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 ها دوست و پایبند به ارزش علی شاهنده؛ سوسیالیستی انسان

 

 

 خانی ـ ناصر مهاجر ناصر رحیم

 

 ایم دست دادهما سرخوشاِن مسِت دل از 

 ایم همــراِز عشـــــق و هـمنفسِ جاِم باده

 ای ای گـــل تـو دوش داغِ صبوحی کشیده

 ایــــــم مـــا آن شقــایقیــم کـه با داغ زاده

 

 

 

 

(۱) 

 

  پیش از علی دو دختر به دنیا. فرزند سوم خانواده. خورشیدی 0011اسفند ماه  52ی تهران است؛ به روز  زاده

مادر، ربابه . پدر خانواده، مسعود، آب و ملکی داشت در آشتیان. شوند د و پس از او نیز دو دختر زاده میآمده بودن

پدربزرگ مادری از . هم از آب و ملک خانوادگی در همان آشتیان، سهمکی برده بود سپرده به مباشر و کدخدا

های  گری به سال در منصب مستوفی. ایرانی نوین  ریز وزارت مالیه الممالک بود، پایه کارکنان دستگاه مستوفی

اغلب . گرایش زیادی به انتقال این شغل از پدر به پسر وجود داشت»های سلطنت دودمان قاجار پایانی دهه

  پدربزرگ، تا معاونِت دفتر مستوفی[ 0.]«شدند ی اراک و آشتیان و فراهان به کار گرفته می ها از منطقه مستوفی

های آجری  ای ساخت به سبک سنتی با سردابه و شبستان، پله زیست و خانه ور تهران در خیابان شاپ. رفت پیش

ای و  ها و نماهای آجری، نارنجستانی کوچک با سرپوش شیشه دری، نقش های پنج باالرفته تا ایوان، اتاق

نیز  گذراند و را می  در این خانه علی شاهنده و چهار خواهرش دوران کودکی. های متحرک رنگین پنجره

 .شان را  نوجوانی

 

ساالری ایران  آموزد که همچون بسیاری از وابستگان و پیوستگان دیوان خوانی را از پدر می داری و کتاب سنِت کتاب

از شعر و   ی پدری  کتابخانه. پنداشت های پرورش فرزندان خود  آن را پاس داشت و راه و رسم این هنر را از پایه

بود؛ چندان که پس از تصویب قانون   ی فردوسی ی شاهنامه مسعود خان، دلبسته .ُرمان و تاریخ سرشار بود

خورشیدی، شاهنده  0011خرداد ماه  01خانوادگی در  در مجلس شورای ملی و الزامی شدن نام« سجل احوال»

و  شاهندن برابر است با پرهیزکاری: گوید در معنای شاهنده، فرهنگ عمید می. را نام خانوادگی خود ساخت

باز آوردن رستم کاوس را از بند »فردوسی نیز در . شاهنده یعنی نیکوکار، پرهیزکار، مدیر، خوب و مبارک، درستکار

  :و ارج بنهادن بر کار رستم دستان، سروده است« دیو سفید

 

 [5.]که شاهنده شد برکهان و مهان       یکی کار نو ساخت اندر جهان

 

ی مدرسه  گذاشت و همه را روانه میان دختر و پسر فرق نمی. تاکید داشت فرزندان« تعلیم و تربیت»پدر بر 

 .شکنی بود ای سنت ساخت که در آن دوره و زمانه گونه

 

ی  از همان آغاز دوره. الدوله ی سادات در خیابان عین کنند؛ مدرسه  علی را در هفت سالگی راهی مدرسه می

ها را به انجام  شب. گیرد خوان قرار می موزان درستکار و درسآ خورشیدی، در شمار دانش 001۱ابتدایی در مهر 
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حافظ و سعدی، منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی و : سپردن به شعرخوانی پدر گذراند و گوش تکلیف می

 .ست پردازی حماسی ی فردوسی که اوج شور، غرور و خیال شاهنامه

 

ها و  «فضول»و یا گیالس خیسانده در حوض است برای تنبیه ی آلبال ی دبستان در ذهنش مانده، ترکه آنچه از دوره

نخوان کالسِ باالتر و دستور ناظم به شاگرد  نیز به زانو نشاندن شاگرِد دیالقِ درس. های مدرسه«تنبل»

آورد دستور  گوید به یاد نمی می. بخت نخوان نگون گردنی آبدار به درس تر در نواختن ده پس خوان کالس پایین درس

 0015ی سراسری پائیز  بخشنامه. زمانه بود« رسم رایج»را اجرا کرده باشد؛ هرچند که تنبیه   مدرسه ناظم

کردن « قدغن»ی سردارسپه و رهبر حزب سوسیالیست ایران در  کابینه« معارف»سلیمان میرزا اسکندری وزیر 

 .را براندازد« رسم رایج»آموزان هم نتوانسته بود این  تنبیه بدنی دانش

 

آن ... شد و وقتی سلیمان میرزا های شخصی یک عمل معقول و معمول و الزم تلقی می نبیهات بدنی و توهینت»

ها از جمله آقای میرزا دمحمخان  را غدغن کرد ــ و مبتکر این کار برای همیشه شد ــ بسیاری از پدران و فرهنگی

  [0]«.وباوگان مملکت تلقی کردندایراد گرفته، این عمل را باعث تعطیل تعلیم و تربیت ن( قزوینی)

 

نویسد که در خیابان  بهمن نام می 02رساند در دبیرستان  علی شاهنده دبستان سادات را که به پایان می

شود؛ از رهگذر غرولندها و  در دوران دبیرستان است که آرام آرام با سیاست آشنا می. فرهنگ قرار داشت

ی حزب دموکرات ایران  مسعود خان در جوانی دلبسته. استبدادی مستقرگیرهای آشکار و نهان پدر به نظم  خرده

عارف قزوینی را هم دوست داشت و چه بسا بدین سبب . بود و سودای مشروطه و حکومت قانون در سر داشت

 .های سینمایی و موسیقی گردد؛ نیز فیلم ی ترانه و آواز می علی دلبسته

 

که آن زمان افسر ارتش است در تیپ مستقل کرمانشاه، از ( یی بعد سرلشکر دمحمرضا شاهنده)عموی او 

ی  فرستد سبز رنگ؛ با چندین صفحه شود، برای او گرامافونی می دلبستگی علی به موسیقی که آگاه می

از فرورفتن . جوید شود به سینماهای میدان شاپور راه می های سینمایی فرنگی آشنا می علی با فیلم. موسیقی

رویدادهای . ستاید کند و بازی ریچارد تالماج و روت روالند را می کیف می« دختره»و نجات « هآرتیست»در نقش 

  :گوید گذرد برای دوستان خود با شوق بازمی ی نمایش فیلم می را که در حاشیه  سالم سینما و آنچه

 

های فیلم را با  یمود و صحنهپ ایستاد، یا طول و عرض سالن را می ای در کنار پرده می گوینده. ها صامت بود فیلم»

خواستند افسر جوانی را  ، آنجا که می«ماتاهاری»های فیلم   در یکی از صحنه. داد آب و تاب برای بیننده شرح می

ها و  گوینده که از پریشان احوالی زنان متأثر شده بود، برای تسکین آن. ها به گریه افتادن زار زاز اعدام کنند، زن

 [1]«!رسد کشند، صبر کنید، آخرش فرمان عفو می نترسید نترسید، گریه نکنید، نمی: آمد کهشان در تخفیف اندوه

 

بهمن که یکی از  52رساند و از دبیرستان  خورشیدی به پایان می 0001ی دبیرستان را در خرداد ماه  علی دوره

ی حقوقِ دانشگاه  هخورشیدی در دانشکد 0001در همان سال . گیرد می''دیپلم''دبیرستان کشور است  511

 .ی فنی شوند؛ دانشکده خواهران بزرگترش، شمسی و پوران نیز راهی دانشگاه می. شود تهران پذیرفته می

 

ی مظفرالدین شاه و هفت  ی سیاسی به دوره مدرسه. ی حقوق از دل مدرسه سیاسی زاده شده بود دانشکده

خورشیدی پا گرفته بود؛ برای آموزش و  05۱1خواهی یعنی سال  های جنبش مشروطه سال پیش از تب و تاب

ای بود که به هم  ی حقوق یکی از پنج دانشکده دانشکده. ی ایران تربیت کارکنان و کادرهای وزارت امور خارجه

دست رضاشاه گشوده  خورشیدی به 0000اسفند ماه  51پیوستند و دانشگاه تهران را بنا نهادند که در روز جمعه 

  .نفر بود 111/211جمعیت تهران آن زمان نزدیک . دانشجو 888شد؛ با 

 

 

(۲) 

 

استادهای ممتازی که . های علمی و آموزشی آن روز کشور بود ترین کانون  ی حقوق یکی از سرزنده دانشکده

خواهانه به سر  های آزادی بیشترشان آموزش دانشگاهی را در کشورهای اروپایی از سرگذرانده بودند و اندیشه



ابراهیم پور داوود، دکتر حسین پیرنیا، دمحم علی حکمت، دکتر موسی : دادند ن دانشکده درس میداشتند در ای

ترین  پرجمعیت»ی حقوق  دانشکده... عمید، دکتر کریم سنجابی، دکتر عبدهللا معظمی، دکتر علی شایگان و

همه از جنس [ 2]دانشجو داشت؛ 5۶8، 0008-0001نیز بود که در سال تحصیلی « های دانشگاه تهران دانشکده

. ی روحانیت شیعی نبود این تنها به مالحظه. ی حقوق نداشتند ی آموزش در رشته زنان و دختران اجازه! مذکر

به مثل احمد کسروی بر این باور . شماری از روشنفکران نیز به جد مخالف بودند که زنان و دختران حقوق بخوانند

کار ... کارهایی آفریده و مردان را برای کارهایی، نمایندگی پارلمان و داوری دادگاه خداوند زنان را برای»: بود که

زنی که هر دو سال و سه سال یک بار بارور خواهد شد و بچه خواهد آورد، چه سازش دارد که ... ها نیست زن

 [8]«.ی پارلمان و یا وزیر کابینه باشد داور دادگاه باشد یا نماینده

 

کند که نیروهای  رساند و برای سال دوم خود را آماده می اول دانشکده را خوب به پایان می علی شاهنده سال

آورند؛ شباهنگام سوم شهریور  ،ایران را با یازده میلیون و نیم جمعیتش به اشغال خود در می''متفقین''نظامی 

ی  دن حکومت فردی وی، صحنهگیرد و با برافتا شهریور رضاه شاه از سلطنت کناره می 5۲. خورشیدی 0051ماه 

  .شود سیاسی ایران دگرگون می

 

دچار گسست گردید و در نتیجه ... گرایش اساسی سیاست و حکومت در جهت تکوین ساخِت دولت مطلقه»

های شهری  ی زیادی پراکنده شدند و میزانی از رقابت و مشارکت سیاسی در بین الیت منابع قدرت تا اندازه

های مختلف  ها، احزاب و عقاید سیاسی پدیدار شدند و گروه اری از نیروها، سازمانشمار بسی. پدیدار شد

های لیبرالی،  ویژه گرایش های مختلف، به اجتماعی از خوانین گرفته تا روشنفکران و طبقات جدید، با گرایش

و اجرای آن حمایت از قانون اساسی مشروطه . ی سیاسی گام نهادند  ناسیونالیستی و سوسیالیستی در عرصه

 [۱]«.داد های سیاسی مختلف را تشکیل می و اصالت پارلمان، محور مشترک گرایش

 

در این فضای سیاسی تازه، علی شاهنده نیز همچون بسیاری دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران به سوی 

ی  نهیی که از پی هم به په ها های سیاسی و بررسی حزب شود؛ به سوی بحث و فحص سیاست کشیده می

 .گذارند اجتماع پا می

 

نمایاند، به  ُرخ می 0051مهر ماه  01ی ایران است که در  ترین تشکل سیاسی، حزب توده  یافته  نخستین و سامان

کار سلیمان میرزا اسکندری و پیشگامی شماری از مخالفان استبداد رضاشاهی و  راهبری سوسیالیست کهنه

تر حزب  آید و سپس حزب میهن، سپس حزب پیکار به میدان می 0050ن در فروردی. نیز زندانیان سیاسی پیشین

  .ی ملی سید ضیاءالدین طباطبایی پرستان و حزب اراده میهن

 

های شبه  پیوندد که حزبی ناسیونالیست است با گرایش علی پس از چندی بررسی، به حزب پیکار می

رگان موقت حزب پیکار و سپس نبرد ارگان دائم ی بهار ا روزنامه. ی شدید ضد انگلیسی سوسیالیستی و روحیه

آموزان دوستاران بسیار دارد، در گرایش علی شاهنده و دیگرانی از  این حزب که در میان دانشجویان و دانش

این حزب در . کند جمله رضا آذرخشی، رسول پرویزی، فریدون توللی، به سمت حزب پیکار نقش مهم ایفا می

ی  هایی بود که مسئله نبرد از روزنامه. بیش از پیش در مرکز توجه قرار گرفت 0050آذر  0۱در '' بلوای نان''جریان 

کرد و نسبت به پیامدهای آن به دولِت  های بیگانه پدید آمده بود، درج می کمبود نان را که به سبب حضور ارتش

هایی  و کمبود نان، نیز خواستهدستان تهران در اعتراض به احتکار غله   شعارهای تنگ. داد احمد قوام هشدار می

ی نبرد در  ست که روزنامه هایی شود، همان آذر در برابر مجلس شورای ملی طرح می 0۱که جمعیت در آن روز 

ی احمد  در گیرودار آن خیزش، گروهی از مردم تهران به خانه. «گرسنه»نوشت؛ به امضای  ی اول خود می صفحه

ها در گیرودار آن خیزش  ای گزارش بنابر پاره. ها هجوم آوردند ی دیگر به مغازهوزیر، حمله بردند و گروه قوام، نخست

  [8]«.بیش از یک صد نفر کشته و زخمی شدند»خواندندش « بلوای نان»مردمی که 

 

آموزان و دانشجویان در  کند و همدوش دانش ی پیوسته به حزب پیکار، در تظاهرات نان شرکت می علی شاهنده

کنندگان و نمایندگان به مجادله  گفتگو میان اعتراض. یابد در مجلس شورای ملی حضور می اجتماع اعتراضی

  .انجامد و درگیری و شکسته شدن چند در و پنجره می

 



هوشنگ منتصری . سعی کردیم جمعیت را ببریم به دربار شاه. از مجلس که بیرون آمدیم، بعد از ظهر بود... »

سرگرد محوی . سر خیابان ماموران شهربانی جمعیت را متوقف کردند. افتادیمراه . زاده بود و من بود، بزرگ

رفتیم داخل . زاده از همه درازتر بود بزرگ. شش نفر انتخاب شدیم. نماینده انتخاب کنید: گفت. شان بود فرمانده

م اتحادیه تشکیل خواهی می: ها گفت یکی از نماینده. ملتهب بود. ای همراهش بود سگ گنده. خود شاه آمد. دربار

این مردم : دانم چه شد که گفتم نمی. کرد شاه ساکت ایستاده بود و فکورانه به ما نگاه می. گذارند دهیم، نمی

. خورد هم می خورند شما از پنجاه متری حالتان به ها می از چیزی که این. آید اند، چیزی گیرشان نمی همه گرسنه

شاه رو به . اگر نیست از شاه تا سپور نباید بخورند. ا سپور باید بخورنداگر یک من آرد در مملکت هست، از شاه ت

 [1]«.دهم کارها رو به راه شود جمعیت را متفرق کنید قول می: من گفت

 

