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ایران مانند در ( همچنان روشنفکر و کنشگری بی۱۳۳۴ -۱۳۱۴مصطفی شعاعیان )

پرده س جمعی های درازی که او به دست فراموشیی بیستم است. گذشتند آن سالسده

ی کوشید مواضع انتقادهای کوتاهی که ژورنالیسم زرد میشده بود و نیز گذشتند سال

او را به نفع پروپاگاندای ضدچپش از آن خود کند. افزون بر آن، شعاعیان را دیگر 

ی دگم و ایدئولوژی آیینی زندانی کرد. گرایانهپتوان در چارچوب سیاست چنمی

 که – ویژه در کتاب اخیرمبهی من از زندگی و منش سیاسی او، های گستردهپژوهش

او  هایجامعی از او و نیز خوانشی تازه از نظریه و تئوریک ی فکریسرگذشتنامه در آن

دهد که او از همان خط مشی سیاسی نشان می – امبرای کاربردهای امروزی ارائه داده

نه چون گذشته، امروز  2رود.ی اوست نیز فراتر میو ایدئولوژیک که در حکم شناسنامه

های اخیر سادگی گذشت یا او را از آن خود کرد. پژوهشبهتوان از شعاعیان دیگر نمی

ن انتقادی در ایران ی روشنفکرادهند که او در ردهشعاعیان نشان می ی زندگیدرباره

 ایستد.ی بیستم میسده

ای از ی گسترهبرگ. او درباره 2۳۲۲زون بر اف –های شعاعیان بسیارند نوشته

زد. ا از شعر و قصه گرفته تا تاریخ و از تحلیل سیاسی گرفته تا تئوری قلم میهموضوع

 خاص طوربهکلی و کنشگری زیرزمینی  طوربهشعاعیان در روزگاری که پنهانکاری 

ان های سرگشاده را بنیتنه سنت نامه های منش سیاسی بودند، یکترین ویژگیارزنده

ز پرهیهای قانونی و خشونتایران پساکودتا، او پس از به آزمون گذاشتن روش نهاد. در

به کنشگری  ۱۳۴۲ی های دههدر نخستین سالکراتیک ودممبارزه برای دگرگونی 

ای تمام وقت در قامت جویانه روی آورد و همزمان به گونهیزههای ستمسلحانه و روش

پژوهشگری مستقل و خودساخته که هم به مسائل جهانی و هم به مسائل ملی 

ت، و راستی یک انترناسیونالیسبهپرداخت. او گسترده به تحقیق می طوربهاندیشید می

 ت.فراتر از آن، اندیشمندی جهانی است که نادیده گرفته شده اس

که به میراث تئوریک تر دیده شده، پیش از آنکم برای نشان دادن این شعاعیانِ

ه روایتی بثار پژوهشی او بپردازم، نخست آشناسی روشنفکران انقلابی و شعاعیان، هستی

م. برای تحلیل مفصل آثار شعاعیان، خوانندگان علاقمند پردازسرگذشت او میفشرده از 

 ۳دهم.ی او ارجاع میدربارهام را به آثار منتشرشده
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 همتاپدیداری یک انقلابی بی
در جنوب تهران به دنیا  ۱۳۱۴مصطفی که یکی از چهار فرزند خانواده بود در سال 

( به رهبری میرزا ۱۳۲۲-۱2۱۳در جنبش جنگل ) کهآمد. پدرش جوانی انقلابی بود 

کوچک خان مبارزه کرده بود. او پس از شکست جنبش به تهران گریخته و با مادر 

وقت پارهکه دبیرستان را همراه با کار مصطفی ازدواج کرده بود. مصطفی درحالی 

های گذراند و در شرایطی که فضای سیاسی ایران اندکی باز شده بود، در سالمی

اسفند  -تیروزیری: ؛ نخست۱۳2۱-۱2۲۲آرا )علی رزموزیری تیمسار حاج نخست

ایرانیست هوادار مصدق های منشعب پان( به سیاست روی آورد و به یکی از گروه۱۳2۱

های به نام مهردادیون )برگرفته از نام رهبر این گروه، محمد مهرداد( پیوست. در ماه

مصدق را دوباره به که شاه را ناچار کرد محمد  ۱۳۳۱تیر  ۳۲پس از خیزش مردمی 

 ۴وزیری منصوب کند، شعاعیان پان ایرانیسم را برای همیشه ترک کرد.سمت نخست

های شعاعیان را رادیکالیزه که در پی آن دولت مصدق سقوط کرد ایده ۱۳۳2کودتای 

مارکسیسم را آغاز کرد. با  ختنها پس از ورود به دانشگاه آموکرد و او در همین سال

ی ملی برای آزادی ایران، جنبشی که دکتر مصدق کوشیده بود جبههی این همه ایده

 آن را بنا کند، با شعاعیان ماند. مصدق قهرمان او ماند.

، شعاعیان در هنرسرای عالی فنی در تهران )دانشگاه علم و صنعت ۱۳۳۱در سال 

ه ب رااو  حضور در محیط آکادمیکی مهندسی جوشکاری پذیرفته شد. امروز( در رشته

. توکلی عضو آورد (۱۳۲۱-۱۳۲۱شناسی اجتماعیِ محمود توکلی )های روانکلاس

آذربایجان  (خودمختارملی )پیشین حزب توده بود که به خاطر همکاری با حکومت 

( دردادگاه نظامی محاکمه شده ۱۳2۳تا آذر  ۱۳2۴ ذر)آذربایجان میللی حکومتی؛ آ

 حزبی و دو تحلیل انتقادی دربارهتوکلی منتقد حزب توده شد  بود. پس از آزادی،

بود، محفلی که « جریان»محفل کوچکی موسوم به س أرتوده نوشت. توکلی در 

 ۳بدان پیوست. ۱۳۴۲شعاعیان در بهار 

ی ملی دوم ، جبهه۱۳۳۱به دنبال بحران انتخابات مجلس شورای ملی در سال 

داشت استفاده کند و ادامه  ۱۳۴2ای که تا سال گشودهنیمهسامان یافت تا از فضای 

را بار دیگر به فضای سیاسی ایران بیاورد. شعاعیان مجلس از راه انتخابات  ورزیسیاست
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گرای ی چپی ملی دوم پیوست، همان جناحی که در آن چهرهجبهه« جناح چپ»به 

دایی های فگزاران چریکتر از بنیاندیگری مانند بیژن جزنی که اعضای گروهش سپس

با او دیدار  ۱۳۴۳تا  ۱۳۴۱داشت و شعاعیان چند بار از سال  ز حضورخلق بودند نی

)و به شعاعیان به خاطر ارتباطش با آن( برچسب « جریان»کرده بود. جزنی به 

های بعد برای را زد و این برچسب تحقیرآمیز در سال ۱«مریکاییآهای مارکسیست»

 اشاره به این تحلیل توکلی« مریکاییآهای مارکسیست»شعاعیان دردسرساز شد. لقب 

یکا به نفع مرآمریکا و بریتانیا، پیروزی امپریالیسم آدارد که در رقابت میان امپریالیسم 

باری، در همین  ۱کند.های ایرانی است زیرا شرایط را برای انقلاب مهیا میمارکسیست

لزم ور او، انقلاب مستها شعاعیان دست به یک اکسپریمنت )آزمون( انتقادی زد. به باسال

است خوبسیج روحانیان پیشرو برای تحریم نهادهای اقتصادی حکومت بود و پس او می

گاه که روحانیان موافقت روحانیان را برای طرح خود به دست آورد. طرح او ناکام ماند آن

