزیرى  ى مدنى تهران، یحیى صادق سه تن از سرشناسان جامعه

از رهبران )و شکراهلل پاکنژاد ( نماینده کردهاى مقیم تهران)وزیرى الدین صادق ، صارم(ایران

 .نیز در محل حاضر بودند( ى دموکراتیک ملى ایران جبهه

سال از  ۲۷از کردهاى مبارزى که )حسینى، غنى بلوریانهاى شیخ عزالدین  پس از پایان گفته

ى  ى شاخه نماینده)و بهروز سلیمانى ( هاى شاه گذرانده بود زندگى خود را در زندان

                                                 
۲۱

 ۵۷۰۶فروردین  ۹و  ۵آیندگان،  

۲۲
 ۹۷۰۶فروردین  ۵آیندگان،  

۲۳
هاى فدایى  جنگ خونین سنندج و دست آورد آن، شوراى شهر، دفتر هواداران سازمان چریک 

 ۷۹-۸۲، ص و ص ۹۷۰۶خلق، سنندج،  

۲۴
 ۹۷۰۶فروردین  ۰کیهان،  

۲۵
 پیشین 

۲۶
 پیشین 

۲۷
 پیشین 
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صداى »و درست در آغاز سخن وزیر کشور ( هاى فدایى خلق ایران کردستان سازمان چریک

کردند و مانور  واز مىگوشخراش هواپیماهاى جت که از ارتفاع کم بر فراز سنندج پر

ها دیوار صوتى را شکستند، وزیر  بار دومى که فانتوم. ۲۹«دادند، سخنان او را قطع کرد مى

با »: او گفت. است   کشور سخنى به زبان آورد که روشنگر واقعیت تاریخىِ درخور توجهى

نبوده و وضع گویم که دولت بازرگان به هیچ وجه از متن و دل توطئه مطلع  صداقت مى

طور که  دولت قدرت کافى ندارد تا کارها را آن... پیش آمده به گوش دولت نرسیده است

وزیر کشور دیگر سخن نگفت و به نگارش تلگرافى نشست . ۲۸«خواهد انجام دهد دلش مى

 :که شاهد ادعایش است

 از شهرستان سنندج به تیمسار قرنى، رئیس ستاد ارتش ملى ایران،“

چه . ها بر فراز سنندج موجب عصبانیت مردم و قطع مذاکرات ما شد پرواز جت

کسى دستور چنین مانورهایى داده است؟ از طرف پادگان به سوى مردم تیراندازى 

دستور دهید فوراً تیراندازى قطع شود و دیگر نه روز و نه شب تیراندازى . کنند مى

 ”۰/۲/۰۶۷۹. ها نیاندازند افکن شب نکنند و شعله

پاسخ تلگرافى رئیس ستاد کل ارتش اسالمى به وزیر کشور، راز این آتش افروزى را از پرده 

سازد که سرلشکر قرنى، سیاست کدام مرجع و مقامى را به  اندازد و آشکار مى برون مى

 :گذاشت اجراء مى

جناب آقاى وزیر کشور تا موقعى که این جانب از طرف رهبر انقالب مسئولیت “

کردن افرادى که به داخل پادگان   ارتش را دارم از انجام نظر جنابعالى و آزادى  اداره

اند و تا زمانى که متجاوزین گمراه، شهر را به وضع  به منظور قتل و غارت هجوم برده

تلویزیون در دست افراد  -آرام قبل برنگردانند، یعنى تا زمانى که ایستگاه رادیو 

اى ستاد لشکر و فرودگاه مجدداً به مسئولین معین ه مجاهد از کرمانشاه و ساختمان

خود را به ستاد ( کردستان ۲۹ى لشکر  فرمانده)شده واگذار نگردد و سرهنگ صفرى 

اهلل  نیرو در تهران معرفى ننماید، با وجود تمام ارادتى که به شخص حضرت آیت

 .خواهم شدطالقانى و جنابعالى دارم در مقابل خواست تعدادى مامور اجنبى تسلیم ن

                                                 
۲۸

 پیشین 

۲۹
 پیشین 
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 ”رئیس ستاد کل ارتش اسالمى، سرلشکر قرنى

ها آسمان سنندج را وانهادند و  ها، سرانجام فانتوم ونشان کشیدن ها و خط به رغم قلدرمنشى

آنگاه . بس برقرار گشت ها نیز فرونشست و آتش ها و تفنگ در نیمروز، نفیر شلیکِ مسلسل

آیى بزرگى خواستار آن گشتند  در گردهمانبوه مردم به سوى میدان آزادى سرریز شدند و 

ها حاضر شوند و نسبت به رویدادها و رفتار ارتش  که نمایندگان اعزامى از تهران نزد آن

کردند، هیئت اعزامى  به خواستِ مردمى که میدان را ترک نمى. شان را اعالم نمایند مواضع

هفتاد هزار نفرى مردم آیى  تن داد و در ساعت چهار پس از ظهر، هر پنج عضو به گردهم

او در آغاز . اهلل محمود طالقانى بود آن که بیش و پیش از دیگران سخن گفت، آیت. آمدند

جویى عوامل و عللى هستیم که جرقه  ما با کمال دقت مشغول بررسى و پى»: سخنانش گفت

مام کنیم و در معرض افکار عمومى شما و ت ها را پیدا مى سرنخ. را در اینجا روشن کردند

اشتباه »هاى او را  او کوشید از بار تقصیر صفدرى بکاهد و دسیسه. «گذاریم ملت ایران مى

شما در طول تاریخ محرومیت »: براى آرام کردن مردم نیز گفت که. بنمایاند« غیرعمد

کشیدید، شهدا دادید و رژیم هر وقت خواست نهضت ایران را بکوبد، یکى از مسائلى که در 

دانیم  در حالى که ما مى. ى کردستان بود ى تجزیه لیغاتى جار زد، مسئلهبوق و کرناى تب

جمعیت که این گفته را تایید کرد، . ۶۱«طلبى در خاطر زن و مرد شما جایى ندارد تجزیه

قرآن، . داند هر انسانى خودمختار است و نظام اسالمى همه را آزاد مى... »: طالقانى ادامه داد

قرن پیش این مسئله را عنوان کرد که مردم آزاد و مختار بر  ۰۷ما کتاب آسمانى 

تواند منکرِ آزادى فرهنگ، سرنوشت و زبان مردم  چه کسى مى. سرنوشت خود هستند

ى اول، زندگى کردها تامین شود و از منابع خود به اندازه  باید در مرحله... کردستان باشد

ا که دولت مرکزى براى گردش زندگى مردم اى ر کافى استفاده کنند و آن سهم عادالنه

چه از سنندج و چه از شهرهاى دیگر ... شما نمایندگان واقعى خود را... خواسته، بپردازند

کنیم و این  ها را بفرستید و ما با نمایندگان شما مذاکره مى کردستان انتخاب کنید و آن

 .۶۰«مسائل انشاهلل همه قابل حل است

  صدر و احمد صدر حاج اهلل دکتر بهشتى، ابوالحسن بنى آیت»سخنانِ طالقانى پس از پایان 

آمیز  سیدجوادى سخنانى ایراد کردند و مردم کردستان را به تفاهم، یکدلى و مذاکرات تفاهم

                                                 
۳۱

 پیشین 

۳۱
 پیشین 
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 .۶۲«فراخواندند

هاى  ى خواسته درباره. پنجشنبه شب، مذاکرات از سرگرفته شد که تا جمعه ادامه داشت

« نوروز خونین»ى  اى از عوامل پدیدآورنده یادین مردم بحثِ چندانى نشد، اما به پارهبن

و هیأت « زندانى و گروگان کرد از طرف پادگان آزاد گردیدند ۰۹۰». ۶۶سنندج پرداخته شد

و  زاده شهر سنندج به سرپرستى عالمه مفتى« ى انقالبى کمیته»اعالم کرد که دو 

« منشاء بروز اختالفات و وقایع شهر سنندج شناخته شده بودند»االسالم صفدرى که  حجت

ى امور شهر را به عهده  نفر اعضاى شوراى شهر که اداره ۰۰تا انتخاب »اند و  منحل شده

نفر از جناح وابسته به احمد  ۲خواهندگرفت، یک شوراى موقت پنج نفرى مرکب از 

اهلل طالقانى تشکیل  ى آیت اى موقت انقالب سنندج و یک نفر نمایندهنفر از شور ۲زاده،  مفتى

سان کردستان از  بدین. ابراهیم یونسى را نیز به استاندارى کردستان گماشتند. ۶۹«گردد

اعضاى . ۶۷استاندارى کرد برخوردار گردید و سنندج نخستین شهر داراى شوراى شهر شد

، مظفر (زاده از هواداران عالمه مفتى)هادى مرادى و فواد روحانى  آن عبارت بودند از محمد

هاى  به نمایندگى سازمان چریک)، سعید شیخ االسالمى (اهلل طالقانى نماینده آیت)پرتو ماه 

 .۶۰(از سوى شوراى موقت انقالب سنندج)و یوسف اردالن ( فدایى خلق

فروردین، نخستین نشست خود را با  ۷ى شهر سنندج در روز یکشنبه،  شوراى موقت اداره

 :حضور برخى از اعضاى هیئت اعزامى برگذار کرد و به آگاهى همگان رساند که

العظمی طالقانی و با توجه به عالقمندی  اهلل ر ارشاد و راهنمایی حضرت آیتبر اث“

های سیاسی و ستاد عملیاتی انقالب در سنندج در  ها و سازمان ی نمایندگان گروه کلیه

ی شهر سنندج و حفظ امنیت  ی پیدا کردن راه حلِ فوری برای مشکالتِ اداره زمینه

ی متشکله در تاریخ یکشنبه، پنجم  در جلسهی زندگی است،  که از ضروریاتِ ادامه

العظمی طالقانی و با حضور آیات  اهلل ، در محضر حضرت آیت۰۶۷۹فروردین ماه 

                                                 
۳۲

 پیشین 

۳۳
 ۵۷۰۶فروردین  ۵آیندگان،  

۳۴
 ۵۷۰۶فروردین  ۰کیهان،  

۳۵
 ۵۷۰۶ین فرورد ۰اطالعات،  

۳۶
هاى سیاسسى یا سازمانى اعضاى شوراى شهر سنندج  تدقیق وابستگى. ۵۷۰۶فروردین  ۵آیندگان،  

 .دار یوسف اردالن هستم را وام 
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سیدجوادی وزیر   محترم دکتر بهشتی و هاشمی رفسنجانی و جنابان آقایان صدر حاج

کنندگانِ زیر نمایندگان شورای موقت انقالب در  صدر و یونسی و امضا کشور و بنی

 :سنندج و ستاد عملیاتی اسالمی سنندج مواردى، مورد توافق واقع شد

نفر  نفر که دو نفر آن منتخب شورای موقت انقالب و دو  ۷ـ کمیته مرکب از ۰ 

العظمی  اهلل  منتخبین ستاد عملیاتی انقالب اسالمی، یک نفر منتخب حضرت آیت

ی  عنوان کمیته رند، به طالقانی از بین کردهایی که فعالً در کردستان اقامت ندا

 .گردد ی شهر سنندج تشکیل می موقت اداره

البدل  تبصره ـ برای هر یک از اعضای اصلی، از طرف منتخبین یک نفر علی 

 .شود انتخاب می 

ی شهر سنندج بالفاصله مسئولیت حفظ نظم را در  ی موقت اداره ـ کمیته۲ 

جلوگیری از وقوع هرگونه دار خواهد گردید و مسئول  سراسر شهر عهده 

دار  عهده باشد و انجام انتخابات شورای موقت شهر سنندج را  حادثه در شهر می 

 .گردد می

ی شهر موجبات اعاده وضع عادی شهر و باز شدن  ی موقت اداره ـ کمیته۶ 

 .ادارات و دکاکین و موسسات عمومی را فراهم خواهد کرد 

ورت مجلس و به امضای حاضران ی موقت باید در ص ـ تصمیمات کمیته۹ 

 .باشد ثبت شود و اکثریت آرا قابل اعتبار می 

و  ی شهر، شورای موقت انقالب در سنندج  ی موقت اداره ـ با تشکیل کمیته۷ 

ی  گونه مداخله در اداره شود و حق هیچ ستاد عملیاتی انقالب اسالمی منحل اعالم می

 .امور شهر را ندارد

زاده، یوسف اردالن و چند  راهیم یونسی بانه، احمد مفتیسیدجوادی، اب صدر حاج 

 .۶۵”امضای دیگر

نامه که به خط صارم الدین صادق وزیرى  هیئت اعزامى تهران پس از تنظیم این توافق

                                                 
 ۰۶۷۹فروردین  ۰اطالعات،  ۳۷
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با قول رسیدگى فورى به ... »ظهر همان روز ، در ساعت سه و نیم پس از ۶۹نوشته شده

اهلل طالقانى و همراهان به عمل آمد، سنندج  ی گرمى که از آیت ى کردستان با بدرقه مسئله

 .۶۸«را به قصد تهران ترک کردند

                                                 
۳۸

 ۲۱۰۶ژوئن  ۷۰یوسف اردالن در گفتگو با نویسنده  

۳۹
 ۹۷۰۶فروردین  ۵آیندگان،  
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*بخشدوم
 

 ۲۹78فروردین۲۱رفراندمهاوکُرد

 

 ۲۹۳۱شهریور۲

 

ی حادِ  مسئله. در دستور روز حکومت نبود« کردستان  رسیدگى فورى به مسئله»

ی کشور بود که در ده فروردین  ه نظام آیند  پرسى درباره گران اسالمى، برگزارى همه حکومت

 .شد برگزار مى ۰۶۷۹

سال قرار گرفت، شکل  ۰۰ایرانیان بیش از   بندى پرسشى که در برابر همه متن و صورت

گرایى و انتخاب آزادانه و آگاهانه  باورى به کثرت بلورین خودکامگى بود؛ انحصارطلبى، بى

 .شهروندان

تغییر رژیم سابق به جمهورى اسالمى که »: گونه پرسش کوتاه بود و پر رنگ و نیرنگ؛ این

یز بیش روى دارندگان حق راى دو پاسخ ن« .قانون آن از تصویب ملت خواهد گذاشت

 (.با رنگ قرمز)و نه ( با برگ سبز)آرى : گذاشته بودند

آواز و  شناس آن دیار، هم هاى سیاسى کردستان و شمارى از مبارزان سر بسیارى از تشکل

هاى فدایى خلق ایران، سازمان پیکار  سازمان چریک)هاى سیاسى چپگرا  آهنگ با جریان هم

                                                 
*

 .منتشر شده است رادیو زمانهتر در وبسایت  این متن پیش 
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و روشنفکران ...( ی دموکراتیکِ ملى ایران، اتحاد ملى زنان  ی کارگر، جبهه  طبقهدر راه آزادىِ 

در ...( مصطفى رحیمى، محمود عنایت، پرویز اوصیاء، هدایت متین دفترى و)خواه  آزادی

 .پرسى غیردموکراتیک برخاستند انتقاد و اعتراض به آن همه

ضمن تایید اهدافِ انقالبِ ... »: که اى اظهار داشت به مثل شیخ عزالدین حسینى در بیانیه

راستین ملت شریف ایران و اطمینان راسخ به مبانى و اصول اساسى اسالم، چون محتواى 

ی   جمهورى اسالمى، مبهم و نامعلوم است و به ویژه از نظر حق تعیین سرنوشت و مسئله

، نامشخص ها ی سایر خلق  خودمختارىِ کردستان در چارچوب ایرانِ آزاد و حقوق حقه

بنابراین تا زمانى که رسماً جواب قطعى در این مورد از طرف دولت و شوراى . باشد مى

انقالب اسالمى ایران اعالم نگردد، شخصاً از شرکت در رفراندام خوددارى نموده و مردم 

 .۰«هاى ملى و مذهبى خود آزاد و مختارند نیز با توجه به مسئولیت

 :ی بلندى اعالم کرد  نیز در بخش پایانى بیانیه( کومله)ان انقالبى زحمتکشان کردستان سازم

هاى دموکراتیک انقالب ایران و  ی جمهورى اسالمى صراحتاً خواسته  تا وقتى که برنامه“

به خصوص خواستِ رواى خلق کرد را، مبنى بر خودمختارى کردستان در چارچوب 

هاى  توجهى به خواسته ناسد، ما شرکت در رفراندام را بىایران دموکراتیک به رسمیت نش

 .۲”بنابراین ما در این رفراندام شرکت نخواهیم کرد. دانیم برحق مردم سرتاسر ایران مى

سیاسى دیگر کردستان نیز در نشست مشترکى   در پى کومله، هفت جمعیت و سازمان

جمعیت دفاع از آزادی و : کنند فروردین شرکت نمىاعالم کردند در رفراندام دهم 

، (مریوان)ی خواستاران حقوق خلق کرد ایران  ، اتحادیه(سنندج)انقالب کردستان 

، ستاد مشترک (بوکان)جمعیت طرفدار زحمتکشان و دفاع از حقوق ملی خلق کرد 

خلق کرد ، جمعیت مبارزین راه آزادی و مدافع حقوق ملی (مهاباد)نیروهای دموکراتیک 

ها بر سرشت غیردموکراتیک  این جمعیت(. مهاباد)و جمعیت راه رهایی زحمتکشان ( بانه)

مشخص بودن ماهیت و محتواى جمهورى اسالمى، عدم  نا»رفراندام انگشت گذاشتند و 

 .۶«ها و مخصوصاً عدم رعایت حق تعیین سرنوشت براى خلق کرد رعایت حق خلق

                                                 
۱

 ۹۷۰۶فروردین  ۹کیهان،  

 ۹۷۰۶فروردین  ۵کیهان،  ۲

 پیشین ۳
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اى که در نهم فروردین انتشار داد، روشن  یران نیز در بیانیهحزب دموکرات کردستان ا

اىِ  پس از مذاکرات چهل و پنج دقیقه  این موضع. کند ساخت که در رفراندام شرکت نمى

اهلل  آن حزب به ریاست دکترعبدالرحمان قاسملو با آیت  هیئت هشت نفره« بخش رضایت»

کردستان ایران خوددارى از شرکت حزب دموکرات . خمینى در هشتم فروردین گرفته شد

غیر دموکراتیک بودن رفراندم و روشن نبودن محتواى جمهورى »در انتخابات را به دلیل 

 .۹وصف کرد« هاى ایران ی تامین دموکراسى و تامین حقوق خلق  اسالمى در زمینه

ندام شرکت نکردند، همچون سان شمارِ شایان توجهى از کردهاى ایران در رفرا بدین

گرا  آماج تاخت و تاز حاکمان اسالم ۰۶۷۹ها نیز در روزهاى آغازین سال  ها که آن ترکمن

هاى راى را حاکمان به مردم  ها از صندوق گزینىِ کرد واقعیت دورى. قرار گرفته بودند

 :گفتند که. نگفتند

در سقز ... ز مردم شدندعناصر ضد انقالبى در چند شهر مانع راى دادن گروهى ا... “

هاى مختلف به یک دبیرستان حمله کرده و یک  افراد ضد انقالبى و افرادى از دسته

در مهاباد هم . صندوق راى را که حاوى هزار برگ راى مردم بود، به آتش کشیدند

هاى  اى از همین نوع افراد اخاللگر مانع راى دادن مردم و یا حضور مردم در حوزه عده

 .۷”دندانقالبى ش

 :ی گنبد کاووس هم پراکندند که  درباره

گر و چند ضد انقالبى که از اهالى ترکمن و غیر ترکمن  به علت این که افراد اخالل... “

 .۰”ها و دادن راى نشدند کردند، مردم قادر از بیرون آمدن از خانه تیراندازى مى... نبودند

ترین  اى ترین و حرفه ترین، نترس توانست در دقیق پى واقعیت بود مىآن که اما در 

 :ی آن دوران، یعنى آیندگان بخواند که  روزنامه

ها و نگرانى مردم، تا ظهر جمعه  به رغم شایعات دیروز سنندج در مورد حمله به حوزه“

یان هرچند که در سقز بر سر رفراندام م... عالئمى از تشنج در این شهر دیده نشد

                                                 
 ۹۷۰۶فروردین  ۸اطالعات،  ۴

 ۹۷۰۶فروردین  ۰۰کیهان،  ۵

 پیشین ۶
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 .۵”پیمایى شد زاده راه و در بانه علیه مفتى... هایى از مردم درگیرى پیش آمد گروه

 :از ترکمن صحرا نیز گزارش شد که

نشین به عنوان اعتراض به  ها در مناطق ترکمن بسیارى از ترکمن[ دهم فروردین]دیروز “

 .۹”شرکت نکردنددرگیرى خونین گنبد کاووس در رفراندام 

ها و  است که وزیر کشور، احمد صدر حاج سیدجوادى نیز پس از آگاهى از واقعیت  گفتنى

در پخش اخبار حوادث روزهاى اخیر بانه و سقز و دیگر “ها به خبرنگاران گفت که  جوسازى

هاى  تلویزیون مبالغه شده است و به علت گزارش -شهرهاى کردستان از طریق رادیو 

 .۸”ها نیز اغراق آمیز بوده است  هاى روزنامه نادرستى که به او رسیده بود، مقدارى از نوشته

 :احمد صدر حاج سیدجوادى همچنین اعتراف کرد که

ى طرح سئواالت دو طرح به شوراى  قبل از انجام رفراندوام وزارت کشور در مورد نحوه“

در یکى . ها مورد تصویب شورا واقع نشد ه هیچ کدام از آنانقالب تسلیم کرد که متاسفان

گیرى از شکل مثبت و منفى به  ى اوراق راى ها پیشنهاد کرده بودیم که نوشته از طرح

جمهورى اسالمى خارج شده و به صورت راى به جمهورى اسالمى یا جمهورى، تغییر 

فراندوم به شکل پاسخگویى در پیشنهاد دوم ما نظر داده بودیم که سئواالت ر. پیدا کند

به جمهورى اسالمى، یا انواع مختلف جمهورى، از قبیل جمهورى دموکراتیک، جمهورى 

ها  آمد، تمام گروه اگر پیشنهاد ما به مرحله اجرا در مى... سوسیالیستى و غیره طرح شود

ى تحریم رفراندوم  کنم مسئله توانستند در رفراندوم شرکت کنند و دیگر فکر نمى مى

ها در رفراندام و اعالم نتایج شمارش آراء،  پس از شرکتِ تمام گروه. شد پیش کشیده مى

اند به دست  توانستیم آمارى دقیق از تعداد کسانى که در رفراندوم شرکت داشته ما مى

کنندگان به  بیاوریم و بر اساس آن دقیقاً تعیین کنیم که در مجموع چند درصد از شرکت

 .۰۱”...اند ادهجمهورى اسالمى راى د

کردارى و درستى بود که پس از چند هفته احمد صدر حاج سید  چه بسا به دلیل راست

                                                 
 ۹۷۰۶فروردین  ۰۰آیندگان،  ۷

 پیشین ۸

 فروردین ۰۰کیهان،  ۹

 فروردین ۰۰کیهان،  ۱۱
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جوادى از سمتِ خود کناره گرفت و همچون نخستین وزیر وابسته به نهضت ملى ایران به 

 .ملى ایران وابسته بودند  اى پیوست که به جبهه وزیران مستعفى
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*بخشسوم
 

 وجنگکردستان«حکومتاهلل»نخستینروزهای

 

 ۲۹۳۱شهریور۱۲

که  ۰۶۷۹فروردین  ۰۲آورى جمهورى اسالمى در  پرسى و راى ی همه  با اعالم نتیجه

ى  ها ، روند محدود کردن آزادى۰خواند« روز نخستین حکومت اهلل »اهلل خمینى آن را  آیت

خواهانه، شتابى تازه  هاى حق فردى، اجتماعى و سیاسى و توامان با آن، سرکوب جنب و جوش

 .گرفت

جمهورى نوبنیاد اسالمى اوج این روند بیدادگرى، خودکامگى و فریبکارى، سرباز زدن   نقطه

آمیزِ آن نهاد با مجلس خبرگان  از تشکیل مجلس موسسان بود و جایگزین کردن توطئه

هایى که نسبت به این شیادى سیاسى از هر سو برخاست، فقیه  اعتراض. قانون اساسى

ی   برعکس دستاویزى فراراهش نهاد براى برساختن فضاى حمله. خودکامه را واپس ننشاند

عموم »در پیامى که به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان به . به دگراندیشانسراسرى 

 :داد، درآمد که« مسلمانان و مستضعفان

من با پشتیبانى ملت عظیم مسلمان از موضع قدرت به بدخواهان نهضت اسالمى و به “

                                                 
*

 .منتشر شده است رادیو زمانهتر در وبسایت  این متن پیش 

۱
 ۵۷۰۶فروردین  ۹۰کیهان،  
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کنم که دست از فساد و توطئه بردارند و براى  گران راست و چپ اخطار مى توطئه

ر به ملت بپیوندند و از نفاق و خدمت به اجانب بپرهیزند و گمان نکنید با مصالح کشو

و نیز به مطبوعات و . توانید ملت را از مسیر خود بازدارید این حرکات جاهالنه مى

اسالم و   هاى خالف مصالح علیه از توطئه... کنم هاى جمعى همین اخطار را اکیدًا مى رسانه

ن در صورت احساس خطر جدى، مسائل را با ملت شود و م ملت جدًا جلوگیرى مى

 .۲”...گذارم تا ملت دلیر خود تصمیم الزم را بگیرد عزیزم در میان مى

هاى  توطئه«  از درونمایه( ۰۶۷۹چهارم مرداد )خمینى در نخستین روز ماه رمضان آن سال 

اش پر کردن مجلس خبرگان  دىچون گام بع. پرده برداشت« اسالم  خالف مصالح عالیه

رفتند، فاش ساخت که  قانون اساسى بود از طیف مسلمانان شیعى واپسگرایى که از پى او مى

خواهد و نبایست که دگراندیشان از حقوق شهروندى خود بهره برند، به مجلس خبرگان  نمى

با این هدف . قانون اساسى راه یابند و در کار تدوین قانون مملکت، مشارکت داشته باشند

 :بود که گفت

های شیطانی در کار است و ما باید بیشتر هوشیار باشیم ـ گمان نکنیم که دیگر  نقشه... “

ها مشغول تجهیزند ـ اجتماعات و اشخاصی که  اآلن این. سد را شکستیم و کار تمام شد

با هم پیوند هایی که ابداً هیچ ارتباط با هم نداشتند، حاال  اصالً باهم دوست نبودند، گروه

ی قانون اساسی و مجلس خبرگان را ببینید چه  ها را بخوانید ـ قضیه شما روزنامه. کردند

هایی با هم مجتمع شدند برای اینکه کاندیدا بدهند ـ توجه داشته باشید کاندیداهای  گروه

خواهیم یک مملکت اسالمی درست بکنیم ـ مملکت اسالمی  ما می. شما اسالمی باشند

اید اسالمی باشد ـ باید آن کسانی را که برای بررسی قانون اساسی تعیین قانونش ب

شان را  صدر اسالم ـ سربازهای اسالمی برای اسالم جان... ی اسالمی باشند  کنید، خبره می

شاید هرچند روزی یک ... طور شده است های ما هم این انداختند ـ حال جوان به خطر می

گوید دعا کنید من شهید بشوم ـ جوان با این حسِ  یآید بیخ گوش من م دفعه یکی می

حاال ... این حسِ انسانی و اسالمی ما را پیروز کرده است. اسالمی به میدان آمده است

بعد از این که اینجا رسیدیم بیاییم یک قانون آمریکایی درست کنیم ـ یک قانون اروپایی 

هایمان را به هدر  واندرست کنیم ـ یک قانون اساسی غربی درست کنیم و خون ج

نویس هیچ  نویس است ـ پیش بدهیم ـ این االن دستِ خود شما است؛ این قانون پیش

                                                 
 ۵۷۰۶مرداد  ۹کیهان،  ۲
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نیست باید طرح بدهید ـ نظر بدهید و مهم این است که خبرگان باید اسالمی و امین و 

. های انحرافی نباشند تحت تاثیر مکتب. متوجه غرب و شرق نباشند. مسلمان باشند

طور نباشد که تحت تاثیر مکتب مارکس یا امثال  خواهید تعیین کنید این میهایی که  این

 .۶”...ها باشند این

ها و  ها را بر سر راه شرکت نامزدهاى جریان در پى این گفتار بود که انواع و اقسام سد