 :ها این گونه بازتاباندند این رویداد را رسانه

 

های خود  فتند و خواستهآموزان و دانشجویان برای تقدیم عرایض خود در کاخ سلطنتی حضور یا نمایندگان دانش»

  [01]«.ی رئیس کل تشریفات شاهنشاهی به عرض شاهنشاه رساندند را به وسیله

 

ی شاهنده به  های جسورانه به هر رو، کمی پس از خیزش نان و دیدار شاه با نمایندگان شورشیان و حرف

  :گوید باره می در این. گذارند ، علی را از حزب پیکار کنار می«شاهنشاه»

 

 1من به مسئولیت یکی از این . تشکیل داده بود« رکن» 1زب پیکار، در سازماندهی تشکیالت خود در تهران، ح»

. های این رکن، کلوب حزبی بود در چهار راه پهلوی ـ شاهرضا محل تشکیل جلسه. گماشته شده بودم« رکن»

آن شب، من، به . شرکت کرد  در جلسه شِب افتتاح کلوب، خسرو اقبال، رهبر حزب که تازه از زندان آزاد شده بود

چند روز بعد، ابوالقاسم انجوی شیرازی که عضو فعال حزب پیکار . شدت از رژیم استبدادی رضاشاه انتقاد کردم

اند شاهنده  گفته. دهند علی به تو کارت عضویت نمی: های عضویت حزب داد و به من گفت بود خبر از تجدید کارت

 [00]«.جاسوس حزب توده است

 

 

(۳) 

 

نیز به حزب توده  دو خواهرش. پیوندند علی شاهنده پس از گسست از حزب پیکار به حزب توده ایران می

اند و نیز به تشکیالت زنان وابسته به آن حزب که شمار چشمگیری از دختران و زنان پیشرو جامعه را برای  گرویده

 .داده است پیکار دموکراتیک و جنبش حقوق مدنی سازمان

 

کند تا یکسره به  به زودی صندلی کالس درس و میز کار بانک کشاورزی را را رها می. علی دیگر آرام و قرار ندارد

هللا  هایش، حسین ملک و لطف ای  حوزه هم. ای شود بر آن است که انقالبِی حرفه. ی سیاسی بپردازد مبارزه

این . کارگردان تئاتر ایران  ؛ بزرگ هنرمند و برجستهمجاب هستند و سخنگوی حوزه عبدالحسین نوشین است

. اش بردن آگاهی طبقانی به میان دهقانان خراسان است وظیفه. شود به خراسان اعزام می005۱حوزه در سال 

  :تاریخ دقیق این سفر دانسته نیست

 

م برای ماموریت حزبی هللا مجاب و چند کادرهای دیگر، از طرف کیانوری رفتی همراه نوشین، حسین ملک، لطف»

  [05]«.بعد از قیام افسران خراسان بود. به خراسان

 

ی خروج نیروهای  سرباز ارتش شاهنشاهی در آستانه ۶افسر و  5۲تر بگویم، شورش پنج روزه  قیام یا دقیق

توده  ی سازمان نظامی حزب اکبر اسکندانی، از اعضای هیئت اجرائیه متفقین از ایران که به رهبری سرگرد علی

مرداد به پایان اندوهبار خود رسیده بود؛ با کشته شدن سرگرد اسکندانی و شش تن از افسران  51پدید آمد، در 

سان، سفر علی شاهنده و آن هیئت حزبی  بدین[00.]دست نیروهای ژاندارمری و پلیس قوای دولتی شورشی به

 .ُرخ داده باشد 005۱به خراسان باید در آخر تابستان یا پائیز 

 



ریزد؛  ی کار در میان دهقانان روستاهای آن سامان را می یابد، طرح و نقشه هیئِت حزبی تا در مشهد استقرار می

ها به شورای  ی دهقانان وابسته به حزب توده و پیوند دادن اتحادیه ها در اتحادیه با هدف متشکل کردن آن

ی لزوم برافتادن بزرگ  روند و درباره تاها میهای چند نفره به روس اعضای هیئت در گروه. ی دهقانی متحده

ی مالکیت، ضرورت اصالحات ارضی و برانداختن عوارض مالکانه با دهقانان صحبت  مالکی، مناسباتِ ناعادالنه

 .کنند می

 

کار دشواری بود، در طرقبه برای . رفتیم جام، طرقبه و روستاهای اطراف می برای تبلیغ به سرخس، تربت»

کردند؛ اما رفته رفته توانستیم در ده فعالیت  دهقانان اول اعتماد نمی.  خانه کردیم؛ در یک قهوه انی دهقانان سخنر

ها  های دهقانی حزب آشنا کردیم و آن کدخدای طرقبه و پسرعموی کدخدا و شماری از دهقانان را با برنامه. کنیم

دست آوردیم و  رباب ـ رعیتی شناختی بهما هم توانستیم از روستاهای خراسان و مناسبات ا. جذب حزب شدند

  [01]«.کار با دهقانان و فعالیت حزبی در روستا را یاد بگیریم

 

گرانه در میان دهقانان و گسترش شناخت از مناسباتِ ارباب رعیتی، هیئت حزبی با  برای پیشبرد بهتر کار آگاه

آورد حسین  علی شاهنده به یاد می. آید رمیی راستی، ارگان حزب توده ایران در خراسان، به همکاری ب روزنامه

ترین کارشناسان کشاورزی ایران شد، برای راستی گزارش و تحلیل تهیه  ملک که دیرترها یکی از برجسته

السلطنه، به ضد حزب توده تبلیغ  آورد که هواداران حزب دموکرات ایران به رهبری قوام نیز به یاد می. کرد می

 .ت جامکردند؛ دست کم در ترب می

 

گردد،  علی به دانشگاه بازمی. آید برد و به تهران می کار را در مشهد به پایان می 005۲هیئت حزبی در آغاز سال 

و این . رساند ی حقوق دانشگاه تهران به پایان می ی لیسانس را در دانشکده گیرد و دوره درس را از سرمی

ی دولت ائتالفی با قوام پدید آمد،  که در پی شکسِت تجربهگیری بحران در حزب توده ایران  زمان است با پای هم

ی  نشینی و فروپاشی فرقه  ای، لشکرکشی حکومت به آذربایجان و واپس سازی دولت از وزیران توده  پاک

افزون ناخرسندی و ناسازگاری کادرهایی  اعتنایی رهبری حزب نسبت به موج دم  بی. دموکرات در آذر ماه آن سال

السطنه و فرقه بودند و راه  ی حزبی برای بازنگری سیاستِ حزب نسبت به دولت قوام برگزاری کنگره که خواستار

دانستند، سبب گرویدن علی شاهنده به  مشی تشکیالت می  خروج از بحران را اصالحات در ساختار و خط

ی انشعابِ سیزدهم  عیهسرانجام نیز به پشتیبانی از اطال. ست شود که رهبرشان خلیل ملکی می  طلبان اصالح

گیری  زمان شکل آید که خلیل ملکی و یازده تن از یارانش آن را امضاء کرده بودند و هم برمی 005۶ماه   دی

رهبری »ی با استناد به عملکرد یک ساله   آن اطالعیه[ 02.]را نوید داده بودند« جمعیت سوسیالیست توده ایران»

ی تاخیر  تصمیم هیئت اجرائیه درباره»دانست و  ب توده را ناممکن میدر حز« اصالحات اساسی»، امکان «کنونی

 :داشت های تشکل تازه را نیز چنین بیان می ویژگی[ 08.]پنداشت را شاهد این مدعی می« کنگره

 

بدین معنی که همان . داند ی جریان حزب توده می ی ایران، خود را ادامه دهنده جمعیت سوسیالیست توده -0»

  .کند ها فعالیت می ها را دارد و در راه تحقق آن همان اصول و همان هدف ایدئولوژی،

 

داند، بدین معنی  های مترقی حزب توده ایران می ی ایران خود را ادامه دهنده جنبه ـ جمعیت سوسیالیست توده5

عمل دوری که از نقایص و اشتباهات تاکتیکی و تشکیالتی قابل اجتناب دستگاه رهبری حزب توده ایران، در 

  .خواهد جست

 

ی ایران خود را مدافع حقیقی منافع کلیه طبقات ستمکش در برابر ارتجاع و  جمعیت سوسیالیست حزب توده -0

در عین حال به پیشروی . داند ها می ی ملی در برابر نفوذ استعماری امپریالیست آهنگ مبارزه استبداد و پیش

استعمار ایمان دارد و طرز تفکر او را بهترین راهنمای خود در این مبارزات ی کارگر در مبارزات ضد ارتجاع و ضد  طبقه

 .داند می

 

ی ایران برای احتراز از هر نوع تزلزل یا ایجاد اشتباهات تاکتیکی، منطق فلسفی و  جمعیت سوسیالیست توده -۱

 ...پذیرد اجتماعی سوسیالیسم علمی را به عنوان راهنمای خویش می

 



ها و جبران  ی ایران با اصالح روش امضاءکنندگان این برنامه همواره امیدوارند که در آینده رهبری حزب توده... 

نواقص موجب شود که وحدت تشکیالتی دو جریان را همچنان که اکنون وحدتِ هدف و اصول میان ما برقرار است، 

  [0۱]«.دوباره امکان پذیر سازد

 

ی حزب  تن دیگر از روشنفکران و دانشجویان برجسته 50ر دم از پشتیبانی که د 0058دی ماه  00ی اطالعیه

 .005۶دی  0۶شود؛ در  رو می آمیز اما محکم هیئت اجرائیه روبه با واکنش احتیاط[ 08]ی ایران برخوردار شد، توده

 

، از این تاریخ تا اند تبعیت کرده" انشعاب"ی کسانی که از عمل  ی ایران به کلیه هیئت اجرائیه موقت حزب توده»

دهد که در این اقدام زیانبخش تجدید نظر  ماه، یعنی پنج روز، فرجه می پایان روز چهارشنبه بیست و سوم دی

خواهان وارد آمده است و زشت  ی آزادی ای است که از داخل به جبهه بزرگترین لطمه... عمل انشعاب... کنند

طلبی با هیچ منطقی معقول نیست، مگر   روش تجزیه... شود یست که گذاشته م بخش ترین بدعتی  ترین و زیان 

کنند  کسانی که سعی در جبران این خطا می... آمیز و دشمنی با مصالح ملت با منطق لجاج و خودپسندی جنون

 .خود را از سقوط در یک پرتگاه نجات خواهند داد

 

و دعاوی سراپا دروغ مسببین انشعاب هنوز آمیز  ی ایران که برخالف روش تفتین هیئت اجرائیه موقت حزب توده

ی خود  کاران فرصت جبران خطا بدهد، آنچه را باید تذکر بدهد تذکر داده و آخرین وظیفه  خواهد به اشتباه هم می

  .را انجام داده است

 

ی اتمام حجت برای کسانی است که ممکن است ندانسته به چنین خطایی دست زده و خود  این اخطار به منزله

 [01]«.اند ی غلط و خطرناکی وارد ساخته را در جاده

 

تن به رهنمود هیئت اجرایی تن  0۱گردند، بسیاری از آن  کشند و به حزب بازمی برخالف چند تنی که پا پس می

  ها، دروغ اعتناء به دشنام ماند و بی او در کنار خلیل ملکی می. هاست علی شاهنده از آن. دهند در نمی

ایستد و واپس  پای حرف خود می ی ایران،  ی هیئت اجرائیه موقت حزب توده و تهدیدها  ها تراها، اف پردازی

  .نشیند نمی

 

اند و در این جریان دانسته و یا نادانسته  ی اول و دوم انشعابیون را امضاء کرده ی کسانی که اطالعیه کلیه...»

ها سلب و  از سازمان حزبی ما اخراج، مقامات آناند،  شرکت ورزیده، با وجود تذکرات حزب از آن دست نکشیده

 .گردد اند، لغو می ی کنگره بوده ی آن چند نفری که نماینده  اعتبارنامه

 

بلکه سازمانی برای اجرای نیات . کوچکترین ارتباطی با حزب توده ایران ندارد« جمعیت سوسیالیست توده ایران»

حزب توده ایران . ست « طلبی اصالح»و « خواهی  ترقی»، «سمسوسیالی»نفاق افکنی امپریالیستی در زیر نقاب 

آن را . کند بدون توجه به ظواهر و با درک کامل ماهیت این جمعیت، آن را جمعیت خرابکاری و نیرنگ تلقی می

 .داند و با آن جدا و شدیدا مبارزه خواهد کرد دشمن طبقات زحمتکش می

 

الزم است که هر فردی که به حزب ... ها قطع گردد ای با آن گونه مراودهشود و هر« بایکوت»الزم است این باند ... 

ی ایران و سنت آن وفادار است، بدون تزلزل و در یک قضاوت قطعی در مبارزه با این دشمنان جدیداالحداث  توده

ی ابلیسان»ساخت امپریالیسم که به اصطالحات و کلمات و لغات مربوط به ایدئولوژی زحمتکشان مجهزند و

ها و ژوهوها و  وارد شود و با این منشویسم ایرانی، با این کاریکاتورهای سارگات« خوانند هستند که قرآن می

 ...بگذارید این بدعت شوم، این ننگ هرچه زودتر از میان برود. ها، با این گروه انشعابی جدا پیکار کنند بلوم

 

انتخاب و دموکراسی را به حد اعلی صیانت خواهد هیئت اجرائیه با مراعات کامل اصول صحیح حزبی، حق ... 