نی، اخمینی، میل هاالله)آیت که او با واسطه با آنها تماس گرفته بود ی آن زمانبرجسته

های سیاست یید نکردند. این آزمون، محدودیتأو شریعتمداری( طرح او را ت

ی او همزمان راهبردی تحلیلی نیز برای جبهه ۲محور را به شعاعیان نشان داد.روحانیت

گرفتند، شعاعیان رهبران جبهه ملی اثرش را نادیده  کهاما پس از آن ۱ملی دوم ارائه کرد،

 امسرانج پرهیزِ مبارزههای خشونتز دست داد. شکست این آزمونامیدش به آنها را نیز ا

یل از نظر تحلی مسلحانه آماده کند. شعاعیان را متقاعد کرد که باید خود را برای مبارزه

رل آن را کنت بتواندی عطف مهمی بود: شاه به هیچ مخالفتی که این نقطهوضع موجود، 

 طنزی تلخ بود. ی راستبهداد و این ی بروز نمیکند اجازه

 ی مهندسی جوشکاریاز هنرسرای عالی فنی در رشته ۱۳۴۱مصطفی در سال 

 یفارغ التحصیل شد. از آنجا که برای تحصیل دانشگاهی از بورسیه )فوق لیسانس(

دولتی استفاده کرده بود، به کاشان فراخوانده شد تا در یک هنرستان فنی تدریس کند. 

با توجیهات پزشکی که  ۱۳۴۳رانجام توانست در سال چهار سال طول کشید تا او س

هرچند در روزهای کاشان او آرزو  ۱۲دوستانش فراهم آورده بودند به تهران منتقل شود.

ی گرانهداشت تا در کانون رویدادها در تهران باشد، کاشان او را از گزند اقدامات سرکوب

یون سکولار از حکومت پس از سرکوبی اپوزیسیون روحانیان و سپس اپوزیس
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ی انتقادی ها مقالهو پس از آن در امان نگاه داشت. شعاعیان در این سال ۱۳۴2خرداد

  ۱۱های خلیل ملکی نوشت.ی سوسیالیستی جامعهمفصلی درباره

از گری ب، شعاعیان و رفیق نزدیکش پرویز صدری یک کارگاه ریخته۱۳۴۱در سال 

صنایع فلزی  ازهایی که ادند. در کنار قراردی مسلحانه آماده شوکردند تا برای مبارزه

وایل هایی که در اوستهپ –ساختند ی نارنجک میها در این کارگاه پوستهگرفتند، آنمی

ی او و نیز در انبارهای سازمان مجاهدین ی پنجاه چند بار در انبارهای گروه آیندهدهه

شعاعیان و صدری به رغم  ۱2های فدایی خلق ظاهر شدند.خلق ایران و چریک

های زیرزمینی، زندگی علنی و مشاغل عادی داشتند. اشاره به این نکته مهم کوشش

 اشکه اعضای جان به در برده ،هاست که گروه بیژن جزنی نیزاست که در همین سال

 شد.ی مسلحانه آماده میبرای مبارزه ،های فدایی خلق را بنیان نهادندچریک

 ۱۳(،۱۳۴۱) گاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگلنکتاب شعاعیان، 

-۱2۱۱ترین اثر تاریخی اوست و در آن به جنبش جنگل و جمهوری گیلان )که مهم

چاپخانه به دستور ساواک نابود شد. این کتاب  ( پرداخته بود، پیش از پخش و در۱۳۲۲

وشوروی در ی عطفی در زندگی فکری اوست. تردیدهایش در مورد کمونیسم پرنقطه

سی ک شد، پدیدارهمتا ی تئوریک بیاین کتاب به یقین رسید و او در قامت یک چهره

کرد. می ردرا  بود، ی بیستمیسده ی مارکسیسم انقلابیِکه لنینیسم، که شناسنامه

( نام ۱۳۳۳) انقلاب( که پس از سومین بازنویسی ۱۳۳۲) شورشی او کتاب نوآورانه

 وریتمحی انقلابی برای آزادی ایران به ر جستجوی یک نظریهگرفت، با بلندپروازی د

 جنبش مسلحانه است.

به همراه صدری و بهزاد نبوی یک گروه چریکی شهری  ۱۳۴۱شعاعیان در سال  

از بود ای و آمیخته« ایجبهه»را به وجود آوردند. این گروه از نظر ایدئولوژیک 

 – ی مسلحانهنبوی( باورمند به مبارزهها )شعاعیان و صدری( و مسلمانان )مارکسیست

بعدها، هنگامی که ساواک به  ی چهل و برخاسته از هنرسرای عالی.رفقای اوایل دهه

ی فولاد اصفهان پی برد و بهزاد ی گروه برای خرابکاری در کارخانهبینانهطرح ناواقع

کلی پنهان به ۱۳۳۱ی او را بازداشت کرد، گروه ناچار شد در سال اعضای شاخه نبوی و

با این همه، در این زمان، شعاعیان که با سازمان مجاهدین خلق ایران تماس  ۱۴شود.
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. ندریزی کداشت توانست فرار از زندانِ رضا رضایی، رهبر مجاهدین، را با موفقیت برنامه

یاری  ۱۳۳۲پس از یورش ساواک در سال  مجاهدین یشبکه به بازسازیاو و نیز 

هایش را به خارج از ایران نوشت و نوشتهدر این مدت، اما، شعاعیان همواره می ۱۳.رساند

گذاران های بنیانی رسالهای انتقادی دربارهها، او مقالهفرستاد. در این سالمی

  ۱۱های فدایی خلق یعنی مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان نوشت.چریک

به  ۱۳۴۱ژاندارمری سیاهکل در بهمن  ی بازماندگان گروه جزنی به پاسگاهحمله

های بخشید. شعاعیان که با وجود ناکامی مانندی بیی ایرانیان شتابپیکار مسلحانه

گروهی به نام جبهه  ۱۳۳۱ناپذیر بود، در سال های پیشینش همچنان تسلیمتلاش

 اسبی تشکیل داد. اما در اردیبهشتدموکراتیک خلق را به همراه نادر شایگان شام

دموکراتیک خلق یورش بردند: شایگان، حسن  ، نیروهای امنیتی به پایگاه جبهه۱۳۳2

رومینا و نادر عطایی کشته و ده تن نیز دستگیر شدند. تیم شعاعیان که از تیم شایگان 

 شده بود، آسیبی ندید، و او و«( شیکتیغه»ها پارتیشن )یا به اصطلاح نازیبای چریک

فداییان که از مواضع  ۱۱های فدایی خلق پیوستند.به چریک اعضای تیمش در خرداد ماه

ضدلنینی شعاعیان آگاهی داشتند، او را از رفقایش جدا کردند و به مشهد فرستادند. 