. تلویزیونى به وجود آوردند -هاى رادیو  گرا در برنامه هاى دگراندیش و چپ جرگه

ِ نامزدهاى ناهمساز، مورد  اهلل به هم ریخت و مبلغان با یورش حزب  هاى انتخاباتى گمیتین

ها چندان از حد گذشت که حتی حزب جمهورى خلق  ى خالفکار. ضرب و شتم قرار گرفتند

شد، لب به شکایت گشود و  اهلل کاظم شریعتمدارى پشتیابى مى مسلمان که از سوى آیت

 :شدتعویق انتخابات را خواستار 

انتخابات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى از قبیل   رغم شرایط نامطلوب نحوه على“

براى شرکت ( که اکنون بعضاً عضو دولت هستند)امکان دادن به اعضاى شوراى انقالب 

بدون در ... برگزارى انتخابات  کمیته  هاى عجوالنه ریزى در انتخابات، اقدامات و برنامه

باشد و  م، از قبیل ایجاد فضاى آزاد و مناسب و همراه با امنیت مىنظر گرفتن شرایط الز

بدین وسیله ... دهد این شواهد امکان صحت نتایج انتخابات را مورد تردید قرار مى

شواهدى از ... نماید تاریخ انتخابات حداقل به مدت سه هفته به تعویق بیفتد پیشنهاد مى

تبلیغ به نفع یک حزب مشخص، تهدید ها در امر انتخابات و  قبیل دخالت کمیته

الحال، اقدام افراد مزدور در جهت پاره نمودن اوراق  ى افراد معلوم ها به وسیله کاندیدا

ی  تبلیغاتى احزاب غیر وابسته به دستگاه و غیره موجود است با توجه به این که عجله

تنها موردى ندارد،  غیر الزم در انجام انتخاباتِ نمایندگانِ مردم براى قانون اساسى نه

لذا امید است این پیشنهاد  …تواند مقدم بر لزوم اصالت انتخابات قرار بگیرد بلکه نمى

در صورتى که مسئولین امر بر عجله در انجام ... مورد موافقت مقامات مسئول قرار گرفته

این حزب به علت عدم وجود شرایط مناسب و آزاد براى ... انتخابات تکیه داشته باشند

 .۹”انتخابات، از شرکت در انتخابات خوددارى خواهد نمود

هاى سیاسى  ها و جریان به درخواست حزب جمهورى خلق مسلمان و بسیارى دیگر از چهره

                                                 
 پیشین ۳

 ۹۷۰۶مرداد  ۰۱کیهان،  ۴
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منتقد و مخالف، دولت اعتنایى نکرد و این سبب آن گشت که بیش از بیست تشکل کوچک 

ر انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى شرکت و بزرگ پیشاپیش اعالم کنند که د

 .۷کنند نمى

برتافتن از آن انتخابات را  ی دموکراتیک ملى ایران، پیش و بیش از دیگران دلیل روى  جبهه

 :برنمود

ایران در جهت پراکندگیِ  های غیر دموکراتیک در زندگی سیاسی امروز شیوه... “

اتخاذ . نیروهای ملیْ ابزار دست موثر و کارآمدِ امپریالیسم و وابستگان بومی آن است

اندازی مجلس موسسان واقعی متشکل از نمایندگان  ی دموکراتیک در به راه یک شیوه

چنان که امروز با جایگزین کردن مرجعیت مذهبی به جای  نه آن)ی نیروهای ملی  همه

( رود که به مجمعی انحصاری تبدیل شود می« مجلس خبرگان»یت سیاسی این مرجع

توانست گام بزرگی در جهت آرامش کشور و ایجاد فضای مناسب سیاسی باشد و  می

تردیدی نباید . پارچه ضد امپریالیستی را تضمین کند و قوام بخشد ی ملی و یک مبارزه

تواند اساس وحدت ناگسستنی نیروهای  یداشت که تنها آن مجلسی و نهایتاً آن قانونی م

ها در آن شرکت داشته  ها و نیرو ملی در سرزمین ما قرار گیرد که نمایندگان تمامی قشر

در وضعیت ... باشند و مصوبات آن ناظر بر حفظ منافع و مصالح منطقی همگان باشد

 :رو هستیم کنونى با واقعیات زیر روبه

و اغتشاش به حدی است که به آستانه جنگ   ناآرامیـ در مناطق وسیعی از کشور ۰

مردم مریوان شهر را . در خوزستان وضع به کلى ناآرام است. خانگی رسیده است

در نقاط دیگر کردستان، آتش زیر خاکستر هر آن . اند ها پناه برده ترک کرده به کوه

چند روز پیش در آذربایجان غربى رویارویى مسلحانه از . ور شدن دارد احتمال شعله

                                                 
اند که در انتخابات  گروه و حزب اعالم کرده ۰۵تاکنون »نوشت که  ۹۷۰۶مرداد  ۰۰کیهان،  ۵

جبهه دموکراتیک ملی، جمعیت آزادی، حزب : ها و احزاب عبارتند از این گروه. کنند شرکت نمی 

خواهان، حزب راه آینده،  د برای آزادی، حزب آزادیکمونیست کارگران و دهقانان، جمعیت اتحا 

های ایران، گروه سیاسی ایران امروز، احزاب  آزادگان ایران، راه نو، حزب جمهوری فدراتیو خلق 

آزادگان و ضمناً احتماالً حزب جمهوری اسالمی خلق مسلمان نیز با   وابسته به جبهه ملی و گروه 

پان ایرانیست نیز در « .ین انتخابات شرکت نخواهد کردتوجه به نامه سرگشاده دیروز در ا 

 .هاى فدایى خلق به رهبرى اشرف دهقانى انتخابات شرکت نکردند و چریک 
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 .هاى زندگى روزمره شده است به این طرف یکى از واقعیت

نیمه »های مقامات دولتی و وابسته به حکومت، ارتش  و وعده  ها رغم همه قول ـ علی۲

های داخلی مداخله کند، امروز رسماً و علناً  که قرار نبود در درگیری« بازسازی شده

هایى که  ترین نظام تی در دموکراتیکبه نظر ما ح. ماموریتِ مداخله پیدا کرده

توان تصور کرد، در شرایط اغتشاش و جنگ داخلى انجام هیچ انتخابات آزادى  مى

ی ملى و  تر کردن تفرقه میسر نیست و تحمیل انتخابات در چنین شرایطى جز عمیق

 .اى نخواهد داشت جدایى صفوف مردم نتیجه

ترین محلِ  متی یعنی تهران و در سنتیـ در مناطق نسبتاً آرام، در مرکز قدرت حکو۶

ی  وگو یعنی دانشگاه تهران هم آزادیِ تبلیغ انتخاباتی وجود ندارد و همه تجمع و گفت

همایی اخیر دانشگاه تهران شرکت کردند به چشم دیدند و  مردمی که در چند گرد

ضع ها خواندند که چگونه این تجمعات برای اعالم نظرات و موا دیگران در روزنامه

گر انحصارطلب مواجه  ی مجلس موسسان و انتخابات با هجوم مشتی اخالل درباره

 ...شود می

ما . ی دموکراسى برخوردى تاکتیکى داشته باشیم  توانیم نسبت به مسئله نمى... 

ها، از جمله شرایط انتخاباتى  ی فعالیت  توانیم شرایط غیر دموکراتیک حاکم بر همه نمى

 .طلبانه رد شویم مسکوت یا پنهان بگذاریم و از کنار آن فرصتاى  را به هیچ بهانه

از این رو، با توجه به شرایط غیردموکراتیکی که بر انتخابات مجلس موسسان تحمیل 

گیری  کنیم که در پی ایم، اینک اعالم می ها به آن اعتراض کرده شده است و ما بار

« مجلس خبرگان»تخابات اعتراضات اصولی خود هیچ نامزدی را برای شرکت در ان

 .۰”کنیم معرفی نمی

تنى  ۵۶و اعالم نام ( ۰۶۷۹مرداد  ۰۲)با برگزارى انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى 

اى در جنگ و جدال  ی تازه ، مرحله(۰۶۷۹مرداد  ۰۹)که به درون این نهاد راه داده شدند 

اهلل  انباشتن آن مجلس از اعوان و انصار آیت. دی مدنى با حکومت سیاسى پدید آم جامعه

شان روحانیون شیعى بودند و عضو حزب جمهورى اسالمى، پذیرفتن تنها  خمینى که بیشترین

داد،  هاى دینى فقه درس مى گرایى که در مدرسه سنت  ، محجبه(منیره گرجى فرد)یک زن 

                                                 
 ۹۷۰۶مرداد  ۹کیهان،  ۶
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و راه ( عبدالرحمان قاسملو بود یکى از آن دو)نپذیرفتن بیش از دو تن از سکوالرهاى سیاسى 

. موج اعتراض به بار آورد  سوزى، سازى و راى نگشودن بر علماى سنى، و این همه با راى

این بار تنها . کنندگان به اندام حکومت ترس انداخت گونى طیف اعتراض گستردگى و گونه

اران دولت بازرگان زدند، بسیارى از دستی هاى انقالبى نبودند که فریاد مى ها و دموکرات چپ

. آوردند و همدستان روحانیت در قدرت نیز فغان برمى( جبهه ملى، جاما، حزب ملت ایران)

وزیر و  علمیه مشهد است که در تلگرامى به نخست  ی حوزه  ی آن بسیاران، جامعه از جمله

 :وزیر کشور مشتى از خروار را برنمود؛ با احتیاط البته

بات براى مجلس خبرگان، ملت ایران احساس کرد که بعضى از ی برگزارى انتخا  با نحوه“

حتماً به ... هاى انتخابات با سابق فرقى نکرده است هاى گذشته ادامه دارد و برنامه رویه

. ی انجام آن شده است  حضورتان گزارش شده است که چه جنایاتى در انتخابات و نحوه

ع و مردم در فارس، آذربایجان، خراسان، ی انتخابات و شکایات علما و مراج  مسلماً نحوه

اکثریت قاطع ... شهر و غیره به اطالع رسیده است و البد اطالع دارید در خراسان  قائم

ولى از برکات بعضى از احزاب . اند راى داده... مردم به کاندیداهاى مراجع تقلید مشهد

آیا به اطالع . است اند اعالم شده اسالمى، نتیجه غیر از آنچه مردم به آن راى داده

اند و بعضى  هزار راى داشته، تعداد آراى او را اعالم نکرده ۲۱۱رسیده کسى که بیش از 

دانید پاى هر صندوق  آیا مى. اند اى بوده از افرادِ اعالم شده در اقلیت قابل مالحظه

دهنده، آن چه را که دستور  افرادى حضور داشتند که با اعمال نفوذ، خالف نظر راى

علمیه مشهد، این انتخابات را مطابق   ی مدرسین حوزه  جامعه... اند به صندوق ریخته دهدا

نماید و انتظار داریم که هیئتى براى رسیدگى به  موازین آزادى ندانسته و آن را ابطال مى

 .۵”محل اعزام شود

صد فقره »هایى فرستادند تا به  شهر هیئتکنند، اما به چند  پیدا بود که انتخابات را باطل نمى

اینک چون روز روشن است که بیش از هر . ۹رسیدگى شود« هاى رسیده ها و اعتراض شکایت

دیدند، هماهنگى براى  ی پیکار دموکراتیک را تدارک مى هاى شناخته شده چیز، حمله به رکن

هاى  جریان« ترین مزاحم»اه و نیز واپس نشاندن خو هاى آزادی از میان برداشتن روزنامه

پیش از آن که فرمان حمله داده شود، دادستان کل انقالب .  ى اجتماعى را ها سیاسى و جنبش

                                                 
 ۹۷۰۶مرداد  ۰۰کیهان،  ۷

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۲کیهان،  ۸
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از فضالى »اسالمى، مهدى هادوى را کنار گذاشتند و على قدوسى را جاى او نشاندند که 

دار امور  مام خمینى عهدهپس از پیروزى انقالب در دفتر ا»بود و « حوزه علمیه قم

 .۸”...محوله

« رهبر انقالب اسالمى»ی   ها، اطالعیه  جایى بود که فرمان حمله داده شد و رسانه با این جابه

 :را به انتشار رساندند

شود اعتصاب بعد از اعتصاب، تحصن پس از تحصن و  دیده و شنیده مى... با کمال تاسف“

پراکنى و کوشش در جهت  پراکنى دنبال دروغ پیمایى و دروغ پس از راهراهپیمایى 

سازى رواج دارد و در جایى که دولت با کوشش به  تضعیف دولت با هر حیله و شایعه

اندیشى به تضعیف  ها شروع و به اسم صالح اشتغال دارد و کارشکنى... اصالح امور

باید به برادران و . خاستند  به پامنطق از دولت اسالمى  ی مردم و انتقاد بى روحیه

همان طور که در حال انقالب، تحصن و اعتصاب بر    خواهران بسیارِ محترم تذکر بدهم

ضد طاغوت موجب رضاى خداوند تعالى بود، در حال حاضر که دولت اسالمى و 

اساس که  سازى و جنجال بى ست و دشمن در توطئه است، تحصن و اعتصاب و شایعه ملى

شود، موجب سخط خداوند و از  عف دولت و تقویت دشمنان اسالم و ملت میباعث ض

 .۰۱”...شود معاصى بزرگ و محرمات عظیم شمرده مى

تن از همکاران آن  ۰۶ی آیندگان و بازداشتِ   روزنامه  حمله، با اشغال دفتر و چاپخانه

همان روز    هاى نداى آزادى و کیهان آزاد نیز در از انتشار روزنامه. ۰۰یگانه آغاز شد  روزنامه

، پیشگیرى کردند؛ و نیز از انتشار پیغام امروز و چلنگر که گل سر ۰۶۰۹مرداد  ۰۰شنبه،  سه

ی   مطبوعات، جبههدر برابر تجاوز به حقوق . ی طنز تهرانِ آن دوران بود  سبد روزنامه

پیمایى اعتراضى فراخواند که از پشتیبانى رسمى  دموکراتیک ملى ایران، مردم را به یک راه

نهادهاى دموکراتیکى همچون کانون نویسندگان ایران، کانون مستقل معلمان تهران، انجمن 

یز نگارى برخوردار شد و ن ی عالى روزنامه  دفاع از آزادى مطبوعات، دانشجویان مدرسه

هاى فدایى  گرا همچون سازمان چریک هاى چپ ها و جرگه ى از جریان پشتیبانى عملى بسیار

                                                 
 ۹۷۰۶مرداد  ۰۹کیهان،  ۹

 ۹۷۰۶مرداد  ۰۵کیهان،  ۱۱

 ۹۷۰۶مرداد  ۰۵، (ى دمکرتیک ملى ایران به جبههوابسته )آزادى  ۱۱
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اعالم تعطیلی ده روزنامه و هفته . ۰۲...خلق ایران، سازمان وحدت کمونیستى، اتحاد چپ و

تهران مصور و امید ایران، پس از تصویب شتابان قانون مطبوعات،  نامه دیگر از جمله

. ۰۶افزون خودکامگى کشاند هاى بیدار را به میدان پیکار با رشد دم شمارى بیشترى از وجدان

 ۲۰ها هزار تن از مردم معترض در ساعت شش پس از ظهر یکشنبه،  به این ترتیب صد

پیمایى از دانشگاه تهران را آغاز کردند و با سر  اهلل، راه سنگباران سنگین حزبمرداد، زیر 

وزیرى  دادن شعارهایى چون مرگ بر فاشیسم و ارتجاع نابود است، خود را به کاخ نخست

ولى در مقر قدرت، هیچ سرى از پنجره بیرون نیامد تا دست کم فریاد آزادى را ». رساندند

وزیرى و گاز  ان براى حفظ نظم، شلیک تیر هوایى در مقابل نخستبشنود؛ منتهاى لطف دولتی

 ۲۵۱»که  ۰۹«آور در مقابل کالنترى مرکزى، آن هم براى پراکندن جمعیت بود اشک

 .۰۷«مجروح و مصدوم برجاى گذاشت

ی مردم، به معناى چرخش در مناسبات  این پاسخ حکومت به راهپیمایى چند صدهزار نفره

میان نیروهاى سیاسى بود که در مبارزه علیه دیکتاتورى شاه مشارکت داشتند و گسست 

از این روست که در . ساالران شیعى از دموکراسى خواهان سکوالر تمام و کمال طیف یزدان

را « ها مسسببان تظاهرات و زدوخورد»دهندگان و  مایى تاریخى، سازمانپی فرداى آن راه

هاى انقالب اسالمى تهران محاکمه  در دادگاه»ها را  ضدانقالبى خواندند و اعالم کردند که آن

همان روز دوشنبه نیز با شعار مرگ بر کمونیست به دفتر سازمان    در. ۰۰«خواهند کرد

فدائیان این . هاى فدایى خلق ایران حمله کردند و آن را به تسخیر خود در آورند چریک

ی مستقیم و آشکار به  حمله». بینى کرده بودند؛ درست پس از تعطیل آیندگان حمله را پیش

ی ثمرات   ها، به همه ی آزادى  ی مستقیم و آشکار به همه  ی حمله  آزادى مطبوعات مقدمه

هاى عملى براى  بینى، با گام این پیش. ۰۵«...است ی نیروهاى انقالبى  ه همهی مردم و ب  مبارزه

پاسدارى از دفترهاى آن سازمان در سراسر کشور و سازماندهى یک جنبش مقاومت همراه 

                                                 
 ۹۷۰۶مرداد  ۲۲، ۲۵، سال اول، شماره (هاى فدایى خلق ایران سازمان چریک)کار  ۱۲

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۰کیهان،  ۱۳

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۲، ۲۰  ، شماره(دموکراتیک ملى ایران  وابسته به جبهه)آزادى  ۱۴

 ۹۷۰۶د مردا ۲۲کیهان، دوشنبه  ۱۵

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۶کیهان،  ۱۶

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۲، ۲۵، سال اول، شماره (هاى فدایى خلق ایران سازمان چریک)کار  ۱۷
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همان شبِ    در  ۰۹پیمایى شرکت نکرده بود که در راه نشد، اما سازمان مجاهدین خلق با این

« به محافظت از ستاد... هزار تن از هواداران خود را نزدیک به ده»مرداد،  ۲۰یکشنبه، 

و تا پیش از آغاز جنگ دوم کردستان و مذاکره با مقامات  ۰۸سازمان خود گماشت 

 .۲۱دادستانى انقالب، به ترک دفترهاى علنى خود تن نداد

. دوم مرداد، زمینه چیدند  همان روزهاى پر تب و تاب نیمه   جنگ دوم کردستان را در

ها  نیروهاى غیربومى سپاه پاسداران را یکباره به پاوه گسیل داشتند و شهر را به دست آن

داد، مردم به وقتى استاندار تازه، محمد رشید شکیبا، به این کردار واکنشى نشان ن. سپردند

مرداد در روستاى  ۲۱اعتراض و براى پیشگیرى از درگیرى، شهر را ترک گفتند و به روز 

شبان   پاسداران این واکنش مردم را برنتابیدند و نیمه. ۲۰قورى قلعه تحصن کردند

جنایت سبب تحریک مردم شد؛ برگرفتن سالح و به . ۲۲«کنندگان را به گلوله بستند تحصن»

پاوه به دست مهاجمان در »نمایى خبر  درشت. مرداد ۲۹پاخاستن براى بازستاندن شهر در 

ها  درآمد پامنبرى مرداد، پیش ۲۷هاى پنجشنبه  اول روزنامه  در صفحه« شُرف سقوط است

. مرداد ۲۰غالظ نمازجمعه  هاى شداد و شد و خطبه« آتش افروزى»و « گرى فتنه»ى  درباره

توقیف : که پس از نماز جمعه برگزار شد نیز سردادند« روز قدس»پیمایى  در نخستین راه

دادگاه انقالبى مورد تائید ... سرکوبى توطئه، مورد تائید ماست... آیندگان، مورد تائید ماست

نامه آن هاى کلى را در قطع این مضمون. نما دشمن قرآن ماست ساواکى چپ... ماست

 :پیمایى نیز گنجاندند راه

نما را که  گر چپ تر عوامل توطئه خواهیم که هرچه زود ما از دولت مقاومت اسالمى مى“

خواهند اغراض  گناه شده و با فریب خلق مى در گوشه و کنار کشور باعث کشتار مردم بى

 .۲۶”پلید خود را جامه عمل بپوشانند، به جاى خود بنشانند

                                                 
هاى جنبش، مسلمانان مبارز، جاما، ساش و سازمان مجاهدین خلق دیروز اعالم  سخنگوى گروه» ۱۸

ى دموکراتیک  کرد که این پنج گروه موتلف در راهپیمایى اعتراض به اختناق که به دعوت جبهه 

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۰کیهان، « .که امروز انجام خواهد شد، شرکت نخواهد کرد 

 ۹۷۰۶مرداد  ۷۲کیهان،  ۱۹

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۸کیهان،  ۱۲

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۱پیغام امروز،  ۲۱

 ۹۷۰۶مرداد  ۷۲کیهان،  ۲۲

۲۳
 ۹۷۰۶مرداد  ۲۵کیهان،  
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سخنان آتشین او در پس از . ها را که شستند، خمینى به صحنه آمد فضا را که آلودند و مغز

مرداد در شهر قم، تنها اعالم جنگى تام و تمام بر ناسازگاران و دگرخواهان  ۲۰ظهر جمعه 

  در آن سخنرانى او یکسره نقاب از رخ برافکند و چهره. ی لشکرکشى  نبود و نشانگر نقشه

 .راستین خود را برنمود

اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، خود ... “

انقالبی عمل کرده بودیم و قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته بودیم و تمام مجالت 

یم ها را به محاکمه کشیده بود فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آن

ها را به جزای خودشان  های فاسد را ممنوع اعالم کرده بودیم و روسای آن و حزب

های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و  های دار در میدان رسانده بودیم و چوب

من از پیشگاه خدای متعال و از . آمد ها پیش نمی فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت

دولت ما انقالبی ... خواهم خطای خودمان را عذر می. مخواه پیشگاه ملت عزیز، عذر می

. شهربانی ما انقالبی نیست. ژاندارمری ما انقالبی نیست. ارتش ما انقالبی نیست. نیست

دادیم  اگر ما انقالبی بودیم، اجازه نمی. من هم انقالبی نیستم. پاسداران هم انقالبی نیستند

ها را ممنوع  تمام جبهه. کردیم منوع اعالم میتمام احزاب را م. ها اظهار وجود کنند این

و . دادیم کردیم و یک حزب و آن حزب اهلل ـ حزب مستضعفین ـ تشکیل می اعالم می

کنم به این قشرهای فاسد در  و من اعالم می. از این اشتباهی که کردم. کنم من توبه می

. کنیم ها عمل می آن سرتاسر ایران که اگر سر جای خود ننشینند، ما به طور انقالبی با

کردند، شمشیر را  که توطئه می  در برابر مستکبرین و کسانی... موالی ما امیرالمومنین

کنند، از یهودیِ قرنطیه که نظیر  که نقل می کشید و هفتصد نفر را در یک روز، چنان می

دای خ. گذراند ها باشند، از دم شمشیر می ها شاید از نسل آن ها بودند و این اسرائیلی

ما ... جو تبارک و تعالی در موضع عفو و رحمت رحیم است و در موقع انتقام، انتقام

های خارج از ایران، برای ما  های سابق، در روزنامه ترسیم از این که در روزنامه نمی

ها در  گر این توطئه... خواهیم به امر خدا عمل کنیم و خواهیم کرد ما می... چیزی بنویسند

دولت باید با . ها باید با شدت رفتار کرد با آن. آن، در صف کفار هستند کردستان و غیر

اگر . ارتش باید با شدت رفتار کند. ژاندارمری باید با شدت رفتار کند. شدت رفتار کند

ها اگر مسامحه  ما با خود همین. کنیم ها با شدت رفتار می با شدت رفتار نکنند، ما با آن

... مسامحه حدودی دارد و جلب وجاهت حدودی دارد. یمکن بکنند، با شدت رفتار می

گر  دادستان انقالب موظف است تمام مجالتی را که بر ضد مسیر ملت است و توطئه
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موظف . ها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند است، توقیف کند و نویسندگان آن

ها را  روسای آنگذارند،  کنند و اسم حزب روی خودشان می است کسانی را که توطئه می

دهیم به این قشرهای فاسد  ما باز تا چندی مهلت می... ها را محاکمه کنند بخواهند و آن

و این اعالم آخر است و اگر چنان چه در کار خودشان تعدیل نکنند و به صف ملت 

آیم به  می. کنم داند انقالبی عمل می ها برندارند، خدا می برنگردند و دست از توطئه

قشرهایی از ارتش که . کنم کنند، انقالبی عمل می ا روسایی که مسامحه میتهران و ب

ها اگر  کنند، باید بدانند که من با آن ها را اطاعت نمی کنند و امر آن تر نمی اطاعت از باال

بروید . ها را سرکوب کنید بروید فاسد. ها را کنار بگذارید عذر. کنم آمدم انقالبی عمل می

 .۲۹”…دولت مسامحه نکند. کوب کنیدها را سر گر توطئه

را بر پیشانى دارد و در همین  ۷۹مرداد  ۲۵اى بود که تاریخ  بند این اعالم جنگ بیانه پشت

 :ی کشور انتشار داده شد  روز نیز در گستره

اى مجهز تا ها و قو ها و تانک کنم اگر با توپ به دولت و ارتش و ژاندارمرى اخطار مى... “

 .دانم ساعت دیگر حرکت به سوى پاوه نشود، من همه را مسئول مى ۲۹

دهم که فوراً با تجهیز کامل  من به عنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش دستور مى

انتظار  دهم که بى هاى ارتش و ژاندارمرى دستور مى عازم منطقه شوند و به تمام پادگان

با تمام تجهزات به سوى پاوه حرکت کند و به دولت  دستور دیگر و بدون فوت وقت

 .دهم وسائل حرکت پاسداران را فورا فراهم کند دستور مى

دانم و در صورتى که  تا دستور ثانوى من مسئول این کشتار وحشیانه را قواى انتظامى مى

دهند  مىمکرر از منطقه اطالع . کنم تخلف از این دستور نمایند با آنان عمل انقالبى مى

ساعت دیگر عمل مثبت انجام  ۲۹من اگر تا . اند  که دولت و ارتش کارى انجام نداده

 .دانم نگیرد، سران ارتش و ژاندارمرى را مسئول مى

 ”والسالم، روح اهلل موسوى خمینى

سازى  هایى بر طبل جنگ و کوشش براى همنوایى و هماهنگ آیند چنین کوبش پى

. وکم دانسته است مى در راستاى سرکوبى ناسازگاران، بیشهاى جمهورى اسال واره اندام

                                                 
۲۴

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۵اطالعات،  
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الناس چگونه معنى  را براى عوام« صف کفار»پایوران خمینى، : ماند پاسخ به این پرسش مى

 .، تراشیدند«ها در کردستان و غیر آن گر توطئه»اى براى  کردند و چه شناسه
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*بخشچهارموپایانی
 

 ضدانقالبوانقالب

 

 ۲۹۳۱مهر۹

 

برگزار شد و بیشتر نیروهای « جمهوری اسالمی، آری یا خیر»در آن زمان بود که رفراندوم 

کرد همراه با بسیاری از نیروهای اپوزیسیون از مردم خواستند در این رفراندوم شرکت 

اهلل خمینی به  خلخالی که از سوی آیت. فته بودجنگ در برخی نقاط کردستان در گر. نکنند

اهلل خمینی اعالم کرده بود،  آیت. های صحرایی برپا کرده بود کردستان اعزام شده بود، دادگاه

ها  این. نیروهای کرد به آمریکا و صهیونیسم وابسته هستند و قصد تجزیه کردستان را دارند

 .بودنداز جمله رویدادهای کردستان در اوایل انقالب 

. پاوه بود« مهاجمان»، درباره ۰۶۷۹تیر  ۲۵هاى رسمى در روز شنبه،  عنوان درشت رسانه

مهاجمان مسلح در پاوه، مردم و پاسداران را »: ها گفتند و آسمان به ریسمان دوختند دروغ

نفر را  ۹۱پاسدار مجروح را در بیمارستان سربریدند و  ۰۹مهاجمان »، «قتل عام کردند

مهاجم به دست نیروهاى اعزامى  ۶۱۱»، «رتش، مواضع مهاجمان را در هم کوبیدا»، «کشتند

                                                 
*

 .منتشر شده است رادیو زمانهتر در وبسایت  این متن پیش 
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 .۰«کشته شدند