ی خود  ی حزب را در موعدی که مقرر شده است مسلما تشکیل خواهد داد و به نوبه هیئت اجرائیه کنگره... کرد

. ی حزب بر روی اصول صحیح تشکیالتی به وجود آورد خواهد کوشید تا رهبری محکم و با تجربه و جدی برای اداره

وجه قصد ندارد کسانی را که در سابق اخراج کرده بپذیرد یا اشخاصی را که سلب  ه هیچهیئت اجرائیه ب

 [51]«.مسئولیت نموده است به کار بگمارد



 

های اول و آخر مردم  که نخستین بار در برگ« مصوبه هیئت اجرائیه حزب توده»ی  سه روز پس از پخش گسترده

شود  همراه گشت، رادیو مسکو نیز وارد معرکه می« چینان انشعابی توطئه»پدیدار شد و با کارزاری ُپرهیاهو برضد 

پیشینه و  اما این رویداد بی. کند ی ایران و گسستگان را محکوم می گسست از حزب توده  دی 5۱و در 

با این حال او نیز . کند ی علی شاهنده را از پویش راهی که در پیش گرفته بود، سست نمی انگیز نیز اراده شگفت

ی انصراف از  اعالمیه» 005۶بهمن  5پذیرد و در  پیمانانش، پیشنهاد خلیل ملکی را می  بسیارانی دیگر از هم چون

برای کسانی چون علی شاهنده که اندیشیده و . کند را امضاء می« ی ایران تاسیس جمعیت سوسیالیست توده

کم برای یک دوره،   گیری، دستِ   معنای کنارهایستادند، این کردار به  شان می  کردند و پای حرف سنجیده رفتار می

 :آمده بود« انصراف از تاسیس جمعیت سوسیالیست توده ایران  اعالمیه»چه در . از ُکنشگری سیاسی نیز بود

 

اندازه مساعدی برای پیشرفِت جمعیت سوسیالیست  ی بی ی معدودی از رهبران حزب توده که زمینه عده... »

خواستند ما را  ، از روی لجاجت و عناد ناشی از خودخواهی و ایراد تهمت و افترا مینمودند بینی می توده پیش

شود، مطابق  برای اجتناب از مبارزه که موجب تضعیف نهضت می... وادار به مبارزه با حزب و یا رهبران حزب نمایند

« زب توده ایرانجمعیت سوسیالیست ح»پیشنهاد آقای خلیل ملکی و تصویب آن از طرف فعالین از تشکیل 

خواهان و کسانی را که به ما پیوستند و یا در ُشرف پیوستن بودند دعوت  ما تمام آزادی. انصراف حاصل شد

ی ُپر  ی ایران حلقه زنند و از هر نوع تشتت و اختالف نظر جلوگیری نموده و مبارزه نماییم که دور حزب توده می

 [50]«.تر از گذشته ادامه دهند افتخار حزب را کامل

 
 

فضای هولناک آزار و اذیت و طعن و . دهد خلیل ملکی پاسخ مثبت نمی« دعوت»علی شاهنده اما این به این 

 :آورد به یاد می. گردد آورد و به حزب باز نمی تهدید را تاب می

 

 اگر هم. کردند هایت نگاه نمی به چشم. دادند سالمت را پاسخ نمی. هرگز چنین فضایی را زندگی نکردم»

. گذشتیم طوری از کنار هم می. ی ناجور بودیم ُخب، نغمه. کردند ُپر از دشنام و تهدید بود و رنگ خون داشت می

تا همین چند سال پیش . دیدم ها کابوس می شب. دارند کردم تا انتقام نگیرند دست از سرم برنمی اما حس می

 [55]«.نندک دیدم که مرا تعقیب می ب را در خواب می. ژ . هم ماموران ک

 



 

(۴) 

 

پندارد و به انتشار   پیمانان، ضرورت لحظه را کار نظری می  علی شاهنده پس از یک چندی درنگ و گفتگو با هم

ای نظری که بتواند مبانی سوسیالیسم علمی را بسی   نشریه. انگارد گشا می  ی تئوریک را راه ا  رساندن نشریه

او و [ 50.]جامعه برد« افتادگان برجستگان و پیش»و نیز « اجتماع قشر پایین»تر از حزب توده به میان  ژرف 

شود؛ به شرط آنکه نامش  علی مسئولیت انتشار آن را پذیرا می. نامند یارانش، نشریه را اندیشه نو می

در دستور کار [ 51]«روش سنگین و منطقی»ی نظری به  سان تدارک انتشار ماهنامه بدین. بماند« محفوظ»

  .گیرد قرار می« انشعابیون»شماری از 

 

در کتیبه یا تارک . صفحه ۲8یابد؛ در قطع رقعی و در  انتشار می 005۱آذر  0۲ی اندیشه نو در  نخستین شماره

ای آن، دنیای نو،  ی پنج صفحه دیباچه. «ی دانش بشری باشند پیشروان اجتماع باید گنجینه»: آورند جلد آن می

 .شاهنده باشد ی علی سا به خامهگیرد که چه ب اندیشه نو، نام می

 

هر دوران نوینی آهنگ نوینی الزم دارد و آن آهنگ را ... است  المثل معروف فرانسوی دوران نو، آهنگ نو یک ضرب»

بد نیست که ما نیز این . ای از دورانی نو و دنیایی نویی است طور هر آهنگ نویی، نشانه همین. کند ایجاب می

های آن بر چهار  اکنون پایه شود با نگاهی به دنیای نویی که هم آغاز می'' اندیشه نو''آهنگ نوی را با که با 

گردد و نظری به ایران نویی که باید در این دنیای نو پدید آید و زیست کند، شروع  ی جهان گذارده می گوشه

  [52]«.نماییم

 

  ، عامل اصلی تحول اجتماعی بازنمودهاین دنیا« مشخصات»و برشمردن « دنیای کنونی»ی  پس از نگاریدن منظره

 .گردد شود و از این رهگذر منطق هستی اندیشه نو آشکار می می

 

ترین عامل موثر و فعال در دگرگونی دنیای کهن، دنیای ظلم و اجحاف طبقاتی، دنیای اسارت کار و اندیشه،  مهم»

ین اندیشه نو عبارت از دانش مبارزه کار با ا. ها پدید آمده است نیرویی است که از نفوذ یک اندیشه نو در توده

بیش از یک قرن از پیدایش این اندیشه نوین، یعنی . سرمایه، دانش پیروزی حتمی کار بر سرمایه است

در این مدت نه تنها این اندیشه در سراسر جهان پراکنده شده و همچون کانون تابناکی . گذرد سوسیالیسم، می

ها بوده  ی برایی در دست آن خویش راهنمایی کرده است، بلکه اسلحهمردمان ستمکش را به سوی هدف 

بینیم ناشی از این حقیقت است که پیکار کار با  های نویی که در دنیای کنونی می شک تمامی پدیده بی... است

ی قطعی خود رسیده است؛ ناشی از این واقعیت است که دنیای کنونی به دو صف  به مرحله  سرمایه

ر تقسیم شده است که در یک صف آن تمام قوای دنیای فرتوت سرمایه، دنیای استیال و بندگی، ناپذی آشتی

ها کارگری که  اند، و در صف دیگر تمام نیروهای پیشرو، نیروی میلیون دنیای امتیازات حسبی و نسبی گرد آمده

رستن از زیر یوغ بندگی تالش  کنند، نیروی مردمان مستعمرات که برای برای رهایی خود از بند سرمایه پیکار می

ی  کوشند و پیشاپیش همه بینی که برای گسترش نور علم و دانش در جهان می نیروی مردان روشن. نمایند می

  [58]«.اند ها نیروی عظیم کشور سوسیالیستی شوروی مجتمع گردیده آن

 

ی     کنند؛ در پرتوی تجربه تعیین میی خود را  ی تازه اندکاران اندیشه نو، وظیفه ست که دست با یک چنین نگرشی

 :گذشته

 

اما مسلم . ی الیق و شایسته است افتاده ها در فقدان عناصر برجسته و پیش علت موثر نقائص و واماندگی... »

است که این نقیصه به همان نسبت که موثر است، همان قدر نیز موقتی و مربوط به شرایط روز بوده و بدون 

ی و بقاء ملت ما وابسته به یک رستاخیز قطعی است، پدید آمدن برجستگان و شک در محیطی که زندگ

در پرتوی یک پرورش اجتماعی درست، . دار در پرتو پرورش صحیح، چندان دشوار نخواهد بود افتادگان صالحیت پیش

ای  شایستهی  افتاده در پرتوی تکامل دائمی و باالرفتن ممتد سطح این پرورش، نه تنها عناصر برجسته و پیش

پدیدار خواهند شد، بلکه سطح شعور اجتماعی مردم بدان پایه خواهد رسید که بتوانند همواره یک مراقبت 

افتادگان خویش اعمال کنند و این مراقبت در هدایت آنان بس موثر و  دائمی و منطقی نسبت به برجستگان و پیش



 .مفید تواند بود

 

در حصول این هدف اجتماعی نقشی مناسب با نیروی کوچک خویش اندیشه نو خواهد کوشید که به سهم خود 

  [5۱]«.انجام دهد

 

یی که ریخته   ها برنامه  طلبان گسسته از حزب توده دانست در ناکامی بندی اصالح توان جمع این سخنان را می

پرورش »ودهای ها و کمب ی آنان، حزب به سبب نارسایی  به دیده. پروراندند   بودند و سودایی که در سر می

های حزب،  پایه  نایافتگی اجتماعی پرورش. افتد کفایت می صالحیت و بی به دست رهبران بی« اجتماعی درست

« افتادگان برجستگان و پیش»دارند و  رساند که جایگاه خود را در سکان رهبری نگه به این رهبران یاری می

ی  شود و با افزایش آهسته و پیوسته اندیشه نو شکسته میی بسته، با نشر  این دایره. راستین را از حزب برانند

 :هم از این روست که. «سطح شعور اجتماعی مردم»

 

کند که  نظیری ایجاد خواهد کرد؛ دعوی نمی کند که در افق ایران انقالب علمی و ادبی بی اندیشه نو ادعا نمی»

ی نیست که یگانه پیشتاز فرهنگ و ادب در ایران علم اولین و آخرین را به خوانندگان خود تحویل خواهد داد؛ مدع

حتا تقبل . کند ی جدیدی در تاریخ تحول فکری ایران قلمداد نمی زمین خواهد بود؛ خود را به عنوان آغاز مرحله

گوید برای خوانندگان تازگی و نویی داشته باشد و توقع هم ندارد که هر چه گفت و نوشت  کند که آنچه می نمی

ی  اندازه  های به اندیشه نو فقط کوشش خواهد کرد که نمونه. چون و چرا قبول کنند و گردن نهند خوانندگان بی

ای از فلسفه، علوم اجتماعی، تاریخ، ادبیات و هنر در دسترس خوانندگان خود  کافی مستدل و تعمیق شده

 [58]«.بگذارد

 

ای، حسین ملک،  انور خامه: سپارند کار را می  کنندگان برجسته  ها به نویسندگان وشاعران و ترجمه در این زمینه

علی  ، فریدون توللی، دمحم0و  5نو   در اندیشه. نیما یوشیج، نادر نادرپور، محمود نوایی، مهندس زاوش و دیگران

ی نویسندگان این  هللا گرگانی، رحمت اللهی و ابراهیم گلستان نیز به جرگه خنجی، مهندس قندهاریان، فضل

ی  یک از سه شماره اما در هیچ. گذارند خواهان جستجوگر می هاشان را در برابر آرمان یوندند و نوآوردهپ ماهنامه می

کند که رهبر انشعابیون در  دمحمعلی همایون کاتوزیان تایید می. آید اندیشه نو، نام خلیل ملکی به دیده نمی

امضاء زیر عنوان به یاد بود ارانی  ی بی ا دخالت مستقیمی نداشت و گویا فقط یک بار در آن مقاله»نو   اندیشه

آید و پس از آن نشریه برای همیشه بسته  ی سوم اندیشه نو می این نوشته در شماره[. 51]«.منتشر کرد

ای از  در دانشگاه تهران و برخاستن موج تازه005۱بهمن  02سبب، تیراندازی به شاه است به روز . شود  می

 .ی ایران است زداشِت کنشگران سیاسی و غیرقانونی کردن حزب تودهها و با اختناق و بستن رسانه

 

 

(۵) 

 

، «مرام اشتراکی»ویژه در نشر و پخش  بیان همراه بود، به  ی اختناق سیاسی که با محدود کردن آزادی موج تازه

کلی کنار را بر آن داشت تا از کار مطبوعاتی به « سوسیالیسم علمی»های  ی پایبند به آرمان  علی شاهنده

 .ی قضاوت بپردازد سره به حرفه  کشد و یک

 

در این سمت، . نشیند  شود و بر مسند ریاست دادگاه مشکین شهر می راهی آذربایجان می 005۱در پایان سال 

داران و مالکان بزرگ؛ نیز  های میان دهقانان و کشاورزان با زمین و کشمکش  ها رسیدگی به ناسازگاری

ایستادگی . گیرد ها و مالکان، در کانون وظایفش قرار می ی ژاندارمری و ارتش به سود خان ههای پیوست  زورگویی

ی  های سرلشکر هاشمی حائری در قلمرو های مالکان و نیز رویارویی با دخالت کشی ها و حق در برابر ستمکاری

 :ست که او هرگز از یاد نبرد اختیاراتِ قاضی دادگستری، ماجرایی

 

ها  آمد و ژاندارمری هم در کار پرونده زمین کشاورزی یا چراگاه عشایر با مالکان، مرتب پیش می اختالف بر سر»

رفتم به روستاها و جلوی دخالت ژاندارم  باید شخصا برای رسیدگی می. ای نبود چاره. کرد نظر می دخالت و اعمال

سرلشگر هاشمی حائری، . ها چراگاهگرفت برای  ها، ارتش هم از عشایر پول می به غیر از خان. گرفتم را می



باالخره . ای دیگر ای از عشایر را بگیرند و بدهند به عده ی تیپ اردبیل، شخصا دستور داده بود مرتع عده فرمانده

دهم و آن جبروت هاشمی  می« رفع مزاحمت»دستور . ای داشته باشیم بختی جلسه قرار شد با حضور او و شاه

 [01]«.ریزد حائری فرومی

 

ش در آن جلسه، مقام و  ی قوای آذربایجان است و دلیل حضور بختی، استاندار و فرمانده خان شاه مسار دمحمتی

  [00.]او از برکشیدگان رضا شاه است و دومین سپهبد ارتش ایران. موقعیتش در آن سامان

 

رئیس یکی از آن . کرده بودندداستان از این قرار بود که چند طایفه با هم سِر زمین و چراگاه، درگیری پیدا ... »

ها  ها از آن ارتشی. فرستند تهران بسته می هو انداختند که رئیس دادگاه را کت . ها کسی بود به نام حاتم طایفه

احترامی یا خشونتی در کار  اگر بی: حائری گفته بودم  تعارف به هاشمی پیش از جلسه بی. گرفتند پول می

من به وطنم دینی دارم و به هر ترتیب آن . مرا تهدید نکنید: در جلسه هم گفتم .گذارم جواب نمی باشد، آن را بی

و رو به . چقدر خوشحالم از دیدن قاضی شجاع: بختی انصافاً از دِر دوستی درآمد و گفت شاه . دهم را انجام می

من . م استبابا جان، قاضی، معلم اخالق مرد: ای به تُرکی گفت که معنایش این بود هاشمی حائری جمله

  [05]«.دهم سربازم و هرچه رئیس دادگاه دستور بدهد آن را انجام می

 

سربازگیری از عشایر، توزیع . در اختیار ارتش بود« ی امور عشایر اداره»و « امور عشایری»دانسته است که 

ای را  ی گسترده مینه، نیز با ارتش بود و این همه، ز«امور انتظامات»و تنظیم ( به مثل شکر)های عشایر  نیازمندی

  گاه به. های اداری و حتا قضایی، به وجود آورده بود جویی ارتش، در حوزه ی مالی و مداخله برای سوءاستفاده

های  ها در پرونده آن. فروختند داران، سالح و فشنگ به عشایر می جای خلع سالح، خود افسران و درجه

  ها ها داستان هایش با ارتشی ده در بازگویی جنگ و جدالشاهن. کردند کاری می دادگستری هم دخالت و دست

 :دارد

 

. در مشکین شهر، یک گروهبان ارتشی رفته بود درمانگاه شهر و خواسته بود برای معالجه او را بستری کنند»

توضیح مسئولین که درمانگاه، بیمارستان نیست که تخت برای بستری کردن داشته باشد، سرکار سرگروهبان را 

به . رفته بود و با یک دسته سرباز مسلح برگشته بود و درمانگاه را به تصرف خود درآورده بود. انی کرده بودعصب

ها  ها تلگراف اما پس از این داستان، ارتشی. خوشبختانه کار باال نگرفت. دادم« رفع مزاحمت»شهربانی دستور 

 «.لخالزدند به مرکز و باالخره مرا از مشکین شهر منتقل کردند به خ

 

  :ها دارد ی خدمت قضایی در خلخال نیز خاطره ی دوره شاهنده درباره

 

دستم  مدرکی به 0051سال . رو بودم های فرمانده نظامی روبه سازی ها و پرونده جویی در خلخال هم با مداخله»

مدرک . کرد می داد فرمانده نظامی به دستور مقامات باالدست، حکم بازداشت افراد را صادر رسید که نشان می

اولی بود به  ی آق آن مدرک تلگراف محرمانه. را فرستادم تهران برای وزارت دادگستری که تکلیف ما را روشن کنید