ن ، برای بحث در میاشورششعاعیان به این شرط به فداییان پیوسته بود که اثرش، 

ان که شرایطی بر فداییاعضای فداییان پخش شود. روشن است که او در موقعیتی نبود 

ای تحمیل کند. تمایل فداییان به عضوگیری از این گروه همانا حضور اعضای با تجربه

زاده بود، کسانی که خیلی زود به اعضای ارشد اسکویی و صبا بیژن یمانند مرضیه احمد

ی تردید به آثار شعاعیان نگاه سازمان بدل شده بودند. رهبری فداییان خلق با دیده

. ۱۳۳2ویژه پس از هشدار بیژن جزنی از زندان به حمید اشرف در سال بهکرد، ظاهراً می

خوانده بود و عضوگیری او را  ۱۲«رادیکال و تروتسکیستی»های شعاعیان را جزنی ایده

های آینده برخوردهایی میان شعاعیان دانست. باری، در ماهمی« خطرناک»برای سازمان 

که در فرجام به اخراج او از سازمان بدون هیچ کمک یا و رهبری فداییان پدید آمد 

اش در صفوف فداییان سبب شد تا شعاعیان انجامید. تجربه ۱۳۳2پوششی در اسفند 

  ۱۱های استالینیستی و مشاهداتش را مستندسازی کند.سازمان را متهم به روش

رج شعاعیان دو سال آینده را در آپارتمان دوستش اعظم حیدریان و همسرش تو

دار این دو های او همچنان پنهانی بودند. امروز ما بسی وامماند. در این دو سال، فعالیت
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های مصطفی را به اروپا بردند و به انتشارات مزدک )خسرو نفر هستیم: آنها نوشته

ی زمانش را شاکری( رساندند. مصطفی در قامت یک پژوهشگر زیرزمینی بخش عمده

 2۲پرداخت. ابانقلبه پژوهش و بازنویسی 

، در خیابان استخر در تهران ۱۳۳۴بهمن  ۱۱شنبه بامداد پنج ۱:۴۲در ساعت 

مور شهربانی به نام سرپاسبان یونسی قرار گرفت. پس از أمیک  مورد ظنّ شعاعیان

ی شلوغ خود را رها که رولورش عمل نکرد و نخواست با استفاده از نارنجک در محلهآن

 ۱۲ی اطلاعات )روزنامه ۴ی ندگی خود پایان داد. در صفحهسیانور به ز کپسولکند، با 

 و زدوخورد در تیراندازی»( تیتر کوچکی به این خبر اختصاص داده شد: ۱۳۳۴بهمن 

مرگ یک انقلابی اصیل و کسی که تحت پیگرد شدید « یک تروریست کشته شد.

مصطفی در ای خلاصه شد. پیکر نیروهای امنیتی ایران بود در این گزارش دو جمله

   2۱بهشت زهرا به خاک سپرده شد. ۳۳ی قطعه

  

 ی لنینیستیمیراث تئوریک: علیه گرایش چیره
 ندو چ ی جنبش جنگل یک اثر تاریخی پانصدی شعاعیان دربارهپژوهش گسترده

تاب زایید. این کرا  نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگلای به نام صفحه

به دستور ساواک در چاپخانه نابود  ۱۳۴۱نوشته شده بود در سال  ۱۳۴۱که در سال 

ی چاپی صحافی نشده را از چاپخانه بیرون آورده شد. مصطفی هوشیارانه چند نسخه

را  کتاب شاکریها به انتشارات مزدک )خسرو شاکری( رسید و بود. یکی از این نسخه

 22ی خود هیچ زبان خارجی بلد نبود،رد. شعاعیان که به گفتهمنتشر ک ۱۳۳۳در سال 

ها و منابع فارسی در دسترس اتکا کند، برای پژوهش این کتاب ناچار بود به ترجمه

ی جنبش ی معتبرترین کتاب دربارهکرد. نویسندهامری که پژوهش او را محدود می

نه از مفصل و تفسیرگرا یک تحلیل»ی جنگل، خسرو شاکری، تلاش شعاعیان برای ارائه

ی گسترده و با پرداختن به ستاید. شعاعیان در این مطالعهرا می 2۳«جنبش جنگل

ای کنندهقانع طوربهبه اسناد اصلی،  نداشتن ها و دسترسیجزئیات، به رغم تمام کاستی

جمهوری  دهد که لنین به جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان ونشان می

دهد که چطور ( خیانت کرد. او نشان می۱۳۲۲-۱2۱۱ی ایران )شوروی سوسیالیست
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ها کشیدند تا روابط دست از حمایت از جنگلی رهبران شوروی آگاهانه و عامدانه

دیپلماتیک شوروی با انگلیس و ایران را تقویت کنند. کوتاه سخن، اتحاد شوروی جوان 

ر میان دشمنان ملت ایران، شوروی د» ی شعاعیان:به گفته 2۴ها خیانت کرد.به ایرانی

پس از این  2۳«یگانه دشمنی است که به سیمای دوست نفوذ یافته بود )و یا است(.

ای نسبت به لنین یافت، و در فرجام موضعی ضدلنینیستی پژوهش، مصطفی نگرش تازه

گرفت که در انقلاب آن را تئوریزه کرد. این موضع او را در برابر چپ ارتدوکس ایران 

ظر اساسی در بحث او با حمید مومنی، ن ی لنینیسم بود. اختلافکه دلباخته قرار داد

 خاست. جا برمیاز این ،های فدایی خلقپرداز سازمان چریکنظریه

های چنانکه گفته شد، پژوهش جنگل در شعاعیان تردیدی ژرف نسبت به تئوری

لنین پدید آورد. لنین نه تنها به جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران خیانت کرده بود، 

ایران در انقلابی ای بود که روشنفکران بل مخالف کنش مسلحانه از جنس مبارزه

لنین سوءقصد سیاسی را  به باور شعاعیان،بنیان نهاده بودند.  ۱۳۳۲و  ۱۳۴۲های دهه

شعاعیان سخن رفیقش  2۱دانست زیرا مستلزم درگیری مسلحانه بود.می« تروریسم»

حانه بندم و مسلهمین که من اینک اسلحه می»فت: گکند که مینادر شایگان را نقل می

تئوریِ دانیم که به پیروی از می 2۱«های لنینی!کنم، خود یعنی نفی شیوهزندگی می

رژیم  یدقت برگزیده شدهبهبیژن جزنی، سوءقصد به جان عاملان  «تبلیغ مسلحانه»

یک  عنوانبههای فدایی خلق ی کنش چریکمشخصه ۱۳۳۳و  ۱۳۳2های شاه در سال

ا های فدایی خلق بلنینیست بود. از نگاه شعاعیان، چریک-مارکسیستچریکی گروه 

رای پایبندی به ایدئولوژی هنجارمند لنینیسم خود ب یاعتنایی به حقیقت وجودبی

 ها بود.ی راستین ایدهمظهر تناقض بودند. برای شعاعیان، کنش سنجه

 .رد لنینیسم شعاعیان را بر آن داشت تا با بلندپروازی تئوری انقلاب خود را بپروراند

نشد  تهی او هرگز جدی گرف، هر چند نظریهار بزرگی که سرافکنده از آن بیرون نیامدک

بود  بخش مارکسیی انقلابی او یک تئوری رهایی. نظریهجز در تحقیق این نویسنده –

ی ههای انقلابی مانند ارنستو چه گوارا و نظریهای چندانی با انترناسیونالیستکه نزدیکی

قاره )و پس استعمارستیزی فرانتس فانون( و نیز با برخی مفاهیم مارکسیسم سه

و ماتریالیسم تاریخی داشت. کتاب  ی کارگریت امتیازمند طبقهکلاسیک مانند عامل

، کتابی که، وخم برای گرد آوردن عناصرِ ناهمگون تئوریکانقلاب راهی است پرپیچ
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تاب نیز وار ک. نثر کسروینوشته شده است یانترناسیونالیستبا دید کنم، کید میأت

کند. او برخلاف وار میهای شعاعیان را پیچیده و خواندن کتاب را دشاستدلال

پردازی انقلاب برای ایران نبود. هرچند نسلانش )جزنی و احمدزاده( به دنبال تئوریهم

این  یی مهم کتاب است، اما آماج بلندپروازانهپرداختن به جنبش انقلابی ایران دغدغه

کای یدر کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمر بخشی رهاییهاکتاب تئوریزه کردن انقلاب