اشرار و شورشیان و ضد »هاى دیگرى چون  ، صفت«مهاجم»تیر، در کنار  ۲۹روز یکشنبه 

و سرکوبى مردم آمادگى خود را براى اعزام »: ها نوشتند را نیز نشاندند و روزنامه« انقالب

شیخ صادق خاللى به محض ورود به کرمانشاه، بررسى پیرامون »، «اند شورشیان اعالم کرده

مهاجم کشته  ۶۱۱پاسدار شهید و بیش از  ۰۱تا  ۷۱»، «وضع اشرار را آغاز کرد

مهاجمان، گروهى از زنان سنندج را »، «ها به روى مهاجمان فرارى بسته شد مرز»،«شدند

 .۲«گوشمالى خواهند داد... هاى پایگاه هوایى حر ضد انقالبیون پاوه را  جت»، «گروگان گرفتند

و  ۲۵دلیل این دگرگونگى زبانى را در دو فرمانى باید جُست که خمینى در شب یکشنبه 

به رئیس ستاد ارتش و رئیس »مرداد  ۲۵فرمان . صادر کرد ۰۶۷۹مرداد  ۲۹دوشنبه ظهر 

مرداد  ۲۹داده شد و فرمان « کل ژاندارمرى جمهورى اسالمى و رئیس پاسداران انقالب

. اى نشده است در هیچ یک از این دو فرمان به وزیر دفاع اشاره. « ی قواى انتظامى  کلیه»به

سیدعلى « االسالم حجت»را سرلشکر تقى ریاحى برعهده داشت و  در این دوره، وزارت دفاع

 :آوریم، به ترتیب تقویم زمانى هر دو فرمان را مى. ۶اى معاون سیاسى وى بود خامنه

به رئیس ستاد ارتش و رئیس کل ژاندارمرى جمهورى اسالمى و رئیس پاسداران “

کردستان دستور دهند که   نیروهاى اعزامى به منطقهدهم که به  انقالب اکیداً دستور مى

اشرار و مهاجمین را که در حال فرار هستند تعقیب نمایند و آنان را دستگیر نموده و با 

فوریت به محاکم صالح تسلیم کنند و تمام مرزهاى منطقه را به فوریت ببندند که اشرار 

ار را با کمال قدرت دستگیر نموده دهم که سران اشر به خارج نگریزند و اکیداً دستور می

 .۹”شدید خواهد شد  اهمال در این امر تخلف از وظیفه و مورد مواخده. و تسلیم نمایند

 ها و قواى انتظامى به این دستور توجه فرمایند ى نیرو کلیه“

ها و  ارتشى الساعه خبر رسید که در سنندج، حزب دموکرات،: اهلل الرحمن الرحیم بسم

                                                 
 ۹۷۰۶مرداد  ۲۵کیهان،  ۱

۲
شایعه ربودن زنان » :مرداد نوشت ۲۸همین روزنامه در روز . ۹۷۰۶مرداد ۲۹ (فوق العاده) کیهان، 

 «سنندج تکذیب شد 

۳
 ۹۷۰۶تیر  ۲۹کیهان،  

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۹کیهان،  ۴
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ها را  اند و اگر تا نیم ساعت دیگر کمک نرسد، اسلحه هاى آنان را محاصره کرده سازمان

هاى ما را به  اند که حزب دموکرات زن و از مجد سنندج به ما اطالع داده. برند مى

هاى مراکز  دهم که به پایگاه ى قواى انتظامى دستور مى اکیداً به کلیه. اند گروگان برده

. کنند که به قدر کافى به سنندج حرکت کنند و با شدت اشرار را سرکوب نمایند ابالغ

پاسداران انقالب در هر محیطى هستند به مقدار کافى به طرف سنندج و تمام کردستان 

تاخیر، ولو به قدر یک . با پل هوایى بسیج شوند و با شدت تمام اشرار را سرکوب نمایند

خواهیم که مراقب  از ملت ایران مى. شود تعقیب مى ساعت، تخلف از وظیفه و به شدت

من انتظار دارم که تا نیم . باشند؛ هر یک از مامورین تخلف کردند فوراً اطالع دهند

 .۷”ساعت دیگر از قواى انتظامى به من خبر بسیج عمومى برسد

کردستان ایران را غیر قانونى حزب دموکرات « شوراى انقالب اسالمى»در پى این دو فرمان 

ی رهبر انقالب ترتیبات الزم را  پیرو امریه»اى ادعا کرد که  دولت در اطالعیه. ۰اعالم کرد

ی نیروهاى نظامى   ی کردنشین به وسیله  براى ایجاد آرامش در سنندج و تامین امنیت منطقه

ی کردستان از   ادگى خود را در پاکسازى منطقهی هموطنانى که آم  کلیه... ارتش داده و

توانند با  عوامل ضدانقالب و پشتیبانى از نیروهاى نظامى جمهورى اسالمى ابراز داشتند، مى

ترین پادگان ارتش یا ژاندارمرى یا  پایان خدمت، خود را به نزدیک  در دست داشتن برگه

 .۵«...مقر سپاه پاسداران انقالب معرفى نمایند

به عموم نویسندگان، سردبیران و مدیران مطبوعات و تمام ... »دادستان کل انقالب نیز 

کسانى که به عناوین مختلف حزبى و غیره علیه انقالب اسالمى ایران قدمى بردارند یا 

ند رو خواه هاى انقالب روبه العمل شدید دادگاه عکس»، هشدار داد با «اى منتشر کنند مقاله

 .۸؛ از جمله پیکار، کار و مردم«روزنامه و مجله توقیف شدند ۲۲»و سپس  ۹«شد

مسیر »هاى بیرون از  مرداد که رسانه ۲۸همان روز     پس از ظهر. این اما پایان کار نبود

آن . اى به زبان آورد خنان تازهتعطیل شدند، خمینى باز به منبر رفت و س« انقالب و اسالم

                                                 
 ۹۷۰۶مرداد  ۲۹کیهان،  ۵

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۸کیهان،  ۶

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۸ن، کیها ۷

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۹کیهان،  ۸

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۹کیهان،  ۹
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اى در گفتمان سیاسى نسبت به جنبش خلق کرد بود و نیروهاى  چه گفت دگرگونگى تازه

 :ی آن  سازنده

هایى که با اسالم دشمن  پس از پیروزى انقالب و اعالم جمهورى اسالمى، گروه... “

اسالمى و بر ضد باشند، شروع به فعالیت بر ضد نهضت  هستند و از وابستگان اجانب مى

ها علناً مخالفت کردند و رفراندوم را تحریم  حتی بعضى از آن. جمهورى اسالمى نمودند

و شما برادران دیدید که حزب دموکرات کردستان وابستگى مستقیم با آمریکا و . نمودند

پیمایى عظیم مسلمین  تشکیل مجلس خبرگان و پس از راه  در آستانه. صهیونیسم دارد

. سرکردگان خائن این حزب جوانان را اغفال نموده و به برادرکشى کشاندند براى قدس،

خواهند کشور  این مخالفین اسالم که مى  برادران مسلمان من، شما به تبلیغات فریبنده

مسلمان ما را به کفر بکشند، گوش ندهید و نگذارید جوانان عزیز ما به دام این منحرفین 

حزب ... را در منطقه بگیرند و تحویل مامورین بدهنداین حزب و مفسدین ... بیافتند

دموکرات کردستان غیررسمى و غیر قانونى اعالم شد و چون حزب شیطان است، باید 

ی شرعیه عمل و جوانان خود را از عضویت در این حزب   تمام اهالى کردستان به وظیفه

هاى  گاه وگیرى و مخفىی این جنایتکاران جل  ممنوع نمایند و با قاطعیت تمام از توطئه

عوامل اجانب که منافع خود و ... ها را به دولت و ارتش اسالمى معرفى کنند سران آن

بینند، براى تحریک برادران اهل سنت دامن زده و برادرکشى  اربابانشان را در خطر مى

خواهند با شیطنت بین برادران اختالف ایجاد  ی شیعه و سنى را طرح نموده و مى قضیه

ی برادران سنى و شیعه در کار هم و با هم برادر و برابر   در جمهورى اسالمى همه. دکنن

هرکس خالف این را تبلیغ کرد، دشمن اسالم و ایران است و . و در حقوق مساوى هستند

.۰۱”...برادران کرد باید این تبلیغات غیر اسالمى را در منطقه خفه کنند
 

پردازیم و به  اهلل خمینى نمى آیت  ی اسالمى جمهورى آرمانى  گونه  زرگ دربارهبه نیرنگ ب

، همواره حکومت «امام امت»کنیم که جمهورى اسالمى مد نظر  یادآورى این نکته بسنده مى

آیند؛  دو به شمار مى  ی اثنى عشرى بود که سنى مذهبان در آن شهروندانى درجه  شیعه

گذارى براى امت؛ به  در سیاست  م قدرت و بدون موقعیت رسمىبدون جایگاه قانونى در هر

. ها پنهان نبود این تبعیض ساختارى، از دید رهبران سیاسى و دینى کرد. ویژه امت اهل سنت

توانست به حساسیت سنى مذهبان ایران نسبت به حق و حقوقشان در یک  خمینى نیز نمى

                                                 
۱۱

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۹کیهان،  
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کوشید از پاگرفتن  الحیل مى به لطایفهم از این روست که . جمهورى شیعى ناآگاه باشد

ی دشمنان اسالم بخواند   بحث شیعه و سنى پیشگیرى کند، دامن زدن به این مسئله را توطئه

 .دم زند« حقوق مساوى شیعه و سنى در جمهورى اسالمى»و « برابرى»و از 

 -غاتیهاى تبلی مرداد خمینى، زبان حاکمان ایران و دستگاه ۲۸هرچه بود پس از سخنرانى 

، این بار «ضدانقالب»و « شورشى»، «مهاجم»کردهاى . ها، دگرگون شد کرد  شان درباره

وابسته به امپریالیسم و صهیونیسم قلمداد شدند، در ردیف شیاطین جاى داده شدند، 

مستوجب طعن و لعن و تحریم شدند و نیز اجراى حد شرعى، به جرم خیانت و فساد 

 .العرض فى

به آن کارزار پا « امام امت»گرفت و به پشتیبانى از  هاى خمینى را پى هنخستین کسى که گفت

« فجایع اخیر کردستان»او در پیامى به مناسبت . على منتظرى بود اهلل حسین گذاشت، آیت 

 :ها چاپ شد، نوشت رسانه  که در همه

گیرى  زمانى جنایت خونین پاوه و حمله به مراکز نظامى سنندج با موضع تصادف و هم... “

اهلل العظمى امام خمینى در برابر آمریکا و اسرائیل و  قاطع رهبرى انقالب حضرت آیت

اى  نشاندگى احزاب خودفروخته  اعالم روز جهانى قدس در دنیاى اسالم نمایانگر دست

ها و  اینجانب کراراً در اعالمیه... باشد چون حزب دموکرات و نمایندگان خائن آن مى

ی دولت موقت  مابانه ود موضع ضعیف و بیش از حد دموکراتیکهاى گذشته خ مصاحبه

باز ... ام گوشزد ساخته و خواستار برخورد قاطع و اسالمى آن با عناصر ضد انقالب بوده

هم سپاس که موقع شناسى و دوراندیشى امام خمینى بیش از آن که انقالب به ضد 

ی  خورده ى که دشمنان قسما شتابد و درست در لحظه انقالب تقدیم بشود به نجات مى

گذارند و  ها را به اجرا مى ترین یورش  چپ و راست که با ائتالف خود طرح ناجوانمردانه

ها را  ها، نقشه گرفته و با آگاهى کامل از توطئه امام شخصاً فرماندهى کل قوا را به دست

 .۰۰”کنند خنثى مى

اهلل خمینى برآمد و سپس دیگر آیات  گلپایگانى به تائید آیتاهلل  پس از منتظرى، آیت

 :وار است اش نمونه مرعشى، قمى و محالتى که اعالمیه: اعظام

گرى علیه کشور  اى از نقاط کشور به طغیان و یاغی اکنون که دشمنان اسالم درپاره هم“

                                                 
 ۹۷۰۶مرداد  ۲۸کیهان،  ۱۱
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وطنان ما اقدام  ى هم اسالمى و ملت مسلمان ایران پرداخته و به کشتار فجیع و وحشیانه

اند، بر عموم ملت شجاع و رزمنده، خاصه عشایر غیور و نظامیان دالور و جوانان  نموده

و اعدو   کریمه«  باشد به نداى قرآن گوش داده و به پیروى از آیه برومند وطن الزم مى

به تجهیزات « الیهم مااستطاعوا من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدواهلل و غدوکم

امان علیه ستمکاران  و وسایل دفاعى مجهز شده و خود را براى نبردى سخت و بى جنگى

 .”کار، کفار و ایادى استعمار مهیا سازند نابه

اهلل کاظم  افروزى شان تأییدیه گرفتند و آیت براى جنگ« آیات عظام»ی   گاه که از همه آن

بپرهیزد، « ایادى استعمار ی کفار و علیه»شریعتمدارى هم تن داد از بیان مخالفت با جنگ 

بسیج بزرگ نیروهاى اجتماعى هوادار جمهورى اسالمى را در دستور گذاشتند که بیشترشان 

 .دارى جامعه بستگى داشتند پیشاسرمایه  به پاره

خوان آن دوران، یعنى اطالعات و کیهان، فضاى سیاسى کشور را به دست  همه  دو روزنامه

هاى اطراف دزفول، اندیمشک و شوش آمادگى خود را براى عشایر و مردم روستا»: دهند مى

به دنبال حرکت کاروان استان ایالم براى سرکوبى اشرار، »، «عزیمت به پاوه اعالم کردند

تن از فدائیان  ۲۱۱»، «گروهى از مردم ایوانغرب در سه گروه آماده حرکت به پاوه شدند

گروهى از »، ۰۲«ه این استان عزیمت کردنداسالم از شهر رى براى مقابله با اشرار کردستان ب

در مقابل استاندارى خوزستان اجتماع کردند و ... کشاورزان و برادران عرب مسلمان حمیدیه

داران و بازاریان شهر  مغازه»، «خواستند که ترتیب عزیمتشان به پاوه داده شود... از استاندار

  اى خواستار دستگیرى و محاکمه ها و بازار طى قطعنامه مام مغازقم پس از دو روز تعطیلی ت

... عزالدین حسینى و قاسملو و همدستان او شدند و آمادگى کامل خود را اعالم داشتند که

ى صنعتگران  جامعه... »، «براى سرکوبى ضد انقالبیون به مناطق اورامانات و پاوه اعزام شوند

براى پاکسازى ... ی معلمان ایالت ارسنجان جامعه مسلمان، اعضاى ستاد دانشجویان،

هزار نفر جمعیت فداکار کن و  ۲۱»، ۰۶«کردستان از عوامل ضد انقالب ثبت نام کردند

، «در هر نقطه از کشور نثار کنند... ی خون خود را حاضرند تا آخرین قطره... حومه

آمادگى خود را ... ی بارفروشان ن به نمایندگى از کلیهی بارفروشان میادین تهرا اتحادیه»

وران، اصناف مسلمان بازار  گروهى از تجار، پیشه»، «اعالم کرد... اهلل جهت جهاد فى سبیل

                                                 
 ۹۷۰۶مرداد  ۲۸کیهان،  ۱۲

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۸اطالعات،  ۱۳
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در جهت سرکوبى عوامل ضد انقالب در پاوه و سنندج و به منظور آمادگى جهت ... تهران

شوراى کارگران شرکت »، «الم کردندهاى خود اع اعزام به مناطق مذکور به بستن مغازه

ی کارگران شرکت دخانیات را براى هر نوع   مراتب جانبازى و آمادگى کلیه... دخانیات ایران

بازار شمیران به خاطر اعتراض به حوادث پاوه »، «کند فداکارى در راه تحقق فرامین امام مى

... پیمایى و تظاهرات طى راه ...ها تن و کردستان ساعت ده و نیم صبح دیروز تعطیل شد و صد

اهلل خلخالى را مورد تایید قرار دادند و خواستار اعدام ضدانقالبیون، به خصوص قاسملو،  آیت

ی   عزالدین حسینى، متین دفترى و رضا مرزبان شدند و پشتیبانى خود را از توقیف روزنامه

ور فرمان امام خمینى در ها هزار تن از مردم کاشان پس از صد ده»، «آیندگان اعالم داشتند

اى اعمال ضد  و با صدور قطعنامه... پیمایى و تظاهرات زدند هاى این شهر دست به راه خیابان

انقالبىِ عُمال بیگانه را در کردستان محکوم کردند و براى عزیمت به شهرهاى کردستان یا 

 .۰۹«اى که امام دستور دهد، اعالم آمادگى نمودند هر نقطه

پاسداران که سکان   اهلل، و سپاه امت اسالم، حزب  مرداد کردستان شرکت گسترده ۲۹

فرماندهى جهاد با کفار را به دست گرفته بود، ارتش را واداشت که درگیر جنگى شود که نه 

آن چه سخنگوى دولت در . هایش گیرى اش را داشت و نه نقش موثرى در تصمیم آمادگى

 :ست فت، شنیدنىباره گ این

ی ارتش و نیروهاى انتظامى در وقایع پاوه و این که گفته شده  در خصوص عدم مداخله“

است دولت تا قبل از فرمان امام خمینى از نیروهاى ارتش استفاده نکرده است، باید 

ی کردستان عملیاتى انجام داده   در پاوه و منطقه... بگویم که ما قبل از صدور فرمان امام

زمانى که امام فرمان اعزام نیروهاى انتظامى به پاوه را صادر کردند دیدید که ... مبودی

برادران ارتشى چه سریع و قاطعانه وارد عمل شدند و به محض دخالت و پیاده شدن در 

 .۰۷”ی پاوه فروکش کرد و ضدانقالبیون سرکوب شدند  منطقه، غائله

 ۲۸ک صادق طباطبایى بود، این سخنان را در میزگرد تلویزیونى روز سخنگوى دولت که این

ی عملیاتى سپاه پاسداران و مصطفى چمران   در آن میز گرد ابوشریف فرمانده. مرداد گفت

فرماندهان . ی عملیاتى پاوه و مغز متفکر دولت موقت در امور نظامى شرکت نداشتند  فرمانده

 .ع، سرلشگر ریاحىارتش شرکت داشتند و نیز وزیر دفا

                                                 
 ۹۷۰۶مرداد  ۱۶اطالعات،  ۱۴

 ۹۷۰۶مرداد  ۶۱کیهان،  ۱۵
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همان روز خمینى نبود؛ وانمودن جنگ همچون تهاجم     پیوند با سخنرانى حضور وزیر دفاع بى

دلیل نبود  بى. «وابستگان مستقیم به آمریکا و صهیونیسم»و « ایادى استعمار»، «عُمال بیگانه»

 :اى آغاز کرد که سرلشکر ریاحى گفتار خود را با چنین دیباچه

برد و عوامل ضد  مى ایران اکنون در یک حالت نیمه جنگ به سر مىجمهورى اسال“

شان از میان رفته است، دائم به فکر ایجاد  هاى غرب و شرق که منافع انقالب و دولت

هاى ارتش جمهورى  نیرو  با توجه به این موضوع کلیه. آشوب و ناآرامى در ایران هستند

 .۰۰”اسالمى ایران به حال آماده باش هستند

تاخت و تاز در کردستان باشد، تبلیغ   براى این که به لحاظ سیاسى و روحى نیز ارتش آماده

اهلل محمود طالقانى نقشى کلیدى  در این گستره، آیت. دادند و تلقین را بیش از پیش ادامه 

یک از رهبران هاتى گفت که هیچ  او در نماز جمعه دوم شهریور، روز عید فطر، تر. داشت

 :گفت. جمهورى اسالمى تا آن زمان، جسارت نکرده بودند به زبان جارى کنند

مردمى که در انجام جنایت از هیچ کارى فروگذار نکردند، تازه ... یک عده مردم جانى“

بندد؛ مردم مظلوم،  دموکراتى که مردم را به گلوله مى. گذارند      اسم خود را دموکرات مى

اى خاک بر . بندد ها را به گلوله مى ها، بیمار ها، جوان طرف، پاسدار م بىچاره، مرد بى

بعد از جنگ . چقدر نام دموکرات براى این کشور خاطرات بدى داشته است! سرشان

شان معلوم نبود به کجا وصل  ها پیدا شدند، سرنخ الملل اول یک عده دموکرات بین

ند و بعد از آنى که قدرت متمرکز شد، ترور کرد. همه چیز را به هم ریختند. شود مى

خورده را به جا گذاشته و فرار  چاره، مستضعف و فریب وقت یک عده پیروان بى آن

دیدید  ۰۶۲۱بعد از جنگ جهانى دوم در سال . ها را دم گلوله قرار دادند کردند و آن

ه همین که قدرت مرکزى قوى شد و ب. هاى آذربایجان چه کشتارهایى کردند دموکرات

به اسم . ها هستند همان چهره    امروز هم. ها فرار کردند طرف آذربایجان رفت، آن

اگر یک مقدار . هاى فریبنده یک عده مستضعف را جمع کردند آیند با شعار دموکرات مى

خواهند  اگر مى... کنند فشار زیاد شد، همان طورى که حاال هست، سران فرار مى

خواهند قرار بگیرند که بهتر از دامن  ن چه کسى مىکردستان را تجزیه کنند، در دام

دانید  اى برادران مسلمان، اى خواهران مسلمان کرد، اى کسانى که مى... باشد... اسالم

هاى شما و  مردم ما براى شما، براى محرومیت  تپد و ما، همه دل من براى شما مى
                                                 

 ۹۷۰۶مرداد  ۶۱کیهان،  ۱۶
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لت دست یک مشت فشارهایى که بر شما وارد شده همه دلسوز هستند، چرا باید آ

. آلوده بشود... مردم کرد  طور چهره اى رخ دهد و این خودخواه و خودپرست چنین فاجعه

ها  در این روز عید صد بار به آن. کنند ها ایجاد مى هایى که فتنه خدا لعنتشان بکند آن

چقدر ما سعى کردیم و کوشیدیم با مذاکره، با مهربانى و دور هم نشستن مسائل . لعنت

یک مشت . ها هاى داخل خودمان و چه با آن ل کنیم؛ چه با این جوجه کمونیسترا ح

ی همه را   دیگر حوصله... مردم هستند  کنند قیم همه ساله خیال مى ۶۱جوان احساساتى 

نسبت به مجروحین و مستضعفین است،   ببینید آن رهبرى که سرپا دلسوزى. سرآوردید

با کارهایى که . بچشند جزاى اعمال خودشان راحاال ... چگونه او را به خشم آوردند

 .۰۵”...اند دیگر در میان مردم جایى ندارند کرده

ی هر   آمریکا، آمریکا، ریشه»: بود« هاى نمازعید فطر شعار»، همخوان  روزعید فطرشان  خطبه

درود بر / وراى پاوهدرود بر عاش»، «ی خلق ایران جهاد و اتحاد است  چاره/ فساد است

عزالدین حسینى اعدام »، «ست اهلل اش روح کوبنده/ ی چپ و راست  توطئه»، «کربالى پاوه

 .۰۹«کشیم حزب دموکرات را به خاک و خون مى»و « باید گردد

زمان با لشکرکشى به کردستان و کشت و کشتار مردم آن سامان، به  بدین ترتیب هم

دگراندیشان ناسازگار با حکومت دینى در تهران و سایر شهرهاى ایران نیز سرکوب 

هاى  هایى را که کتاب کتابفروشى ۰۸روزنامه را بستند، ۹۰ها  در تهران و شهرستان: پرداختند

،  ۲۰آیندگان را غارت کردندهاى  ، دفترهاى روزنامه۲۱فروختند، به آتش کشیدند مى« ضاله»

، به خلع سالح انقالبیون برآمدند ۲۲هاى دانشجویان مبارز و پیشگام حمله بردند به مرکز

خلق کرد و   جانانهایستادگى . اما در هیچ یک از آن دو جبهه راه به جایى نبردند. ۲۶...و

هاى بیدار  مدنى از این جنگ تحمیلى که روشنگرى دگراندیشان و وجدان  ناخرسندی جامعه

 .ی مذاکره و مصالحه را گذاشت  در آن نقش به سزایى داشت، بنیاد زمزمه

                                                 
 ۹۷۰۶مرداد  ۶۱کیهان،  ۱۷

 ۹۷۰۶شهریور  ۶کیهان،  ۱۸

 ۹۷۰۶شهریور  ۶کیهان،  ۱۹

 ۹۷۰۶مرداد  ۶۱کیهان،  ۲۱

 ۹۷۰۶مرداد  ۶۱و   ۲۸کیهان،  ۲۱

 ۹۷۰۶مرداد  ۶۱کیهان،  ۲۲

 ۹۷۰۶مرداد  ۲۸کیهان،  ۲۳
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خواست به هر ترتیب ممکن نیروهاى انقالبى را  مى. خمینى اما قصد واپس نشستن نداشت

اى به  ی سیاست محو نماید و چنان ضربه  ها را از صحنه کن کند، آن در کردستان ریشه

اش خللى به وجود  ی آرمانى  ریزى جامعه مخالفان پیگیر خود زند که نتوانند در فرایند شالوده

اى کوک کرد و یک باره  خواهى، ساز تازه هم از این رو بود که با رویش صداهاى صلح. آورند

 :درآمد که

خواهند کردستان را  که با خارج پیوند دارند و خائن به مملکت هستند، مىفاسدهایى ... “

االن هم مشغول . خواهند اسالم را از کردستان محو کنند مى. به نظام کمونیستى بکشانند

هاى خارج و داخل به کار افتاده و تبلیغات سوء  االن هم قلم. تبلیغات سوء هستند

ملت کردِ ما . ی کمونیست مطرح است  مسئله. ی کرد مطرح نیست مسئله... کنند مى

خواهند کردستان  ها مى این. مسلمان و متعلق به اسالم است و مسلم با مسلم جنگ ندارد

ملت کرد باید بیدار شود و علمای کردستان . ما را به ضاللت و نظام کمونیستى بکشانند

کردستان توجه داشته ملت . هاى فساد را معرفى نمایند این جرثومه. توجه داشته باشند

ها اسالم را مخالف با منافع اربابان خود  این. ندارند  ها به اسالم عقیده باشد که این

خواهند خراب کنند تا  خواهند کردستان را آباد کنند، بلکه مى ها نمى این. دانند مى

هاى فاسد شما  اى ریشه... کردستان را به ضاللت بکشانند و از اسالم خارج کنند

... کنیم ما شما را مدفون مى. توانید کارى انجام دهید و باید از صحنه بیرون بروید نمى

هایى که به اسم دموکراسى و به اسم  هاى ما را اغفال کردند، آن هایى که جوان آن

ارتش، ... خواهند مملکت ما را به فساد و تباهى بکشند، باید سرکوب شوند دموکرات مى

ند که با هم تفاهم داشته باشند و اگر با هم هماهنگ نبودند ژاندارمرى و پاسداران ملزم

و روساى ارتش موظفند که وسایل جنگى براى برادران پاسدار . مجرمند. شوند تادیب مى

ها مهلت  هاى فاسد  را بکنند و ملت به آن باید با فوریت این ریشه... ما فراهم کنند

 .۲۹”...ها باید اعدام شوند نقریضه بدترند و ای ها از یهود بنى این... ندهد

همان روز دهم     اهلل طالقانى جلوه داشت که ی دوم نماز جمعه آیت  روح این سخنان در خطبه

 :شهریور در دانشگاه تهران برگزار شد

فرهنگ کردی . خواهیم در سرنوشت خودمان مختار باشیم گویند که می آیند و می می... “

خواهیم انجمن شهر و  یم بکنیم، خوب بکنید چه کسی جلوگیری کرده است؟ میرا تعل
                                                 

۲۴
 ۹۷۰۶مرداد  ۶۰کیهان،  
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های ژاندارمری  خواهیم پایگاه روستا تشکیل دهیم؛ خوب بکنید کسی جلوگیری کرده؟ می

بومی بروند؛ آخرش چی؟ آخرش این که هر  و ارتش از اینجا بروند؛ پاسدارهای غیر

ی به ما نان بدهد، آرد بدهد، نفت بدهد، کاری خواستیم خودمان بکنیم فقط دولت مرکز

شما افسر و ... رسد هیچ حق دخالتی در کار ما ندارید آخر مسئله به اینجا می. پول بدهد

زنید، بعد  ها می دهید، پرچم تامین روی ماشین آن سرهنگ و سرباز ایرانی را تامین می

ن بست؟ یک مردمی که شود عهد و پیما با شما می. بندید که آمدند بیرون به رگبار می

درصد  ۸۹دهیم، یعنی خودشان را عمالً از  از اول گفتند به جمهوری اسالمی رای نمی

خواهید؟ آن مالی مذهبی  دهید پس چه می رای نمی... مردم مسلمان ایران جدا کردند

 دهم یعنی چه؟ گوید من رای به جمهوری اسالمی نمی که می

برای سنندج پیش آمد و ما با دوستانمان به آنجا  همان وضعی که چهار، پنج ماه قبل... 