کمدی »ای نوشت با تیتر  هایش مقاله ی بسوی آینده ارگان حزب توده در یکی از شماره نشریه. فرماندهان نظامی

 [00]«.اپ زد، و تلگرام آق اولی را هم چ«استقالل قضات

 

  های فرماندهان ارتش که علی شاهنده عزم جزم کرده در برابرش بیاستد، ها و قلدرمنشی جویی مداخله

گیری ارتش نوین ایران به دوران رضاشاه پهلوی، خود را به نمایش  دارد و از همان آغاز شکل  ای دیرینه ریشه

  .گذارد می

 

اعتنایی به  خودسری، بی: ها را از خود بروز داده بودند یژگی، مقامات نظامی این و0011-0012ی  در دوره»

های قانونی و قانونیت به طور کلی، پافشاری بر اینکه تنها منبع فعالیت سیاسی و نفوذ ایدئولوژیکی  روش

ی دولت و جامعه در ایران تغییر اساسی کرده  رابطه 0012تا ... بایست معرف عصر آینده باشند هستند که می

وازن بین تهران و ایاالت به نفع تهران تغییر قطعی کرده بود و اقتدار حکومت بر دیگر منابع قدرت بسیار ت. بود

از آن گذشته، وزن . کرد، حیاتی بود در این فرایندها، نقشی که ارتش جدید متمرکز ایفا می. افزایش یافته بود

به طرزی / ان غیرنظامی ایاالت و غیرهدولت، مجلس، فرماندار/ ارتش در برابر نهادهای غیرنظامی حکومت



کار را  هرچند رضا خان، پس از آنکه شاه شد، این دیکتاتوری نظامی تازه. چشمگیر و کامال بدیع افزایش یافته بود

اش را حفظ کرد و  های نظامی به استبدادی ُپرتحرک تغییر شکل داد، اما رژیمی که او در راس آن بود، ریشه

 [01]«.داد های حکومت نظامی را از خود بروز می گیهمچنان بسیاری از ویژ

 

توان بازتاب  درگیری و کشاکش علی شاهنده در مقام قاضی مستقل نهاد دادگستری با فرماندهان نظامی را می

تکاپوی اجتماعی برای بازسازی نهادهای اداری و حقوقی ایران دانست در فضای دموکراتیک پس از واژگونی 

این تکاپو و کشاکش، به . و تالش برای دموکراتیزه کردن زندگی سیاسی و فرهنگی جامعهدیکتاتوری رضاشاهی 

ها،  ی مدنی و انجمن یک معنا گسست در روند تکوین دولت مدرن مطلقه است به دسِت نیروهای جامعه

م میدانی یافته ی اجتماع گذاشته بودند و برای عرض اندا های گوناگونی که پا به پهنه ها و گروه ها، حزب اتحادیه

 .بودند

 

شان پول  های کرد و از خانواده سازی می شان پرونده گرفتند، ارتش برای ای را می های فرقه بسیاری از جوان»

 [02]«.کردم ها را آزاد می گرفتم و جوان  ها ایراد می گرفت، من به این پرونده می

 

شهر از او  آوردند، فرماندار مشکین را به ایران می ی رضاشاه آورد هنگامی که جنازه خاطر می  شاهنده،همچنین به

شاهنده در برابر این درخواست فرماندار . خواهد به این مناسبت و در بزرگداشت رضا شاه، سخنرانی کند می

این کاری است سیاسی و کار من قضاوت است، این کار شخص شماست، دادگستری دخالت »: آید که درمی

بله ایشان، شاهنده، »: گوید که با روش شاهنده آشناست رو به فرماندار میفرمانده نظامی . «کند نمی

  [08]«.تواند نمی

 

اردیبهشت  0۱ی رضاشاه را در تاریخ  چه، جنازه. باشد 0051اردیبهشت سال  58تا  0۱تاریخ این رویداد باید بین 

نمایندگان »اردیبهشت هم  01در روز . به تهران به ایران آوردند؛ با هواپیما از قاهره به اهواز و از آنجا با قطار 0051

ی اعلیحضرت رضاشاه کبیر به تهران  ها که به منظور شرکت در مراسم تشییع جنازه ها و شهرستان استان

  [0۱]«.اند، به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شدند آمده

 

خاکسپاری رضا شاه شهر به مناسبت  ست که در همان حال که علی شاهنده از سخنرانی در مشکین گفتنی

سران عشایر سراسر ایران برای شرکت در آئین تشیع جنازه اعلیحضرت رضاشاه کبیر به ... »کند  خودداری می

  [08]«.در کاخ اختصاصی به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شدند 0051اردیبهشت  01تهران آمده بودند در 

 

ی خدمت در دادگستری، از اصل  ، بلکه در تمام دورهعلی شاهنده نه تنها در جریان خاکسپاری رضا شاه در ایران

همه جا، . پردازد کند و تاوان کردار خود را نیز می و استقالل رای قاضی پشتیبانی می" ی قضائیه ه استقالل قو"

روی پیشه  سان است که کوچ و بدین. او رهایی یابند'' شر''وتا هستند تا از   های مرئی و نامرئی در تک دست

از مشکین شهر به خلخال، از خلخال به کاشان، از کاشان به خاش بلوچستان و از خاش به کرمانشاه  :کند می

زیید به تاراج رفتن آزادی را می بیند و   مرداد را می 58در همین کرمانشاه است که کودتای . شود فرستاده می

 .ایران ی بزرگ جنبش ضد دیکتاتوری مردم دلنگران برای رهبر نهضت ملی و پشتوانه

 

 

(۶) 

 

و موج بلند سرکوبگری و اختناق فراگیر سیاسی، علی شاهنده که اینک دادیار  0005مرداد  58پس از کودتای 

دادگستری کرمانشاه است، نه با دخالت فرمانداری نظامی، که با خالفکاری مقامات دادگستری و دادستان 

  .استان، دست به گریبان است

 

دادستان کرمانشاه گفته بود اینجا یک عده مصدقی هستند ممکن . تادند دادگستریفرس ها را می پرونده... »

ای به دادگستری  و به ارتش پیشنهاد کرده بود در نامه. های سیاسی را جور دیگر رسیدگی کنند است پرونده

. دادرسی لشکرفرستاد  ها را پس می ها هم پرونده بنویسد گویا فرمانداری نظامی ابقاء شده است و بر این پایه



 [01]«.در کشاکش این ماجرا مرا هم منتظر خدمت کردند

 

دهد و  ی حکومت نظامی تن نمی های خودسرانه دانستند که علی شاهنده به خودکامگی و بازداشت شاید می

ر رو به ه[ 11.]دهد ای انجام می ای و چه غیر توده آید برای نجات جان مبارزان، چه توده آنچه را که از دستش برمی

شود و سرانجام علی شاهنده سرخورده از  تر می ای تنگ  میدان عمل او و کسانی چون او به شکل فزاینده

  ی گردد، درخواست پروانه به تهران بازمی0001یا اوایل  0000نهد و آخرهای سال  دادگستری، کار قضاوت را وامی

 .پیوندد  کند و به سلک وکالی دادگستری می وکالت می

 

. کند؛ با مرسده کیمیا که بیولوژیست است و دانشگاه تهران را تازه به پایان برده است ازدواج می 000۲ در سال

آید و دبیر دبیرستان رشید یاسمی در  مرسده به استخدام وزرارت فرهنگ و سپس آموزش و پرورش در می

شود و سپس  ر مدرسه میآورد، مدی چندی پس از اینکه سیامک و شیوا را به دنیا می. شود شمیرانات می

 .بازرس وزارت آموزش و پرورش

 

ی زمانه، با فرزندانش سیامک و  علی، برخالف گرایش چیره. در این خانواده چهار نفره پدرساالری جایی ندارد

ها یار و همراه مرسده است و آزاداندیشی و  داری و تربیت آن سازد، در نگه شیوا مناسباتی برابر برقرار می

 .ویژه حافظ که همواره با اوست  آموزد؛ نیز از راه ادب کالسیک فارسی و به ها می به آنآزادمنشی 

 

هایی را که  زند و طرح  از همکاری با دولت سر بازمی. سازد ای نیز راستی و درستی پیشه می در زندگی حرفه

  .پذیرد پس از افزایش قیمِت نفت بسیارانی را به ثروت رساند، نمی

 

. ی خورشید داشت اران او در آن دوران تاراج به جاه و ثروت رسیده بودند، او دستی به پاکی چشمهبا آنکه همک»

 [10]«.کرد که قرار در کف آزادگان نگیرد مال همواره زمزمه می. ی مال و جالل نشد از مالکیت گریزان بود و آلوده

 

 

(۷) 

 

وقت . ه رویدادهای ایران و جهان تحلیل داردکند و نسبت ب گردد، خبرها را دنبال می گرچه دور سیاست نمی

ثالث، نادر نادرپور و فریدون توللی که بسیار  بیش از همه با شهریار و مهدی اخوان. گذراند آزادش را با اهل ادب می

. خواند های ادبی دوستانه می هایش را در محفل سراید و سروده گه گاه شعر هم می. داشت شان می  دوست

   خواند و همیاری و همبستگی با فروافتادگان و ستم آوازی با اهل درد فرامی ا به همروح حساسش او ر

خواند و  می 00۲۱فرورین  01های  مثل، خبر کشته شدن بیژن جزنی و یارانش را که در روزنامه  به. کشیدگان

شناسد و نه  را می آید که نه او ی میهن جزنی برمی خانه وجوی نشانی یابد، آسیمه سر به پرس دروغ را درمی

شتابد و ساعتی را با سوگواران به  پایید، به آنجا می اعتنا به این که خانه را ساواک می بی. اش را همسر انقالبی

 [15.]گذراند همدردی می

 

 

(۸) 

 

نیز عضو هیئت . شود کانون وکالی ایران می  با سست شدن زنجیرهای اختناق، علی شاهنده عضو هیئت مدیره

 .گیرد خورشیدی شکل می 0028دانان ایران که در پائیز  معیت حقوقی ج مدیره

 

دانان ایران را شماری از وکالی دادگستری برای دفاع از حقوق مردم در پیکار دموکراتیک علیه نظام  جمعیت حقوق

ی  ادثهح»یابی  دانان ایران، برای واقعیت علی شاهنده، از سوی جمعیت حقوق. گذارند اتوکراتیک شاه بنیان می

رود و گزارشی از این سفر تهیه  ، در پیشاپیش هیئتی به کرمان می002۱، در مهر ماه «مسجد جامع کرمان

برای درک . ست کمتر شناخته شده تاریخی ست؛ که روشنگر رویداد  ی شهامت اخالقی کند که نه تنها نمونه می

ا نخست از زبان دکتر مظفر بقائی کرمانی ر« ی مسجد جامع کرمان حادثه»ی این رویداد،  و دریافت همه سویه



  :شنویم می

 

های کلفت که سرش هم آهن  ها را با چوب این... ها ای را مجهز کرده بود و بیشتر هم از کولی ساواک یک عده»

ی معمولی  ی نقلیه ریزند و چون وسیله کوبیده بودند، مجهز کرده بودند و مردم که توی مسجد اجتماع داشتند می

ها در جلوی در شمالی مسجد جامع تعدادی  وتوکی موتور سیکلت، این  توسط کرمان دوچرخه است و تکمردم م

بام و دیوارهای  روند روی پشت زنند و می ها را آتش می ، این(، تکیه کالم بقائی هم بود«چیز»)دوچرخه و چیز بود 

های  عکس. زنند و خیلی فاجعه بود می ریزند مردم را کنند به سنگ پرتاب کردن و بعد هم می مسجد و شروع می

ها را به شاه  شد که من این عکس گفتم اگر فرصتی می. این جریان برای من رسیده بود و یک جایی صحبت شد

توی یکی از تاالرهای کاخ صاحبقرانیه، . ها را هم برده بودم بعد رفتم و این عکس... نشان بدهم، خیلی خوب بود

ها را نشان دادم و  بعد صحبت کرمان را پیش کشیدم و این عکس... نشین دارد هتاالر بزرگی هست که یک شا

گفتم شریف امامی ... کند این عملی که شده و این چیزها، شاه گفت که شریف امامی این موضوع را تعقیب می

دانند کی  می خواهند این کار را بکنند، خودشان یعنی که نمی. این هم از دهانم پرید، اصال. کند هیچ غلطی نمی

 [10]«.کرده و تغییری هم نخواهد شد

 

وزیری در سرداشت، کاری نداریم و به  های بقائی برای دیدار با شاه و سودایی که برای نخست چینی به زمینه

  :کنیم پرسش و پاسخی که میان ناصر مهاجر و علی شاهنده گذشت، بسنده می

 

داران ساواک به اجتماع مردم در  جریان انقالب، وقتی چماقدانان در  گیری جمعیت حقوق کمی پس از شکل: س»

، (002۱مهر  51)هایی از مسجد را سوزاندند و شماری را زخمی کردند  مسجد جامع کرمان حمله کردند، قسمت

گزارش . ی چند و چون ماجرا به کرمان رفتید دانان در راس هیئتی برای تحقیق درباره شما از سوی جمعیت حقوق

پرداخت، به  های اطالعات و کیهان چاپ شد، در حالی که جامعیت داشت و به جزئیات می ر روزنامهشما که د

در "دار به متحصنین مسجد جامع  های چماق ی کولی حمله" ی طرح توطئه"داشت که  صراحت اظهار می

ساواک و رئیس  آرشام رئیس[ دمحم علی]بین معاون استانداری و  ای در استانداری با حضور آقای جهان جلسه

این گزارش در . است" پخته شده... ای از طرف ارتش و رئیس ژاندارمری و نماینده( سرتیپ خانمرادی)شهربانی 

هللا صالحی  های آیت داد و برخالف روش یک کالغ چهل کالغ رایج و دروغ پردازی عین حال به مالها امتیازی نمی

ی به راستی  شد که در جریان این حمله آن چنین استنتاج می این حادثه، از" چند ده شهید"ی  کرمانی درباره

گذارد که مهاجمین از اسلحه گرم و سرد  هرچند جای تردیدی نمی. وحشیانه، کسی کشته نشده است

  .اند ها مغازه و تجارتخانه وارد آورده اند و خسارت زیادی به مسجد و ده استفاده کرده

 

اکنون با گذشت زمان، جزئیات . که واقعاً وحشیانه بود، کشته نشد خوشبختانه کسی در جریان آن حمله: ج

طرفانه به این واقعه رسیدگی کردیم و گزارش  به اسناد هم دسترسی ندارم، اما ما بی. ماجرا در خاطرم نیست

موردی که از خسارات سنگین . های آن زمان منعکس شد دانان دادیم که در روزنامه کارمان را به جمعیت حقوق

 ...های شهر بود این ماجرا به خاطر دارم، نوع آتش سوزی در یکی از تجارتخانه

 

 ...ی اتومبیل و دوچرخه که هرچه در محل داشت، دود شد و به آسمان رفت ی عقابیان، فروشنده تجارتخانه: س

 

های مجاور سرایت  مانها و ساخت چنان که حریق به مغازه کار برده بودند؛ آن  ی خاصی به در سوزاندن آنجا ماده: ج

  [11]«.نکرده بود

 

در . ی نظامیان و چماقداران شدند دو سه ماهی پس از هجوم به مسجد جامع کرمان، اهواز و دزفول میدان حمله

این بار نیز از سوی . ها مغازه را ویران کردند و چند ده اتومبیل را له کردند ها و نفربرها، ده ، تانک002۱دی ماه  5۱

دانان سه تن از وکالی دادگستری، علی شاهنده، زهره مجدزاده عاملی و مراد جان نوروززاده به  قجمعیت حقو

دی ماه  01همراه یک گروه پزشکی به سرپرستی دکتر امامی اهری، به دزفول و اهواز اعزام شدند؛ در تاریخ 

00۲۱. 