سی ی انقلاب کشورهایی که شرایطی همانند ایران داشتند. نویسندهک –لاتینی است 

هیچ پروایی ی انتقادی را بیاندیشه ترین مشاهده دراست که روزی شاید نامتعارف

من برای پذیرش و ردّ چیزی نیازی به آیه ندارم. هر کس چیزی بگوید که » نوشت:

بیانگر روابط درونی واقعیات و روشنگر واقعیات عینی باشد، برای من پذیرفتنی است، 

  2۲«باشد. ،ای، و از جمله مارکسهای هر تنابندهولو آشکارا ضد آیه

 

 شناسی روشنفکران انقلابیهستی
های فدایی خلق )از خرداد تا اسفند ی مشهد چریکدر شاخههنگامی که شعاعیان 

با حمید مومنی  ۱۳۳2همتایی پیش آمد تا در مرداد برد، فرصت بیمی ( به سر۱۳۳2

ها بود به بحثی نوشتاری بر سر برخی ( که تئوریسین فداییان در آن سال۱۳۳۱-۱۳۳۳)

ی که لابی بپردازند. مومنشناسی روشنفکران انقویژه هستیبهو  شورشاز مسائل کتاب 

امنطعف هایی نو ایده ،شد، روسی بلد بودبه دفاع مکتوبش از استالین و مائو شناخته می

ی ایدئولوژی های مومنی نمایندهایده 2۱ام،داشت. چنان که در جای دیگری نشان داده

 های متنوعی درو حتی در میان فداییان خلق که اندیشه ،های فدایی خلق نبودچریک

 های اواندیشه وجود داشتند نیز آن نینیستیل-یی بیرونی مارکسیستزیر پوسته

 و پسام، ها در جای دیگر پرداخته. به این بحثندرفتهای نامتعارفی به شمار میایده

شناختن زندگی فکری در ارتباط با به بیان رئوس و اهمیت این بحث تنها در اینجا 

مانندی در ایران کمکنم که این بحث رویداد یادآوری می ۳۲کنم.شعاعیان بسنده می

بختیم که بحث میان این دو نوشتاری بوده و آیندگان ی بیستم بود و ما نیکسده

  ۳۱توانند از آن استفاده کنند.می
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ی بحث این دو آن بود که آیا باید روشنفکران را به پیروی از مارکسیسم چکیده

ند تغذیه کست که از ارزش اضافی که پرولتاریا تولید میکلاسیک یک گروه اجتماعی دان

ژوا( بورخردهی استثمارگر بورژوا )و و در نتیجه روشنفکران اساساً به طبقه ،کنندمی

روشنفکران را یک گروه اجتماعی نسبتاً مستقل دانست که باید تعلق دارند، یا برعکس، 

ی کارگر همسو شود. مومنی به دیدگاه ای بالقوه با بورژوازی یا طبقهتواند به گونهمی

نخست باور داشت و شعاعیان به دیدگاه دوم. از آن رو که موضع مومنی در چارچوب 

گرفت )موضعی که به مارکسیسم کلاسیک نسبت داده پذیرفته و متعارف جای می

نیسم شوروی بود(، او شعاعیان را به تفکر التقاطی یلن-شد، اما محصول مارکسیسممی

هایش با خلیل کرد، انحرافی که، به باور او، شعاعیان در معاشرتمینحرافی متهم و ا

که مواضع ضد  ،۱۳۴۲ی در دهه اندیشه و هنری نشریهملکی و نیز همفکرانش در 

داد، گرفته بود. یادآوری ستی روشنفکرانی چون ایزاک دویچر را ترویج مییاستالین

به سخن دیگر، مواضع شعاعیان  ۳2کی بود.کنم که شعاعیان در حقیقت منتقد ملمی

 ،خواندمومنی انحطاط در جنبش جهانی سوسیالیستی می چیزی داشت کهنشان از 

هایی چون تروتسکی، رهبران آن زمان شوروی )خروشچف و پس از که چهره انحرافی

  ۳۳کردند.او( تیتو، دوبچک، و مانند آنها آن را نمایندگی می

شناسی روشنفکران انقلابی خواست چه چیزی به هستیراستی شعاعیان میبهاما 

گوهر روشنفکران انقلابی نسل خویش  کی نوینی را برای درایران ارائه دهد؟ او واژه

ی مسلحانه را به راه انداخته بودند( پیش نهاد. یادآوری مبارزه ۱۳۴۱)آنان که در سال 

ی پنجاه دانشجویان و جوی دههکنم که به جز چند مورد، اکثریت کنشگران ستیزهمی

آمدند. با یتر می متوسط یا پایینطبقهبیشتر از التحصیلان دانشگاه بودند که فارغ

برای تربیت  – ۱۳۴۲ی آموزش عالی در دههسسات ؤمها و گسترش دانشگاه

و ا هسسهؤمی شاه و ی توسعههای بلندپروازانهکارشناسانی که بتوانند چرخ برنامه

 های مقاومت علیه خودکامگیبه کانون هادانشگاه –صنایع در حال گسترش را بگردانند 

ی ها همان زنان و مردان جوانی که قرار بود در آیندهنشگاهشاه بدل شده بودند. در دا

ی اقتصادی و زیربنایی شاه را به دلیل های توسعهنزدیک کشور را اداره کنند، پروژه

قع، کردند. در واکشیدند و نقد میبهره بودند به پرسش میکه از عدالت اجتماعی بیآن

از حکومت  ،به معنای دقیق کلمهکرد، باید در خود جذب میکسانی که حکومت می
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)در « سوسیالیسم»که در آن  ۱۳۴۲ی رویگردان بودند. در فضای پسااستعماری دهه

این ی بود، داری سرمایهرحمانهبرای استثمار بیی بدیلهای گوناگونش( شاخه
خود را به پیروی از  یخواهانهروشنفکران ناچار بودند کنش ضددیکتاتوری و عدالت

به  .ی کارگر نسبت دهندنشمول طبقهارکسیستی به عاملیت انتزاعی و جهاتئوری م

کند، سنجی بیان میکه شعاعیان در بحث با مومنی با نکتهسخن دیگر، چنان

ی ناپرولتری داشتند، باید هویت و عاملیت خود زمینهروشنفکران انقلابی ایرانی که پس

 وبخش همساز گردند رکسیستی و رهاییکردند تا با گفتمان هنجارمند مارا پنهان می

آفریقا،  ی انترناسیونالیستی دربا کنش انقلابی خود بتوانند عضوی از خانواده بدین گونه

آسیا، و آمریکای لاتین شوند و با جنبش جهانی ضداستعماری و ضدامپریالیستی 

 . تهویهم

او موضع ارتدوکس مارکسیستی مومنی به این گفتمان چیره تعلق داشت: 

ی!( کرد که روشنفکران باید )به طریقمی« ی کارگریطبقه»روشنفکران انقلابی را مطیع 

شان بورژواییخردههای تا خودشان را از خصلت )چه چیزی؟( آموختندپیوسته از آن می

کرد پالوده کنند. مومنی به تعبیری عاملیت روشنفکران )از جمله خودش( را انکار می

اندیشید کش استوار بماند. از سوی دیگر، شعاعیان به زندگی خود میتا انتزاع دگم تئوری

اش همخوان نیست. بنابراین او مومنی را دید که تئوری مومنی با واقعیت زیستهو می

 برای« روشنفکر»ی کشید: شعاعیان به جای استفاده از واژهبه چالش  با یک نوواژه

رد. پیشنهاد کرا  «روشنگر»ی واژهچون خود و همفکرانش، هایی توصیف انقلابی

)موضع مومنی(، تلاش  شعاعیان در واقع به جای انکار عاملیت روشنفکران انقلابی

انقلابی از خویش را ارائه دهد. این نوواژه مومنی  روشنفکرانِ کرد تصویری از درکِمی

م و ای از عدم شناخت شعاعیان از مارکسیسرا خشمگین کرده بود و او آن را نشانه

  ۳۴دانست.بنابراین تفکر التقاطی او می

مرداد  2۲انگلیس در -آمریکا-دست کم پس از کودتای ارتجاع» به باور شعاعیان،

خواندگان و روشنفکران فشار پیکار با دستگاه بر دوش درس یرفته همههمروی ۳2

موضعی است که علت وجودی سرراست این گزاره پذیرش صادقانه و  ۳۳«ایران است.