ها ایجاد  سنی و کمیته شیعه  بعد از تحقیقات معلوم شد یک درگیری بین کمیته. رفتیم

کردند و بعد هم یک نفر با تیر مجهولی کشته شد و بعد یکی از این آقایان سران رفت و 

رئیس ژاندارمری هم تسلیم . تلویزیون را گرفت و دستور داد ژاندارمری را هم بگیرند

ها از  آن. بعد به پادگان نظامی هم حمله کردند. بعد شهربانی هم تسلیم شد... شد

دانید  اگر آن روز مرکز نظامی ارتش سنندج سقوط کرده بود، می. خودشان دفاع کردند

ها داد و  های آن شد؟ ما هم غافل، تا وارد شدیم عوامل و دور و بری ای می چه فاجعه

های ما را کشتند؛ بمب و خمپاره ریختند  های ما، زن ها، جوان ن برداشتند که ارتشیفغا

ارتش چه جنگی با این مردم ... کار را کردند؟  چرا این. خُب ما هم ناراحت شدیم. سر ما

 داشته؟

او گفت ما دستوری جهت حمله . با او تماس گرفتیم. خدا رحمت کند شهید قرنی را

و این ... ما دفاع نکنیم؟. کنند از باال و پایین ها حمله می دگانها به پا آن. ندادیم

آن وقت به . اند ها ما را کشته رفتند که با این جلوی ما رژه می... ها آمده بودند کار فریب

کنند و ارتش  ها به ما حمله می ها مثل مغول فرستند که این من، علما و سرانشان پیغام می

اند که رفتند  ه ها صداشان از خودشان نیست کسانی بود ینا. کوبد شما آمده ما را می

ها به  این مردم مسلمان خون دادند، حاال ساکت. خارج زیر الک خودشان پنهان شدند

. اند روی کار ها دوباره آمده اند و وابسته ها انقالبی شده تسلیم شده. اند صدا درآمده

ست و این ننگی که دارند بر پیشانی ها جدا حساب شما از این! برادران و خواهران کُرد
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. برند ها که ملت کُرد کردند، دارند از بین می ت مجاهد  زنند و این همه کردستان می

میلیون جمعیت مسلمان ایران، تسلیم یک مشت  ۶۱. معدودی هستند  ها یک عده این

ها را  نبرادران کرد باید خودشان ابتدا حساب ای. عناصر وابسته و خودخواه نخواهند شد

امام . افتیم ی ملت ایران، ما هم راه می  همه. کند رسند، ارتش دخالت می نمی. برسند

ی یک مشت   ما این انقالب را مفت به دست نیاوردیم که بازیچه. افتد خمینی هم راه می

خواهند  حاال می. شصت هزار بهترین جوانان ما کشته شدند. المللی شویم بازیگران بین

را، بعد بلوچستان را ترک کنیم، بعد خوزستان را ترک کنیم و بعد تهران اول کردستان 

واال هر روز توطئه، خیانت، این ملت . بماند و کویر لوت و کرمان، عاقبت کار همین است

ها  این آتش. باالخره باید به دست ملت این تحریکات از بین برود... کند تحمل نمی

 .۲۷”تا فقط حاکمیت برای خدا و قانون بماند. . ..ها از بین برود  خاموش شود و فتنه

طالقانى   ، برساخته«افتد امام خمینى هم راه مى»، «فتنه»این ادعا که براى خاموش کردن 

خمینى، خود آن را گفته بود؛ پس از ظهر پنجشنبه، هشتم شهریور، در نشستى که با . نبود

پیداست که باز تالش شده . و هاشم صباغیان، وزیر کشور داشت اهلل صدوقى طالقانى و آیت

ها پاسخ  کشت و کشتار چشم پوشد و به درخواست مذاکره با کرد  از ادامه« امام»بود که 

 .مثبت دهد

 :اهلل صدوقى از آن چه گذشت، بسى روشنگر است روایت آیت

شد که شورشیان کرد  طالقانى و وزیر کشور با امام خمینى گفته اهلل آیتدر مالقات “

اما رهبر انقالب اسالمى ایران در . ها عمل کنیم هاى آن اند تا به خواسته مهلت خواسته

خواهند از شما  مى. گویند ها دروغ مى آن. کنند به خدا قسم شما را اغفال مى: پاسخ گفت

ر امر اگر مختصر کوتاهى د... مهلت بگیرند تا تهیه و تدارک ببینند و بیشتر مجهز بشوند

تر سرکوب و منکوب نکنید، شخصاً به  کردستان به عمل آید و دشمن را هر چه زود

توانیم شاهد باشیم که کشور ما را تجزیه  ما نمى. طرف کردستان حرکت خواهم کرد

 .۲۰”کنند

دیدار  بس به سان بود که کسانى که با هدف مجاب کردن رهبر و برقرار ساختن آتش بدین

با این همه، . بیار جنگ شدند وى رفته بودند، منقاد و مطیع بازگشتند و بیش از پیش آتش

                                                 
 ۹۷۰۶شهریور  ۰۱کیهان،  ۲۵

۲۶
 ۹۷۰۶شهریور  ۰۱کیهان،  
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شهریور  ۰۲در روز . ی مذاکره، فرو ننشست  تالش براى پایان دادن به جنگ و آغاز دوباره

در تلگرامى به « علماى مهاباد»تن از  ۰۹مهاباد و بانه پراکنده شد، « آزاد شدن»که خبر 

ها را  اى از واقعیت گوشه« اهلل العظمی امام خمینى رهبر انقالب اسالمى ایران آیت حضرت»

 .ها هشدار دادند و خواستار مذاکره شدند جنگ با کرد  نوشتند، نسبت به پیامدهاى ادامه

 :آوریم ی این تلگراف تاریخى را مى  چکیده

شوم و اخبار ناصحیح مشتى براثر تبلیغات ... شود نهایت تاسف و تالم مشاهده مى   در “

قدر انقالب ایران را علیه ملت کُرد مشوب نموده و  مغرض و ناآگاه ذهن رهبر عالی

که از سراسر  کما این. موجب گردیده است که علیه ملت کرد، اعالم بسیج عمومى شود

کشور انواع تسلیحات سنگین و مخرب به معیت پاسداران انقالب و مجاهدیدن و 

ی کرد اعزام و   ارتش جمهورى اسالمى به منظور سرکوب ملت ستمدیدهنیروهاى مسلح 

گناه را که جرمى جز کرد بودن و  رحمى افراد غیر مسلح و بى نهایت قساوت و بى   در 

... نمایند سنى بودند ندارند، در دادگاه اسالمى بدون محاکمه محکوم و تیرباران مى

اى جز انهدام و نابودى این مرز و بوم  جهنتی... هاى اخیر در شهرهاى کردستان درگیرى

اى جز درگیرى ناخواسته و دفاع از جان و ناموس خود  نداشته، بنابراین مردم چاره

بنا به مراتب، علماى اهل تسنن در این منطقه باالتفاق استدعا دارند رهبر عالیقدر . ندارند

ی   تقبل مذاکره با جامعهتر دستور توقف نیروهاى اعزامى را صادر و از طریق  هر چه زود

کردستان از جهت سیاسى و ملى و مذهبى حل   روحانیت و رهبر واقعى ملت کرد، مسئله

آمیز خواهد بود،  و از برادرکشى بیشتر در این دیار که براى مردم سرتاسر کشور فاجعه

ر و ی اقشار مهاباد تا حصول دستو ی کلیه  ی روحانیت و نماینده  جامعه. جلوگیرى نمایند

 .۲۵”ی مخابرات شهر مهاباد متحصن خواهد شد  ی قطعى در اداره  نتیجه

لشکریانش در . خمینى در برابر درخواست روحانیت اهل سنت هم نرمشى نشان نداد

ی شهرهاى کردستان و برقرارى حکومت   ی پیروزى در جنگ، اشغال نظامى همه  آستانه

همان روز     اى صادر کرد که در بى فوت وقت و با اهانت، بیانیه. بودند نظامى در آن سامان

 :هاى جمهورى اسالمى پخش شد شهریور از رسانه ۰۲

ی جماعت که رونوشت آن  نفر از ائمه ۰۹امروز تلگرامى با قید دو فوریت به امضای “

                                                 
۲۷

 ۹۷۰۶شهریور  ۰۶کیهان،  
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شده است  مقام فرستاده شده است، از مهاباد واصل شد که در آن اظهار تاسف ۰۷براى 

. ام ها و اهل تسنن، بسیج عمومى نموده ی تبلیغات سوء برضد کرد  که اینجانب به واسطه

ها، واقعه را آن طور  دانم علماى کردستان در مهاباد و سایر شهرستان من با این که مى

اند و  دانند و پر واضح است که سران اشرار یا جعل امضا به اسم علما نموده که هست مى

معذالک الزم است براى چندمین بار به . اند ى جماعت را الزام به امضا نمودهیا علما

ی   این دسته. استحضار علماى اعالم کردستان و برادران کردستانى و سایر طبقات برسانم

دانند، دست به این  خائن چون خود را شکست خورده و مورد تنفر ملت ایران مى

انقالب تاکنون در هر فرصتى که پیش آمده اعالم از اول پیروزى . اند تشبهات واهى زده

ها، مطرح  کردیم که در اسالم کرد، ترک، فارس، بلوچ، عرب، لر و ترکمن و غیر این

ها را با عدالت و عدالت  اسالم براى همه است و جمهورى اسالمى حق هم گروه. نیست

ها  ها و بار م که باردانی آیا ما برادران اهل سنت را دشمن مى... اسالمى ادا خواهد کرد

ما بسیج عمومى اگر بکنیم براى ... ایم هیچ فرقى بین این دو فرقه نیست اعالم کرده

ها از اشرار است و به خواست خداوند  پشتیبانى از برادران کردستانى و استخالص آن

شان رسانده  ها را به زودى رفع و سران خائن را به شدت به جزاى اعمال متعال شر آن

 .۲۹”...و

هموطنان عزیز »، دکتر مصطفى چمران به «علماى سنى»یک روز پس از پاسخ خمینى به 

متوارى شدن »سخن رفته بود و « گران قلع و قمع توطئه»پیامى داد که در آن از « کرد

. انبه شهرهاى کردست« بازگشت امنیت»و « ها خورده در کوه اى از مردم ساده و فریب عده

شان  از این که چند هزار تن را در آن سه هفته از زیر تیغ آخته گذراندند و سر به نیست

... »خمینى نیز اشاره داشت که « به فرمان عفو عمومى»پیام، . کردند، هیچ در آن پیام نبود

خود را تحویل دولت دهند و از گذشته خود   خوردگان به شرط آن که اسلحه فریب  همه

شوند و کسانى که جرم بزرگ مرتکب شده باشند به  مى... مشمول اغماض نادم باشند،

 .۲۸«شوند محکمه خوانده مى

دانیم در  اما مى. دانسته نیست چه شمار از رزمندگان کرد به محاکمه فراخوانده شدند

ى صحرایى به پا ها هرکجا که ارتش و پاسداران استقرار یافتند، صادق خلخالى هم دادگاه

                                                 
 ۰۶۷۹شهریور  ۰۶کیهان،  ۲۸

 ۹۷۰۶شهریور  ۹۰کیهان،  ۲۹
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سان جنگ  بدین. هاى مرگ سپارد ى ها را به جوخه داد و کرد درنگ حکم اعدام  داشت، بى

ها،  پارتیزانى در کردستان پا گرفت و با بسته شدن راه مشارکت سیاسى قانونى بر حزب

 .رو به رشد گذاشت  سازمان و رهبران راستین ملت کرد، نیروى پیشمرگ

  هاى شناخته شده ها، جرگه و شخصیت ى بزرگ ایران نیز جریاندر تهران و دیگر شهرها

مخالف جمهورى اسالمى به زندگى نیمه مخفى روى آوردند و یک چندى از دخالت موثر در 

در این دوره، قدرت حاکم . فرایند سیاسى و پیکار آزاد و آشکار دموکراتیک بازداشته شدند

ی سیاسى   جالى را براى پیشبرد برنامهو نیروى محرک آن، حزب جمهورى اسالمى، هیچ م

درست . ی آن تصویب قانون اساسى جمهورى اسالمى بود، از دست نداد  خود که جانمایه

اهلل طالقانى،  هاى کردستان و سه روز پس از درگذشت آیت یک هفته پس از اشغال شهر

مهورى پروا و بدون دشوارى، اصل پنجم قانون اساسى را به تصویب رساندند که ج بى

رویاند و اهل سنت را رسماً به شهروندانى  اى فرامى ساالرى شیعى خودکامه اسالمى را به دین

 :کاست ى دوم فرومى درجه

اسالمى ایران  اهلل تعالى فرجه، در جمهورى در زمان غیبت حضرت ولى عصر، عجل“

، مدیر و مدبر فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع  والیت امر و امامت امت بر عهده

و در صورتى که هیچ . است که اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند

فقیهى داراى چنین اکثریتى نباشد، رهبر یا شوراى رهبرى مرکب از فقهاى واجد شرایط 

 .۶۱”گردد دار آن مى صد و هفتم عهده باال طبق اصل یک 

خواستند، در مجلس خبرگان به تصویب نرساندند و تا  اصولى را که مىتا روزى که یک 

، به مذاکره با رهبران کرد تن ۰۶۷۹آذر ۰۲شان در   پرسى قانون اساسی ی همه  آستانه

 .ندادند و حکومت نظامى را در کردستان برنچیدند

                                                 
۳۱

 ۹۷۰۶شهریور  ۲۲کیهان  
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 ۱۲۲۲ژانویه۱8

 

ای به این وسعت و  وقتی سوژه. مسلم است دیگر، آرش جان، همه جورش را خواهی داشت

ای هم  های نظری و عملی را شامل خواهد شد و هر تنابنده تَق و لَقی مطرح شود، همه عرصه

 .ی نظری اضافه کند تواند به این گنجینه ای داردکه می برای خودش نظری، تجربه

اش شده باشدکه چه بهتر، اگر باتومی هم نوش جان  لگدی هم از والدین نصیباگر چَکی، 

خود من، برای آن که روشن . کرده باشد که دیگر متخصص انکارناپذیر این عرصه است

کنم، باید اعتراف کنم که نوعی جذبه باتومی دارم و هر جا  باشد از چه موضعی صحبت می

دانم بنا بر  ده و حقیر حضوری ناچیز داشته است، نمیباتومی را یک گروهبان قندعلی بلند کر

بینید که بیهوده و  پس می... کدام یک از قوانین مغناطیس بر سر یا کفل بنده فرود آمده 

 .کنم ندانسته اظهار فضل نمی

پروری که طی نیم قرن  گفتم که متخصصین امثال من، به برکت دو نظام تئوریسین می

                                                 
 .منتشر شده استمجله آرش تر در  این متن پیش *
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ترین آنها دیگر نیستند و دستگاهِ  بماند که شایسته. ندایم، کم نیست گذشته داشته

 .ریزهائی مثل ما را باقی گذاشته استعدادبرانگیز ما فقط خرده

ی وزین آرش خواهیم  ی خشونتْ انواع گوناگونش را حتمأ در نشریه در نتیجه، در زمینه

لبته کردن مقوالت حساس ا طور که در نشریات دیگر هم دیدیم و این حس دید، همان

و باز مسئله ما این است که بفهمیم چه شرایط خاصی این . ای در توست ظرفیت ویژه

سازد تا  یعنی آن چیزی که خشونت را مفهومی متضاد می. انگیزد حساسیت را در تو برمی

البته یافتنِ . رینگی شود و وسط آن موافقین و مخالفین به هماوردی با یکدیگر برخیزند

ای نیست؛ چون  قدر بدنام و مورد فحش و طعن و لعن کار ساده ین ا ای موافقی برای قضیه

روبسپیر را به گیوتین . دیربازی است که در عرصه سیاست کار خشونت روشن است

های قهرمانی و پهلوانی امیر ارسالن را که دیو را به ضرب  سپردند و داستان خشونت

شان زمزمه  های خوشگل رای بچهکرد، دیگر حتی مادرانِ پُرعاطفه ب شمشیری دو نصف می

ای  کنند که کسی نفهمد هر سکه چون جوامع مدرن تالش خاصی مصروف آن می. کنند نمی

دیگر فقط صحبت از گل و بلبل است؛ و شمشیر و تفنگ و زد و خورد چیزهای . دو رو دارد

 .قبیحی هستند که باید از آن پرهیز کرد

گی و هم در زبان جاری و عادیِ  های بچه استانچون در د. و این امرِ بالنسبه جدیدی است

روزمره، میان یک خشونت پلید و منفی از یک طرف، و قهری نیکو و مثبت از سوی دیگر، 

خشونت روال جادوگران و دیوان و اهریمنان بود و در سنت دیرین ما، . تضادی اساسی بود

 .مت بود و پهلوانیزد، این مقاو ای دست به حمله و تعرضی می اگر قهرمانی افسانه

ی دست  هیچ فرد یا گروهی اجازه. را نفی کرد اما این روزها هر خشونتی بد است و  باید آن

چون ما در جامعه متمدنی هستیم و حق اعمال . زدن به خشونت ندارد، در هیچ شرایطی

 ها ایم، یعنی در اساس به دست دولت مان سپرده خشونت را متفقأ به دست نهادهای اجتماعی

 .شان های عریض و طویل و دستگاه

 !کجا؟! کی؟ -

ها گذاشتید، این هم سندی  این حق را در انحصار دولت! تان نبود هیچی آقاجان، شما حواس -

 !اید که انگشت زده

کند شما در این خاک متبرک به دنیا  تان است که ثابت می و این مدرک همان شناسنامه
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ای از دیگری است،  مزه گاه بی نین اساسی که یکی کُپیِ گهی قوا نامه اید و از طریق شجره آمده

 .که بعد از انقالب فرانسه رایج شد« حقوق بشر»ی  شما وصلید به معاهده

را « قرارداد اجتماعی»اما بشریت روزی دور هم نشست ! شما شاید خبر ندارید! بله -

 .تصویب کرد

را تصویب کرد؟ « داد اجتماعیقرار»بعد هم !  کجا؟!  بشر دور هم نشست؟ کی؟! عجب -

 !مان نبود عجب گیجی زدیم، ما را باش که اصأل حواس

ایده »فهمد، نه از چیزی می« روح تاریخ»دهد طرف نه از  و این سئوال احمقانه، که نشان می

خود سَن ژوست . و به خصوص از جایگاه رفیع علم حقوق، آنقدرها هم احمقانه نیست« هگلی

« قرارداد اجتماعی»پا قرص روسو بود، سی و پنج سال پس از انتشار اثر  که از هواداران پر و

 .«را در دست گرفته؟ آیا کسی این قرارداد را دیده است، آیا آن»پرسید  می

. ۰ها و روایات را با تاریخ واقعی عَوَضی نگیریم گوید که ما حکایات و اسطوره و این را می

گردد  ر در آن حقوقی ابدی تلقی میراویان است که حقوق بش« قرارداد»یادمان باشد که این 

خود روسو باز به وضوح تفاوت میان آنچه ما منطقا . هم به حقوق طبیعی است  و ارجاع آن

 :کند کنیم و آنچه را که در عینیت جریان دارد گوشزد می تحلیل می

نباید تحقیقات در این زمینه را حقایق تاریخی قلمداد کرد، آنها فقط استنتاجات فرضی و “

شان بیشتر روشن کردن ماهیت چیزها است تا نشان دادن  شروطی هستند که هدفم

های ما در مورد  مبدأ حقیقی آنها؛ و از این نظر مشابه کاری است که هر روز فیزیسین

 .۲” کنند گیری جهان می شکل

یک کسی خشونت . ای در گشت و گذار است نهایت بامزه های بی تئوریگویم چون  این را می

جو را شیره مالید تا سیب را گاز  دهد که سر آدم مسالمت را به رادیکالیسم حوّا نسبت می

تر خود  اما از همه رایج. جوید اش را در فالن کمپلکس روانکاوانه می بزند؛ یا دیگری که ریشه

اگر زیاد پا . داند شمول می شمول و زمان تاریخ و جهان را بی روایت حقوقیِ رسمی است که آن

                                                 
۱

شود  م خودمان را از دست تاریخ خالص کنیم و هر چی میتوانی ایراد اساسی ما این است که نمی 

غلط نکنم این مریضی باید . اش می گردیم و مناسبات اجتماعی در پس آن دنبال شرایط تاریخی 

 .را بپرسم  دارهای قوم اسم آن وسیبیل یادم باشد از ریش. اسمی داشته باشد 
۲

   Jacques Rousseau. Œuvres Tome 3 Pléiade Paris. 1964:152-Jean 
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ی شما از آسمان افتاده باشد، تو را به ده  شود این بیانیه پِیِ حضرات شوی که بابا مگر می

چون پذیرش . آید که مبدأ را زیر سئوال ببری شان نمی اصأل خوش. دهند فرمان حواله می

رزه طبقاتی است و گفتیم که اینها از هر چه در آن تاریخی بودن حقوق، پذیرش ارجحیت مبا

 .خشونت باشد منزجرند و مبارزه متأسفانه خشونت دارد

شود به این مدافعان پر و پا قرص حقوق بشر و  ای هم پیدا نمی یک شیر پاک خورده

دهند، و ظاهرأ در  هایی که به آن ارجاع می دموکراسی گوشزد کند که تمام اصول و مرامنامه

مالیمت و صلح دوستی است، همه بدون استثنا با خشونت عریان و به یُمن آن به  مدح

 .اند کُرسی نشسته

گرفته تا اساسنامه استقالل آمریکا یا انقالب انگلستان و اعالمیه  ۶از ماگنا کارتا لیبرتاتوم

جنگ احیای سلطنت گیر افتاده بود، یا دست آخر که بین یک جنگ داخلی و یک  ۹حقوق

 .۰۵۹۸انقالب کبیر فرانسه و اعالمیه حقوق بشر و شهروند 

دالنه به متون تاریخی حقوقی  شان اعتماد خوش شود گفت که گناه البته در توجیه آنها می

متن گردند،  ی قانون محسوب می چون هیچکدام از این متونی که منبع پُرافتخارِ جامعه. است

هیچ کدام . گشایند شان گشته نمی ای که منجر به نگارش خود را با ارجاع به شرایط تاریخی

کنم، تمام وجودم به خون جنگ  آید بگوید که من که صلح و نظم آتی را تضمین می نمی

و هستم، چون به خشونت پیروز شدم؛ و . ام آغشته است ای که از آن بیرون آمده طبقاتی

به رسمیت شناختن این پیشینه اعتراف به . کنم خشونت قدرتم را حفظ میمانم، چون به  می

یعنی خیلی ساده پذیرش ابدی . دار بودن است زمینی بودن، تاریخی بودن و در نتیجه تاریخ

پذیرش تعلق داشتن به شرایطی مشخص، منافعی مشخص و در . شمول نبودن نبودن و جهان

 .نتیجه تغییرپذیر بودن

کند،  ای خود را نقطه آغاز تاریخی دیگر اعالم می که بر اساس آن هر بیانیهاین منطقی است 

اهورامزدا، شاه شاهان، وجود متعالی، حقوق طبیعی بشریت، نژاد برتر، اسالم محمدی یا اراده 

                                                 
۳

   Magna Carta Libertatum 1215 

های محلی نواحی گوناگون انگلیس پس از جنگی  که فئودال -میالدی  ۰۲۰۷یا معاهده بزرگ  

این معاهده در . کند از حقوق فردی دفاع می -قت به دست آوردندداخلی علیه اجحافات پادشاه و 

 .ها مورد استفاده قرار گرفت به عنوان ابزاری علیه سلطنت مطلقه استوارت قرن هفده  
۴

   1689  Bill of Rights 
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اعتقادیِ ایدئولوژی جدیدی هستند که در نبرد  -های نظری همه اینها هسته. ها توده

آنها فردای . و باید منافع ویژه خود را منافع همگان جا بزند اش به پیروزی رسیده طبقاتی

ی آشکار را  زُدایند و خشونت اعمال شده پیروزی، گرد و غبار میدان نبرد را از خود می

سازند و اعالمیه و مرامنامه جدیدشان در واقع خشونت رام  متعلق به دنیای قدیم وانمود می

. کنند شان جاری می ر نهادهای تازه تأسیسای است که د شده، به تصنیف کشیده شده

ی نوین حقوق همواره هست اما به هیئت تهدید، یعنی خشونتی  خشونت آشکار، به البسه

 .بالقوه

 .به آن بعدأ خواهیم رسید. گذارد اما خشونتی هست که پا را فراتر از قلمرو حقوق می

 .مان باز گردیم فعأل به بحث

ه چرا خشونت ناگهان موضوع روز مباحث سیاسی و است ک  خوب، پس سئوال اول این

 تئوریک ما شد؟

صحبت از جایگاه خشونت در . مسئله روشن است. خودمان را به کوچه علی چپ نزنیم

تر  مسئله خیلی زمینی. هم به مفهوم عام تئوریک نیست ی فلسفه، حقوق، سیاست، آن عرصه

 .از اینهاست

زنند و آنان را بابت  ، متفقأ بر مردم فریاد می«زجنبش سب»های  انواع رهبران و تئوریسین

کنند  رادیکالیسم و شهامتی که در برخورد به دستگاه سرکوب رژیم نشان دادند سرزنش می

 :کنند که از خشونت پرهیز کنید و به خصوص سفارش می

« خشونت و الزامات سیاسی و اخالقی جنبش مدنی»ای به نام  آقای اشکوری، در مصاحبه

 :ایندفرم می

از آنجا که موسوی و دوستانش خود را در چهارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری “

تواند  اسالمی تعریف کرده و خواهان تغییراتی در همین چهارچوب هستند، این مواضع می

که حداقل به این زودی عملی )مثبت باشد و در هر حال حتی اگر به عمل در نیایند 

رای تداوم جنبش و گفتگو و احتراز ازخشونت ایجاد ، فضای مناسبی ب(نخواهند شد

جو مفید و حتی یک ضرورت  کند و این برای جنبش مدنی و تدریجی و مسالمت می

 ...است
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تواند جنبش را  ها می واقعیت این است که ادامه تحرکات خیابانی و تشدید خشونت

جدال به  این است که در هر صورت نباید(. ولو موقت)محدود و حتی سرکوب کند 

کند که حتی در  الزامات سیاسی و اخالقی جنبش مدنی ایجاب می. خشونت کشیده شود

 .”ی حاکمیت، خشونت پدید نیاید گسیخته برابر خشونت لجام

 :فرمایند می« پیام موزون دو مهندس»: ایشان در مقاله دیگری تحت عنوان

از هیچ مقام و نهادی در  و طبعاً دفاع« حفظ نظام»دغدغه من نیز مانند مهندس سحابی “

اول حفظ کشور و استقالل : ی من دو چیز اساسی است بلکه دغدغه... سرای قدرت نیست

جو و تحقق آزادی و دموکراسی و تأمین  میهن، و دوم پیروزی جنبش مدنی و مسالمت

 .”طلبانه، نه انقالبی حقوق بشر در تمام سطوح آن در جامعه ایران، با استراتژی اصالح

 :کروبی نیز بنا بر گزارش فالن خبرنگار آقای

از جوانان خواست تا با حفظ آرامش و متانت در هر شرایطی از اعمال رفتار “

های  آمیز که خواست آن جریان خاص است، پرهیز کنند و اجازه ندهند انسان خشونت

مریض جوانان را به کارهای تند هدایت کنند و همچنان رفتارهای منطقی و انسانی را 

 .”ی جنبش سبز قرار دهند سرلوحه

خشونت را نفی کرده و بر « خشونت و دفاع مشروع»آقای عبدی به نوبه خود در مقاله 

 :فرمایند ضرورت رهبری تأکید می

توان  ای سیاسی در جریان تظاهرات خیابانی مورد تهاجم قرار گیرند، آیا می اما اگر عده“