 
 

 :آورد که میرحمانه، علی شاهنده همچنان به یاد  ی بی سی سال پس از آن حمله

 

های  ی خانه کنم محله های شهر که فکر می ها به یکی از محله نظامی. ای بود ی وحشیانه در دزفول واقعاً حمله»

ی مسکونی مهندسان کشاورزی و کارمندان آب و  کوی چهارم آبان که منطقه]سازمانی بود، حمله کرده بودند 

آقای دکتر . تان هم رفتیم و با مجروحان مالقات و گفتگو کردیمما به بیمارس. همه چیز را کوبیده بودند[ برق بود

ی خانم مجدزاده، دکتر امامی  گزارش تحقیق ما به وسیله... عمل آورد ها، معاینه به امامی اهری از جراحات آن

 [12]«.دانان و از آن طریق به دولت داده شد اهری و من تنظیم شد و به جمعیت حقوق

 

شهید  0۱حداقل »کند که  نان ایران یک روز پس از این رویداد خونین اعالم میدا سخنگوی جمعیت حقوق

  [002۱دی  58کیهان ]« اند نفر مجروح شده 80شناسایی و 

 

 

(۹) 

 

گیری جنبش همگانی مردم ایران برعلیه دیکتاتوری شاه، علی شاهنده را باری دیگر به جوش و خروش  اوج

اما به سبب . دهد جوید و فریاد آزادی و عدالت اجتماعی سرمی ها شرکت می ها و تحصن پیمایی  در راه. افکند می

هللا خمینی در جنبش ضد دیکتاتوری شاه، دچار  باور بنیادینش به اصل جدایی دین از دولت، با فرادستی آیت

برابر وزیری، شاهنده را به پشتیبانی از وی در  برگماری شاپور بختیار به نخست. شود نگرانی و دو دلی می

وزیر شاه  ها پس از برافتادن شاه به آگاهی آخرین نخست  این واقعیت را سال. کشاند روحانیت واپسگرا می

 :ای خصوصی رساند؛ در نامه می

 

خواه، روشنفکر و معتقد به  ام، اما همواره شما را مردی آزادی گاه از نزدیک با شما دیداری نداشته من هیچ»

وزیری را در آن شرایط به عنوان تصمیمی شجاعانه برای  ام و قبول نخست اختهخواه شن دموکراسی و جمهوری

وزیری از جانب شما، بنابه استنباط شخصی خود، مدافع  من از ابتدای قبول نخست ... ام نجات ایران تلقی کرده

یل دولت از کردم و معتقد بودم با تشک شما بودم و با وجود طعن و لعن دیگران از شما و دولت شما دفاع می



اید و در اجرای آن کوشا هستید، جنبش مردم به موفقیت دست یافته و  ای که ارائه داده جانب شما و برنامه

متاسفانه ارتجاع با . سنگر مهمی را فتح کرده است و باید این سنگر تقویت شود و موضع جدید استحکام یابد

قلیت به اصطالح باسواد به قدرت رسید و دمار از روزگار سواد و نادان، که ا استفاده از جهل نه تنها اکثریت بی

ی خود را در مورد جنبش مردم ابراز کنم که جنبشی بود اصیل،  در اینجا شاید بجا باشد که عقیده.)همه درآورد

ها  ی لومپن ی او و ارتش آماده ی خمینی و عمله و اکره ضد استبدادی و با شعارهای مترقی منتها به وسیله

 [18]«.دسرکوب ش

 

 55گیرد، از برچیدن سلطنت پهلوی در  خواهانه مردم ایران قرار نمی روست که شاهنده در برابر جنبش حق از این

پیوندد که در ضدیت با جریان واپسگرایان پا گرفته  کند و به پیکار دموکراتیکی می پشتیبانی می 00۲۱بهمن 

ها با خیزش زنان در روزهای اسفند  ساندان و مدافع حقوق برابر ان از جایگاه یک حقوق. است

دان در سالن اجتماعات دادگستری تهران  ق در گردهمایی زنان حقو0028فروردین  58[ 1۱.]آواست هم00۲۱

از حامیان پیگیر سیاست . کند کند و امر جمهوری اسالمی را در بازداشتن زنان از قضاوت محکوم می شرکت می

در جریان . دانان حکومت است در کانون وکالی ایران و جمعیت حقوق ی ستیزانه اعتراض به رفتارهای زن

 :کند ی رادیو تلویزیونی اعالم می دان در دادگستری حضور دارد و در یک مصاحبه ق همایی زنان حقو گرد

 

ت شوند و هرگونه تضییع حقوق زنان، خیان در دامان مادران آگاه و آزاد است که فرزندان آگاه و آزاد تربیت می»

 [18]«.مسلم به انقالب است

 

که ( 0028اردیبهشت  50)در پی حمله سپاه پاسداران و نیروی دریایی خرمشهر به کانون فرهنگی خلق عرب 

دانان ایران همراه هیئتی رهسپار  شماری کشته و زخمی برجای گذاشت، علی شاهنده از سوی جمعیت حقوق

  :ایت پی بردشود تا به چند و چون این جن خرمشهر و اهواز می

 

در اجتماعی از مردم ... ما برای تحقیق ماجرای مربوط به کانون فرهنگی خلق عرب به اهواز و خرمشهر رفتیم... »

کردند و آقای شبیر خاقانی هم حضور داشت  که از رفتار ماموران استانداری در جریان آن حمله شکایت می

ی برخورد استاندار و ماموران استانداری  ه نسبت به شیوهویژ  به. ها را شنیدیدم های آن شرکت کردیم و حرف

ی کانون فرهنگی خلق عرب از ساختمانی که در تصرف داشتند، اعتراض و استنباطات خود را  نسبت به تخلیه

ما متذکر شدیم که به نشانه و دلیلی مبنی بر . باره شده بود، توضیح و تذکر دادیم ی اشتباهاتی که در این درباره

 [11.]«خواهی مردم آنجا برنخوردیم یجدای

 

های ایران که تیمسار دریادار سید احمد مدنی، استاندار  عرب'' طلبی  تجزیه''این شهادت دلیرانه در برابر داستان 

پراکنی نیروهای سرکوبگر را در   خوزستان و نامزد ریاست جمهوری اسالمی ساخته و پرداخته بود؛ وحشت

  .خوزستان فروکاست

 

ی قضائیه در  که پیرامون نقش قوه 0028ی کانون وکالی ایران در تهران به روزهای پنجم تا هشتم خرداد ماه  هکنگر

پاک ''ساز   انگیزد و زمینه برگزار شد، خشم حاکمان واپسگرا را برمی... تأمین آزادی و عدالت و امنیت اجتماعی و

ی کشور حضور دارند و  دانان برجسته این کنگره حقوقدر . شود خواه می گسترده و سرکوب وکالی آزادی'' سازی 

علی شاهنده در . کنند نویس قانون اساسی جمهوری اسالمی را نقد و نفی می های گوناگون، پیش از زاویه

  :گذارد که سخنرانی خود بر این نکته انگشت می

 

. ود را بدانند و از آن دفاع کنندما محتاج افراد آزادیم تا حقوق خ. ما با حکومت چوپانی ـ گوسفندی مخالفیم»

دفاع . کند ی اجتماع دفاع می وکیل دادگستری از حقوق همه... استبداد و اختناق، خالف شأن انسان است

سکوت نکنیم و . هایش باید شناخت ضد آزادی را در تمام چهره. ی استبداد و جور و ستم ست بر گرده  ای تازیانه

با مردم بازی موش و گربه . قانون اساسی مملکت راه تنفس مردم است... شودنگذاریم بساط دیکتاتوری برقرار 

ما . گویند این قانون اساسی نبود کنند و بعد می نویس قانون اساسی منتشر می در روزنامه پیش. کنند می

خواهیم در سرنوشت خودمان دخالت  ما می. قانون اساسی سرنوشت ماست. شدیدا به این موضوع معترضیم

 [21]«ه باشیمداشت



 

های مخالف  های دموکراتیک و سازمان که همه تشکل 00۶1ویژه پس از خرداد   با افزایش و گسترش اختناق، به

ها هزار  گیرند، علی شاهنده نیز همچون ده جمهوری اسالمی آماج تاخت و تاز واپسگرایان حاکم قرار می

  .آورد دگراندیش، به زندگی مخفی روی می

 

برحسب تصادف . برند اش هجوم می  اش به دفتر و خانه ، ماموران مسلح رژیم برای دستگیری00۶1هشتم بهمن 

همراه با یکی از بستگانش تهران . در تهران ۶0ماه  آورد؛ تا اواسط دی  شود و به زندگی مخفی روی می خبر می

بران و با پای پیاده از مرز  اچاقبه یاری ق. رود از آنجا به زاهدان و زابل می[ 20.]کند را به سوی کرمان ترک می

با زحمت بسیار در . اش در کوه و کمر بودیم ساعت پیاده راه رفتیم که همه 05حدود ». گذرد ایران و افغانستان می

شش صبح مرز را پشت سر گذاشتیم و وارد . تاریکی، افتان و خیزان، شش عصر از ایران حرکت کرده بودیم 

کند  رود، پس از شانزده روز ویزای فرانسه دریافت می افغانستان به پاکستان می از[ 25]«جنوب افغانستان شدیم

  [20.]«فورا موافقت شد»کند که  آید و تقاضای پناهندگی سیاسی می و به پاریس فرود می

 

 

(۱۱) 

 

در این  گردی خیابان. آموزد ای روشمند می گونه  ی زبان فرانسه که آن را به شود و دلباخته ی پاریس می شیفته

روی با خود  گردی و راه دوستان و بستگانی را که دارد نیز به خیابان. شود  هایش می شهر زیبا یکی از سرگرمی

است، نیرویی جدی و جدا از « تشکل وسیع»ی ساماندهی یک همگرایی پایدار و در اندیشه. کشاند می

 .شان از دیگر سو انپیمان ها و هم طلب شان از یک سو و سلطنت مجاهدین خلق و موتلفین

 

نفر از وکالی دادگستری را ـ از جمله  2۱ی وکالت  ، همان هنگام که جمهوری اسالمی ایران پروانه00۶5در سال 

هیچ »دارد  کند و اعالم می باطل می" ضدیت با اسالم و مسلمین"و " ضد انقالب"علی شاهنده ـ با برچسب 

حسن نزیه و )تن  ۲۱شاهنده و تنی چند از همان [ 21]،«کندرا استخدام " عناصر ناصالح"نهادی نباید این 

ها و  افراد، گروه»ای از  های همگرایی پاره اصغر حاج سیدجوادی، شالوده همراه با علی( عبدالکریم الهیجی

ای  «بیانیه»، 0085آذر ماه  08اندیشی با شماری دیگر، در  سپس در هم. ریزند را می« نیروهای ملی و مترقی

در آن بیانیه از جمله . شود خواهان ملی ایران می ی فکری ـ سیاسی سازمان جمهوری کنند که پایه یمنتشر م

 :آمده است

 

ی آثار تبعی آن، یعنی فساد اجتماعی و  و کلیه  شک برخاسته از استبداد نظام سلطنتی انقالب مردم ایران بی»

مولود انفجار  00۲۱انقالب بهمن . اری بودهای استعم اقتصادی و فقر فرهنگی و وابستگی حکومت به سیاست

ی  نارضایتی و عصیان اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران از فراگیری فساد و ظلم و استبداد و اختناق در همه

ی احزاب سیاسی،  گونه که سرکوب کلیه ی ایران بود؛ همان ضوابط قانونی و روابط غیر قانونی حاکم بر جامعه

خواه در دوران طوالنی استبداد و اختناق و  ها و نیروهای ملی و مترقی و آزادی شخصیتها،  سندیکاها، کانون

  ...ی استبداد و ارتجاع مذهبی را میسر ساخت خودکامگی و فساد، سلطه

 

خواه ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور باید با  مبارزان و فعاالن و نیروهای ملی و مترقی و آزادی... 

ها و نیروهای  ی افراد و گروه پیگیری بکوشند تا بر اساس یک توافق جدی و یک تفاهم اصولی، همهپشتکار و 

ناپذیر آزادی و استقالل و عدالت اجتماعی  خواه را گرد آورند و زیر لوای سه اصل جدایی ملی و مترقی و جمهوری

 ...با حفظ هویت سیاسی و سازمانی، خود را همسو و هماهنگ سازند

 

کنند، تصمیم  این بیانیه با مسئولیتی که در این لحظات خطیر تاریخ ایران احساس می[ 22]ضاءکنندگانام... 

انداختن چنین تشکل وسیعی بر اساس اصول عمده و اساسی زیر به کار  اند مساعی خود را در جهت پی گرفته

 :بندند

 

هادهای سیاسی و اجتماعی و استقرار حاکمیت ملی و حق شرکت و نظارت مردم در تأسیس و عملکرد ن»



جمهوری ایران بر اساس نظام دموکراسی پارلمانی، اصل . اقتصادی در نظام جمهوری ایران تحقق خواهد یافت

های فردی و اجتماعی مندرج در  تفکیک قوا، اصل تنوع عقیده، مذهب و مسلک، تأمین و تضمین حقوق و آزادی

جمهوری ایران بر اساس جدایی دین از . ی آن استوار است ههای ضمیم ی جهانی حقوق بشر و میثاق اعالمیه

در . حکومت استوار خواهد بود بدون اینکه پیروان هیچ مذهب و مسلکی را از حق دخالت در سیاست باز دارد

جمهوری ایران، زن و مرد از حقوق مدنی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مساوی و مشابه برخوردار 

  [28]«.وری ایران بر اساس عدم تمرکز قدرت استوار خواهد بودجمه. خواهند بود

 

های ایرانی از وطن گریخته باز کند و به  خواهان ملی ایران راهی میان میلیون تالش برای آنکه سازمان جمهوری

هائی ، نافرجام  رسد و این تجربه نیز پس از کوشش یک جریان نیرومند سیاسی فرارویانده شود، به جایی نمی

یازد که  می  اما در روند واگرایی و پیش از جداسری، علی شاهنده به ابتکار شخصی، به کاری دست. ماند می

  ی به شاپور بختیار که به آن اشاره رفت، ابتدا به بررسی کارنامه« ای کامال خصوصی نامه»در. ست بازگفتنی

س پیامدهای پافشاری وی را در نشیند و سپ سیاسی منفی وی و نهضت مقاومت ملی ایران در تبعید می

 :شمارد طلبان برمی همکاری با سلطنت

 

بین شما و بسیاری از طرفداران شخص شما که قلبا ( 0:اما قبول رژیم سلطنتی اگرچه مشروط از جانب شما»

چون نه شما و نه اکثر دوستان وفادار شما که (5.خواهان جدایی انداخت خواه هستند با سایر جمهوری جمهوری

خواه  یک به معنای واقعی سلطنت ایران با شما همکاری داشتند و همچنان وفادارانه در کنار شما هستند، هیچ از

ها و  طلبان یکدست و یکپارچه شوید و نتوانستید قلبا سلطنت را تایید و با آن سلطنت    نیستند، نتوانستید با جناح

ها به معارضه برخاستید و در  همگامی کنید و حتا با آنالحال پهلوی همکاری و  ی معلوم های خانواده بازمانده

طلبان  های رژیم سلطنتی برگرفتید و لذا نه توانستید با سلطنت نشریات خود پرده از بسیاری از جنایات و خیانت