شنگر ی رورابطهکند. داده و انتزاعی نمیروشنفکران انقلابی را زیرنهشت مفاهیم پیش
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هنوز پیکار » دهد،شعاعیان ادامه میای سیاسی است )نه تولیدی(. و طبقه رابطه

استعماری جامعه ما از محدوده روشنفکران پایی بیرون ننهاده و به توده -ضدارتجاعی

گران وران و کارها به میان مشتی از پیشهترین هنگامیافتهنرسیده است. و در گسترش

سری زده و خیلی زودتر از آنچه گمان بتوان کرد سر پس کشیده است. تا آنجا که سهم 

توان... از ها در این کوشش آن چنان اندک است که میدیگر نیروها و قشرها و طبقه

 ،اندمتنوعی برخاسته «هایلایه»که از  ،ی کارگرطبقه« روشنگر» ۳۱«سر آن گذشت.

این امر  ۳۱کنند.و آن را به سوی یک خیزش مردمی هدایت می «آموزد،به طبقه می»

ی اجتماعی ناگزیر پلورالیستی و چندگانه از آن روست که ساخت درونی هر طبقه

ای از روشنگران وجود دارند. این های چندگانهبه همین دلیل است که لایه ۳۲است.

اند، اما این بدان معنا نیست که ی روشنگران به هر طبقه پیوست شدههایِ چندگانهلایه

اند. پس اگر از نظر اقتصادی از آن طبقه شده ایپارهاند و آنها به آن طبقه پیوسته

ه چ« آموزگار طبقه» پس جز« ی روشنگر در امر تولید شرکت مستقیم ندارد،لایه»

ان همزم دیدهستمی ر قامت آموزگاران طبقه، روشنگران دهمه توانند باشند؟ با اینمی

این  ۳۱هستند.« های مادی تاریخ و جهان طبقاتیزندگی طبقاتی و ریشه»محصول 

شود که شعاعیان را در برابر درک ای رهنمون میشکنانهی سنتاستدلال به گزاره

گی زندرا  سرشت طبقاتی»دهد: لنینیستی همرزمانش قرار می-ی مارکسیستیچیره

 ی کارگربه دیگر سخن، موضع روشنگر در دفاع از طبقه ۴۲«کند.تعیین می قاتیطب

ه زندگی طبقاتی، و ن» بل برآمده از این نیست که فرد از کدام طبقه برخاسته باشد.

افزون بر این،  ۴۱«نهاد طبقاتی آدمی است. یزادگاه خانوادگی، اینست آنچه سازنده

ای متولد شده است، بلکه این است که در اصل این نیست که چه کسی در چه طبقه»

 ایکند. هر کس در هر طبقهای مبارزه میکند و برای چه طبقهای زندگی میچه طبقه

 ولوزندگی کند، از منافع آن دفاع کند، و ناقل فرهنگ آن شود، عضو همان طبقه است، 

کوتاه سخن آنکه جایگاه فرد در  ۴2«یگری روی خشت افتاده باشد.این که در طبقه د

رد است کند، بلکه موضع سیاسی ففرایند تولید نیست که موضع طبقاتی او را تعیین می

وید. گپس، کنش سیاسی سخن نخست را میکند. که موضع طبقاتی او را مشخص می

ظار ر ایران از روشنفکران انتکند تا اعلام کند که دی خودش تکیه میشعاعیان بر تجربه

راستی بهروشنگران )روشنفکر انقلابی(  ۴۳«ها ببرند.نبرد را به میان توده» رود کهمی
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ی برای دگرگونی باشند و به نمایندگی از یک طبقه )یا مستقل( توانند عاملیت آزادمی

 یقدرت را به چالش کشند و از راه کنش روشنفکران انقلابی به طبقه دیدهتمس

. تر آغاز شده استای بپیوندند که پیششده آموزش دهند که چگونه به مبارزهسرکوب

رد کدرک میرا دهد که شعاعیان چگونه کنشگری خود دقت نشان میبهاین استدلال 

 ایدئولوژیک بزند.ی دادهپیشکه به چنین درکی رنگ آنبی

« رروشنگ»دهد زیرا او مفهوم پس انتظار آن بود که مومنی شعاعیان را مورد نقد قرار 

ن مستقل دانست(نیمه)ی مومنی، به گفته را از تحلیل طبقاتی استخراج نکرده بود.

نظر  توانند ازکند که روشنفکران میمیتصور روشنفکران بدان معناست که شعاعیان 

ران که از کار کارگ حالی دارانه بایستند درسیاسی بیرون از مناسبات تولیدی سرمایه

آیینی مارکسیستی، این موضع همانا زیر پا گذاشتن کنند. از نظرگاه راستتغذیه می

ه کرد کبود. در بسیاری از موارد، مومنی شعاعیان را متهم میتئوریک علنی مقدسات 

ه بدانش کافی از تئوری مارکسیستی ندارد، و به همین دلیل او ترمینولوژی مناسب را 

 کهجالب آن ۴۴برد.)روشنگر( پناه می« ساختگی یدآور درمن »و به واژگان  هم ریخته

پذیرد که بر شناخت تحلیل طبقاتی مارکسیستی اشراف شعاعیان می در جای دیگری

گونه دارد تا بدانداند: در واقع، این کاستی او را وامیاما او این را کمبود نمی ۴۳ندارد،

های زندگی او همخوان باشند. از همین روست که در پردازی کند که با واقعیتنظریه

 نامم.همتا میاین جستار او را روشنفکر بی

 ساز آنتونیو گرامشیثار دورانآدر درک شعاعیان از روشنفکران، نزدیکی جالبی با 

 یی بینامتنی رهگیری کرد. واژهتوان از راه مشاهدهشود. این نزدیکی را میدیده می

برای توصیف اینکه روشنفکران چگونه  ۱۳۳2عاعیان آن را در مرداد که ش« هالایه»

 دان فارسیبرگرگیرد، نخستین بار در کنند به کار میرا نمایندگی میدیده ی ستمهطبق

)از فرانسه( توسط منوچهر « ی روشنفکراندرباره»ی مشهور آنتونیو گرامشی مقاله

آغاز شد( منتشر [ ۱۳۴۱ اسفند] ۱۳ یبا شمارهکه ) آرشی هزارخانی که در مجله

« هالایه»گرامشی را به در  ”strata“ی شود. هزارخانی واژهشده بود دیده می

 هاینشریه همیشگیِ شعاعیان یکی از خوانندگانِ ۴۱ارتباط روشن است. ۴۱برگردانده بود.