ه مثل استفاده کرد؟ شاید بتوان واکنش یک از عنوان دفاع مشروع برای توجیه مقابله ب

باید  توان و نمی جوان را در برابر چنین رفتاری به صفت فردی درک کرد، اما قطعاً نمی

. آن را توجیه کرد، زیرا چنین واکنشی باید مستلزم صدور مجوز رهبری تظاهرات باشد

کننده  تفرض حضور در چنین مراسمی، تبعیت و اطاعت از رهبری سیاسی دعو پیش

کننده حق هرگونه انجام هر کنش و واکنشی را  در این صورت آیا هر فرد شرکت... است

تواند با خود اسلحه حمل کند تا در صورت مورد حمله واقع شدن،  دارد، یا خیر؟ مثالً می

مقابله به مثل یا دفاع کند؟ اگر بلی، آیا نتایج چنین اقدامی قلب ماهیت کل تظاهرات و 

ن به چشم سایرین نخواهد بود؟ اگر کسی حق چنین اقدامی را ندارد، چگونه رفتن دود آ

شود که مثالً با سنگ یا چوب حمله کند، اما با اسلحه یا چاقو  است که به او حق داده می
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توان وظایف را چنان سیال و شناور تعریف کرد که  نه؟ در کنش جمعی سیاسی، نمی

 .یین کنندتعیین حد و حدود آن را افراد شخصا تع

گیرند، قادر شوند که مقابله به مثل  بنابراین اگر مردمی که در معرض تعدی قرار می

خود را در قالب دفاع مشروع توجیه کنند، در این صورت کاری جز باال بردن سطح 

پرهیزی را ویژگی رفتار سیاسی خود  توانند خشونت اند، و دیگر نمی خشونت انجام نداده

پرهیزی و  پرهیز، در توان آنان در خشونت های خشونت نبشمعرفی کنند، قدرت ج

حتی ممکن است که در برابر حمالت . تحمل خشونت و بردباری در برابر آن است

تواند خشونت طرف مقابل  شدید هم کوچکترین واکنشی نشان ندهند و تنها راهی که می

 ...نکردن استآنان را ناکارآمد و خنثی کند، همین کتک خوردن و مقابله به مثل 

پرهیزی این است که خشونت را نباید به خشونت  تر برای فهم خشونت ی کلیدی نکته

اتفاقاً در موارد زیادی خشونت زبانی منشاء خشونت فیزیکی است . فیزیکی محدود کرد

دروغ، توهین و فحاشی، مسخره کردن؛ آثار . کند یا حداقل آن را موجه و تشدید می

 .”ت فیزیکی ندارندتخریبی کمتری از خشون

خشونت بد . ریزند کنند و آب پاکی روی دست همه می آقای عبدی به خصوص لطف می

است، نه فردی، نه جمعی، نه تهاجمی، نه تدافعی، نه فیزیکی، نه لفظی، نه گفتاری، نه 

خشونت بله، به شرطی که من بگویم کدام و کی . نوشتاری، نه دفاع از خود، نه مقابله به مثل

 .مرگ بر خشونت خودجوش. چه اهدافی و با

این درک، از قبل، بدون آنکه توجه کند خشونت واقعی کجاست، هر کنش یا واکنشی را که 

اش و  کمی از قواعد قانونیِ روز بیرون بزند، قوانینی که پلیس هر طور بخواهد بنا به میل

. کند ده و محکوم میکند، خشونت تلقی کر منطبق با اوضاع روز تغییرش داده یا تفسیرش می

 .۷تعبیر کرد« عدم خشونت؛ هم استراتژی، هم تاکتیک»توان به  این سیاستِ اینان را هم می

باید به دستور ایشان . ی دوستان بسته اند لشکریان زبان بینید که مردمِ بیچاره، شده راستی می

. اگر هم خوردند، خوردند، فدای سر انقالب حضرات. شان در نیاید در صحنه باشند، اما جیک

شرمی، لزومی دارد که شدت برخورد واکنشیِ مردم و به  حاال واقعأ در مقابل این همه بی

زده و  شود، خجالت مان را طی آنچه به جنبش مردمی اخیر ایران مربوط می خصوص جوانان

                                                 
 .با پوزش فراوان از آن بزرگوار ۵
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های مردم بودند که  گویا این توده. های تئوریک حل کنیم ها و وراجی زیر در پُرحرفی سربه

رفتار شنیعی از خود نشان دادند و معصومین جمهوری اسالمی اجباراً به خشونت وحشی 

 !آنان کمی به دُرشتی پاسخ گفتند

دار کرده، دقیقأ مباحثی است که پس از  آنچه امروز حساسیت روشنفکران ما را جریحه

از انتخابات تا حوادث عاشورا شاهد سیر . مدهای اجتماعی اخیر پیرو انتخابات پیش آ جنبش

ها بودیم که در تجمعات پراکنده و سپس تظاهرات و سپس  ی اعتراضات و نارضایتی بالنده

تر کرد تا سرانجام به وضوح،  های میلیونی شعارهای خود را هرچه رادیکال پیمائی راه

صله پس از عاشورا و قبل اما بالفا. شعارهای سرنگونی و ضرورت قهر انقالبی را مطرح کرد

از بیست و دو بهمن، ما با ائتالفی وسیع روبرو شدیم که مضمون اصلی آن تبلیغ برای 

این موج تبلیغاتی گسترده حول مضمون . نشینی و جلوگیری از رادیکال شدن جنبش بود عقب

ی آن  نیروهای تشکیل دهنده. شکل گرفت... جوئی  گریزی، مسالمت عدم خشونت، خشونت

هایی که از زمان خاتمی نوار دیالوگ و مدارا را کوک  همان. رف حضور همگان هستندمع

بایست عبث بودن این ترفند را بر ایشان  کردند و اساسأ شکست آن راه حل، قاعدتأ می می

ها درس گرفتن از گذشته نیست، رسیدن یا نرسیدن به  اما هدف این فعالیت. کرد روشن می

داو  این بحث زد و خورد سیاسی در عرصه  .یک نیستصحت و سُقم یک بحث تئور

به همین خاطر اگر هزار بار هم . کند ای است که ایجاد می ی ی ماد اجتماعی و نتیجه

پروفسورهای باانصافی پیدا شوند که با دلیل و مدرک و استناد به وقایع تاریخی نشان دهند 

ت به هیچ تأویل و با هیچ که این بحث عدم خشونت در تاریخ و به طور اخص در سیاس

ناپذیری خشونت و  معیاری قابل اثبات و دفاع نیست و تمام تجربیات تاریخی، اجتناب

دهد، باز این مانع از آن نخواهد شد که در اولین تندپیچ  ضرورت قهر انقالبی را گواهی می

ها  ستداللتاریخیِ آتی که جنبش مردمی اوج گیرد، ائتالف آلترناتیو قدرت بالفاصله همان ا

قدر پیروز شدن این نظر  آن  چون مسئله. را بیرون کشد و به تبلیغ نظر خود همت گمارد

هدف این بحث هرگز این نیست که به . نیست؛ که شکست یا حداقل تضعیف جنبش واقعی

توان یک ماشین سرکوب ددمنش را  مردم ثابت کند که با گفتگو و رعایت آداب دیالوگ می

ه هدف آن این است که با پراکندن این جو سازش و کرنش، جنبش را از به زیر کشید، بلک

 .و الحق که در این راه، تا کنون موفق هم بوده است. نیل به اهداف رادیکال خود بازدارد

طلبان، طرفداران گاندی،  تا چه حد در  که این یورش ایدئولوژیک عدم خشونتِ صلح این
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نظرانْ این  که برخی از صاحب چنان. دیگری استنشینی جنبش نقش ایفا کرده مبحث  عقب

آموزیِ او از تجربیات  گیِ تاریخی خلق ما و درس نشینی را بیشتر به درایت و پُخته عقب

جنبش چریکی، سرکوب رژیم شاه و فرایند مبارزه تا )دانند  پنجاه ساله اخیر خود می

 .طلب ار کرنشتا موفقیت این گفت( سرنگونی آن و همینطور جنگ ایران و عراق

ی قدرت جمهوری  البته امروز، و این خود نکته قابل تأملی است، راویان این نظر یا در حاشیه

اند و اساسأ در دستگاه اطالعاتی و امنیتی  اسالمی و به برکت آن به نان و نوا و پُستی رسیده

ب و کردند، یا به دستگاه سلطنت گذشته وابسته هستند، یا در سرکو رژیم فعالیت می

ی خیانت آنان به هرچه  سابقه. اند ی مستقیم یا غیرمستقیمِ انقالبیون دست داشته شکنجه

انقالب نامیده شود از حد تئوریک پا را بسیار فراتر گذاشته و در بسیاری از اوقات در اِعمال 

انقالبیون « شکار»بسیاری از این دلگدازان مهر و محبت در . اند خشونت عریان نقش داشته

و گفتیم که این پیشینه یعنی . اند کرده اند یا در شکنجه و بازجوئی شرکت فعال می م بودهسهی

شاید هم . خواری است که آنها را به این درجه از مهندسی ارشد رسانده است ی خون تجربه

برای اجتناب از آن است که روزی خلق ما با  ۰«مقابله به مثل»این همه تئوری بافی در رد 

 !آنان به مثل مقابله کند

چه دوستان ممکن است بیاندیشند، تابع آداب مدارا و گفتگو  اما به هرحال ما، بر عکس آن

اند یا  دهیم که گفتار آنان را بر اساس آنچه هستند یا آنچه کرده هستیم و به خود اجازه نمی

خصوصأ که در میان آنان، یقینأ کسانی یافت . شان قضاوت کنیم ستآلودگی د ی خون درجه

شوند که در کشتارهای گذشته مستقیمأ دست نداشته و اصأل چه بسا صادقانه مدافع این  می

نظرات برخی از آنان برخورد  به همین دلیل ما به جای خودشان با نقطه. نظرات هستند

 .خواهیم کرد

رد به موج اعتراضی پیرو جنبش اخیر، اصرار و پافشاری خوب، اساس بحث دوستان در برخو

بر ضرورت خودداری از برخورد خشن و واکنشی با رژیم بود و ارجاع تئوریک و حقوقی آن، 

بیانیه حقوق بشر و شخصیت مرجع آن هم مبارزات گاندی است و تجربیات تاریخی آن، 

ی نظری را در بسیاری از  این مجموعه. سوسیالیست است-های اخیر کشورهای پسا انقالب

 .توان یافت های این جریانات، منفردأ یا جمعأ می نوشته

                                                 
 .۱/۰۰۰۶۹۹/۰. ایراندخت. «خشونت و دفاع مشروع»: عباس عبدی ۶
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 :حال تالش کنیم به جلد دوستان برویم

 شد ای کاش می

 .دل خودمان بنگریم طلبان نازک ی اصالح اگر دنیا را به دیده

طلبانه  صلحهای ظاهرأ  داری، سیراب از پیام با چشمان غیرمسلح  و معصوم روزمرّگی سرمایه

های تبلیغاتی  های ایدئولوژیکِ بساط حاکم، غرق در کلیپ گریزِ دستگاه و سراسر خشونت

های غربی تردید نخواهی داشت در  اینکه نوع بشر را  طبعأ، طبیعتأ، ذاتأ و تا خرخره  قدرت

 .مفتون و مجذوب صلح و صفا و منزجر و متواری از برخورد و درگیری و بزن بزن بدانی

گریزی و صلح و آرامش طلبیدن از صفات طبیعی نوع بشر قلمداد  کالم، خشونت در یک

گردد و قهرمان عصر ما دیگر نه علی بن ابی طالبِ ذوالفقار به دست یا رستم دستان، بل  می

ای را نخواهی یافت که لطافت  دیگر هیچ تنابنده. اعضای گمنام کمیته صلح نوبل هستند

ح ساده برّه را داشته باشد و در جائی که اعدام یک بره را اش تابِ رؤیت یک ذب احساسات

 .که دیگر هیچ( مثل فالن وزیر) نتوان تاب آورد، اعدام یک کُره خر 

این دنیای زیبا و پُر زرق و برق که در آن انگار هیچ تنش و اصطکاکی نیست و همه از 

« جنگ همه با همه»ی نعمات طبیعت و تولیدات بیکران بشر برخوردارند، جائی که  کلیه

کند، که در افق باز  پُشت سر گذاشته شده و نوع بشر در تفاهم و همدلی کامل زندگی می

کند؛ اسطوره و ناکجا آبادی است که آرزوی  آن هیچ تضاد یا تخاصمی آینده را مسدود نمی

تاریخ  ای استثنائی در تر که در لحظه چه چیز قابل فهم. ی موجود خاکی بوده است النه د ه ساد

که تخاصمات اجتماعی تا حد زیادی مهار شده بود، طبقه حاکم این آفیش توریستی را برای 

 .همه چاپ و پخش کرد

بیانیه حقوق بشر که به بیش از سیصد زبان ترجمه شده، این آرزوی طالئی بورژوازی را 

در آن به وفور همه چیز . ای در این دنیای از ما بهتران نه غمی هست، نه دلهره. کند بیان می

آیند و به لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، در  ها آزاد به دنیا می آدم. شود یافت می

کنند، هیچ تبعیضی از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و مذهب و  برادری با هم زندگی می

ی سیاسی و ملیت و وضع اجتماعی و ثروت و والدت و تعلق به این یا آن کشور با  عقیده

دار نداریم، شکنجه و مجازات و  یگر ندارند، حق زندگی، آزادی، امنیت دارند، برده و بردهیکد

هرکس در مقابل قانون . رفتار ظالمانه خالف انسانیت و شئون بشری یا موهن ممنوع است
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تواند به  می. شخصیت حقوقی دارد و بدون تبعیض از تساوی در مقابل قانون برخوردار

ها  دادگاه. از توقیف و حبس یا تبعید خودسرانه برکنار باشد. کند مراجع قانونی مراجعه

گناه است مگر آنکه  هر کسی بی. طرف و بر اساس مساوات منصفانه باشد، علنی، مستقل، بی

احترام به زندگی خصوصی، امور خانوادگی، محل اقامت، مکاتبات، . جرمش محرز گردد

حق . حق تابعیت. حق پناهندگی. اقامت و سفرآزادی عبور و مرور و . شرافت، و اسم و رسم

آزادی حق مالکیت فردی یا . تساوی زن و مرد در زناشوئی. زناشوئی و تشکیل خانواده

آزادی فکر، وجدان، مذهب، عقیده، ایمان، آزادی بیان و انتشار آنها، تشکیل . جمعی

تساوی در  حق. شرکت در اداره امور در چارچوب دموکراسی. آمیز های مسالمت انجمن

. بخش، با اجرت متناسب حق کار منصفانه و رضایت. حق امنیت اجتماعی. مشاغل عمومی

حق تشکیل . های اجتماعی در صورت لزوم حمایت در مقابل بیکاری، برخورداری از کمک

حق تأمین اجتماعی، . حق استراحت، فراغت، تفریح، مرخصی ادواری با حقوق. ها اتحادیه

های طبی، رفاه خود و خانواده از حیث خوراک، مسکن و  اقبتسالمت، بهداشت و مر

حق ... برخورداری از خدمات اجتماعی در صورت بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری، 

. حق آموزش و پرورش مجانی و اجباری. کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق برابر

این حقوق و عدم امکان  برخورداری از فرهنگ و علوم و دست آخرحق خواستن برقراری

 .تفسیر آن در جهتی مخالف

شود و در شگفت و  خوانی قند در دلت آب می ی اعالمیه حقوق بشر را که می این سی ماده

کنی تا  مانی که پس این در مورد من هم الزم االجراست؟ و خودت را وراَنداز می شعف می

« بشر»ای،  هایی که دیده هم آدمببینی کلک کار کجاست که تو و امثال تو و تقریبأ نُه د

 !اند شناخته نشده

چنان زیبا و کامل است که باید آن را  به درگاه الهی به عنوان برنامه حداکثر  این لیست آن

 .بهشت پیشنهاد کرد

العمل به فجایع جنگ جهانی اول و جستجو و امید بستن به  فضای صلح و صفا و  عکس

ای مثل والتر بنیامین  العاده چنان قوی است که ذهن فوق تمدنی که مانع تکرار آن گردد، آن

البته باید عوامل ویژه موقعیت آلمان را نیز در نظر گرفت، ) سازد  را هم به خود خوشبین می

ها و قتل رهبران انقالبی و باالخره استقرار  جنگ و انقالب و فجایع سرکوب اسپارتاکیست

رابطه عمیق حقوق و خشونت را درک کرده بود  او که به روشنی و درستی(. جمهوری وایمار



 خشونت اعماق                 گان  گی تاریخ در تاریخ زنده زنده

241 |  صفحه 

  

ساز و تفاوت آن با خشونت حافظ حقوق یعنی خشونت  و صریحا خشونت دوران

ها صحبت  آمیز درگیری ، در عین حال از امکان حل مسالمت۵کرد کارانه صحبت می محافظانه

است و « ای خالص فرهنگ دل که وسیله»زند و  ها را مثال می کند و روابط فردی انسان می

ی بنیامین یقینأ در بررسی  این گفته. سازد های دیالوگ را مطرح می همچنین تکنیک

گذارد و به  داری فراتر می شونت و حقوق پا را از جامعه سرمایهی رابطه خ ی مسئله جانبه همه

رود که ارنست بلوخ هم در مورد امکان بالقوه حصول چنین اتوپی مثبتی به آن  سمتی می

الملل در مذاکرات  ناگفته نماندکه امروزه به وضوح، حقوق بین. اشاره داشته است

با موفقیت کم و بیش ( نامه کیوتو فقتمثل موا)جوید  اش از این تکنیک سود می غیرحیاتی

 .اش  خیره کننده

ای با این خصوصیات ممکن بود،  ماند این است که اگر واقعأ چنین جامعه تنها سئوالی که می

جویان ما به  آمد که مثأل صلح دیگر چه باک؟ آیا اصأل موردی از تنش و برخورد پیش می

 ها اعتراض کنند؟ واکنش توده

ه وسعت همه جا همینطور بود، که خوب، دیگر موردی برای غرولند اگر به راستی و ب

افتاد در سرازیری تبعیت از لطافت جاری عمومی؛ و صبح  تا شام   ماند و آدم صاف می نمی

تر از  مسئله بغرنج! خواند؛ اما نه زد و آواز می و دنبک می« داریه»مثل این مجنونین کریشنا، 

ی ذبح  که به رؤیت ساده آن. ای خوابیده است کاسه نیمزیرا پشت کاسه، . هاست این حرف

آورد، درعین حال پُلو که دَم کشید،  در می« !آه نکن! آه نکن»تافت و  آن بره روی بر می

اصأل شاید این گناه ! کندکه بیا و ببین ی چپ می ی قربانی را لُقمه ی بره چنان ماهیچه آن

ه چپ شده بگیر و بیا که تمام اصحاب و ارباب و از همین لُقم. دهد قدر مزه می است که آن

روند، آن  چون به خلوت می»العمل،  القول و مرتب رحمت الهی در جهان فانی ما، همه متفق

 .«کنند کارِ دیگر می

 شود حیف که نمی

دار شوند، اما  ممکن است دوستان رئوف ما تأسف بخورند و غصه. شود متأسفانه نمی! آری

. اند این فقط داستانی است که برای خواب کردن مردم تعریف کرده باید به آنان گفت که

                                                 
 . ص« هر خشونتی، در مقام وسیله یا بر سازنده قانون است یا حافظ قانون»: گوید بنیامین می ۷

 .۰۶۹۰. تهران. رخداد نو. قانون و خشونت گزیده مقاالت. ۰۹۸ 
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 ۹که خود از سران قوم« جین کیک پاتریک»هم صحبت خانم  کنید؟ این حرف ما را باور نمی

 :گوید دستگاه کارتر، پیغمبر حقوق بشر جهانی بوده و می

ل در بیانیه حقوق بشر هر حق قابل تصور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را سازمان مل“

به تازگی، در ژنو، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، حق ... شمول اعالم کرده است جهان

  توسعه را هم به بیانیه اضافه کرد و آن هم یک لیست دیگر حقوق ویژه خود را در بر

چنین . حق صلح و پایان مسابقه تسلیحاتی دارد؛ از جمله حق یک نظم جدید اقتصادی،

نهایت  توان تا بی این حقوق را می. را داراست« نامه به بابانوئل»ای بیشتر حکم  بیانیه

ادامه داد، چون بر هیچ استاندارد مشخصی استوار نیست و هیچ تأمل مهمی آن را تولید 

در اینجا به صورت هر هدفی که تا به حال نوع بشر برای آن تالش کرده . نکرده است

 .”حق گنجانیده شده است

ها را جدی بگیرند و اعالم آن  اهلل این حرف دهد که ممکن است خلق و سپس هشدار می

ی فاضله  و ممکن است به این منجر شود که مردمْ طلبکارِ این مدینه... بدون عواقب نیست »

 .۸«شوند

چنان به هر حاکمیتی  و باز فراموش نکنیم که بیانیه حقوق بشر و شهروند انقالب فرانسه آن

بدبین و مشکوک است که در ماده دوم خود ذیل حقوق ابتدائی، حق مقاومت در برابر 

روایت خودْ یعنی حتی در این بیانیه که بنا به . شناسد سرکوب و اختناق را به رسمیت می

دهد انحصار خشونت را در اختیار داشته  بورژوازی راهنمای حقوقی اوست و به او امکان می

داند که  چون او به خوبی می. کند که خودش قابل نقض باشد باشد، شرایطی را تصور می

توان فردای یک انقالب خونین از چنین حقی  ی حقوق، خشونت است و نمی طرف سکه آن

 .نظر کرد صرفها  برای توده

اکر غلط نکنم، در این سی ماده اگر بگردی، خواهی دید که خبری از این ماده دوم متن 

 !شان خشک شده بوده حتمأ دوات. انقالب فرانسه نیست

ها فقط یک طرف معادله هستند، آن  ها و بیانیه این هم عجیب نیست، چون همه اعالمیه

« کیک پاتریک»مادام . کند االجرا می ممکن طرف معادله دقیقاً خشونت است که بیانیه را

                                                 
 .۹۰تا  ۵۰نماینده دائمی ایاالت متحده در سازمان ملل از ۸
۹

    jeane kirkpatrick -1981Establishing a viable human rights policy  
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ها بیاورید، جز احساس  رسد در بیانیه تان می توانید هر حقی به عقل شما می. حق دارد

فقط خشونت است که به این . ماند آمیز رضایت ابتدائی، فقط سرخوردگیِ بعد از آن می توهم

های  ا از مصوبات و قطعنامهتنها دولت اسرائیل چند ت. دهد های فدایت شوم معنی می نامه

 دانی انداخته است؟ سازمان ملل را علنأ به زباله

طور که  آید و منطبق با چه زمانی است؟ همان آل حقوقی از کجا می اما راستی این شَمای ایده

منشور . دار است شمول و ابدی نیست و خود تاریخی و تاریخ به اشاره گفتیم، این شَما، جهان

ی درخود  رسد، اما آیا این نتیجه پس از جنگ جهانی دوم به تصویب میدانیم که  را می

ی ارض ناگهان  نگری انتقادی بشریت است که پس از دو بار به قتل و خون کشیدن کل کره

گردد؟ یا دفاع آشکار بیانیه از سیستم دموکراسی غربی و تالش برای  رحیم و رئوف می

داری غربی با تحکیم تاریخی خود و ورود  مایهشمول ساختن آن است، در عین آنکه سر جهان

به دوران استعمار نوین و آغاز جنگ سرد تالش دارد با امکاناتی که این سیستم در مرکز 

فراهم کرده است در عین حال آینده خود را در پیرامون نیز، با به چهره زدن نقاب 

جتماعی در بیانیه دموکراتیک حفظ کند؟ چون فراموش نکنیم که تمام آنچه حول حقوق ا

آمده است، از حقوق فردی گرفته تا حقوق کارگری، حق بیمه کار، بیکاری، بازنشستگی، 

های کارگری، شرکت تولیدکنندگان در تصمیمات  ای با حقوق، اتحادیه تعطیالت دوره

استدالل . همگی دستاورد تاریخی طبقه کارگر در اروپا و آمریکاست... اقتصادی و اجتماعی

در کشورهای خودمان  ۰۱حال که این حقوق را به هر تقدیر: کم هم بسیار ساده استطبقه حا

را به سالحی تبلیغاتی برای جلب دیگران یا توجیه بهتر وجود  ایم، چرا آن به زحمتکشان داده

 خود تبدیل نکنیم؟

داری است که در مناسبات طبقاتی میان  ر دورانی خاص از رشد سرمایهمرجع تاریخی منشو

سرمایه عمدتأ در . کنند های اجتماعی نقش کامل خود را ایفا می پرولتاریا و سرمایه، میانجی

ایم و  میان کار و سرمایه رسیده« همکاری»به نوعی . گردد ی ملیْ تولید و بازتولید می حوزه

روند انباشت و فرایند بازتولید . رد مناسبات اجتماعی استهماهنگی این دو ضامن کارک

اندازی امپریالیستی غرب به پیرامون و  گیرد و دست نیروی کار اساسأ در حوزه ملی انجام می

ای به  دورانی که سرمایه، جامعه. کند درآمدهای حاصله از آن، این انباشت ملی را تقویت می

ود را در جلب همکاری طبقه کارگر و مذاکره از سازد و منافع درازمدت خ قامت خود می

                                                 
 .این خود بحث مهمی است. یعنی اجبارا یا بنا بر صالح دید اقتصادی ۱۱



 خشونت اعماق                 گان  گی تاریخ در تاریخ زنده زنده

244 |  صفحه 

  

های طبقاتی کانالیزه شده و از  در این مناسبات، درگیری. بیند های اجتماعی می طریق واسطه

از مبارزه طبقاتی است که احزاب « موزونی»این دوران . شوند طریق مذاکره حل می

دتأ با امتیازاتی که از رفرمیست کمونیستی یا سوسیالیستی و سندیکاهای طبقه کارگر عم

 .کنند گیرند، سطح رفاهی کارگران را باال برده و انقالب را فراموش می سرمایه می

رود که بعدها  کند و تا جائی می این است آن دوران طالئی که بیانیه حقوق بشر را تولید می

تاریخ، ما  اساسأ در. گردد المللی آمریکا نیز تبدیل می برای یک دوران به محور سیاست بین

ایم که فقط محصول  آل های اجتماعی و حقوقی روبرو بوده با اشکال دیگری از این ایده

وار تبلیغ  شرایطی استثنائی در توازن قوا هستند و همواره قهرمانان حقوق بشر آنها را نمونه

 داری، سی هزار شهروندِ ترین آن، جامعه آتنی است که به یُمن وجود برده کالسیک. کنند می

که هیچ ربطی به دموکراسی غربی )مالک آتن توانستند برای مدتی از نوعی دموکراسی 

مثال . ها و حقوق اجتماعی برخوردار باشند؛ البته منهای زنان، کودکان و برده( معاصر ندارد

آید حالت شهروندان کنفدراسیون هِلوتیک یا سوئیس است که  دیگری که به ذهن می

و قدرت سیستم بانکی و جریان قوی سرمایه مالی به او امکان موقعیت خاص اقتصادی آن 

تا جائی )دهد از نوع خاصی از تنظیم دموکراتیک و تعدیل تضادهای اجتماعی سود جوید  می

اجرای . کنند اینها حاالت استثنائی هستند که قاعده را تحکیم می(. که حتی ارتش ندارند

شونت در مناسبات اجتماعی فقط بر اساس منشوری مثل بیانیه حقوق بشر یا نفی نسبی خ

ممکن است؛ اقتصادهایی که انگار در گلخانه و محفوظ از « ای قرنطینه»اقتصادهایی 

 .های استثماری حیات دارند تخاصمات اجتماعی سیستم

واقعیت آن است که در نظم نوین جهانی که پس از تغییر سیستم اقتصادی جهانی ضرورت 

وژیک دیگری به جای ایدئولوژی حقوق بشر نشست که دقیقأ ضد پیدا کرد، سیستم ایدئول

« جنگ با تروریسم»آن است؛ یا به عبارت دیگر تعلیق تمام دستگاه حقوقی ماقبل به بهانه 

الملل به عنوان وضعیت  این صاف و ساده به دیوار کوبیدن تمام قوانین حقوق بین. است

برای لشکرکشی به . نه در کار نیستدیگر تعارفات حقوقی متمدنا. اضطراری جنگی است

ترین قوانین در  پرسند و در گوانتانامو حتی ابتدائی عراق حتی نظر سازمان ملل را هم نمی

