دولتی ش��وروی درآم��ده ب��ود هزینههایی دربر
داش��ت که موجب فقر و فش��ار بیش��تر بر مردم
کشور و زندگی آنانمیش��د و موجب فروپاشی
آن نظام شد.

گفت و گو

جـهـان
ديروز

انقلاب اکتب�ر چه تاثی�ری بر ای�ران و
روشنفکران ایرانی گذاشت؟

نقاشی پرتره از والدیمیر ایلیچ اولیانوف  ،معروف به لنین  ،رهبر انقالب اکتبر

توگو با فریدون مجلسی
صدمین سال «انقالب اکتبر» روسیه در گف 

دموکراسی خلق یا دیکتاتوری پرولتاریا

در س��ال  1917جنبش اعتراضی ضد امپراتوری
تزارها در روس��یه رخ داد؛ جنبشی که به انقالب
علیه حکومت تزارها و سرنگونی آنها منجر و البته
بر ویرانه های تزاری اتحاد جماهیر شوروی برپا
شد .مبانی انقالب برپایه صلح  ،نان و زمین استوار
بود این انقالب تاثیرات عمیقی بر جهان و کشور ما
داشت در این زمینه با فریدون مجلسی دیپلمات
سابق کشورمان به گفت و گو نشستیم:
زمینههای تاریخی وق�وع انقالب اکتبر
چه بود؟

انقالب اکتبر نامی اس��ت که بلش��ویکها پس از
پی��روزی در س��لطه مقتدرانه خود بر روس��یه و
برکناری دولت موقت در تاریخنویسی خود روی
نهضت آزادیخواهی روس��یه گذاشتند .قیامی که
به براندازی استبداد تزاری و براندازی نظام ارباب
رعیتی حاکم بر روسیه منجر شد .زمینه آن قیامرا باید در جنبش مشروطه خواهی  1905روسیه
جست .پس از شکست خفتبار روسیه در جنگ
با ژاپن که در آن سال در شرق دور رخ داد ،قیامی
به منظور برقراری نظام جمهوری و مش��روطیت
مبتنی بر قانون اساسی رخ داد.
این قیام تا س��ال  1907ادامه داشت و سپس در
مقابل مقاومت نظام تزاری شکست خورد ،با این
حال قانون اساس��ی تدوین و مشروطیت ضعیفی
برقرار ش��د .ادامه همان افکار و ش��وراهای آن در
س��ال  ،1917یعنی در زمانی که روسیه در شمار
متفقی��ن جن��گ اول جهانی در اروپا ب��ا آلمان و
متحدینشمیجنگید ،قی��ام دیگری را خصوصا
توسط بخش لیبرال حرکت سوسیال دموکراتیک

پدید آورد که منجر به سقوط تزاریسم و برکناری
ت��زار و روی کار آم��دن دولت موق��ت به رهبری
کرانس��کی و جن��اح آزادیخواه حزب سوس��یال
دموکرات مش��هور به ُمنش��ویکها ش��د .جناج
رادیکال مش��هور به بُلش��ویک به رهبری لنین با
استفاده از غفلت دولت موقت که منتظر تشکیل
مجلس مؤسسان و برقراری دموکراسی پارلمانی
بود ،با کمک سربازان بس��یج شده انقالبی مراکز
ق��درت را در اقدامی کودتاگونه به اش��غال خود
درآوردند و با کمک جناح منس��جمتر خودشان
که به مارکسیس��م و سوسیالیسم اعتقاد داشتند
دولتی برق��رار کردند که باید منج��ر به برقراری
عدالت اجتماعی گس��ترده در قالب کمونیس��م
میشد.
این انقالب با چه وعدهها و یا آرمانهایی
همراه بود؟

انقالب و جنبش��ی که منجر به برکناری تزار شد
هدفش برقراری آزادی و دموکراسی پارلمانی در
قالب یک نظام جمهوری بود .وقتی بلش��ویکها
ق��درت را به دس��ت گرفتن��د معنای ت��ازهای از
«دموکراس��ی خلق» ارائه کردند که باید مرحله
دیکتات��وری پرولتاری��ا را طبق تعلیم��ات لنین
میپیم��ود تا بتواند اص��ول اقتصاد اش��تراکی و
برابری و عدالت اجتماعی را با مشارکت و مباشرت
ش��وراهای مردم��ی در کش��وری ک��ه از نظامی
شبهبردهداری همراه با استیالی اربابان بر جان و
مال رعایا یا سِ ��رفها بود ،برقرار کند .لنین که در
سوئیس زندگیمیکرد بیدرنگ با ترنی که دولت
آلمان در اختیارش گذاشت عازم روسیه شد و پس