که در این میان نه تنها خود و سازمان خود را از موقعیتی . خواهان پیوستید بمانید و نه رسما و آشکارا به جمهوری

ی موثر  توانست در این مقطع حساس زمانی در تشکل ایرانیان مقیم خارج و به تبع آن در داخل ایران و مبارزه می

خواهان که به  طلبان و و پهلوی جز سلطنت)دست آورد محروم کردید، بلکه تمامی اوپوزیسیون  با رژیم کنونی به

طلبان، افرادی فاسد و بدنام و  به فرصت( 0. ست دادها و امکانات بسیاری از د فرصت( ماندند هر روی جدا می

با تظاهر به طرفداری از شما به  -اعتقاد امکان دادید که برای استفاده از امکانات مالی که در اختیار داشتید بی

مند شدند و هم به اعتبار سازمان شما  دریغ شما بهره مالی بی های  هم از کمک -سازمان شما روی آورند

 .(اید ها را از خود رانده ام اخیرا بسیاری از آن خوشبختانه تا آنجا که شنیده)جدی بزنند های  لطمه

 

ای در فعالیت سیاسی خود و  اید فصل تازه باری اکنون نیز معتقدم که اگر با شهامتی که تاکنون از خود نشان داده

های مورد قبول و  همراهی شخصیت خواه و به ی نهضت مقاومت ملی بگشایید و به عنوان یک جمهوری در مبارزه

نهضت مقاومت ملی را ( کنم از این تصمیم استقبال خواهند کرد و تصور می)باارزشی که در کنار خود دارید 

کم با طرح اصل  وگرنه، دستِ (. امیدوارم چنین کنید)خواهان اعالم کنید  طرفدار جمهوری و پایگاه جمهوری

زه و مسکوت گذاشتن نوع حکومت در راه همگامی و همکاری با سایر حاکمیت ملت به عنوان هدف مشترک مبار

های متقابل،  با کمی مقاومت و گذشت. های معتقد به حاکمیت ملت، فعاالنه قدم گذارید ها و گروه سازمان

کم  ِکم هواخواهان و معتقدان به حاکمیت ملت، اگر نه در سازمانی واحد، دست ِخواهان یا دست تشکل جمهوری

موقع حساس . ای قوی و کارآمد میسر خواهد شد که در داخل ایران نیز آثاری انکار ناپذیر خواهد داشت ههدر جب

  [2۱]«.است و مسئولیت شما سنگین

 

اصول »رهبر نهضت مقاومت ملی به یادآوری . ی علی شاهنده از روی ادب است پاسخ شاپور بختیار به نامه

یش کشیدن اصل حاکمیت مردم، از بیان باور سیاسی خود به نهاد کند و با پ دیرین خود بسنده می« عقاید

 :زند سلطنت و یا جمهوریت سرباز می

 

صحبت از چگونگی . ی سلطنتی یک اصل حیاتی برای آینده ایران نیست ی جمهوری یا مشروطه مسئله»

گذارد  ه رای مردم میبدین معنا که آیا رژیم مذکور احترام ب. هاست مهم محتوای رژیم. جمهوری و مشروطه است

های  حقوق اقلیت محفوظ است؟ و یا به سبک آریامهری و والیت فقیه مردم باید تحمل تمام خودکامگی. یا نه

پس اگر . شان را سلطنتی مشروطه و یا جمهوری انتخاب کنند مردم حق دارند که فرم حکومت. حکومت را بکنند



طلبی باید  خواهی و سلطنت غوغای جمهوری( نون اساسیقا 5۶اصل )من و شما حاکمیت ملت را قبول کردیم 

  [28]«.فروکش نماید

 

 

(۱۱) 

 

گیرد که پس از گسست از  می  خواهان ملی ایران، همان منطقی را پی علی شاهنده پس از جدایی از جمهوری

ل درج شده پایبندی به اصو: گرفت پی« اعالمیه انصراف از تاسیس جمعیت سوسیالیست توده ایران»حزب توده و 

این بار دبیری . خواه و دگراندیش ی مشترک و تالش برای تبلیغ و ترویج آن اصول در میان ایرانیان آزادی در بیانیه

از این رو پاریس را که دلدارانه دوست داشت . یاران و همراهانی همدل ندارد. شود ای به او سپرده نمی نشریه

خواند و  پیوسته می. آورد           هر، بیش از همیشه به نگارش روی میدر این ش. رود کند و به استکهلم می ترک می

یابند،  های فارسی زبان که در اروپا و آمریکای شمالی انتشار می هایش را برای نشریه  نویسد، و نوشته می

ای از  نام پاره... خواهان، جمهوری، راه آزادی، نگین، آرش، میهن، مهرگان، پیام آزادی و ی آزادی نامه: فرستد می

قانون اساسی جمهوری اسالمی راه بند حاکمیت : هایش گویاتر از آن است که نیاز به مکث داشته باشد  نوشته

ملت است؛ حکومِت دینی با دموکراسی سازگاری ندارد؛ نگاهی به قانون اساسی نظام موسوم به جمهوری 

گرایی؛ دو  ی مسائل ملی، ملیت و ملی اسالمی؛ استقالل حق است و حق مفهومی انسانی است؛ درباره

خواهان برای مبارزه  ی دموکراسی؛ ضرورت وحدت آزادی تلقی بنیادی از بشر و حقوق بشر؛ چرا جمهوری؛ درباره

تر کنیم؛ ملی چیست و کیست؛ دین نه نیازمند  در راه استقرار دموکراسی؛ با گفت و شنود مسائل را روشن

 ...رنمایی بش حکومت و نه ابزار قدرت

 

حقوق »: دهد های علی شاهنده را چند مفهوم بنیادی در علوم سیاسی و اجتماعی به هم پیوند می نوشته

پیوند « دموکراسی»مفهوم . «عدالت اجتماعی»و « دموکراسی»، «الئیسیته»، «بشر حقوق»، «اساسی مدرن

است برای « میثاق ملت»از در معنای سیاسی نوین آن؛ قانون اساسی مدرن، برآمده « ملت»دارد با مفهوم 

و « ملت»این درک مدرن و باز از مفهوم . ی حقوق ملت پشتوانه« حاکمیت ملی»و « حاکمیت ملی»بنیان نهادن 

ی مدنی و فضای سیاسی، در سیاسِت عملی به روشی  و باور به حق حضور همگان در جامعه« دموکراسی»

ی هر گرایش فکری و  خورد، وظیفه ا وظیفه گره میحق ب: انجامد به همان اندازه مدرن و باز و شفاف می

و از . ست که خود را متشکل کند و همسو با موتلفین خود در پیکار دموکراتیک شرکت جوید سیاسی و اجتماعی

های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، حق تشکل و حق حضور در سپهر عمومی  ها و گروه ی گرایش آنجا که همه

های خصوصی زد و بندهای پنهان،  به بنگاه(  سازمان و حزب و جبهه)ای سیاسی ه دارند، تبدیل شدن تشکل

 .آلود کردن افق سیاست، پذیرفتنی نیست ها و مه درهم ریختن دیدگاه

 

هایش  و سوی تحلیل  سمت. های علی شاهنده نظمی منطقی دارند و استحکام درونی و قدرت استدالل نوشته

مایه نوشته است، از دشنام و تخطئه،  حتا آنجا که سیاسِت روز بن. کند ل میبه مداری باالتر از سیاست روز می

نو باشد که همواره به خوانندگان خود اطمینان  این نیز شاید میراث اندیشه . تهدید و توهین نشانی نیست

 :داد می

 

ز باال بردن سطح های خویش روش سنگین و منطقی خود را ادامه خواهد داد و هیچ هدفی ج در تمام نوشته... »

اندیشه نو نه تنها با نهایت دقت و توجه به هرگونه انتقاد . پرورش اجتماعی خوانندگان خود نخواهد داشت

است تا در پرتو آن از   ای گوش فرا خواهد داشت، بلکه مشتاقانه خواستار چنین انتقادهایی منطقی و غیرمغرضانه

  [21]«.ر سازدنقائص خویش بکاهد و راه تکامل خود را هموارت

 

 

(۱۲) 

 

ی اندیشمند هندی، کریشر لعل ماشرو واال را  شود که کتابِ گاندی و مارکس نوشته بر آن می 00۶1در سال 

به فرانسه  000۲دیدیه آن را در سال . گفتار مشروح وینوبا بهاو که به انگلیسی نوشته شده بود و اف همراه پیش



 [81.]ترجمه کرده بود، به فارسی برگرداند

 

ی ادبیات سوسیالیستی ایران خالی دیدم، با آنکه دستی در ترجمه نداشتم و ندارم،  چون جای آن را در گنجینه»

 ...به پایان بردم 00۶1ی آن از زبان فرانسوی به فارسی دست زدم و آن را در سال  پس از چندی به ترجمه

 

و امیدوارم )و امانت و روانی بود و هست  ی متن و محتویات کتاب با رعایت درستی هدف اصلی من ترجمه... 

ی  کنم به جا باشد که من بنا به روحیه اشاره به این نکته نیز تصور می. ، نه بیان نظرات خود(موفق شده باشم

ی کمونیستی را در شرایط  ام به زندگی کمونیستی گرایش دارم؛ اما تحقق جامعه فردی و خصوصیات شخصی

  ...بینم و به پیشگویی و علوم خفیه نیز باور ندارم ن نمیانداز آتی ممک کنونی و چشم

 

باری برای بشریتی که اکنون در برابر مسائلی سخت پیچیده و در معرض مسائلی سخت جانکاه قرار گرفته 

های  های بسیار برانگیزد و به اندیشیدن، جستجو و یافتن پاسخ ها و پرسش تواند نکته است، این کتاب می

 [80]«.ساز یاری رساند شتکارساز و سرنو

 

خورد و سرانجام نیز  ها در وزارت ارشاد اسالمی خاک می کتاب تا مدت. فرستد کتاب را برای چاپ به ایران می

 .گیرد  ی انتشار نمی اجازه

 

 

(۱۳) 

 

، به همکاری با آن (های چپ ایران ناشر افکار شورای موقت سوسیالیست)چندی پس از انتشار طرحی نو 

 :آید که هدفش برمیماهنامه 

 

هایی  ی طرح تالش برای ارائه... ی تحقق سوسیالیسم تالش برای دامن زدن به مباحِث تئوریک است در زمینه»

ی کنونی ایران قرار دارند، آن هم برای دستیابی به عدالت اجتماعی بیشتر و  های جامعه که در انطباق با ظرفیت

ی ایرانیانی که خود را هوادار  راین در این زمینه به دانش و خرد همهبناب... های اجتماعی و فردی بیشتر آزادی

ی ایرانیان اندیشمند و  ما از همه... دانند و خواهان تحقق ایرانی دموکراتیک هستند، نیاز داریم سوسیالیسم می

د که در آن خواهیم که با طرحی نو همکاری نموده و این نشریه را به تریبونی بدل سازن هوادار سوسیالیسم می

شرط  ی دموکراتیک را پیش های چپ ایران که تحقق جامعه های آن دسته از سوسیالیست افکار و برداشت

 [85]«.دانند بتواند بدون هرگونه محدودیت و سانسوری انعکاس یابد ی سوسیالیستی می ضروری تحقق جامعه

 

طرحی نو  51ی  انست از شمارهد می« سوسیالیست چپ»خود را یک  005۶علی شاهنده که از همان سال 

ی ملی و  اش در نقد مسئله نخستین نوشته. شود می  ی سوسیالیستی یکی از پاهای استوار این ماهنامه

مشکل »و « ی ملی مسئله»ی کسانی که به بافِت چند ملیتی ایران باور ندارند و  سان همه به. ست خودمختاری

بذر »را فروپاشاندن « خودمختاری»و « ستم ملی»تاکید بر شناسند،  در کشور ما را به رسمیت نمی« قومی

مانع اتحاد و یکپارچگی ... »پندارد،  می« و تحریِک حس کینه و انتقام بین مردم مناطق گوناگون کشور... دشمنی

به همبستگی الزم برای مبارزه با استبداد و ارتجاع و »که [ 80]«...کشی ها در مبارزه علیه ستمگری و بهره آن

ی نابرابری و تبعیض قومی را  از آنجا که ریشه[ 81.]«رساند ستقرار دموکراسی و سوسیالیسم زیانی جدی میا

کرد با پیروی از سیاسِت  داد، گمان می گیری دولت مدرن در جامعه ما پیوند نمی در ایران به الگوی شکل

ای  تی و والیتی و برقرار ساختن گونههای ایال تمرکززدایی، برپاسازی دولت نامتمرکز، به راه انداختن انجمن

های  در نقد کمونیست. شود ی شهروندان کرد، عرب، بلوچ و ترکمن ایرانی حل می مسئله« خودگردانی محلی»

دهد و  دست می ای از لنین به ، تفسیر ویژه«خودمختاری»و« حق ملل در تعیین سرنوشت خویش»ایرانی هوادار 

ی کارگری دارای اهمیت  ی ملی نسبت به مسئله که مسئله... » کشد دیدگاه کارل مارکس را پیش می

 :رساند که پیشنهاد کند اش او را به آنجا می منش ی دموکرات با این همه روحیه[ 82]«.ست فرعی

 

کم اکثریت مردم آن ناحیه  ، دست(کشور)با سرنوشت اگر نه همه، با اکثر مردم آن سرزمین [ مسئله]چون »



کم اکثریت مردم آن  ِرد موافقت اگر نه اکثریت مردم آن سرزمین، بلکه مورد موافقت دستبستگی دارد باید مو

در این صورت تحقق این شروط مستلزم آزادی بیان . ها ناحیه و منطقه باشد، نه فردی یا گروهی یا اقلیتی از آن

یم و هراس و هر دو مستلزم ب  گیری در انتخابات یا رفراندومی در جو آزاد و بی عقیده و تبلیغ آن است و رای

ی مبرم هواخواهان جدایی مقدمتا مبارزه برای استقرار  بنابراین وظیفه. ست استقرار دموکراسی

  [88]«.ست دموکراسی

 

اندیش  شد همواره به دوستان جزم منطقی با ذهن سرد، سبب می  چون و چرایش به گفتگوی دید باز و باور بی

 :اش یادآور شود که کمونیست

 

حمله و هجوم و تهمت و ناسزا تنها برای  باید مسئله را منطقی و منصفانه و جستجوگرانانه با آرامش و بی.. .»