 هانجی روشنفکری ، در مجلهپنهانیبه زندگی  روی آوردنروشنفکری بود، و پیش از 
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 شعاعیان و اتکایش بر منابعی بیرون ازدگراندیشی  شعر و نوشته منتشر کرده بود. نو

مورد ارجاع همرزمانش کمبودهای او در دانش  لنینیستیِ-آثار قراردادی مارکسیستی

 رفتگای را به کار روانه نظریهکرد. او به روشی تکرا جبران می بنیادین مارکسیستی

و، کار همساز بود. به باور ایک کنشگر کهنه عنوانبهاش یستهی زکه از دید او با تجربه

 د.رکیافته محدود نمیهای مفهومی تقدسهای تنگ الگوریتمتجربه خود را به چارچوب

او رزمندگان ای، که در ارزیابی در واقع، شعاعیان اهمیتی به مارکسیسم مدرسه

»...  ی شعاعیان،به گفته دهد.نمیای ناانتقادی بدان پایبند بودند، به گونهعصرش هم

های پنهانی را بیهوده دست به دست نمایند... کتابکوشندگانی که گرایش به چپ می

ای گیرند، دست بالا، تنها به های اندیشمندانهآنکه از آنها آموزشگردانند، و بیمی

خوانند و یها را تنها ماینها کتاب»و پس « کنند....خواندن و بستن آنها دل خوش می

کنند.... در پیشامدها به دنبال های آنها را واژه به واژه از بر میای از جملهچه بسا پاره

 ورزند.... بیهودهکنند اما نمیورزند. آن را انباشته میگردند ]و[ مغزشان را نمیالگو می

 ۴۲«ها بوده است.هنرترین جناحنامد تاکنون بیمی“ چپ” نیست که جناحی که خود را

ها شعاعیان را به های سایر جنبشبرداری از تجربهبه گرتههمرزمانش و اشتیاق 

کرد که روشنفکران چند او تصدیق می ای موشکافانه رهنمون شد. هرمشاهده

شد سبب نمی شدگان علیه دیکتاتوری هستند، ولی اینی سرکوبپرچمداران مبارزه

ی بینرا در خودنمایی و خودبزرگکه خود  – «روشنفکرگرایی»شناسی که به آسیب

ران شان، روشنفکیکرد نپردازد. به دلیل میل وافر به بزرگ کردن خودانگارهآشکار می

 ایهای بدنی و چهرهژستانداختند: با خطر می سو بهانقلابی ایرانی جنبش را از دو 

با  گرا عاشق این بودند کهروشنفکران چپ ۴۱ولانه.ئمسنا خود و با اظهارنظرهای

خود را مخالف وضع موجود نشان « بازینوشته»و  «(چرانیکتاب» و)« پراکنیکتاب»

ای آسان برای نیروهای امنیتی و این رفتارها همواره جنبش را به طعمه ۳۲دهند.

. به همین دلیل شعاعیان باور داشت که چنین روشنفکران بودجاسوسی تبدیل کرده 

 ازند.اندناخواسته به خطر میآغاز خواهند برانگیزند از همان گرایی جنبشی را که میچپ

شعاعیان بر زندگی نسلی از کشنگران  از سوی شناسیِ روشنفکران ایرانیهستی

ان آموختگبه جای آنکه دانش .افشاندی پنجاه خورشیدی نور میگرا در دههانقلابی چپ

ند، ی کارگر کی طبقهیافتهاز نظر تئوریک تقدس و دانشجویان را زیرنهشت عاملیتِ
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کراسی، و وشعاعیان با شهامت روشنفکران انقلابی و رزمنده را عاملان رهایی ملی، دم

ی کند که جنبشاین کار را می ایدورهتر اینکه او در کند. مهمسوسیالیسم معرفی می

ع های متنوی کنند. در لایهای در ایران وجود نداشت تا روشنفکران آن را نمایندگتوده

دیدگان ستمطبقه و یا آموزگار « روشنگر»اش، مفهوم و مواضع سیاسی چندگانه

های مفهومی دقیق از روشنفکران ایرانی است، یک راستی همانا یکی از پیکربندیبه

روشنفکران که تا به امروز صادق بوده است: امروز نیز روشنفکران  هستی یانگاره درباره

 خواهند آنها را نمایندگی کنند.ان آموزگاران طبقاتی هستند که میهمچن

 

 پژوهشگر زیرزمینی
ای روزافزون به زندگی دشوار که زندگی او به گونه حالی و در ۱۳۴۲ی از اواخر دهه

پرداخت.  رویید، شعاعیان یکسره به پژوهش و نوشتنیک کنشگر زیرزمینی فرامی

راروییدن ف ی دیگر،ز سو، و ازندگی دشوار پنهانی از یک سو،، توانستکه او چگونه میاین

را با یکدیگر آشتی دهد، همچنان در آن زمان ی چپ به احتمالاً پرکارترین نویسنده

و و کنجکا همیشهای نشدنی بود، اندیشهرامای ی اندیشهماند. این نشانهیک معما می

با وجود فشار  .بخش ملی ایرانرهاییجنبش شکوفایی تلاش برای  در متعهد هماره

ا و ب هزماننظری برای واداشتن او به تن دادن به هنجارهای  ی معاصرانششکنندهدرهم

بانی پشتی) کردای در مورد آثارش دریافت میکنندهندرت تشویق دلگرمبهکه وجود آن

 کم کم تا راه خود سخت نستوه بود. در ، شعاعیانبه کنار( و وفادارش رفقای مهربان

ی نوشتاری مواضع تئوریک وار خود را پرورانده بود و این شیوهاو نثر کسروی ،۱۳۴۱

  کرد.تر نیز میی او را پیچیدهکماکان پیچیده

شعاعیان  ۳۱«بازجویی،»ی ، جدا از شعر شجاعانه۱۳۴۲ی های پایانی دههدر سال

منتشر کرد که هر دو نشانگر ذهن انتقادی او هستند.  نو جهانی دو مقاله در نشریه

« آمیزتمهمزیستی مسال»او سیاست  ۳2(۱۳۴۲) «سرگذشت و دفن یک تئوری»در 

مطرح کرده بود را به نقد  اتحاد جماهیر شوروی با امپریالیسم که نیکیتا خروشچف

خت یست سرسگوارا یک انترناسیونالچهارنستو کشد. برای شعاعیان که با الهام از می

بخش ملی و پرولتاریایی های رهاییبود، موضع خروشچف به معنای خیانت به جنبش
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کسی که از انترناسیونالیسم مارکس فاصله  عنوانبهبود. اما در نقدش، او لنین را  دنیا

لنین را مسئول سیاست مبتذل شوروی در های اندیشهکند و گرفته بود سرزنش می

های به باور شعاعیان، ثابت شده است که جنبش ۳۳داند.دوران خروشچف می

 هایآمیز با قدرتای مسالمتتوانند به گونهبخش ملی در آسیا و آفریقا نمیرهایی

که  بود هنشان داد« بهار پراگ»این،  امپریالیستی همزیستی کنند. افزون بر-استعماری

  ۳۴های درونی است.بلوک سوسیالیستی دچار بحران

تحلیل »های چندی با بینیم که همانندیی جالبی میایده ۳۳(۱۳۴۲) «هاواژه»در 

ی دوران های چیرهامروز دارد. در این جستار، شعاعیان در گفتمان« گفتمانی انتقادی

و مشتقاتش در کنترل جهان سوم « توسعه»ی ویژه در نقش واژهبهپسااستعماری و 

کی توانیم او را یکنیم میشود. اکنون که به شعاعیان )غیرآکادمیک( نگاه میعمیق می

سلاح  «توسعه»بنامیم. به باور شعاعیان، دال « توسعه»ی انتقادی از پیشگامان مطالعه

 کشورهای جهان سوم حقیرآمیز(نامیدن )تهای امپریالیستی برای گفتمانی قدرت

 ،«ماندهعقب» ،«نیافتهتوسعه»عنوان کشورهای به های پیشین()مستعمره

قرار همانا و از این رهگذر  است «رشدکم» و ،«در حال توسعه» ،«شدهداشتهنگاهعقب»