راستی چه شد آن . کنند را رعایت نمی... برخورد با اسرای جنگی یا منع شکنجه و تحقیر

 بیانیه؟.... جمالت قصار مواد

شده در تولید و بازتولید خود  داری جهانی مایهدر اینجا مجال پرداختن به مختصات سر
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کنیم که برای درک و  نیست، صرفأ به نحوی سریع و گذرا مشخصاتی از سیستم را ذکر می

فرآیند انباشت و بازتولید . کند ناپذیر جلوه می نقد تاریخی ایدئولوژی حقوق بشر اجتناب

ی دوران  ای بالنسبه سادهنیروی کار جغرافیای استثماری نوینی ساخته است که با شَم

ی مجموعأ متضاد سر و کار  در آنجا اساسأ با دو پدیده. المللی شدن سرمایه متفاوت است بین

ادغام . ۰۰(پیرامون)و کشورهای تحت سلطه ( مرکز)داری پیشرفته  کشورهای سرمایه: داشتیم

گرفته و سرمایه مالی نقش داری هنوز به طور کامل شکل ن مدارهای اقتصادی سرمایه

پذیری سرمایه و فرآیند بازتولید نیروی  هنوز میان فرآیند ارزش. محوری کنونی را نداشت

تر از امروز روبرو  شده به این جهت ما با جوامعی نسبتأ ادغام. کار گسست صورت نگرفته بود

ق اجتماعی های اجتماعی در مرکز را با دموکراسی بورژوائی و حقو بودیم که ناهنجاری

این مضمون حقوق بشر در مرکز بود که با سرکوبی کم و بیش عریان در . کرد کانالیزه می

شدن در آنِ واحد، سه جهان متقاطع و تو در تو  اما جغرافیای جهانی. پیرامون همراه بود

که در هر منطقه، در آنِ واحد هم غنای شمال را داریم، هم فقر جنوب  طوری کند؛ به ایجاد می

های سیاسی با اقشار، طبقات و نیروهای سیاسی  برخورد و جدال قدرت. دو را هم بینابین آن و

از )در گذشته، تابع منطقی بالنسبه یکدست بود، یعنی سرکوب و دیکتاتوری خشن در جنوب 

و دموکراسی ( های دست نشانده یا ائتالفات محلی، شریک در فرآیند استثماری طریق رژیم

(. از طریق حضور سندیکاها در روندهای مدیریت و نهادهای اجتماعی)ل و مذاکره در شما

البته در کشورهای غربی نیز این مکانیسم بدون اختالل نبود و مبارزات مطالباتی گاهی 

چه در غرب استثنا محسوب  اما آن. کشید ی خشونت آشکار هم می ور شده، به عرصه شعله

 .یعی بودی طب شد، در کشورهای تحت سلطه قاعده می

داری طی چهل سال گذشته  بندی سرمایه اما با تغییر سیستم و نتایج عظیمی که در شکل

 .بود، واژگون گشت ۰۲ایم، تمام آنچه پایه و بنیاد این اجماع اجتماعی دیده

؛ یعنی شکلی است ۰۶(فراکتال)« برخالی»داری جهانی امروز معماری  ساختمان سیستم سرمایه

                                                 
ین سیستم در اینجا وارد مشاجرات مکاتب گوناگون حول مقوالت مرکز، پیرامون و کارکرد ا ۱۱

ها در  استفاده ما از این واژه. شویم اقتصادی و همینطور بحث کشورهای بلوک شرق و چین نمی 

اش از این اشارات، خوانا ساختن یک مبحث  کند و هدف اینجا دقت بحث اقتصادی را رعایت نمی 

 .سیاسی و تئوریک است 
۱۲

 Consensus social 
۱۳

 Fractal 
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در واقع سه حوزه داریم که خودشان هر کدام به . اش متشابه است که هر جزء آن با کل

ی  مدار اول هسته. کنند همین سه حوزه را بازتولید می ۰۹«در خود سقوطی»شکلی تو در تو  و 

ی کم و  دارانه های سرمایه که در نواحی پراکنده از کانونفوق رشدیافته، مدار دوم مناطقی 

مند هستند، مدار سوم مناطق بحرانی و محل اعمال خشونت مستقیم بر  ای بهره بیش فشرده

آبادها، گتوها با اقتصادی زیرزمینی و انواع قاچاق  ها، حلبی زاغه« های اجتماعی دان زباله»روی 

المللی  این مافیاها که بخشی از سرمایه بین. شوند که توسط باندهای مافیائی کنترل می

شوند، در عین حال هم در سرمایه مالی دست دارند و هم تنظیم کننده خشونت  محسوب می

 .دائم محلی هستند و با حکمرانان محلی طبیعتأ بده بستان دارند

های  پس از جنگ». داری ست ی روند بازسازی سرمایه جنگْ امروزْ آلت تشدیدکننده

کوچک وحشیانه کوزوو، تیمور، کلمبیا، پاناما، سومالی، بوسنی، رواندا، زئیر، افغانستان، جنگ 

 'جهان-اقتصاد'عراق اولین جنگی است که در مقیاس وسیع موضوع آن شکل دادن به این 

داری ساخته  جدید فراگیر است که خود فضائی است که بازسازی شیوه تولید سرمایه

 .۰۷«است

هم در عصر جهانی شدن سرمایه و  اما تصور چنین اجماعی در کشورهای تحت سلطه، آن

های آن  مثال. های هفتاد، خواب و خیال محض است بازسازی ضدانقالبی آن از پایان سال

ورهای مغرب، چندی پیش بنگالدش، ایران همین روزها مثال تونس و دیگر کش. فراوان است

، ما با جوامعی سر و کار داریم که در آنها هرگونه مذاکره میان نیروهای اجتماعی ... 

های وساطت اجتماعی در این  هم عدم وجود ارگان معناست و آشکارترین اثبات آن بی

رد سرمایه و ای حادث بلکه امری ضرور است؛ یعنی کارک و این غیبت نه داده. کشورهاست

این . توانند در چارچوب تعریف خود چنین مذاکراتی را بپذیرند قوانین سودآوریِ آن نمی

 .داری جهانی است ی عینی موقعیت این کشورها در جغرافیای سرمایه یک داده

« فرایندهای صلح»کانتی، امروز، چپ و راست با « صلح دائمی»ی بزرگ  به جای ایده

های حاکم برای حالت جنگ دائمی است که بر نواحی  ع قدرتروبروییم که نام باب طب

 ... .فلسطین، عراق، افغانستان، کلمبیا. اند زده گذارده تحت اشغال یا جنگ

                                                 
۱۴

 (Mise en abime (français); Mise en abyme (english 
۱۵ A Fair Amount of Killing, Théo Cosme, 10 oct 2007. Théorie communiste 
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های عمومی ایدئولوژی جنگ با تروریسم است که به جای ایدئولوژی  این یکی از  پرنسیپ

، کودتا یا حقوق بشر نشسته است و آن تحمیل دموکراسی به ضرب ارتش و جنگ

 .ی قدرت دموکراتیک شود نمونه حامد کارزای می. های سیا است توطئه

 :گوید به ژرژ البیکا گوش فرا دهیم که می

« جنگ با تروریسم»سازد، ایدئولوژی  ها را قانونی می ای که همه این پراتیک ایدئولوژی“

تأیید سیاست با محسوب کردن بحران سیستم و . شود است که با گفتار امنیتی جفت می

درگیری »آلود ایدئولوژی حقوق بشر و دولت قانون، برنامه  ی مه جنگ، به جای پرده

. ی مبارزه خیر و شر بزک شده بود قرارگرفت، که خود آن با ثنویت ابلهانه« ها تمدن

ی نظامی  حمله یازده سپتامبر، که ماهیت آن هنوز روشن نیست، در عین حال هم بهانه

قانون ) ۰۰را فراهم کرد و هم بهانه قضائی پاتریوت آکت تعرض دوم به عراق

 .۰۵”را( پرستی وطن

های تاریخی رایج در گفتار مداحان مسالمت و عدم  جالب است توجه کنیم که تمام مثال

است، که  ۰۹مهمترین آنها گاندی. گردد بر حسب اتفاق، به همین دوران باز میخشونت نیز، 

نباید چنین پلمیکی برای ما ارزش او را در تاریخ هند تقلیل دهد، از جانب اینان به حد 

ای از او به  گردد و کلیشه واقعیت تاریخی فراموش می بار دیگر یک. رسد معصوم بشریت می

مفهومی است بر ( به قول رابیندرانات تاگور)دکترین ماهاتما . آید صورت اسطوره در می

گویند که  می. اساس اعتقاد به تناسخ و احترام مطلق به زندگی که در کل هند رواج دارد

در زمینه  ۰۸ر مقاله جان راسکینچها: گیرد گاندی به شدت تحت تأثیر سه اثر قرار می

که با وی  ۲۰، و دست آخر تولستوی۲۱اقتصاد سیاسی، کتاب والدن، و عدم تبعیت مدنی تورو

                                                 
۱۶ Patriot Act 
۱۷ : labica.lahaine.org : http ; sur p 7 Article  la violence. Pour une théorie de 
۱۸

 .، ترجمه سازمان ملل۰۸۰۸پاریس . «ها برابرند همه انسان»رجوع شود به کتاب  

۱۹
خود را با روسو مقایسه می کرد و به قول برنارد شاو بر معاصرین اش نقشی . ۰۹۰۸-۰۸۱۱ 

 .مشابه مارکس داشت 

. گذراند ای در جنگل فیلسوف آمریکائی که عمری را در کلبه ۰۹۰۲-۰۹۰۵هانری داوید تورو  ۲۱

 .داری مخالفت نمود از پرداخت مالیات در اعتراض به جنگ با مکزیک خودداری کرد و با برده 

انگلیسیان در  کتاب جنگ و صلح منبعی بود که گاندی با الهام گرفتن از آن رفتار  ۰۹۲۹-۰۸۰۱ ۲۱

 .دکر می  آفریقای جنوبی را با رفتار تزار در روسیه مقایسه 
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در عین حال . او بدون تردید یکی از مهمترین بازیگران استقالل هند است. مکاتبه داشت

 ۰۸۱۰در . ای ثروتمند، تحصیالت در انگلستان متولد در خانواده. فرزند دوران خود بود

هنگام سرکوب سیاهان منطقه ناتال در آفریقای جنوبی، در خدمت ارتش انگلیس بود و از 

که مضمون آن یک ( قاره سیاه) تاکتیک هارتال او  ۰۸۰۸در . ۲۲کرد پیروی میدستورات 

روز اعتصاب سراسری است، با برخورد بسیار خشن دستگاه حاکمه روبرو شد و گاندی برای 

استراتژی عدم همکاری در زمان رسیدن لرد ریدینگ، شاه جدید . تکفیر آن به روزه نشست

مثل یک  ۰۸۶۱در . های قومی گوناگون گشت نیز موجب خشونت و درگیری ۰۸۲۰در سال 

او با این کار افکار . ایم پیغمبر صلح به لندن آمد و همه تصاویر تلویزیونی این سفر را دیده

راهپیمائی نمک در . شان در کشورهای مستعمره آگاه کرد اروپائیان را نسبت به حضور خشن

  ۰۸۹۰نوامبر  ۰نیز به خونریزی کشید و دست آخر در ۲۶ها به نفع کاست نجس ۰۸۶۲

های افروخته، به تبلیغ عدم خشونت مشغول بود، زیر ضربات  که در میان تل آتش زمانی

 .آمد یک افراطی هندو از پای در

های فرموله شده مثل  در میان استراتژی. کرد گاندی خشونت را به طور مطلق نفی نمی

فرمانی مدنی، تحقیقات افشاگرانه، عدم همکاری با حکومت، بایکوت البسه اروپائی، نا

ایجاد ترس و واهمه در مقامات و »دهند؛ مثل  هایی هم هستند که بوی خشونت می استراتژی

شوند یا وادار  مسئولین دولتی جهت ممانعت از اجرای تصمیماتی که منفی ارزیابی می

نظمی، هارتال، به مدرسه  دم تردید در دست زدن به ایجاد بیشان به تغییر آنها، ع کردن

کردن ارتش توسط نظامیان، اعتصاب غذا  نرفتن شاگردان، عدم حضور وکال در دادگاه، ترک

ناپذیر  را اجتناب از این گذشته در مواقعی آن. ۲۹«و به خصوص اعتصاب غذا تا حد مرگ

من حاضرم هزار بار خطر خشونت را “: حبشی از قول او ذکر کرده. کرمارک و ار. ج. داند می

: کند اونیموس نقل می. یا همینطور ج .۲۷”پذیرم خلقی را مقطوع النسل کنند بخرم اما نمی

 .۲۰”کنم اگر انتخاب فقط بین خشونت و بزدلی باشد من خشونت را توصیه می“

                                                 
۲۲

 .اثر ذکر شده  ۹۱ص  

۲۳
    Les intouchables 

 .ژرژ البیکا –تئوری خشونت   ۲۴

  Sol.Naple 2007 p.180 itta DelLa C ; ed Paris la violence. Ed Vrin G.Labica Théorie de 
۲۵

 svaraj,Encyclopaedia Universalis Hindذیل گاندی. آنسیکلوپدی اونیوسالیس .۰۸۲۱ اوت ۴   

 .عدم خشونت: همانجا، ذیل   ۲۶
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مند به طور کلی، به پیشرفت امر  واگذار کردن تکامل اقتصاد و امر زمان»در واقع گاندی با 

ها  فرایند تأثیرگذاری را تضعیف کرده، مانع گردهمائی و آمادگی توده... و مذهبی،   روحانی

. ۲۵«گرایانه محو گرد شود اراده دستیابی به جهانی بهتر در غباری غایت گردد و باعث می می

او با مهارت و . در پیروزی نسبی گاندی باید موقعیت فرهنگی انگلستان را نیز در نظر داشت

شعور سیاسی، از آشنائی عمیق خود با فرهنگ و روحیه مردم انگلیس استفاده کرد و 

ه خصوص طلبی هند را به گوش جهانیان و ب سفر او به لندن صدای حق. ها همینطور از رسانه

هانا آرنت . افکار عمومی انگلستان رساند و ادامه این استعمار را برای انگلستان پُرهزینه کرد

در مقابل خود، به ... ها اگر استراتژی عدم خشونت، متکی بر قدرت توده“: پرسد از خود می

لما با جای انگلستان، روسیه استالین، آلمان نازی یا حتی ژاپن قبل از جنگ را یافته بود، مس

 .۲۹”شد رسید، بلکه به قتل عام و انقیاد منجر می استعمارزدائی به پایان نمی

های بلوک شرق « پیروزی انقالب»آید  منبع دیگری که زیر قلم رهبران جنبش سبز می

 .است

یا گرجستان )اند  سوسیالیستی مخملی یا نارنجی در جوامعی بیمار پیش آمده -های پسا انقالب

ها  مسئله اصلی در این انقالب. که قدرت سیاسی در آنها کامال ضعیف بوده است( اوکراین

جهت نیست که از  بی. المللی برای پیوستن به اقتصاد لیبرالی است کردن مؤتلفین بین پیدا

های جاسوسی به مشام  المللی با شرکت فعال سازمان تمام وقایع این کشورها بوی توطئه بین

 :نویسد می« تئوری خشونت»بیکا در اثر خود ال. رسد می

های  ، همینطور تالش۲۱۱۹، اوکراین ۲۱۱۶، گرجستان ۲۱۱۱در مورد صربستان “

های  با پشتیبانی« ها انقالب»اثبات شده است که این  ۲۱۱۹و  ۲۱۱۰ناموفق در بلوروسیه 

تحت ( زمان)روزنامه سوئیسی لوتان . اند غربی، به خصوص سیای آمریکا انجام شده

، به «آورده ای که کشورهای دیکتاتوری شرقی را به لرزه در انترناسیونال مخفی»عنوان 

خوبی نقش ژن شارپ و مؤسسه او به نام مرکز آلبرت انشتاین به نفع عدم خشونت و 

ی باز آقای  خشن، یا انستیتوی جامعه های غیر همینطور فریدام هاوس، مرکز کشمکش

نگاری که این رپرتاژ  خاتم الکییم، روزنامه. نشان داده استژرژ سوروس در این تحوالت 

                                                 
 ذکر شده در البیکا ۷۱ص . ۰۸۰۷/۰ – ۶۶شماره    ۲۷

  281Frères du Monde. Le poids des  o 33 1/1965 pp 50 è 66religions n  
 ۰۷۹همانجا ص  ۲۸
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دهدکه همه این موارد با اتکاء به مثال صربستان انجام شده و  کرده نشان می  را تهیه

طرح مشابهی به عمل درآمده که در آن فعالین جنبش اتپور که در واقع جوانان 

 .۲۸”متخصص بازاریابی سیاسی هستند، نقش داشته اند

های این تابلو را کنار هم  وقتی آدم تمام دانسته. اما من که بدبین هستم. دانم شما را که نمی

از یک طرف دولت آمریکاست با . گردد نشاند، طرح شومی جلوی چشمش ظاهر می می

: تمان همخوان اس نظم اش، یعنی شاهکار قمر در عقربی که با نظم دنیای بی سیاست جنگی

جنگ و لشکرکشی با هر دولتی که به هر دلیلی به ! جنگ آشکار برای دموکراسی و صلح

های پُر از  های دولتی و خصوصی آمریکایی که با جیب همراه با بنگاه. مذاقش خوش نیاید

ای قدرت  از طرف دیگر کسانی که اپوزیسیون داخلی و حاشیه. دالر آماده کمک هستند

ر قضا، بعد از کلی دود چراغ خوردن و سینه به حصیر مالیدن، اند و دست ب سیاسی ایران

درست همان درک از دموکراسی و حقوق بشر و روال صحیح مبارزه را دارند که مؤسسات 

فقط . شان هم اوکراین« انقالب»است و مثال  ۶۱آل شان مثل آنها گاندی ایده. آمریکایی

 .طلب و حرف گوش کُن البته مردمی صلح. معطل مردم در صحنه هستند

 گیرد؟ می  ها، چه تصویری در مقابل شما شکل خوب، با تمام این داده

 خشونت واقعی، خشونت نهفته در مناسبات اجتماعی است

از . مان از ایدئولوژی حقوق بشری حاکم برای شستن ذهن. اما تمام اینها مقدمات کار است

مبادا کسی خشونت کند و ما تبلیغی برای آن . نگرانی دائمی بر سر مسئله خشونت فردی

 .گریزی حاکم گفتار خشونت. کرده باشیم

واضح است که هیچ بنده خدائی خواهان خشونت . چرا که اصل ماجرا جای دیگری است

اصأل مگر چنین چیزی . ه جان دیگری بیافتدعلت ب عریان فردی نیست که هر کسی بی

و تازه در این حالت باید )برد  ممکن است جز در مخیله کسی که از خشونت لذت می

های روانی، خانوادگی، اجتماعی چنین جنونی را مورد سئوال و بررسی قرار داد و برای  زمینه

وگرنه هیچ . نظر دارد، یعنی کسی که خشونت را به مثابه هدف مورد (او درمان تدبیر کرد

و این از هر دو جناح نزاع . زند نفسه به عشق خشونت دست به خشونت نمی بشری فی

                                                 
 ۰۱حاشیه  ۰۹۰بیکا ص ال  ۲۹

 .که بیچاره حتمأ در هر موجود دیگری هم که حلول کرده باشد، از دست اینها کفرش در آمده   ۳۱
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دارانه ترین و  طبقه کارگر و زحمتکشان که هیچ، حتی سرمایه. طبقاتی صحیح است

های سیاسی نیز خشونت را مگر با هدف نهائی تأمین منافع اقتصادی  ترین سیستم ناعادالنه

 .گیرند به کار نمی

مان بزدائیم تعریفی از خشونت است که مخالفین آتشین  اما به خصوص آنچه باید از ذهن

آن تالش دارند همه مبحث خشونت را به آن محصور کنند و با کسب محکومیت عمومی 

این خشونتِ . اند این نوع مشخص، به زعم خود هر خشونتی را زمین زده و محکوم کرده

. ترین نوع آن است؛ یعنی خشونتِ فیزیکیِ آشکارِ فردی ، عریانمشخصِ پیراهن عثمان شده

های خشونت، نقد و نکوهش و رد آن، این نوع تعریف  همه انواع و اقسام مردود شناختن

ترین و   ترین، قابل رؤیت تنگ و باریک از خشونت را مد نظر دارد که در واقع سطحی

این نوع خاص و باریک، در واقع  ترین نوع آن است و این درک با محکوم کردن عریان

 .بندد امکان هرگونه جستجو، تحقیق و تحلیلی را بر خود می

 :تر بزنیم یک مثال ملموس

یکی نحیف و مردنی و دیگری پاسداری قوی و . انگار وسط دعوائی بین دو نفر سر برسی

ده تا باز مرد قوی که حسابی خدمت ضعیف رسیده، دوباره مُشتش را گره کرده باال بر. فربه

رسند و  ناگهان، چند تا از رفقای مرد نحیف ما، به معجزه سر می. بر سر دیگری بکوبد

خواهند که از پشت، دست او را گرفته، یک پس گردنی نثار آن غول بیابانی کنند که  می

جوی منتقد ما، سر  بیژن حکمت، یعنی قدیسین مسالمت-گنجی-حجاریان-ناگاه آقای عبدی

زنید، این چه  کنند؛ که ای آقا چرا دست به خشونت می را از این کار منع می رسند و آنان می

کنید؟ آن بدبخت که دوباره  تر می فهمید که با اینکار اینها را جری رفتار شنیعی است؟ نمی

اما عبدی ! شود کرد بابا دفاع از خود که می:  گوید کنان می زیر لگد قُلتشن گیر افتاده، ناله

نتیجه چنین ... پذیر نیست اید، این توجیه شما مقابله به مثل کرده»! خیر: گوید کنان می پرخاش

چنین واکنشی . اقدامی قلب ماهیت کل تظاهرات است و رفتن دود آن به چشم سایرین

-نشریه ایراندخت  -خشونت و دفاع مشروع)« مستلزم صدور مجوز رهبری تظاهرات است

برد و  کشان می نین و مالین را دستبند زده، کشانی خو و غول ما مرد فلکزده(  ۰۱-۰۰-۹۹

 .رود فشارد و می دست آقای عبدی را می

 :کند برشت در شعر زیبائی این واژگونه شدن مناسبات را در چنین تمثیلی بیان می
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 گوییم که خشن است به جریان خروشان می“

 است  اما به بستر رود که او را در خود زندانی کرده

 .ه خشن استگوید ک کسی نمی

 کند به طوفانی که درخت طوس را خم می

 گوئیم که خشن است می

 .۶۰”کند بان را خم می پس چه باید گفت به طوفانی که کمر جنگل

همه کسانی که جدأ به اما اصل ماجرا آن چیزی است که سورل به خوبی نشان داده است و 

. مسئله خشونت پرداخته اند، از والتر بنیامین تا اسالوی ژیژک به نوشته او اشاره دارند

ها، خشونتی است که در بطن مناسبات اجتماعی خوابیده  ترین خشونت ترین، اساسی ای پایه

است داریِ جهانی شده حامل آن  خشونتی است که در دنیای معاصر، مناسبات سرمایه. است

این خشونتی نهفته، آرام، بطیئ، پنهان و سرد است . و هر لحظه در حاکمیت آن عجین است

که در مناسبات اجتماعی جا گرفته و در نهایت با سیستم اقتصادی حاکم که همانا 

این خشونت منحصر به مناسبات اقتصادی . داری جهانی شده است گره خورده سرمایه

ان گفت که منحصر به مناسبات اقتصادی صرف نیست، اما تو داری نیست و حتی می سرمایه

امروز از هر سیستم و موقعیتی هم که نشأت گرفته باشد، در سنتز اقتصاد حاکم جا افتاده، به 

این . کند داری جهانی شده نقش ایفا می صورت عضو فعالی در تولید و بازتولید سرمایه

ها،  ستگاه دولتی، حقوقی، قضائی، دادگاهخشونتْ خود را در مناسبات کار و کارخانه، در د

 .دهد نشان می... زندان، پلیس، نیروهای امنیتی و انتظامی، ارتش، سیستم آموزشی

کسی »ی  اصالً این تصویر کاریکاتوری و کودکانه. این خشونت مناسبات هست و جاری است

ارگری را بلکه آن اجباری است که صبحْ ک. بیان آن نیست« زند که دست به خشونت می

. خیزاند که سر کار برود، که در تولید و بازتولید مناسبات نقش خود را ایفا کند برمی

های  در چرخ. شود و به روحیات فردی کاری ندارد طور ساختاری اعمال می خشونت به

دود یا کنترل اُتوماتیکی را که  گردد، در کارگری که به دنبال دستگاه می ای که می کارخانه

کند، در حسابداری  ی اداری صادر می نامه ای که بخش رت کند، در رئیس کارخانهباید نظا

نویسد، در سیستم حقوقی و قضائی که از این مناسبات تولیدی  که دخل و خرج را می

ی مصرفی  در مقررات کاری آتلیه یا اداره، در فرهنگی که از این جامعه. گردد متصاعد می

                                                 
۳۱

 TI ou le livre des retournements, Paris, 1968, p.14-Bertold Brecht, Me 
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« نان را به نرخ روز»در چطور باید بود تا . ها، در مُدها رمدر هنجارها، نُ. شود متصاعد می

اش بیاید، یا رئیس دفتر یا سرکارگر  خورد، چطور باید رفتار کرد که رئیس کارگزینی خوش

 .آسا ی این دستگاه غول اراده های بی بدش نیاید، در کُرنشی که باید کرد به تمام مهره

که به نقش ما در مناسبات تولیدی مستقیم  و این یک تار و پود پیچیده اجتماعی است

در مبادله، در معیشت، و در یک کالم، در بازتولید نیروی کار اجتماعی با . گردد محدود نمی

فاکتور برق است که باید پرداخت : این خشونت همه جا هست. های مطابق نظر سرمایه نُرم

چی،  ایاب و ذهاب وگرنه کنترلکارت . کنند یا شوفاژ یا اجاره خانه وگرنه برق را قطع می

پستچی که جریمه را به . شود تحقیر، جریمه، قانون و حقوقی که جریمه به نام آن نوشته می

ی بزرگتر، توقیفِ حقوق، کُرنش یا زندان، از  آورد، دادگاه، دادستان، وکیل، جریمه خانه می

زناشوئی، جدایی،  دست دادن کار، حق بیکاری، اتمام حق، از دست دادن خانه، اختالفات

پناهی، بیماری،  اختالف بر سر طالق، نگهداری بچه، سقوط درمصرف الکل یا مواد مخدر، بی

پناهی، تشدید بیماری، دایره بسته،  پولی برای مداوای کامل، دوباره کوچه، بی بیمارستان، بی

 .خشونت با خود یا کسی مثل خود، قهقرا، خشونت، مرگ

دستگاهی که باید برگه . فرستد است که تو را به کار می این دورنما، مضمون خشونتی

یا اگر دستگاه نباشد، . ای بیشتر حقوق بگیری حضورت را در آن فرو کنی تا مبادا دقیقه

رئیس . کند سرکارگر یا مأمور انتظامی است که آنجا ایستاده و تأخیرت را یادداشت می

جیر عقب بمانی یا ریتم دستگاه را باال چرخد که مبادا از زن بخش است که در زنجیر کار می

ی مثبت هستی  باید خوشحال باشی، نشان دهی که پُر از انگیزه. برد تا بارآوری زیاد شود می

وگرنه یک ارتش که هیچ، یک مملکت بیرون منتظر است جای طالیی . و همگام روح تولید

ها دنبال  و در خواب هم شبدود  تا بدوی به دنبال زنجیری که هر چه تندتر می. تو را بقاپد

یا دستگاهی که باید ریتمش را حفظ کنی، وگرنه بوق هولناکش را . دوی انتهای آن می سیر بی