کاراکتر ممیز و شاخص چپ، پویایی و حرکت به پیش . بهتر فهمیدن و بهتر شناختن و یافتن راه حل بهتر شکافت

  ساخته داوری، حکم پیش وب هیچ پیشاست که مستلزم دید علمی، جستجوگری، زندانی نکردن خود در چهارچ

ها و آمادگی برای  ها و آزمایش گیری از تجربه ی آن و بهره و جزمی، چه به اعتبار محتوای آن و چه به اعتبار گوینده

ی عمل محک  ها در عرصه ها و ایدئولوژی ایده. و انتخاب راه درست است  پروایی قبول اشتباه با شهامت و بی

شمول بودن  تصور ازلی و ابدی و جهان. شوند گذرند و هم پالوده و هم غنی می ی آزمایش میخورند و از صاف می

است و از این روی شک در جهان علم از چنین اهمیت و   ی کاهلی و توهین به خرد انسانی هر حکمی نشانه

  [8۱]«.اعتبار برخوردار است

 

ی جمهوری اسالمی، جمهوری  رای زنی نویسندگان بیانیه

در دل   ،0081یک و جایگاه ما با علی شاهنده در بهار الئ

این اهل عمِل دورافتاده از کانون تکاپوهای سیاسی، نور 

ای که قرار است در  بند چهارم بیانیه. کند امیدی روشن می

ی انتخابات ریاست جمهوری  ی هشتمین دوره آستانه

ی  اسالمی ایران در پاریس انتشار یابد و در دومین دوره

ی دیگری از  تمداری سید دمحم خاتمی، سرآغاز مرحلهدول

شود که چهارچوب  ُکنشگری سیاسی علی شاهنده می

ی  پاریس را زمینه 0081خرداد سال  0ی  پیشنهادی بیانیه

  :انگارد همواری بر حرکت رو به پیش و پویای چپ می

 

ی دینی در گرو  برچیده شدن بساط حکومت خودکامه»

پیکار دموکراتیک . موکراتیک استپدید آوردن جانشینی د

ی خود را در  خواه، جایگاه شایسته زنان و مردان آزادی

کاران و  ی محافظه های دیگری جدا از جبهه جبهه یا جبهه

 [88]«.یابد می طلبان حاکم باز یا اصالح

 

در روزهای . شاهنده دیگربار سرشار از شور و شوق است

شود تا در  رهسپار آمریکا می 0081نخست اردیبهشت 

ی ایران  انداز آینده ی مصدق در چشم کنفرانس تجربه

یاد هوشنگ کشاورز صدر و  شرکت کند که به همِت زنده

ای از  حمید اکبری سازمان یافته بود و طیف گسترده

های اجتماعی و آرمانی  قانونی دکتر مصدق و ریشه  او لوایح. پژوهشگران و کنشگران سیاسی را گردآورده بود

 :ها را وارسید؛ با نگاهی نو ن آ

 

یکی خصوصیات اخالقی او و دیگری : ی اصلی شخصیت اوست لوایح قانونی دکتر مصدق جلوگاه دو رگه»

های انسانی او در آخرین تحلیل به دو عنصر خالصه  آرمان... جلوگاه... ی او  خواهانه های انسانی و عدالت آرمان

 .تدوستی واقعی و عشق به عدال وطن: شود می



 

چنان که . ها هستند، نه سرزمین که رکن اساسی آن انسان... است در معنا و مفهوم واقعی آن  دوستی او وطن

هایی  ست از سرزمین و انسان ای وطن آمیزه. انسان متصور نیست وطن قابل تصور است، اما وطن بی انسان بی

بنابراین . اند کرده« وطن»اند و  داختهها با کار و کوشش خود آن را برای زندگی خود ساخته و پر که نسل

عشق به آب و خاِک وطن فارغ از عشق به . ست از دوست داشتن وطن و هموطنان ای دوستی آمیزه وطن

کشی مالکانه است؛ چه در محدوده و قلمرویی کوچک و  ی عشق به مالکیت شخصی و بهره هموطنان، در مقوله

 [81]«.یز نیستچه در وسعت یک کشور و واجد هیچ افتخاری ن

 

ی جرم و  درباره»ی   ی سوئدی رساله در بازگشِت از ایالت متحده، چشم شاهنده روشن می شود به ترجمه

الملل و رئیس  نویسی اوست با دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین آورد هم که ره« مجازات در ایران

ر محمودی داده بود؛ برای بررسی تطبیقی پیشنهاد نگارش رساله را دکت. ی حقوق دانشگاه استکهلم دانشکده

در بیان چرایی نگارش این رساله . 00۲۱در ایران پیش و پس از انقالب « مجازات»و « جرم»مفهوم حقوقی 

 :خوانیم می

 

ای شد تا با نظم و نظام سنتی  های گسترده ، کل نظام قضایی ایران دستخوش دگرگونی00۲۱از پس انقالب »

آن قانون مجازات . ها بازنویسی تمام قانون مجازات بود ترین این دگرگونی ی دون تردید بنیادب. اسالمی منطبق گردد

های  پیش از انقالب با قانون مجازات شامل و کاملی جایگزین شد که در کلیات و جزئیات برآموزه( متاثر از غرب)

ی جرم و مجازات  صد ساله درباره های ی آموزه ی خود برگرفته گذاری شده که به نوبه دینی اسالمی شیعی پایه

هدف از این بررسی کوتاه گزارش و نشان دادن شمایی . ست های قضاوت اسالمی براساس قرآن و دیگر منبع

دانان و  است که برای حقوق هایی پرتو افکنده شده به آن بخش. های مجازات در ایران امروز است کلی از حکم

  [۱1]«.تواند قابل توجه و مهم باشد می( اندیناویاسک)در شمال  های تصمیم گیرنده  مقام

 

در . خواهان دموکرات و الئیک است اندازی جمهوری از این پس اما بیشتر توش و توان علی شاهنده در راستای راه

 0080تیر  0۲و  0۱ی کوشندگان سیاسی و روشنفکران تبعیدی که در روزهای  کمان گسترده نشسِت این رنگین

ی جنبش  کند درباره کش نشست می ای پیش شود شرکت موثر دارد و رساله در پاریس برگزار می

شهریور  0۲تا  00آیی سراسری این جنبش در  در نخستین گردهم. های دموکراتیک خواهی و ارزش مشروطه

آنچه در فصل  ستاید؛ جز رساند، می بندهای سند سیاسی را که این گردهمایی به تصویب می. حضور دارد 0080

با حفظ انتقاد و با نارضائی اما به خواست شماری از دوستان برگزارکننده، نامزد . ی ملی آمده است مسئله

شود، و با رای باالیی به عضویت شورا در  خواهان الئیک و دموکرات می عضویت در شورای هماهنگی جمهوری

های سیاسی و  ای رفتار های فکری و نیز پاره نگیپاید و ناهماه اما همکاری بیش از چند ماهی نمی. آید می

پس از آن تجربه . بیش از پیش با طرحی نو  شود و همکاری گیری وی از شورا می  ها سبب کناره شکنی حرمت

خواند؛ به  زبانی فرامی گرایی و هم ها را به هم کشد و سوسیالیست مرز می'' گرا های جزم کمونیست''است که با 

  .به یک قطب اثرگذار سیاسی« چپ»ن امید فرارویاند

 

برد  ام که چپ در صورت قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود، از پایگاهی قوی و موثر برای پیش من بر این عقیده»

 ...اهداف مردمی خود بهره خواهد داشت

 

عنی و که هدف اصلی این نوشتاراست، کاوشی در م« چپ»برای دستیابی به زبان مشترک و یگانگی پایگاه 

و بدیهی است که این تالش هنگامی ثمربخش خواهد بود که عالقمندان آن را )مفهوم کمونیسم بجاست 

کمونیسم چیست، کمونیست کیست و (. گیرند و کمبودها و اشتباهات این نوشته را روشنگرانه تذکر دهند پی

آن را جستجو « ئوژی آلمانیاید»و « مانیفست کمونیست»نظام کمونیستی چگونه نظامی است؟ با مراجعه به 

مطلق ( 0. به دو معنی و مفهوم مطرح شده است« کمونیست»، «کمونیسم»ی  واژه« مانیفست»در ... کنیم

 ...«حزب کمونیست»ی  طیفی با هدف غایی نظام اشتراکی و در چهره(5چپ 

 

ویژه تاکتیکی، از  تژی و بهاما از جهت استرا. کنند و یک نقطه عزیمت دارند از یک پایگاه حرکت می« چپ»هر دو 

مطلق، هدف غائی « چپ»برای . ایستند شوند و حتا چه بسا ناگزیر در برابر هم می همان آغاز از هم جدا می



ها هم نظام  که ممکن است یکی از آن پایگاه)وجود ندارد و حرکت گام به گام و هدف پایگاه بعدی است 

نظام کمونیستی هدف غائی و پایگاه « ها کمونیست»اما برای . دبر وجود ندار و لذا راه میان( کمونیستی باشد

برند و برای هر چه زودتر  لذا چشم به آن دارند و با تنظیم دوربین خود آن را جلو و عقب می. آخرین است

ی  آینده»را فدای « زمان حال»گزینند و در نتیجه  برمی( و به تصور خود)بر جستجو  دسترسی به آن، راه میان

ها  مانند، بلکه در این بیراهه کنند و نه تنها از انجام وظایف خود برای متحول کردن جامعه باز می می« یخیال

 ...شوند های متوالی یکی پس از دیگری قربانی شده و می نسل

 

ویژه حمایت از حقوق و حیثیت زحمتکشان و محرومان و به دور  چپگرایی یعنی تکاپوی مداوم برای بهروزی بشر به

فاصله گرفتن از این آزادی اندیشه و عمل، ثمری جز باز کردن راه استبداد . هر گونه جزمیت و طرح پیش ساخته از

ی اطراف خویش و چشم دوختن به آیندهای خیالی، صرف نکردن نیروها برای  نگاه نکردن به تاریخ و جامعه. ندارد

های ایدئولوژیک در  کجاآبادی که از بطن خیالپردازیها در راه نا دستیابی به اهداف مطلوب و ممکن و هدر دادن آن

ی اساسی  شعار برچیده شدن دولت مسئله. آمده است تاکنون بیشترین لطمه را به نیروهای چپ زده است

خیال . کند ها باز می کند و نادیده گرفتن مشکل فقط راه را برای تحمیل بدترین راه حل قدرت جامعه را حل نمی

کند که در  آورد بلکه فقط اسباب زورگویی مرجعی را فراهم می از جامعه نیز آزادی در پی نمیبرچیدن تقسیم کار 

 [۱0]«.عمل تقسیم کار در جامعه را بر عهده دارد

 

شاهنده و  ی علی های چپ ایران به نوشته نقد محمود راسخ یکی از اعضای شورای موقت سوسیالیست

، «مانیفیست حزب کمونیست»کس، مارکسیسم، کمونیسم و های وی از مار ی برداشت گرانه بررسی سنجش

ی علی شاهنده را به همراه آورد که در سه شماره پی در پی طرحی نو انتشار یافت  پیرایه پرده و بی سخنان بی

شاهنده از آن پس نسبت به طرحی نو دلسرد شد، هرچند که . و به جدلی تند میان وی و محمود راسخ انجامید

اش در  آخرین نوشته. داشت برنتافت، مناسبات دوستانه خود را با شماری از اعضای شورا نگه  وییکسره از آن ر

آمیز، قهر و خشونت نام گرفته  ی مسالمت را بر خود دارد و جستاری در رابطه با مبارزه 0011آن نشریه تاریخ تیر 

گذراند،  د فروپاشی را از سر میخواهان دموکرات و الئیک هم که فراین در این زمان از جمهوری[ ۱5.]است

  گسسته بود

 

 

(۱۴)  

 

سالگی پا گذاشت، زندگی بازنشستگی  11یعنی هنگامی که به  0011شاید بشود گفت علی شاهنده از سال 

گرفت؛ با حیرت و حسرت از  رویدادهای ایران و جهان را البته پی می. از کار سیاسی کناره گرفت. پیشه ساخت

. های آزادی خواه و به میدان آمدن داعش و القاعده و بوکوحرام ه حاشیه رانده شدن جنبشگشتن چرخ روزگار، ب

  .باره به پژوهش بنشیند یافت و تاب و توش آن را هم دیگر نداشت که در این سبب این دگردیسی را درنمی

 

از همه به حافظ و  پرداخت؛ بیش ، به موسیقی و ادبیات و شعر می0005مرداد  58چونان دوران پس از کودتای 

ها و  ها، دقت در واژه ی معنای غزل بینیم درباره ها می هایش، نکته ها و یادداشت نویسی در حاشیه. های حافظ غزل

ی این یا آن بیت در بررسی تطبیقی  کشید درباره های هوشمندانه پیش می پرسش. ها کاربست مفهوم

  ن؟کاری مصححا برداران یا دست ها، اشتباه نسخه نسخه

 

ی برگردان یکی از دفترهای  یک چندی در اندیشه. پرداخت؛ ایرانی و فرانسوی جز حافظ به دیگر شاعران نیز می

گاه  خود نیز گه. گرداند های او را به فارسی برمی چند تایی هم از شعر. است Jacques Prevert))ور  شعر ژاک پره

وهش وضع موجود و ستایش و نکو داشت آزادی، داد، خرد سراید؛ به طنز و به هزل، یکسره در نقد و نک شعر می

ی سابق و  زبان حال سوسیایست و کمونیست دو آتشه»از « غلط کردم نامه»در . های انسان دوستی و ارزش

 [۱0:]نویسد می« داری هوادار و دلباخته کنونی سرمایه

 

 داری، مـرحبا مرحـــبا ســــرمایه

 دور بادا از تو هر درد و بال



 ام ی تــــــو بوده ـن هماره بندهمــ

 ام سرهــــــمه بـــــرآستانت سوده

 گـــــرچه چندی جفتکی انداختم

 دشمنی کــــــردم جفنگی بافتم

 دل مگیر از من مرا از خود مران

 همچنان بـــــــرده مطیع خود بدان

 مارکس، آن ناکس، ترا بدنام کرد

 هایی چو من را خام کرد ساده دل

 م حرف مفت است و جفنگسوسیالیس

 بورژوازی خوب و زیبا و قشنگ

 اقتـصادی بهتــــر از بازار نیست

 دشـــــمن آزادی بازار کیست؟

 بــی در و دروازه گر باشد رواست

 زانــکه آزادی شعار خوب ماست

 در رقابت ســـودها بنــهفته است

 های آن آشـــفته است فکر دشمــن

 دسرخوشم که شوروی جان در نُبر

 چوب نافهمی خود را خورد و مرد

 تا شـــــود پندی برای مردمان

 تا بداند کودک و پیــــر و جـــوان

 تا که ســـرمایه نباشد کار نیست

 گـــر نباشد کار بــرگ و بار نیست

 رنج ما دیدی زجا برخاستی

 رنج خویش و راحت ما خواستی

 تا نوازی ســـاز خوشحالی ما

 خالی مای  نان نـــهی در سفره

 ثروت خود را به کار انداختی

 کار بــــهر ما فــــراهم ساختی

 وآنچه سود و بهره زآن برداشتی

 بهر ســــور و سات ما بگذاشتی

 ارزش افزوده از سرمایه است

 مایه است ی بی نی زکار فعله

 تازه آن هم خرج آب و نان ماست

 گرچه از سعی فراوان شماست

 سود و سرمایه فدای ما کنی

 تا بساط عیش ما برپا کن

 ی احسان تو ما همه شرمنده

 خوار خوان تو گیر و ریزه بهره

 فقر مردم هیچ تقصیر تو نیست

 گرسنه گر مرد تقسیر تو چیست؟

 اند ها که زنده مانده در عوض آن

 زندگی خویش مرهون تواند

 الغرض ارباب خوب و مهربان

 گر همه ُمردیم تو زنده بمان

 

توضیح جمهوری برای »به همت کتاب ارزان شاهنده را به شوق آورد تا  5118رکس در سال انتشار گاندی و ما



با وفاداری و دقتی ستودنی آن را [ ۱1.]ی رژی دبره را به فارسی برگرداند را در دست گیرد و این کتابچه« دخترم

گونه  چاپ این. رساند به چاپ نمی های نویسنده، آن را ای از داوری سبب ناسازگاری با پاره به پایان رساند، اما به

 .از خودنمایی هم پرهیز داشت. خواند، اهمیتی برایش نداشت کارها و نیز آنچه کارهای ذوقی می

 

ی زکریا هاشمی بازیگر  خواند، چشم باز و گوش باز است؛ نوشته هایی که شاهنده در این دوره می از جمله کتاب

ست به خوزستان برای  کتاب شرح سفر زکریا هاشمی[ ۱2.]م سه قابی چهل ایران و کارگردان فیل سینمای دهه