ی تمدن. از راه داری پیشرفته )بخوانید: استعمارگران( در قلهدادن کشورهای سرمایه

لید هایی برای تق، کشورهای امپریالیستی مدلو ترویج هژمونیک آن سازیتماناین گف

شوند. بنابراین، توسعه چیزی است که کشورهای می« ماندهعقب»کشورهای 

داری پیروی و در آن پسااستعماری دچار فقدان آنند و پس باید از اقتصاد سرمایه

تر و آشناتر استعمار را رها کردند در نتیجه واژه مناسب» مشارکت کنند تا رشد یابند.

و در عوض اصطلاحات جدیدی آوردند که ضمن برداشتن مفهوم استعمار، روشنی و 

ت توان گفتر بودن آن را نیز فاقد باشند. از این رو میییتر از همه، تودهصراحت، و مهم

های دهوشود تا برای تها بیشتر موفقیتی برای استعمار محسوب میکه اینگونه نوآوری

 و روشنفکران انقلابی باید دگرگون کردواژگان را باید این شعاعیان به باور  ۳۱«انقلابی.

الفاظ برای ملل انقلابی »مردم را از مقاصد راستین اما پنهان این واژگان آگاه سازند. 

باید هشداردهنده باشند و وظایف نهضت آنها را روشن کنند و در شناسایی دوستان و 

ه به مردم یاری دهند و در یک کلمه از لحاظ سیاسی )با همه وسعت و دشمنان تود

  ۳۱«باشند. “راهنما”مفهوم آن( به بهترین وجه 
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اهی نگ»ی دیگری از او به نام توان در مقالهروایت تحلیل گفتمانی شعاعیان را می

ا ر« صلح»ی او در اینجا واژه ۳۲نیز مشاهده کرد. (۱۳۴۱) «به توطئه خلع سلاح عمومی

ند. کبرد واکاوی میچنان که اتحاد شوروی در سیاست خلع سلاح متقابل به کار میآن

سیاست خلع سلاح سیاستی است که اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد در 

 یکارگیری واژهکرد. شعاعیان متوجه شد که بهاش با ایالات متحده دنبال میرابطه

های ضداستعماری بوده است. خیانت به جنبشاز سوی رهبران شوروی در واقع « صلح»

 ۳۱سلاح نیز ضامن صلح نخواهد بود.اندازند و خلعها جنگ راه نمیبه باور او ارتش

که تنها خشونت انقلابی است که داری باشد درحالیسلاح سرمایهسلاح باید خلعخلع

سیاست خارجی دهد که این نشان می ۱۲داری را به پایان ببرد.تواند سرکوب سرمایهمی

 ۱۱سلاح شوروی اساساً امپریالیستی است.خلع

( شعاعیان در واقع بازپژوهیِ یکی از بندهای منشور ۱۳۴۱« )دریپرده»ی مقاله

 ۱2.است های سهیم کردن کارگران در سود کارخانهاصلاحات شاه یا انقلاب سفید درباره

علی اکبر اکبری و هوشنگ کشاورز  «جریان،»ش از محفل دیرینبه یاری دوستان 

دهد که ای درخشان نشان میبه گونه ، شعاعیانایو با بررسی آماری گسترده ۱۳صدر،

که تنها در بخش کوچکی از صنایع  ، درحالیشاه چگونه این بند مشخص از اصلاحات

ای هژمونیک کارگران را به حکومت به گونه ستخوا، در واقع میبوداجرا قابل ایران 

های کارگران را از حکومت به مدیریت و صاحبان اه پیوند زند، و پس آماج اعتراضش

کند. این بند مشخص در اصلاحات رژیم به غیرسیاسی کردن ها منحرف کارخانه

 سیاستی بود که پتانسیل انقلابی کارگران ؛ها با رژیم موفق بودکارگران و همراه کردن آن

تر گفته شد، این روند روشنفکران چپ را ناگزیر کرد داد، و چنان که پیشرا کاهش می

 به کنش انقلابی روی آورند.  ی کارگربه نمایندگی از طبقهتا خود 

ون های گوناگهای پژوهشی و انتشارشان به روششعاعیان هیچ فرصتی را برای پروژه

را  یشتوانست پژوهشی را منتشر کند، دوستان و رفقاداد. هرگاه خود نمیاز دست نمی

تر پرویز استفاده کنند. حسین صدری، برادر جوان داشت تا به طریقی از آنهاوامی

، شعاعیان به حسین پیشنهاد کرد که تز ۱۳۳۲آورد که در اسفند صدری، به یاد می
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د. بنویس« اجتماعی تولید آنقالی و وضع »لیسانسش را بر اساس پژوهش شعاعیان، 

  ۱۴ژوهش را هم به او داد.شعاعیان حتی سرفصل مطالب این پ

 مصدق کارنامهای از که شعاعیان زندگی مخفی داشت، نسخه ۱۳۳2در سال 

و با  ،بازیابی کرد، پیشگفتاری بر آن نوشتپنهانی ی ارسلان پوریا را از انبارکی نوشته

 را بهاین اثر شاکری انتشارات مزدک )خسرو شاکری( برای انتشارش هماهنگی کرد. 

دانست که بدون روشنی میبه مصطفید. کرمنتشر  ۱۳۳۳در سال همراه پیشگفتار او 

ار های پیش را تکرهای گذشته، ممکن است کنشگران امروز خطاهای نسلانتشار تجربه

ه این کوشیدیم کدیرگاهی بود که می» گوید:کنند. در پیشگفتارش، او به روشنی می

کنند. ی برسانیم که جانبازانه در راه توده ستیزه میکم به دست کساندستنوشته را 

هایی روبرو شدیم که عملًا نتوانستیم. اینک خرسندیم که به هر ولی هر بار با دشواری

جا شعاعیان را در این در ۱۳«هایمان را پیشکش کنیم.یی از کوششمیوه متوانیرو می

ای ا صرف آفریدن نسخهخود ر کنیم که زندگی زیرزمینیقامت پژوهشگری کشف می

 کند. ای پوریا میصفحه ۱۱۱ی صفحه( از رساله ۱۱۱ویراسته و فشرده )