 .دهد سر می

ات بزنی، دوباره دویدن تا روزی  ات نتوانستی با رفیق گَپی است که در پنج دقیقه استراحت

ویند انضباط دنیای کار، و اگر گ به این می. نامه مؤدبانه از کار بیکارَت کند که یک بخش

شوی به  روزی به هر دلیلی تاب این خشونت دائم را نیاوردی و جیک زدی، صاف احضار می

اش را هم خوب  اسم. «مدیریت منابع انسانی»دفتر پرسُنل، کارگزینی یا به قول امروزها 

نی داریم مثل تقی اند، منابع طبیعی داریم مثل جنگل و معدن و نفت و گاز، منابع انسا گذاشته
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البته منظور اینجا همان انسانِ بیانیه حقوق بشر نیست که . و اکبر و حسین و میشل و روبرت

به انسانیتی وصل باشد، بلکه همه انسانیت او در آب دهان نمایندگان سوسیالیست 

ی های اروپا حل شده و فقط مانده آن چیزی که واقعأ از نظر سرمایه وجود دارد، یعن پارلمان

داری سالهاست به  شان را سرمایه شخصیت. آوری، مهارت، و زور بازو قوای اجتماعی کار، فن

 .اش هم به ضرب خشونت نهفته در مناسبات دَرَک واصل کرده، آن

کند یا اهل و  مدیر دارد جائی گُلف بازی می)و این فردِ خیلی متمدن معاون منابع انسانی 

گریزی به تو هشدار  جویانه و در اوج خشونت و صلحبه زبان خوش ( عیال را برده توچال

دهد که دفعه دیگر که سه دقیقه دیر رسیدی یا از زنجیر عقب ماندی یا جیک زیادی  می

گذرد و به سراغ منابع دیگری  زدی، از منبع تو یکی می  شدی یا با بغلی گپ  زدی یا مریض

ای را در  است و باید کل زنجیره ها همه صلح و صفای مناسبات کار و کارخانه این. رود می

یعنی تمام دستگاه : دارد نظرگرفت که مستقیمأ و غیرمستقیمأ این ساخت را سر پا نگاه می

دولتی، دستگاه حقوقی، دستگاه پلیسی و انتظامی، و نه فقط مراکز مشخص سرکوب عریان 

دستگاه عریض و  ی ؛ بلکه همه... مثل پلیس، ارتش، زندان، دادگاه، دستگاه قضائی و کیفری

ی تالشِ بدبخت این است که  ترین معلم یا مددکار اجتماعی که همه طویل دولتی، تا ساده

ی صلح و صفا قطع  حاصل شده با جامعه ی بی ی عضله نگذارد آخرین پیوندهای این توده

شود و یا روراست بیافتد در دامان بزهکاری، یعنی جایی که فوج فوج آدم که دیگر هیچ، 

انگیزی را به  غلطند و در واقع نقش آخرین زنجیر خوف های عظیم در آن می جمعیتبلکه 

در کشورهای غربی به ویژه آمریکا آنان . عهده دارد که عبرتی باشد برای طغیان دیگران

جزئی از فرایند بازتولید نیروی کار هستند، چه برای آینده و چه نقداً که  تقریبأ به رایگان 

 .کنند کشید یا در چین که اعضای بدنشان را حراج میشود به کارشان  می

ای که کارگرِ له و  یعنی لحظه. گردد از این لحظه است که خشونت سیستم کمی آشکار می

ای که به فرد هیچ امکانی علیه  در اینجا تمام زرادخانه. افتد لورده شده به بزهکاری می

ر چرخ و دندان کل دستگاه قضائی داد، ناگهان او را زی خشونت سرد و پنهان سیستم نمی

 .گیرد می

 :گوید این را ژیژک به صورت دیگری می

ی ابژکتیو  خصیصه. ای ساختاری است اول از همه، ما باید تأکید کنیم که خشونت مسئله“

ایم که من به تبعیت از آلن بدیو  امروز ما مجذوب چیزی شده. داری جامعه سرمایه
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بالیبار این ایده . توان شناختش رگزاری که به راحتی مینامم، با کا خشونت سوبژکتیو می

یک . شود، گسترش داده است را، که خود به طور کلی در سنت مارکسیستی پیدا می

این امر ضروری است که . داری ای و ساختاری در کارکرد خود نظام سرمایه خشونت پایه

یو را مورد مطالعه قرار انفجارهای خشونت سوبژکتیو علیه این خشونت ساختاری یا ابژکت

ما باید به یاد داشته باشیم که . منحصرأ نباید بر بُعد سوبژکتیو متمرکز شویم. دهیم

موضوع همیشه این نیست که کارکردهای . خشونت الزامأ یک فعلیت یا عمل نیست

آیند و برای تغییرِ آنها انرژی و خشونت  اجتماعی توسط خودشان به حرکت در می

برعکس، غالبأ خشونت زیادی الزم است، برای این که مطمئن باشیم . تزیادی الزم اس

 .۶۲” مانند که امور بر همان روال سابق باقی می

ه اصل مسئله ی عدم خشونت را درست وارونه کرد تا ب بینیم که باید معادله بدین ترتیب می

طور که هست  های جامعه این باید دید چه مقدار خشونت دائمی الزم است تا چرخ. برد  پی

و هر بار که چرخی را از چرخیدن بازداشتی، چه مقدار از اِعمال خشونت جاری . بچرخد

اند که یک خشونت مکرر،  ها آنقدر احمق انسان« هِلوِسیوس»البته به قول . ای ممانعت کرده

این خشونت جاری، مداوم، پنهان و . رسد آخر به نظرشان همچون یک حق میدست 

چنان جا افتاده است که هر شورش و اعتراضی علیه  ساختاری دقیقأ در چارچوب حقوقْ آن

 .گردد آن با خشونتِ قانون روبرو می

گر با ا. بخش حقوق طبیعی بردی ندارد آید، دیگر آوای فرح که پای قانون به میان می و زمانی

البته به یاد )شمول است  اش به طبیعت انسان، که عام و جهان حقوق طبیعی و ارجاع جادوئی

بیاوریم مشاجرات اساتید حقوق طبیعی را به هنگام کشف امریکا و مباحث معروف بر سر 

، ممکن بود جمالت زیبا (ی حقوقی های جانانه روح داشتن یا نداشتن بومیان و سفسطه

خورد مشخص با قوانین هر کشور است که موطن داشتن و سن و سال داشتنِ در بر. بسُراییم

. بینیم ترین نمودها در ظلم بیکران قانون را می اینجاست که فاحش. گردد حقوق آشکار می

چه مسلم است  آن . گویند عدالت نسبت به حقوق همان جایگاه حقیقت به فلسفه را دارد می

مترین چیز برای ما این است که بدانیم هر انقالبی قانونْ کاری به عدالت ندارد و مه

 .غیرقانونی است

                                                 
 .بهزاد باقری: برگردان. ۲۱۱۵مارس  ۰۹. «خشونت قدسی و قلمروهای آزاد شده»: ژیژک ۳۲
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 خشونت اعماق

ی جانبی مثل بسیاری مسائل دیگر در عرصه مسائل  ی خشونت را نباید یک مسئله مسئله

پسند و مُد روز که  خیاالنه آن را با معیارهای اخالقی عامه اجتماعی ارزیابی کرد و یا خوش

هم در میان اقشار و طبقات باال که انحصار اعمال خشونت را  ، آنفقط در جوامع غنی غربی

ی  چه کسی ممکن است نداند که خشونت روزمره. در دست دارند، مورد بررسی قرار داد

ی کارگران، زحمتکشان، محرومین و مطرودین و  چنان در زندگی هر لحظه ن اجتماعی آ

داری هم  ای سرمایه تبلیغاتی و رسانه های دولتی، های فقر جاری است که تمام دستگاه بچه

بار  هایی که هر چند ماه یک از اعتصابات و مبارزات تا شورش. را آرام کند ن آ تواند  نمی

دهد گرفته تا انفجارهایی که به صور گوناگون در  های غربی را تکان می مراکز مهم و متروپل

 .آید کشورهای تحت سلطه پیش می

های ادغام شده هم هستند که تحت تأثیر همین تبلیغات، فریب  همه، بخشی از چپی با این

ی عدالت و  اندیشند که این حقوقْ پایه زرق و برق حقوق جامعه بورژوائی را خورده و می

الملل برای تمام مسائل، با  سازد و حقوق بین کند، اخالق را جاری می برابری همه را ممکن می

ی به راستی عادالنه را محقق خواهد  تفاهم، جامعهکنار زدن خشونت و بر اساس دیالوگ و 

 .ساخت

ی حقوق مدنی و فردی و ضرورت نظام داشتنِ جامعه است که تمام انحصار  البته زیر لفافه

خشونت را دولت، دستگاه قضایی، انواع پلیس و نیروهای امنیتی و مهمتر از همه ارتش در 

اگر . ی امنیت است ر نهایت متکی به غریزهاستدالل آنها هم بسیار ساده و د. اختیار دارند

تان را به ما  خواهید مورد ضرب و شتم قرار گیرید یا جان و مال تان به تاراج رود، امنیت نمی

هم باالتر حقوق  فقط از این پذیرش ساده تا کل سیستم حقوقی و قضایی و از آن. بسپارید

ای از قوانین و مصوبات  ف پیچیدهدهد، کال الملل، که مناسبات کشورها را سازمان می بین

بار کوچ  موجود است که در کشورهای به اصطالح دموکراتیک بر اساسِ هر چند سال یک

 .گیرد های رأی انجام می دادنِ بخشی از اهالی به پای صندوق

به رسمیت شناختن هر حقی بنا بر . کند اما هر وجب این حقوق را خشونت تضمین می

. کردن دیگران از محدوده آن و ممنوع کردن آن بر دیگران استنفسه خارج  تعریف و فی

 .در یک کالم، حقوق یعنی خشونت بالقوه



 خشونت اعماق                 گان  گی تاریخ در تاریخ زنده زنده

257 |  صفحه 

  

 منشأ حقوق

طور شناخت رفتار حیوانات  های علوم انسانی و همین تحقیقات تاریخی بسیاری در همه زمینه

مشخص الزم است تا گذار خشونت به حقوق به لحاظ تاریخی و در دقایق خود ( اِتولوژی)

و  ۶۶های بزرگ ها و دیگر انواع میمون چه از مالحظاتِ تا کنونِ قبایل گوریل آن. گردد

شود، این است که مفهوم خشونت و تبدیل آن به  طور قبایل بدوی انسانی فهمیده می همین

خشونت زمانی که از . حقوق، مثل زبان، در مرز این گذار از حیوان به انسان قرار دارد

برعکسِ فرهنگ یا . شناسانه است انسان - ای به راستی طبیعی کنیم، این داده صحبت می

ی ذهنی یا مجازی قرار  ی طبیعی واقعی را ندارند و کامأل در عرصه که این رابطه... اخالق یا

 .گیرند می

دمان، های بزرگ یعنی اجدا چه میمون)در مثأل یک قبیله ابتدائی « حقوق»منطقأ اولین شکل 

رئیس گروه یا قبیله، در غیاب دنیایی . تخصیص چیزی به فردی بوده است( چه بشر اولیه

این نه حق . کرده است ای را به خشونت تصاحب می( مقابل نَر-موجود مؤنث)مجازی، ماده 

در اینجا نقش . ی حق مالکیت مالکیت، بلکه تملکی مستقیم از طریق خشونت است و نطفه

گان و بردگان  اولین موارد مالکیت، بر زنان، بچه)ی به کسی است خشونتْ تخصیص چیز

ای این تملک را مالکیت، یعنی از جنسِ  که عده این(. اشیاء ابداعی بسیار متأخرند. بوده است

حق تعریف کرده اند، هرچند در مضمون غلط نیست، اما نابهنگام است؛ زیرا برای حق بودن، 

که تعلقِ جنس ماده به رئیس گروه بیان  در حالی. شته باشداین کیفیت باید هستی مستقلی دا

و در . قدرت خشونت اوست؛ یعنی کیفیتی در او که قابل انتقال نیست، مگر با خشونتی دیگر

این مبدأ نظری در عین نشان . گیرد این حالت، موجودِ نَرِ دیگری ماده را به تملک خود می

مجازی شدن خشونت، یعنی -سیر ذهنیی آن با خشونت، م دادن مفهوم حق و رابطه

که این تملک از تملک فردی به مزیتی  زمانی. دهد شدن آن به حقوق، را هم نشان می تبدیل

برای رئیس قبیله تبدیل گردد، یعنی از شخص کنده شود و به جایگاه یا نقش جمعیِ فرد در 

 .گروه بپیوندد

 .ه تنگاتنگی با خشونت داردبینیم که حقوق و از جمله حق مالکیت چه رابط باری می

 :کند گونه یادآوری می ی خشونت و مالکیت را این ژان ژاک روسو رابطه

                                                 
۳۳

 Les primate 
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اولین کسی که دورِ تکه زمینی حصار کشید و به صرافت آن افتاد که بگوید این مالِ “

اش را  من است، و کسانی را دور و بر خویش یافت که به حد کافی ساده بودند که حرف

روز کسی پیدا شده بود که  اگر آن. ن فرد بنیانگذار واقعی جامعه مدنی استباور کنند، ای

ها را پُر کند، به راستی نوع بشر را از چه  ها را از زمین بیرون کشد و چاله این چوب

او خطاب به دیگران فریاد . ها، چه فقر و فجایعی که نجات نداده بود ها، چه قتل جنایت

ها از آن همگان است، که زمین  اگر فراموش کنید که میوهاید،  زد شما از دست رفته می

 .۶۹”.به کسی تعلق ندارد

همان نقشی که حقوق در دنیای مجازی دارد، . پس می بینیم که حقوق یعنی خشونت مجازی

. در واقع حقوق انعکاس خشونت است در آینه دنیای معنوی. خشونت در دنیای واقعی دارد

 .مجازی-خشونت است در عرصهء ذهنی حقوق همان

یادآوری کنیم . دو مورد توافق متخصصین است رابطه حقوق و خشونت، و پیوند تنگاتنگ آن

ای که بر سایه خود، خشونت،  دهنده های اجتماعی، حقوق به مفهوم نظم که در تمام عرصه

شناسانه که  تنها عامل انساندلیل نیست؛ زیرا  هم بی آن کند، و  اتکاء دارد نقش خود را ایفا می

-شناسانه یا سمبولیک یا ذهنی های شناخت گر واقعیت انسانی است و فراتر از ظرفیت ن بیا

این عنصر است که به هستی مجازی حقوق، . معنوی کارکرد مؤثر دارد، خشونت است

 .دهد شناسانه می واقعیتی انسان

کردند، تا حقوق جامعه بورژوائی که  می هایی از حقوق را تجربه ای که نطفه از قبایل اولیه

شان گرفت و توانست از طریق سیستم  انحصار خشونت را از دست پادشاهان و سپاه

راهی پُر . اش آن را در اختیار گیرد، راه درازی طی شده است دموکراسی نمایندگی و دولت

نی خشونت، اش، یع  شده های آن حقوق خود را در شکل عینی فراز و نشیب که در بزنگاه

اش،  کرد؛ تا در مبارزه طبقاتی، نیروی بالنده جدید، در مضمون و هدف خشونت آشکار می

شمولیت  حقوق طبیعی تمام این مسیر را ابتدا به نام جهان. مسیر آتی حقوق را نشان دهد

اش بر روی زمین، یعنی دستگاه کلیسا یا رژیم سلطنتی، و باالخره به  خدا، سپس نمایندگان

اما تداوم این مسیر نه یکسان است و  یک شکل، و نه به خصوص . نسانِ شهروند پیمودنام ا

 .یک سرنوشت

                                                 
۳۴

 : 164 Op. cit 
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* * * 

داریِ دوران طالییِ صلحی که  اما امروز در کجا قرار داریم؟ به لحاظ تاریخِ سرمایه

کرد، که در واقع نیمچه آشتی طبقاتی در مرکز بود و  ایدئولوژی حقوق بشر برایمان تبلیغ می

که -های دیکتاتوری دست نشانده در پیرامون  دای صلح اجتماعی در آوردن از طریق دولتا

دارانه خود را طی  های جدیدی بودند که زیر جنگ سرد، آرام آرام مسیر سرمایه نومستعره

یورش جدید سرمایه که در فرایندی نوین، از پایان . هاست که به سرآمده کردند، سال می

د جهانی خود را تغییر داد، بهشت موقتی را که در مرکز، به یُمن های هفتاد کارکر سال

استثمار مضاعف کشورهای تحت سلطه، برای خود ساخته بود و تخاصمات اجتماعی را لگام 

رفته بر کره ارض دست  ساختار استثماری جهانیِ نوینی رفته. زده بود به اتمام رسانید

جستجوی ارزش اضافیِ نسبی، . کند رعایت نمیاندازد که جغرافیای استثماری گذشته را  می

انقیاد واقعی نیروی کار را باعث گشت، و این گذارْ پارادایم استثماریِ توافقات تلویحی یا 

دوران . های سرمایه با کار به پایان رسید دوران معامله. آشکارِ کار و سرمایه را مختل نمود

یپور جنگ طبقاتی سرمایه و پایان مدیریت دوطرفه، اجماع فُردی به سر آمد و تاچر ش

های درجه دو، آقای ریگان به نصایح  کابوی وسترن. قدرقدرتی پرولتاریا را به صدا درآورد

میلتُن فریدمنِ مونتاریست گوش فرا داد و هویت کارگری، به مفهومی که هفتاد سال تاریخ 

سی سال طالئی . افتاروپا و آمریکا و به شکلی دیگر بلوک شرق را شکل داده بود پایان ی

، «حقوق بشر»داری در قرنطینه بود و ایدئولوژی آن  رشد پس از جنگ، که در واقع سرمایه

 .تمام شد

تر از گذشته عمل  داریِ جهانی شده در تولید و بازتولید خود بسیار التقاطی امروز سرمایه

ی  ی کل بدنهکند و برعکسِ دوران رونق پس از جنگ، که از طریق دولتْ ضامن هماهنگ می

داری جهانی شده همان  سرمایه. تفاوت است اجتماعی بود، دیگر به موزونی اجتماعی خود بی

ای  داری دوران پیش نیست که در سطح جهان گسترش یافته باشد، بلکه ساخت ویژه سرمایه

 پیرامون یا-او چارچوب قدیم روابط مرکز. دارانه است ی سرمایه از استثمار و بازتولید رابطه

گاهی  پذیرد که هیچ عاملی یا گره او نمی. هم زده است  شرق را بر-های انباشت غرب حوزه

. از موج این بازسازیْ دنیای دیگری متولد شد. سیالیت استثمار و بازتولیدش را مختل سازد

ی تقاطعی با منافع نیروی کار  ای نقطه ی انباشت ملی یا منطقه آنجایی که منافع یک حوزه

های کار، سندیکا، جنبش کارگری،  نامه ممکن بود دولت رفاه، مزدهای مناسب، آیینیافت؛  می
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پذیری و بازتولید نیروی کارْ تمام ساختِ  به وجود آید، اما با گسست فرایند ارزش... مذاکره

که سرمایه کل فرایند تولیدی را تحت انقیاد  رغم آن علی)ی کارگر  طبقه. ریزد قدیم فرو می

کرد و  ای دوجانبه با سرمایه بود؛ هرکدام دیگری را تأیید و تحکیم می رابطه در( خود داشت

یابد که سرمایه دیگر او را در این  اما امروز خود را در موقعیتی می. موجب دیگری بود

« ای گله»او به یک نیروی کار جمعی شده، که برای کل زندگی و . گیرد فرایند به بازی نمی

شود، تبدیل شده؛ که هر لحظه در  به کار گرفته می« پذیر نعطافا»خریده شده و به نحوی 

خطر سقوط به مادون جهان است؛ یعنی دنیای فقر، اقتصادهای موازی بقا، بازگشت به 

سرپناهان،  های اجتماعی، پناهگاه برای بی  هزینه روستائی که در آنجا خبری نیست، کمک

تر، یعنی متوسل شدن به  هم پایین ن  از آ پناهان یا پناهندگان، و دست آخر افتادن به بی

طرف، سرمایه از بندهای ملی به مافوق جهان صعود  اما از آن. ی حیات بزهکاری برای ادامه

ها،  گذاری یعنی در دنیای سیالیت سرمایه، بدون هیچ بند یا مانعی، دنیای سرمایه. کرد

 ... .مالیاتیهای  اعتبارات، سرمایه مالی، چرخش آزاد ارزش اضافی، بهشت

در این سیستم، خشونت مستقیمأ به . و چنین جهانی  از هر چیز بیشتر به سرکوب نیاز دارد

باید تطابق کاملی میان سازماندهی خشونت و سازماندهی . پردازد تنظیم نیروی کار می

به همین خاطر تا جایی خواهیم رفت که بین جنگ و صلح تمایزی . اقتصاد موجود باشد

در فاوالهای برزیل یا ونزوئال، در حاشیه . طور عملیات پلیسی و جنگ نیز همین نباشد، بین

های ایاالت متحده، در حاشیه خلیج،  چین، در زندان« آزاد»های بزرگ، در مناطق   متروپول

جنگ پلیسی به نوعی تنظیم اجتماعی، ... در غزه، در مراکش، برمه، هوندوراس، بنگالدش 

 .روش مدیریت، بازتولید و استثمار نیروی کار بدل شده است دموگرافیک، جغرافیائی و

های بازتولیدِ نیروی کار خود را به خصوص در مضمون مبارزات  این از هم پاشیدگیِ ساخت

ی سرمایه  جانبه ، در مقابل یورش همه«مطالباتی»تقریبأ تمام مبارزات . دهد کارگری نشان می

ی سرمایه در نابود  یچ راه مقاومتی در برابر ارادهاما در مواردی که ه. شکل تدافعی دارند

متعارف و حتی خشن  ماند، کارگران دست به اشکال غیر کردن کار و کارخانه و کارگر نمی

نقشه، اخالل در کار، خرابکاری، اعتصابات وحشی خارج از  قطع کار بی. زنند مبارزه می

گیری رؤسا،  دن کارخانه، گروگانهای بدون مطالبه، بلوکه کر کادرهای سندیکایی، اعتصاب

تهدید به آتش کشیدن کارخانه، به آتش کشیدن چند آتلیه، تهدید به اقدامات ضد 

محیطی، سوزاندن محصوالت یا تقسیم مجانی آنها بین مردم، طلب مبالغ مهمی پول  زیست
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 ... .نقد برای پذیرش بیکاری ، تهدید به خودکشی و حتی خودکشی

ه مشهودتر اعتراضات جدید است که در اشکال غیرمتعارف مبارزه های هرچ این از داده

های انبوه کارگران به رهبری سندیکاها با شعارهای از قبل  دیگر با گُردان. کند ظهور می

ریزی شده از قدرتِ چندانی برخوردار  حتی اعتصابات برنامه. مشخص شده روبرو نیستیم

ی ترازو در  تر کردن وزنه شار برای کمی سنگینشان اعمال ف دانند که هدف نیستند و همه می

ی  های حاضر و آماده اما هیچکدام از این نوع مبارزات که کامأل در قالب. مذاکرات است

که مبارزه در این اشکال  تا زمانی. کند داری است، کارفرما یا دولت را نگران نمی سرمایه

ها و نهادهای تقسیم کار او،  بندی کلداری است، یعنی در ش های خودِ سرمایه سنتی و در قالب

شان را پیش  ی مطالباتی که کارگران مبارزه  داند که تا زمانی کارفرما می. گزد ککش هم نمی

گوید اینها  کارفرما می. روند برند، چیزی نیستند مگر نیروهای خودی که راه دوری نمی می

ای بر سر قیمتِ نیروی  انهچک و چ. زند ی رئیس سندیکا می خودی هستند و دستی بر شانه

و در این چک و چانه هم هرچه بیشتر مقاومت برای حفظ چیزی است تا . کار و همین

این یکی از . پذیرد کند و طبقه کارگر است که می کارفرماست که مطالبه می. مطالباتی نوین

و به . مهمترین تغییرات دوران کنونی نسبت به دوران قدرقدرتی طبقه و هویت کارگری بود

روند، و  گرا از پذیرش آن طفره می دنبال آن یک حقیقت تلخ که کل نیروهای چپِ برنامه

آنچه اهمیت دارد، . آن گسست میان سیر مبارزات مطالباتی طبقه و فرایند انقالب است

زدنِ هرچه بیشتر کارگران به مبارزاتی مواجه هستیم که  درک این نکته است که ما با دست

داری را رعایت نکرده و روی به  های ساختاری و نهادی سرمایه  بندی اشکال و تقسیم

این اشکال مبارزات خودجوش، حامل . آورند هایی با مضمون غیرمتعارف و خشن می حرکت

 .گوید شان سخن می خشونتی هستند که از عنصر غایب

ن واقعیتی خشونت و رابطه تنگاتنگ آن دو، ما را به شناختی دیگر، به امکا/دیالکتیک حقوق

این وجه منفیِ این رابطه است، یعنی خشونت که جای خالی وجه . کند دیگر، رهنمون می

خشونت /دیالکتیک حق. شود نما می کند، که انگشت ای نوظهور آشکار می دیگر را در معادله

 .دهد به نحوی منفی، حقیقتی دیگر را به ما نوید می

از هر تعلقی آزادند؛ چرا که جامعه . لکیتی، نه حقیاینها جوانانی هستند که هیچ ندارند، نه ما

نوعی . کشد بار هم به کار نمی نگرد که صد سال یک ای می فقط آنها را به مثابه ارتش ذخیره

آنها هیچ حقی ندارند و حتی . روند پرولتاریای مترسک شده برای آن قلیلی که سر کار می
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های سرمایه یا حتی  بندی ره از شکلموجودیت اجتماعی شان یکس. شان قاچاقی است حیات

ای از جوانان که یا  ی اجتماعی اند، اما جزو رده جوان. نهادهای اجتماعی آن حذف شده است

شوند، چون برای به رسمیت شناخته شدن باید به  اند یا کارآموز یا غیره، شناخته نمی محصل

. اد و از آن پیروی کرداجتماعی گردن نه( ی طبقه و دسته)آداب و تشریفات آن کاتگوری 

بندی سرمایه هیچ  ؛ آنها در شکل... روند زنند، راه نمی آنها حتی مثل دیگر جوانان حرف نمی

از هر حقی که . اند تعریف یا چارچوبی ندارند و در هیچ جدولی از آمار و ارقام جای نگرفته

قیر و کوچک، به ای، حتی ح  ی خود، در هر حد و درجه شناسانه سرمایه برای اشکال جامعه

خشونت . زنند هدف خود، با ما حرف می آنها با خشونتِ بی... . اند م شناسد، محرو رسمیت می

شان حق همه چیز بودن  آنها هیچ نیستند و با خشونت. طلبد به عظمت خویش آنها حقی می

 .خواهد هدف است، چون جهان را می خشونت آنان بی. خواهند را می

کارگرانی . دهند ای ارائه نمی کنند، اما مطالبه که کارخانه را اشغال می اینها کارگرانی هستند

محیطی  ی زیست کارگرانی که منطقه را تهدید به فاجعه. کشند شان را به آتش می که آتلیه

 !ی انفجار گذارند، آماده های گاز در اطراف کارخانه می کنند، یا کپسول می

نتی است که هنوز مضمون آن، در دنیای خشونت اجتماعی بدون هدف مطالباتی، خشو

خشونتی . بندی دنیای دیگری تجلی نیافته است معنوی حاملین این خشونت، به صورت شکل

 .است برای کل مطالبات، خشونتی است برای تغییر جهان

شان پشت  ی طبقه، حدی است که باید در مبارزه شان به مثابه اند که هستی آنها فهمیده

آنها هرچه بیشتر در تجربه . زند ستی، آنان را تا ابد به سرمایه گره میاین ه. گذارند سر

فهمند که  کنند، می شان مثل یک دیوار به آن اصابت می کردن این حد، که هر بار در مبارزه

فهمند  آنها می. کند این هستی را باید منحل کنند و مبارزات مطالباتی فقط آن را تمدید می

ای از سرمایه بودن را از دوش بر  شان، قبای ژنده و سنگین طبقه که باید در خشونت مهیب

اند شریک شده، همراه با  زمین افکنند و آزاد و رها در آتشی که جوانانِ حومه برافروخته