. 85  ی جنگ ایران و عراق در اهواز سوسنگرد و عین خوش در تابستان سال ی فیلم مستندی از ُپشت جبهه تهیه

رود، به درون سنگرها، و حال و هوای  کند، به جبهه می هاشمی اما به ماندن در ُپشت جبهه بسنده نمی

دهندگان، صدا و سیمای جمهوری اسالمی،  ساز به مزاق سفارش ی فیلم فرآورده. کشد را به فیلم میسربازان 

سازد  کند از فیلم داستانی می اما هاشمی کار را رها نمی. بخشند آید و عطای فیلم را به لقایش می خوش نمی

  .ای تنگی جنگ و سنگره پرده از رویدادهای میدان گسترده پروا و بی گونه، بی روایت

 

. دست مریزاد: آید تا به او بگوید برمی  دهنده به جستجوی نویسنده شاهنده پس از خواندن این کتابِ تکان

ای با   در کافه. رود  یابد و به دیدارش می سرانجام نیز در یکی از آخرین سفرهایش به پاریس، زکریا هاشمی را می

  :ای دارد و جاندار اشمی آن دیدار یادماندهزکریا ه. نشینند نوشند و به گپ می می  هم قهوه

 

انسانی بسیار . ی زیبایی نصیب من کرد؛ آشنایی با علی شاهنده اما کتاب هدیه. کتاب من مهجور ماند»

هاست که هم را  در مدتی کوتاه، بسیار با هم نزدیک شدیم، گویی سال. متواضع، خاکی و مهربان

  [۱8]«.شناسیم می

 

 

(۱۵) 

 

هایی را که  جوید تا آن از هر مجالی بهره می. گذراند  زندگی را بیشتر با فرزندان و دوستانش می های آخر سال

کشاند و از مهربانی و پذیرایی هیچ  دوستانش را به استکهلم می. شان بنشیند دارد ببنید و پای گفتگو دوست 

از پس کارهای زندگی روزانه  کند که احساس می 001۱از آغاز . گذارد؛ به ویژه در می و موسیقی کم نمی

خواهد تا در  زید و سپس می یک چندی با فرزندانش می. سازد آید، خود را برای سفر جاودانه آماده می برنمی

اما رویدادهای ایران و . ماند تا سرپا و سرحال است، خوش پوش و خوش خلق می. ی سالمندان بزید خانه

اش به فرزندان و  پیرایه با زبان ساده و بی. آزارد کند و خاطرش را می یاش م روندهای ویرانگر روزگاران، اندوهگین

اش، روز بدرود با دلبندان و یاران نیز  سالگی 1۲جشن تولد . فهماند که به پایان راه رسیده است دوستانش می

خورشیدی، در  0012اسفند  58روز  08ای نگذشت که چشم بر جهان فروبست؛ در ساعت  یک هفته. بود

 .امش، در کنار دلبندانشآر

 

 510۱آوریل  8/ 0018فروردین  0۱

 

 

 

  :ها پانوشت

  20احمد اشرف ـ علی بنوعزیزی، طبقات اجتماعی، دولت و انقالب در ایران، ص [ 0]

 

 

که              یکی کار نو ساخت اندر جهان: گونه آمده است های شاهنامه به این این شعر در شماری از چاپ[ 5]

 شد بر کهان و مهانتابنده 

 

 

 80، ص 0شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان، ج[ 0]



 

 

 0011آذر  1/ 5100نوامبر  52خانی با علی شاهنده، جمعه  گفتگوی ناصر رحیم[ 1]

 

 

، 510۶گفتار دمحم توکلی ترقی، بنیاد مطالعات ایران،  ، به کوشش و با پیش( 005۱-0050)آئین دانشجویان [ 2]

 05 ص

 

 

 0۶و  0۲، صص 0115احمد کسروی، خواهران و دختران ما،کتابفروشی ایران، آمریکا، [ 8]

 

 

 ۱۱، ص 0081حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران ، گام نو، [ ۱]

 

 

 558، سازمان چاپ و انتشارات سهیل، پاریس، بی تاریخ، ص 0ی پنجاه سال سلطنت پهلوی، ج  گاهنامه[ 8]

 

 

 0011آذر  1/ 5100نوامبر  52خانی با علی شاهنده، جمعه  وی ناصر رحیمگفتگ[ 1]

 

 

  558، ص 0گاهنامه، پیشین، ج [ 01]

 

 

 خانی با علی شاهنده، پیشین گفتگوی ناصر رحیم[ 00]

 

 

 خانی با علی شاهنده، پیشین گفتگوی ناصر رحیم[ 05]

 

 

و گذشته چراغ راه  ۱۲و  ۱۱؛ صص 00۶۱لس، تفرشیان ابوالحسن، قیام افسران خراسان، انتشارات اط[ 00]

 502و  500تاریخ، صص  آینده، نشر جامی، پاریس، بی

 

 

  خانی با علی شاهنده، پیشین گفتگوی ناصر رحیم[ 01]

 

 

ای، مهندس اسماعیل  خلیل ملکی، انور خامه: ها امضاء کرده بودند دی ماه را این 00ی انشعاب  بیانیه[ 02]

زنجانی، مهندس زاوش، دکتر رحیم عابدی، فریدون توللی، دمحم علی جواهری، مهندس ناصحی، دمحم سالک، 

ی خلیل  هنگاه کنید به امیرپیشداد ـ همایون کاتوزیان، یادنام. آل احمد علی ریاحی، حسین ملک، جالل دمحم

 8۱، ص 00۱1ملکی،شرکت سهامی انتشار، 

 

 

 115تاریخ، ص  نام، گذشته، چراغ راه آینده، جامی، پاریس، ، بی بی[ 08]

 

 



  115تاریخ، ص  نام، گذشته، چراغ راه آینده، جامی، پاریس، ، بی بی[ 0۱]

 

 

 -علی گوشه -دیوشلی عباس -احمد آرام -مهندس محمود نوایی: ها هستند بیست و یک تن دیگر این[ 08]

 -دمحم قلی دمحمی -ابوالقاسم قندهاریان -عبدالرسول پرویزی -منصور باللی -مجتبی میرحسینی -اسماعیل زاهد

ملکه  -جمشید دارایی -مهندس مهرابی -دمحم مهدی عظیمی -میرحسین سرشار -مسعود درویش -جلیل مقدم

  نگاه کنید به جالل. زاده علی اصغر خبره -قریب یوسف -زاده علی شاهنده ــ خبره -احمد ساعتچی  -دمحمی

ی خلیل ملکی، امیر پیشداد ـ همایون کاتوزیان،شرکت سهامی  احمد، قضیه انشعاب و خلیل ملکی، یادنامه آل

 8۱، ص 00۱1انتشار، 

 

 

 0، ص 005۶دی  08، 5۱۶ی  ، شماره(ارگان هیئت اجرائیه موقت حزب توده ایران)مردم [ 01]

 

 

و  0، صص 005۶دی ماه  5۱، دوشنبه 5۲1ی  ، شماره(ی ایران ارگان هیئت اجرائیه موقت حزب توده)مردم [ 51]

۱  

 

 

 ۱۱۱گذشته چراغ راه آینده، پیشین، ص [ 50]

 

 

 008۱آذر  5گفتگوی ناصر مهاجر با علی شاهنده، [ 55]

 

 

    5، تهران، ص 005۱آذر  0۲بخش اول،  -اندیشه نو، جلد اول[ 50]

 

 

    ۱8، ص 005۱ماه  دی 01بخش دوم،  -یشه نو، جلد دوماند[ 51]

 

 

    0ص  005۱آذر  0۲اندیشه نو، جلد اول، بخش اول، [ 52]

 

 

  0پیشین، ص[ 58]

 

 

  ۲و  ۱پیشین، صص [ 5۱]

 

 

  ۲پیشین، ص [ 58]

 

 

، 00۶1جبهه، : ی دمحمعلی همایون کاتوزیان، چاپ سوم، ناشر ملکی خلیل، خاطرات سیاسی، با مقدمه[ 51]

  81ص 

 

 



 گفتگوی ناصر رحیم خانی با علی شاهنده، پیشین[ 01]

 

 

به دستور  0000ی ارتش در سال  رتبه همچون بسیاری دیگر از افسران عالی( 05۶۲-00۱0)بختی  دمحم شاه[ 00]

سناتور ( 11/0005)مرداد در دوار دوم و سوم مجلس سنا  58اما پس از کودتای . دکتر مصدق بازنشسته شد

 0018و  0010گفتار کتاب عملیات لرستان، اسناد سرتیپ دمحم شاه بختی  پیش: نگاه کنید به. خابی بودانت

 .تاریخ شمسی، به کوشش کاوه بیات، درمجموعه تاریخ معاصر ایران، بی

 

 

  گفتگوی ناصر رحیم خانی با علی شاهنده، پیشین[ 05]

 

 

 پیشین[ 00]

 

 

، تجدد آمرانه، گردآوری و تالیف تـورج 0012/0011: مدنی و دولت در ایرانی  کرونین استفانی، ارتش، جامعه[ 01]

  0۱۱و  0۱۲، صص 008۲خواه، انتشارات ققنوس، زمستان  مهدی حقیقت اتابکی، ترجمه

 

 

 گفتگوی ناصر رحیم خانی با علی شاهنده، پیشین[ 02]

 

 

 پیشین[ 08]

 

 

 202، ص 0گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، ج [ 0۱]

 

 

 پیشین[ 08]

 

 

 خانی با علی شاهنده، پیشین گفتگوی ناصر رحیم[ 01]

 

 

  ی باقر مومنی، ناصر مهاجر، در دست انتشار برای نمونه نگاه کنید به یادواره[ 11]

 

 

فروردین  1، سایت ایران لیبرال، پنجشنبه ...شماری از دوستان علی شاهنده، این قصه را الم باید کرد[ 10]

001۶ 

 

 

  ، پاریس510۱سپتامبر  50عبدالکریم الهیجی در گفتگو با ناصر مهاجر، [ 15]

 

 

خاطرات دکتر مظفر بقائی کرمانی در گفتگو با حبیب الجوردی، با مقدمه و ویرایش محمود طلوعی، نشر [ 10]

  ted.lib.harvard.edu ۱5۶تا  ۱5۱، صص 0085علم، تهران، 

http://ted.lib.harvard.edu/ted/deliver/fullRecordDisplay?_collection=iohp&inoID=1094&recordNumber=4&searchHistoryNumber=0&page=1&setsize=5&method=view


 

 

ی آزادی و دموکراسی هستم، ناصر مهاجر در گفتگو با علی شاهنده، گریز ناگزیر، به  همچنان شیفته[ 11]

 88و  82، صص 008۱س جاویدی، ناصر مهاجر، جلد اول، نشر نقطه، کوشش میهن روستا، مهناز متین، سیرو

 

 

 8۱پیشین، ص [ 12]

 

 

 .، چاپ نشده0188سپتامبر  58/ 00۶۱مهر  ۶علی شاهنده به جناب دکتر شاپور بختیار، استکهلم، [ 18]

 

 

 008۱آذر  5ناصر مهاجر در گفتگو با علی شاهنده، [ 1۱]

 

 

 81پیشین، ص [ 18]

 

 

 1۱ص پیشین، [ 11]

 

 

 00۲8خرداد  ۱پیغام امروز، [ 21]

 

 

 گفتگو ناصر مهاجر با علی شاهنده، پیشین[ 20]

 

 

 001گریز ناگزیر ، پیشین ، ص ... مهناز متین ، میهن روستا و[ 25]

 

 

 011، گریز ناگزیر، پیشین، ص ...مهناز متین، میهن روستا و[ 20]

 

 

 001، پیشین، ص ، گریز ناگزیر...میهن روستا، مهناز متین و[ 21]

 

 

کمال ارس، عبدالکریم انواری، مهران براتی، بهروز بدیع، امیر پیشداد، رحمت خسروی، علی راسخ افشار، [ 22]

منوچهر رسا، رضا رهبری، علی شاهنده، حسن شریعتمداری، فرخ شعاعی، عباس شیرازی، احمد طهماسبی، 

لباسچی، حسین منتظر حقیقی، حسن نزیه، فرهاد  دمحم علی کاتوزیان، علی گوشه، عبدالکریم الهیجی، قاسم

 .یاسایی

 

 

ی اول، مهرماه  ، شماره(خواهان ملی ایران ی جمهوری کننده  ی هماهنگ نشریه)خواهان  ی ی آزاد نامه[ 28]

 018۱اکتبر /00۶0

 

 



  ۲و  ۱نویس، صص  علی شاهنده به جناب دکتر بختیار، متن دست[ 2۱]

 

 

  ، چاپ نشده00۶۱مهر  0۲شاپور بختیار به جناب علی شاهنده، پاریس، [ 28]

 

 

 ۱8، ص 005۱دی ماه  01بخش دوم،  -اندیشه نو، جلد دوم[ 21]

 

 

[81 ]K.G. MashMashruwala, Introduction by, Vinoba Bhave, Ahmadabad , 1950  

 

 

  ، سوئد5118سام، : علی شاهنده، ناشری  ، ترجمه(ماشرو واال)گاندی و مارکس، کریشر لعل [ 80]

 

 

، بهمن 0ی  ، سال اول، شماره(های چپ ناشر افکار شورای سوسیالیست)چرا این نشریه؟، طرحی نو [ 85]

 5و0، صص 011۱فوریه / 00۱2

 

 

، «ها در تعیین سرنوشت خویش حق ملت»و « نظام نامتمرکز»و « خودمختاری»ی  علی شاهنده، درباره[80]

  0118، ژوئیه 00۱8ال دوم، تیر طرحی نو، س

 

 

  0پیشین، ص [ 81]

 

 

  ۲پیشین، ص [ 82]

 

 

 ۲پیشین، ص [ 88]

 

 

 ۲پیشین، ص [ 8۱]

 

 

  . 5110مه  50/ 0081خرداد  0ی پاریس،  جمهوری اسالمی، جمهوری الییک و جایگاه ما، بیانیه[ 88]

 

 

ی  ها، برگرفته از کتابِ تجربه ی و آرمانی آنهای اجتماع قانونی دکتر مصدق و ریشه  علی شاهنده، لوایح[ 81]

، صص 511۲، آمریکا، IBEXحمید اکبری،  -ی ایران، به کوشش هوشنگ کشاورز صدر انداز آینده مصدق در چشم

 500و  500

 

 

دانان سوئد،  ی حقوق ی جرم و مجازات در ایران ، نشریه علی شاهنده، سعید محمودی، رساله درباره[ ۱1]

 ، استکهلم5110، سال 8۶ی ویژه  شماره

 



 

، صص 511۶فوریه / 008۱، بهمن 018ی  علی شاهنده، چپ و جایگاه آن، طرحی نو، سال نهم، شماره[ ۱0]

 018و  01۱

 

 

آمیز، قهر و خشونت، طرحی نو، سال پانزدهم،  ی مسالمت علی شاهنده، جستاری در رابطه با مبارزه[ ۱5]

  0، ص 5100ژوئیه  -ژوئن/ 0011، تیر 0۱1ی  شماره

 

 

 5111ژانویه  ۲علی شاهنده به ناصر مهاجر، [ ۱0]

 

 

[۱1 ]Regis Debray, La Republique Expliquee a ma fille, Seuil, 1998 

 

 

 0080زکریا هاشمی، چشم باز و گوش باز، چاپ مرتضوی، کلن، [ ۱2]

 

 

 زکریا هاشمی در پاسخ به پرسش ناصر رحیم خانی[ ۱8]

 