های سرآخر، زندگی پنهانی شعاعیان را از گردآوری مطالب آرشیوی جمعیِ جنبش

، برجسته نگاربودند. تاریخ« غیرقانونی»داشت ــ مطالبی که در حقیقت پیشین بازنمی

، آنگاه که شعاعیان همچنان ۱۳۳۴یک غروب در زمستان سال گوید که هما ناطق، می

گران تحت پیگرد شدید رژیم بود، ناگهان شعاعیان کرد و یکی از کنشپنهانی زندگی می

مربوط به کودتای  چمدان کوچکی پر از اسنادبا  ی او ظاهر شدی در خانهدر آستانه

آن؛ انتشارات دانشجویان  یهای سیاسی گوناگون دربارهها و بیانیهو جزوه ۱۳۳2

ر الله خمینی دی آیتی چاپی رسالههای روحانیت از جمله نسخهبیانیه ؛دانشگاه تهران

ها و احزاب گوناگون از جمله نهضت های گروهاطلاعیه ؛دفاع از قانون اساسی مشروطه

ها و انتشارات (؛ روزنامه۱۳۴۱-۱۳۴۲وزیری علی امینی )آزادی ملی در طول نخست

در احمدآباد؛ و اشعار انقلابی خودش و دیگران.  حبس خانگیتصاویر مصدق در  ؛توق

تشار ی شعاعیان را با اننها پروژهای برای ناطق شد تا با استفاده از آاسناد شعاعیان انگیزه

تنها  ۱۱تکمیل کند. ۱۳۴۱و  ۱۳۳۴های دانشجویان میان سال هایاز اعتراضای فشرده

ونه این پژوهشگر زیرزمینی چنین مطالبی را گردآوری و انبار دانند که چگافلاک می

کرده و آنها را به دست پژوهشگری رسانده که برایش احترام قائل بود، با این اطمینان 
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نخواهند گذاشت خوبی استفاده خواهد شد و آن مطالب بهکه از این آرشیوها 

 ی فراموشی سپرده شوند. های گذشته به بوتهجنبش

ژوهشگری در ایران با سلاح کمری و نارنجک و کپسول سیانور در دهان کدام پ

ی اسناد ارائه و سازی، بازیابیآوری، پنهاننوردید و مدام در کار جمعمی ها را درخیابان

هایی که جنبش –های مخالفان رژیم بود ی جنبشو جستارهای پژوهشگرانه درباره

 خود نیز در آنها شرکت داشت؟ 

 

 در پایان... 
کرد. آموخت عمل میشعاعیان چنان زیست که بدان باور داشت. او به آنچه می

گاهی، دانشکنشگر، زندگی او که با مرگی انقلابی پایان یافت زندگیِ چندوجهی یک 

چند از  که جز تنیباشد  از این روشاید پژوهشگر، نویسنده، و اندیشمندی ناآیینی بود. 

دار او سیاسی میراث یگروه و اندیشههیچ کس و قطعًا هیچ رفقای وفادارش امروز 

ر اش که دزمانهنسل خود و تنهایی در برابر انتظارات تئوریک هنجارمند بهنیست. او 

« روشنفکر»یافت، ایستاد. او یک سم تبلور مینیلنی-پایبندی ناانتقادی به مارکسیسم

ام گکه با  حالی حقیقت سخن گفت، دربه معنای راستین این واژه ماند: او با قدرت از 

 ،هم در میان دوستان و هم علیه دیکتاتوری ،ناپذیر وضع موجودمنتقد سازش استوار

ار و ی آثی نگارنده دربارههای گستردهماند. این جستار کوتاه کوشید به یاری پژوهش

نفکر یک روش عنوانبهاو  مانندبیی میراث شدهشناخته ترزندگی شعاعیان بر زوایای کم

  پرتو افکند.و تکرو سرسخت 
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Antonio Gramsci, “On Intellectuals,” in Selections from the Prison 

Notebooks, ed. and trans. Q. Hoare and G. Nowell Smith (New York, NY: 

International Publishers, 1971), 5–22. 
۴۱ Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, 5;  

 .2۱ص « پیدایش روشنفکران،»گرامشی، 

 . ۱۱ص چه باید کرد؟ شعاعیان،  ۴۲

 .۱2-۱صص چه باید کرد؟ شعاعیان،  ۴۱

 .۱۱-۱۱، ۱۴صص چه باید کرد؟ شعاعیان،  ۳۲

 .۱۱۲(، ص ۱۳۴۲اردیبهشت -)فروردین ۱، شماره 2۴جهان نو « بازجویی.»مصطفی شعاعیان،  ۳۱

(، ۱۳۴۱)زمستان  ۱2-۱۲، شماره 2۳جهان نو « سرگذشت و دفن یک تئوری.»مصطفی شعاعیان،  ۳2

 بعدی(.  مأخذ( باز منتشر شد )در ۱۳۳۳)چند نوشته  این مقاله با همین عنوان در. ۳۳-2۱صص 
جستارهای این مجموعه . ۱-۴، صص چند نوشتهدر « سرگذشت و دفن یک تئوری،»شعاعیان،  ۳۳

 اند.شده گذاریشمارهجداگانه 
 . ۲-۱صص « سرگذشت و دفن یک تئوری،»شعاعیان،  ۳۴

این . ۱۲۱-۱۱(، صص ۱۳۴۲شهریور -)مرداد ۳، شماره 2۴جهان نو « ها.واژه»مصطفی شعاعیان،  ۳۳

 بعدی(.  مأخذ( باز منتشر شد )در ۱۳۳۳)چند نوشته  مقاله با همین عنوان در
 اند.شده گذاریشمارهجستارهای این مجموعه جداگانه . ۱، ص چند نوشتهدر « ها،واژه»شعاعیان،  ۳۱

ی شعاعیان، که در زبانی داند که همین نکتهی علاقمند می. خواننده۱ص « ها،واژه»شعاعیان،  ۳۱

ای محدود و روشنفکری نوشته شده بود، بیش از یک دهه پس از او موضوع ای )فارسی( و در مجلهحاشیه

ویی حلیل فوکهای پیرامون استعمارزدایی شده بود. برای نمونه نک به تتحلیل گفتمانی مهم در بحث

م به پارادای« استعمار»از گفتمان توسعه و تغییر پارادایم از کار افتاده و رسوای  درخشان آرتورو اسکوبار

 «:جهان سوم»ی گرایانهمحور و انسانتوسعه
Arturo Escobar, Encountering Development: The Making and Unmaking of 

the Third World (Princeton: Princeton University Press, 1995).  
جستارهای این (. ۱۳۳۳)چند نوشته در « نگاهی به توطئه خلع سلاح عمومی،»مصطفی شعاعیان،  ۳۲

که  منتشر شود سبز هایفصلی قاله قرار بود در مجلهاین م اند.شده گذاریشمارهمجموعه جداگانه 

 پیش از انتشار توقیف شد.  مجله

 اند.شده گذاریشمارهجستارهای این مجموعه جداگانه . ۴ص « نگاهی به توطئه خلع سلاح،»شعاعیان،  ۳۱
 .۱۲، ۱۴، ۱2صص « نگاهی به توطئه خلع سلاح،»شعاعیان،  ۱۲

 . ۳۲، 2۲صص « نگاهی به توطئه خلع سلاح،»شعاعیان،  ۱۱

مجموعه جداگانه جستارهای این (. ۱۳۳۳)چند مقاله در « دری،پرده»مصطفی شعاعیان،  ۱2

  اند.شده گذاریشماره
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 .۱۲۱، ص مصطفی شعاعیانصالحی،  ۱۳

 .۱۱ن ، پ۱۲2، ص پرویز صدریزاده، وهاب ۱۴
، به کوشش مصطفی شعاعیان کارنامه مصدقدر ارسلان پوریا، « یادداشت ما،»مصطفی شعاعیان،  ۱۳

 (، ص ث. ۱۳۳۳)فلورانس: مزدک، 

 . ۱۴۳(، ص ۱۳۱۴)آبان  ۱۲زمان نو (.« ۱۳۴۱-۳۳۴۱سرکوب جنبش دانشجویی )»هما ناطق،  ۱۱