این است خشونت مقدسی که . این است خشونت اعماق. ی کهنه را بسوزانند آنان جامعه

ا حمله بردن به ریشه خشونت، خود را و این است خشونتی که ب. دهد نوید کمونیسم می

 .حقوق را نابود خواهد کرد
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سازیِسرکوبگر،تابازسازماندهیِانقالبیِازتوده

*یطبقاتیمبارزه
 

 پراکسیس

 ۲۹۳۱شهریور۹۲

 

های فراموشی و رانده شده به مرزهای  چال ای مدفون در سیاه سخن گفتن از گذشته، گذشته

حکایتِ نسلِ ما حکایت کسانی . دهند ساده نیست نگاران وعده می خاموشی، آن چنانکه تاریخ

آیند، و  ای سهمگین، آرام آرام به هوش می در اثرِ ضربهاست که پس از منگیِ طوالنی 

کوشند تا در فضای موحشی که راه را بر هر یادی  اند، می آنکه بدانند در کجا ایستاده بی

 .بندد، هویت خود را به یاد آورند می

آییم، تا با یافتنِ  در کشاکش ِحضور بر مدارِ زمان، ناگزیر به جستجوی پیوندها برمی

ای  باید به گذشته. مان را به دست گیریم های وضعیتِ امروز، بازسازیِ تاریخِ معلق خاستگاه

و بپرسیم، چرا چنین شد؟ آیا ممکن بود سیر . بازگردیم، که هرگز به آینده بدل نشد

                                                 
*

ی کشتار زندانیان  پنجمین همایش سراسری درباره»این متن را به مناسبت برگزاری  پراکسیس 

 .در همان همایش ارائه کرده است ۰۶۸۲شهریور  ۶۱تهیه نموده و در روز« سیاسی در ایران 
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 ای دیگر پیش رود؟ به گونه« حوادث»

 .زنیم هایی از دفترِ این توحشِ مدرن را ورق می پس برگ

*** 

گیری و  خاطرِ افولِ ایدئولوژی نظامِ پیروزمندِ جمهوری اسالمی، همچنین شکلشاید امروز به 

نظامی در بطن حاکمیت، نتوان به -های ریز و درشت قدرت و باندهای مالی تکثیرِ کانون

، با ۷۵ی آغازینِ پس از انقالب  شک در دهه اما بی. سادگی نام توتالیتر بر این رژیم نهاد

ای برطبق موازینِ ایدئولوژی  ایم که مترصّدِ برساختنِ جامعه بوده خواه روبرو جنبشی تمامیت

های اسالمیِ وعده داده شده را پیاده کرد و  ای که در آن بشود ارزش جامعه. اش بود ارتجاعی

به همین منظور جمهوری اسالمی باید دست به کار . امتِ اسالمی را به جای ملت نشاند

 .شد ای می ای توده ایجاد جامعه

ای در عصرِ مدرن، یکی از مهمترین مقدمات ایجادِ دولتِ توتالیتر است  ی توده هورِ جامعهظ

ی  جامعه. کند که زمینه را برای تثبیتِ نقشِ مسلطِ ایدئولوژی در نظام توتالیتر فراهم می

مندیِ نیروهای سیاسیِ جامعه  ای از دلِ انحاللِ قشربندیِ طبقاتیِ پیشین و هر گونه الیه توده

گیرد، نیاز دارد که طبقات را به  رژیمی که برمبنای جنبشِ توتالیتر شکل می. آورد ر برمیس

ی نیروهای سیاسی را حذف، یا در خود ادغام  شکل تبدیل کند و همزمان همه های بی توده

 .کند

اش در مقطعِ آغازینِ پس از انقالب، در  جمهوری اسالمی برای برساختنِ امت اسالمی

ساز همسو نبودند،  بایست حسابِ خود را با نیروهایی که با این نگاهِ یکدست ی اول می درجه

کرد؛ بدین ترتیب، کسانی که به هر رو این یکدستی را گردن ننهادند و مانعِ  تسویه می

ی حیاتِ اجتماعی و زندگی  ی سیاست و سپس از عرصه استقرارش بودند، باید از عرصه

ِ ایدئولوژیِ حاکم، فارغ از هر  "دشمنان عینی"ه مثابه کشتگانِ آن سالها ب. شدند حذف می

معیارِ قانونیِ متعارف بر مصادیقِ بیگناهی و گناهکاری، به صرفِ وجودشان، موانعی بر سر راهِ 

 .شان مباح بود استقرارِ قانون مطلق الهی بودند و الجرم ریختنِ خون

مهوری اسالمی با نیروهایی که های خصومتِ ج توان ریشه مشخصاً بر مبنایِ همین نگاه می

در معنای -بر نبردِ طبقاتی تأکید داشتند را بهتر درک کرد؛ نیروهایی که ذِیلِ مفهومِ چپ 

 ۷۵خصوص که این نیروها تعبیر متفاوتی از اهدافِ انقالب  به. گرفتند جای می -وسیعِ کلمه
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 .کردند های سیاسیِ دیگری را جستجو می  داشتند و افق

ها،  اش و برای همراه کردنِ توده ی پیشروی جنبشِ توتالیتر در نخستین مرحله از سوی دیگر

ها را با تبلیغات به سمتِ خود  گیرد؛ یعنی اگرچه توده همزمان از تبلیغ و ارعاب مدد می

در نهایت، زمانی که . جذب میکند، اما در کنارِ تبلیغ، توسل به ارعاب نیز گریز ناپذیر است

ی حیاتِ  یت کردنِ ایشان توفیق یافت، عاملِ ارعاب به تنهایی برای ادامههو شکل و بی در بی

آن کافی است؛ درست آن زمان که دیگر هیچ نیروی سیاسی موثری بر سر راهِ رژیمِ توتالیتر 

 .نایستاده باشد

ی کارکردهای سیاسیِ مشخصِ آن، به طورِ عام در  ها در کنارِ همه ی اعدام در واقع پروژه

پس از سرکوبِ مستقیم و حذف فیزیکی و اجتماعی مخالفانِ . ستِ ارعاب بودخدمتِ سیا

ی نخستِ انقالب، به رغم دگردیسیِ تدریجیِ شکل سیاسی حکومت، این  سیاسی در دهه

مهمترین نمود این مساله که تا امروز همچنان . سیاست ارعاب در اشکال دیگری تداوم یافت

این وابستگیِ . مِ مستَمَرّ مجرمان جنایی در مالء عام استادامه یافته، اصرارِ حاکمیت بر اعدا

حاکمیت به حفظِ سیاستِ ارعاب در مراحل بعدیِ حیاتِ آن، خود بیانگر آن است که 

 .هایی از نظامِ سیاسیِ توتالیتر همچنان در ساختارِ قدرتِ آن محفوظ مانده است مولفه

های سیاسی را محدود سازد و یا  ه آزادیبه طور کلی کارِ حکومتِ توتالیتر تنها این نیست ک

های اساسی را از بین ببرد، بلکه شرطِ الزمِ آزادی، یعنی فضای الزم برای حرکتِ  آزادی

ترجمانِ این مسئله در فضای سیاسی ایران در . سازد فردی و پویایی اجتماعی را نیز نابود می

ی انقالب بوده است؛   کردنِ ایده متنِ یک جنبشِ توتالیتر، حذفِ امکانِ سوژگی و الجرم محو

های آغازینِ حکومت خود، نه تنها با مکانیزمِ  به این معنا که جمهوری اسالمی در سال

در . ارعاب، مخالفانش را سرکوب و حذف کرد، بلکه فضای انقالبی را نیز به مُحاق فرستاد

خفقان، زمینه برای نبودِ چنین فضایی و در کنار پیامدهای مادی و روانیِ ناشی از جنگ و 

ی انقالب فوبیا در ذهنیتِ عمومی مهیا شد در امتدادِ این روند و متناسب  شکل گیری انگاره

ای رخوت زده،  با ملزوماتِ ادغام در نظمِ جدیدِ جهانی، گفتمانی رفرمیستی در دل جامعه

اقتصادی  منزوی، و تکه پاره ظهور یافت که به یُمنِ همگامیِ جمهوری اسالمی با سیاستهای

. نئولیبرالیِ جهانی ریشه دوانید و قوام یافت و سرانجام به صدای غالب بر جامعه بدل شد

ترین ساعاتِ قدرت گرفتنِ جنبشِ  پس روشن است که اگر آن فجایعِ خونین، از ابتدایی

ی انقالب از سطحِ  گمان امکانِ برچیده شدنِ ایده پیوست، بی توتالیتر در ایران به وقوع نمی
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طلبی تا مغز استخوان جامعه مهیا  ی اصالح ی محافظه کارانه معه و رسوخِ نهایی ایدهجا

 .شد نمی

خواه  ی نسلِ آرمان شود؛ ریشه تر می آمیز روشن هایی چنین توحش با این نگاه دلیلِ سرکوب

شد تا مبادا نسل بعدی بداند که با تاریخش چه رفته است؛ تا نسلی  باید از بیخ و بن قطع می

ی هستی  دهنده پا به عرصه هیچ درک و تصوری از ابعادِ هولناکِ این مصیبتِ تکان بی که

باید . ، آرمان ِرهایی را در سر نپرورانَد"واقعیت"خواهد گذاشت، با تنفس در هوای مسمومِ 

ی اکنون اتمیزه شده،  شد تا جامعه پیوندهای ارگانیکِ نسلی و تاریخی از میان برداشته می

در چنین شرایطی اجزا به نفعِ حیات و بقای کل نابود می . م را پدید آوردیک کلِ موهو

کند، بلکه  اش را سلب می شود که نه فقط صدای اجزای سازنده شوند و کلیتی ساخته می

ای است که در آن، زمانِ  سازد، این همان نقطه ارتباطِ درونی جامعه با خودش را نیز قطع می

، ۰۱ی   ده، به حالت تعلیق در می آید؛ مشخصاً کشتارهای دههحال بدون هیچ پیوندی با آین

اعتمادی و خفقان شد و جامعه را به انزوا کشانید تا جایی که پس از  موجب تشدیدِ فضای بی

 .پیوند با گذشته، پدیدار شد نسلی عقوبت دیده، نسلی سرگشته و بی

، از خاکستر زمان سر برآورده و نشسته های به خون دارانِ آن آرمان ما امروز در مقامِ میراث

دارد که هیچ  اما آگاهی از این مسیر خونبار، روشن می. ایم ی تاریخ ایستاده در آستانه

طرف و عادل،  ای هر قدر هم بی ای هرقدر هم صالح و قانونمدار، و هیچ قاضی محکمه

ها و نابودی  صالحیتِ پرداختن به این فجایع را ندارد؛ چرا که تنها صحبت از ستاندن جان

مانده  ها نیست؛ صحبت از مُثله کردن تاریخی است که از پویایی و شکوفایی خود باز زندگی

« مردم شدنش»های جمعی مردم است، مردمی که   است؛ صحبت از مدفون ساختنِ آرمان

آنکه  ای است که بی صحبت از آینده. جز از طریقِ بازپسگیری آن آرمانها میسر نخواهد بود 

 .ده باشد، در دهلیزهای گذشته معلق مانده استمحقق ش

بدیلِ خود را تنها در بیانِ کسانی  از این رو به رغم آنکه بارِ اندوهِ واقعیِ آن جنایات، طنینِ بی

باختگان هستند، اما بنا به آنچه گفته شد،  یابد که در نسبتی مستقیم با محذوفان و جان می

ی آن نیز همان  امری سیاسی است که سوژهنفسه  ها فی قضاوت در مورد این جنایت

بر این اساس . اند ی حیاتِ جمعی خود برآمده های مفقوده اند که در جستجوی حلقه مردمی

کوشد عدالت و حقیقت را در چارچوب تنگ  ای که می واضح است که هر ندای بشر دوستانه

باشد، خواه ناخواه بر  و انتزاعی حقوق بشر و نظام ِ قضایی جاری سازد، هر قدر هم صادقانه
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های سیاسی مساله و انکار ِ ضرورتِ حق دادخواهی و حقیقت جویی ِ مردمی  حذفِ سویه

 .استوار است

ی  های خاوران، کشتارهای دهه  جای شگفتی نیست که در پی دو دهه سکوت، امروز واژه

گفتمانیِ نظمِ شوند که بخشی ارگانیک از سازوکارهای  هایی تکرار می شصت و غیره از تریبون

های سانتیمانتال در متنِ گفتمانِ  ی این مکررسازی جایی که همه. شوند مسلط محسوب می

های رادیکالِ بازخوانیِ  سازی سویه زدایی از تاریخِ ما و تهی ی سیاست حقوق بشر، دستمایه

ز نشویم اگر پیرو» : والتر بنیامین زمانی به درستی هشدار داده بود که. گیرند گذشته قرار می

 «.ها به مردگان ما نیز رحم نخواهند کرد آن

ها، و  گیری معنای سیاسی این یادها و نام ای جمعی برای بازپس تردید تا زمانی که اراده بی

ی غصبِ این  خفتگان در میان است، نباید اجازه عزمی برای پیمودنِ مسیرِ ناتمامِ به خون

ی  های دهه استا واضح است که باید جنایتدر همین ر. تاریخ را به مدعیان دروغین داد

 .باختگان بازخوانی کرد خواهی سیاسی جان شصت را در متنِ آرمان

اگر بخواهیم برای هموار کردنِ مسیر منتج به جمعبندی این بحث، یک سوال کلیدی طرح 

توان این عزمِ جمعی را از سطحِ  به راستی چگونه می: کنیم شاید بتوان چنین گفت که

 کِ سیاسی به سطحِ واقعیتِ سیاسی ارتقاء داد؟رتوری

یابی عزمِ جمعی در بسترِ  در سطحِ کلی پاسخِ این پرسش در همگرایی و مادیت

چون کنش سیاسیِ مؤثر تنها در قالبِ کارِ جمعیِ . های سیاسی نهفته است یابی سازمان

طوف به پل زدن بر ی نخست باید مع یابی در وهله این سازمان. یابد یافته تجلی می سازمان

ی ما تحمیل کرده  گسلی باشد که دستگاهِ سرکوب، بر پیوستارِ تاریخی و ذهنیت جامعه

ها و غیرسیاسی شدنِ فضای جامعه و  است؛ همان گسلِ ویرانگری که در شکافِ میان نسل

 .گری نمود یافته است امتناع و تحریفِ انقالبی

یافته را  سیِ سرکوبگر، هیچ نوع فعالیتِ سازماناینکه جمهوری اسالمی، همانندِ هر نظامِ سیا

تابد، نشانگر جایگاه  ها را زیر نظارت خود دارد، برنمی در میانِ مخالفانِ خود، حتا وقتی که آن

 .یابی است گی های امرِ سازمان و بالقوه

ن جان کشتارِ زندانیانی که از تیغِ ماشینِ اعدامِ سالهای پیشی  ۰۵به یاد بیاوریم که در سالِ 

گذراندند، بیش از هر چیز نشانگر وحشت  ی حبس خود را می به در برده بودند و دوره
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یافته  های سیاسی سازمان های آتی این نیروها در دامن زدن به فعالیت حاکمیت از بالقوگی

ای که حاکمیت بنا به ضرورتِ ادغام شدن در نظمِ جهانیِ  آن هم در دوره. بوده است

از یک دهه بیدادگری و نیز توحشِ جنگ، خواهان مدیریتِ جامعه در داری، پس  سرمایه

یافته بود، که این خود سطح دیگری از  بستری به دور از تنش سیاسی و مقاومتِ سازمان

 .کرد سازی جامعه را طلب می یکدست

یابی آغازِ انکارِ جمعی او و ابزارِ نیرومندِ پیکار سیاسی  داند که سازمان حاکمیت می

 .دگان استستمدی

باید که این سالح را دگر بار آخته کنیم، صیقل بدهیم . چیز است یابی سالحِ مردمِ بی سازمان

 .و بکار گیریم

ماتم نگیریم، »بر ماست که تنها عدویِ نظمِ حاکم نباشیم؛ پس برای انکارِ راستین آن، 

 !«سازماندهی کنیم
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ی شصت را به  ی دهه شده مانده از مبارزات سرکوب توان مازاد سیاسی به جای چگونه می

توان آرمانخواهیِ  های سیاسیِ امروزِ مبارزات ستمدیدگان پیوند داد؟ چگونه می ضرورت

را در اشکال و مضامین امروزی آن، برای احیای  ۷۵ی وفاداران به انقالب  شده سرکوب

ای نیستند، چرا  های تازه رو پرسش ها به هیچ ضار کرد؟ این گونه پرسشجنبش کمونیستی اح

های مشخص و  ی انقالبی و راهجویی برای شیوه که خاستگاه عینی آنها، ضرورت تداوم مبارزه

هایی را در مقاطع مختلفِ   بدیع آن است؛ و درست همین ضرورت است که چنین پرسش

 .دهد زان سیاسی قرار میهای متوالیِ مبار تاریخی، پیش روی نسل

ای انجام  گیری هر نسل از مبارزان سیاسی، متاثر از بستر مادی و تاریخی یابی و سمت  جهت

های  ی خود دارد؛ و بر همین بستر عینی و برای فهم ضرورت شود که آنها را در احاطه می

ها  این پرسش. شوند ی تاریخی مطرح می های مشخص هر دوره سیاسی آن است که پرسش

در مرزهای جغرافیای )ی تاریخی معین  اگر چه مهر و نشانِ مختصات انضمامی یک دوره

ای نیست؛ تو گویی در هر  ی آنها امر تازه مایه را بر خود دارند، اما جان( سیاسیِ معینی
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هایی اساسی و قدیمی را فراخواند و در هیاتی تازه صورتبندی کرد و  ای باید پرسش دوره

ها و مسایل مشترک  همین پرسش( و پاسخگویی به)ضرورت رویارویی با . ادها پاسخ د بدان

دارد و از آنها  می های متوالی مبارزان سیاسی را از میان بر است که تمایز سنی میان نسل

نوردد؛ چرا که آنها به  ی سنی را در می سازد که معیار متعارف گستره واحدی می« نسل»

ی انقالبی پایبندند، با مسایل و  ا جایی که به مبارزهرغم تفاوت در تجربیات زیسته، ت

از این منظر، ضرورت تعامل و همراهی برای بازسازی . های یکسانی مواجهند دشواری

ای است که  ی انقالبی و پاسخگویی به ملزومات عینی و تاریخی آن، همان عامل مادی مبارزه

بدیهی است که در . ه را ممکن سازدنام گرفت« ها شکاف نسل»تواند فراروی از آنچه که  می

ی کسانی است که در  ی مشترک همه ی مبارزات گذشته وظیفه این مسیر، بازخوانی نقادانه

 .شوند گویی به ضرورت تاریخی را متعهد می متن این تعامل، پاسخ

و )شود خود بخشی  نامیده می« ها شکاف نسل»ی سیاسی،  ی مبارزه اما آنچه که در پهنه

یک گسل . نامید« گسل تاریخی»توان آن را  تری است که می ی کالن از پدیده( پیامدی

محصول فرآیندی است که به موجب آن  -که به یک معنا، توقف تاریخ است –تاریخی 

پرورده  جُسته یا می شود و جامعه از آنچه می مسیر حرکت تاریخی یک جامعه مختل می

های شکست خورده  پیامدی عام از انقالب -برای مثال-گسل تاریخی . یابد است گسست می

به -مانند و  می  ما از فرآیند شدنِ خود باز ۷۵هایی که همچون انقالب  انقالب. است

یابند  هایی که فرصت نمی شوند؛ انقالب آیند و یا سقط جنین می نارس به دنیا می -تعبیری

را در فضای جامعه  گری های تداوم خود را در درون خود پرورش دهند و انقالبی ضرورت

با   گی انقالبی، فضایی همبسته هایی که پیش از آنکه با تکثیر سوژه گسترش دهند؛ انقالب

پس جای . شوند خورند و قربانی ضدانقالب می های خود بپرورانند، شکست می ها و آرمان افق

شگفتی نیست که ضدانقالب بکوشد به مدد سرکوب و ارعاب وسیع و مستمر، پیش از هر 

. چیز، فضای انقالبی را محو کند، و ایدئولوژی ارتجاعی خود را جایگزین فرایند انقالب سازد

ی مردم را با  کوشد رابطه پیامد موفقیت ضدانقالب، تحمیلِ گسلی تاریخی است که می

با این اوصاف اگر سرکوب تمام عیار مخالفان سیاسی و . عینیت تاریخیِ انقالب قطع کند

پذیر نیستند را با تحمیل فضای  و نیروهایی که در نظم ضدانقالبی ادغامی افراد  حذف همه

خفقان و اختناق در کنار هم لحاظ کنیم، واضح است که شکاف نسلی تنها یک پیامد جانبی 

از آن روست که دریابیم  - شاید بدیهی-این توضیحات . این موقعیت تاریخی خواهد بود

ی انقالب در  ممکن نیست، مگر آنکه با احیای اندیشهها  فراروی واقعی از شکافِ میان نسل



 در باب عبور از یک گسل تاریخی    گان    گی تاریخ در تاریخ زنده زنده

271 |  صفحه 

  

با این فرض که )ی این شکاف را به چالش بکشیم  ی مبارزه، آن گسل تاریخیِ زاینده پروسه

درک شرایط و ملزومات امروزیِ مبارزه (. نخواهیم رفع این شکاف را به بازی زمان بسپاریم

در  -حتی-بارزان را به هم نزدیک کند و های مختلف م تواند نسل علیه این گسل تاریخی، می

در سطح -تر شده باشد که  شاید اکنون روشن. تعامل و پیوندی ارگانیک با هم قرار دهد

ی نفی مبارزات گذشته و هراس از هر گونه پیوند با مبارزین گذشته، ریشه در  انگاره -عام

خود نمودی از مسلط شدنِ هراسی دارد، که  ی انقالب ی انگاره افول شرایط انقالبی و غلبه

به یاد بیاوریم که تحمیل فضای رفرمیستی بر ذهنیت عمومی )یک گسل تاریخی است 

های  خورشیدی، مخاطبان خود را به ویژه در میان نسل ۵۱ی  ی دهه ی ایران، از نیمه جامعه

ی  بر عرصه« حقوق محور»ی گفتمان  یافت، که سرانجام به سیطره جست و می جوان می

گذاری با مبارزات  در سطحی خُردتر، عامل دیگری این فاصله(. ات سیاسی انجامیدمبارز

ظاهر « ترس از تکرار شکست»شود که در ساحت ذهنی به صورت  گذشته را موجب می

نه همچون )رسد  ای بیرونی و بر فراز ما به نظر می اما اینکه شکست همچون پدیده. گردد می

ی  ، در تحلیل نهایی خود محصولی است از غلبه(فرارویموضوعی عینی برای وارسی جمعی و 

 .شوند های تاریخی در چنین فضایی بازنمایی می ای که واقعیت گسل تاریخی و نحوه

ی اخیر ایران بنگریم، در  به تاریخ مبارزات سده« گسل تاریخی»ی مفهوم  اگر از دریچه

سه گسل تاریخی را ( یدیخورش ۰۶۰۱تا  ۰۲۹۷از )سال  ۵۷خواهیم یافت که در کمتر از 

این . ی ما به جای نهادند ایم که هر یک گسستی عظیم در روند مبارزاتی جامعه تجربه کرده

ها متعاقب شکست انقالب مشروطه، شکست جنبش ملی شدن نفت و شکست انقالب  گسل

 ۰۶۶۲ظاهر شدند، که به ترتیب در قالب خفقان دوران رضاشاه، اختناق پس از کودتای  ۷۵

پس مسیر تاریخ متاخر ما در . یز خفقان رژیم جمهوری اسالمی بر جامعه تحمیل شدندو ن

های  بدین معنا که هر گسل تاریخی، تدوام سنت. ها شکل گرفته است توالی این گسست

ی پیش از خود را مختل ساخته و مانع از آن  ی انقالبیِ دوره مبارزاتی و رشد و تعمیق اندیشه

حول چنین ( برآمده از نیازهای عینی آنان)می ستمدیدگان شده است که خواست عمو

های تاریخی با بریدن پیوستارِ مسیر مبارزاتی  هر یک از این گسل. هایی مادیت بیابد اندیشه

های مردمی را مسدود  یابی ، هر بار روند سازمان(در هر دو ساحت ذهنی و عینی)جامعه 

ی جامعه را متوقف ساخته  ی مبارزه در بدنه یافته کرده و گسترش اشکال آگاهانه و سازمان

های  همچنین، هر گسل تاریخی با گسستنِ دیالکتیکِ مبارزه، پویاییِ درونیِ سنت. است

انقالبی را سلب کرده   ی ی مبارزه مبارزاتی را ناممکن ساخته و امکانات تعمیق و رشد زاینده
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گی تاریخی از سوی  گیری سوژه با این وجود، تالش برای فراروی از شکست و بازپس. است

هایی از مردم، تا اینجا غلبه بر دو گسل تاریخی را ممکن ساخته است که متناظرند با  بخش

های پیش از  گیری مبارزات رادیکال در مقطع پس از سقوط رضاشاه و نیز در سال رشد و اوج

ما چیرگی  بر تاریخ و ذهنیت عمومیِ ۷۵اما گسلی که پس از شکست انقالب . ۷۵انقالب 

 .۰های مردمی، هنوز با چالشی جدی مواجه نشده است یافت، به رغم برخی تکانه

ی انقالب در  ای عزم جمعی است که با ایده اریخی حاضر، مستلزم گونهفراروی از گسل ت

بر این اساس برای یافتن . یابیِ انقالب مادیت یافته باشد پیوند باشد و خود در مسیر امکان

باید این ( های انقالب گی ه یا مکان هندسیِ تجمیع بالقو)ی جمعی  خاستگاه اجتماعیِ این اراده

به انقالبِ آتی نیاز دارد و کدام  -به واقع-ی اجتماعی  کدام طبقهپرسش را پیش نهاد که 

ی فرا زمانیِ آرمانخواهیِ  اند؟ جوهره آن همبسته[ نیازِ]طیف از نیروهای سیاسی با 

و عزم جمعیِ مبارزین آن دوره بوده است؛ عزمی   ی شصت، مشی انقالبی ی دهه شده سرکوب

ی   ر پیوند با رهاییِ طبقات تحت ستم و نفی سلطهها و سیاست انقالبیِ خود را د که آرمان

نوردد  ها را در می این همان مازادی است که شکاف زمانیِ میان نسل. کرد فراگیر تعریف می

سازد که پیشارویِ تاریخ  ی انقالب، نسل واحدی می ی وفاداران امروزی به ایده و از همه

ضر، باید مازاد انقالبی آن مبارزاتِ برای فراروی از گسل تاریخی حا. اند خویش ایستاده

ی امروز سیاست، برجسته و احیاء کنیم؛  آمیز حاکم بر عرصه سرکوب شده را در فضای وهم

 .مان باشد که بتوانیم راهی بگشاییم به سوی رستگاری خود و گذشتگان

 

                                                 
ی  های سرکوب شده ی شصت بدین سو، گذشته از شورش های دهه ها و سرکوب از مقاومت ۱

، که با همان سرعت ظهورشان سرکوب (۵۱ی  ی نخست دهه در نیمه)گرسنگان در برخی شهرها  

یاد کرد، که به رغم اهمیت سیاسی و ( تهران و تبریز)  ۵۹دانشجویی تیر ماه شدند، باید از خیزش  

و به همین )ی اجتماعی محدودی داشت  ای زودگذر بود و دامنه بارقه  تاثیرات بعدیِ آن، متاسفانه 

در گرفت که  ۹۹یک دهه پس از آن رویداد، جنبش اعتراضی (. دلیل هم به سادگی سرکوب شد 

. ی ضدانقالب محسوب کرد ی تاریخی مهمی در به چالش کشیدنِ سیطره قطهتوان آن را ن می 

توانایی مطلق حاکمیت و ناتوانی مطلق »ی  تا مقطعی از پیشروی خود توانست انگاره ۹۹جنبش  

را تضعیف کند، و از این طریق به امکانات عبور از فضای پراکندگی و استیصالِ پیشینِ « مردم 

ی گفتمانی و سیاسیِ  د، از آنجا که این جنبش به زودی تحت سیطرهبا این وجو. ارجاع دهد 

ی  مجموعه)اند  گری قوام یافته نیروهایی قرار گرفت که خود در ضدیت با انقالب و انقالبی 

 .هایش را وا نهاد گی ی راه خود باز ماند و بالقوه ، از ادامه(های همسو طلبان و طیف ی اصالح گسترده 
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