از به دس��ت گرفتن قدرت در ب ِرس��ت لیتوفسک
قراردادی ب��ا آلمانها منعقد ک��رد که به موجب
آن به جنگ با آلمان پایان داد و مناطق اش��غالی
غربی روس��یه و اوکراین را به آلمانها واگذار کرد
تا فرصت کافی برای پرداختن به تحکیم حکومت
خود در داخل روسیه داش��ته باشد .وعدهای که
به م��ردممیداد الغای مالکیت ف��ردی ،برقراری
تساوی کامل بر مبنای اش��تراکی و سهیم شدن
همه مردم در حکومت بر خودشان توسط شوراها
یا ُسویتهای خلقی بود.
در جریان حاکم شدن رهبران انقالب چه
رویدادهایی در روسیه به وقوع پیوست؟

وقتی بلش��ویکها دولت موقت را ساقط کردند و
حکومت را به دس��ت گرفتند نیروهای وفادار به
نظام پیشین با حمایت س��ایر نیروهایی مخالف
بلشویکها با تشکیل ارتش سفید روسیه با قوای
دولت بلشویکی که آن را ارتش سرخ نامیده بودند
وارد جنگ ش��دند .دولت بریتانیا ک��ه با توجه به
توس��عه صنعتی عرصه مناسبتری برای انقالب
مارکسیستی محسوبمیشد در آن جنگ داخلی
که تا س��ال  1919ادامه داش��ت از ارتش سفید
حمایت مالی و تدارکاتیمیکرد .پس از جانشینی
استالین ،او که خواهان استیالی مطلق بر حزب و
کشور بود و وجود انقالبیونی را که از لحاظ نظری
از خودش برتر بودند برنمیتافت بهتدریج یکایک
آنان را به اتهامهای جعلی ازمیان برداشت و اعدام
کرد .ماشین اعدام او جانمیلیونها نفر را گرفت،
اما گویی اعضای حزب کمونیس��ت بلشویک حق
تقدم داشتند!

ای�ن انقلاب ب�رای جامعه روس�یه چه
دستاوردهایی به همراه داشت؟

شاید مهم ترین دس��تاورد انقالب ازمیان رفتن
نظام خش��ن ارباب-رعیتی بود .دولت شوروی به
س��رعت دارای ارتشی مقتدر شد .مردم و رعایای
فقیر البته نس��بت به زندگی پیشین بهرهمندتر
بودند .اما نفی مالکیت فردی و س��رکوب ش��دید
مخالف��ان مانع ب��روز ابتکارات فردی و توس��عه
اشتغال شد و همه چیز رنگ دولتی به خود گرفت
و بوروکراسی سلسله مراتبی با تحرکی بسیار کند
بر کشور مستولی شد.
تاثیر ای�ن انقالب ب�ر جامع�ه بینالملل
چه بود؟

البت��ه جامع��ه بینالمل��ل تح��ت تاثی��ر
نظریهپردازیه��ای آرمانی عدال��ت اجتماعی و
مش��ارکت عمومی در قالب شوراهای خلقی قرار
گرفت و درمیان روش��نفکران آرمانخواه و قش��ر
متوس��ط جامعه تب و تابی پدی��د آورد که بعدها
در مبارزات ضداس��تعماری و استقاللطلبانه آن
کشورها و مقاومتهای مسلحانه بسیار موثر بود.
نظام انقالبی ش��وروی مانند اغل��ب انقالبهای
تاریخی برای خودش حقانیتی قائل بود که موجب
میشد خواهان گسترش دیدگاههایش در سطح
جهانی شود ،خاصه آنکه اوج پیروزی مارکسیسم
را در ایجاد حکومتی جهانیمیپنداشت .بنابراین
دولت شوروی از آغاز درصدد نفوذ در کشورهای
دیگر از آفریقا تا آمریکای التین و تا شرق و جنوب
شرقی آسیا برآمد .هزینههای همین توسعهطلبی
ایدئولوژیک که در واقع به صورت توس��عهطلبی

ایران کش��ور همس��ایه ش��وروی و از همان آغاز
تحت تاثیر مثبت و منفی آن نظام بود .شعارهای
عدالتطلبانه و برابری و ضدیت با استعمار برای
جوان��ان ایرانی جال��ب بود .ایرانی��ان در جنبش
مشروطه خودشان که همزمان با جنبش مشابه
در روس��یه ب��ود پیروزتر بودند ،ب��ه همین دلیل
دولت تزاری توس��ط قزاقهای محمدعلی ش��اه
کوشید مش��روطه ایران را تخریب کند تا الگویی
برای روس��یه نش��ود .اما وقتی پ��س از انقالب،
جنگمیان ارتش س��رخ به فرماندهی تروتسکی
با ارتش س��فید به فرماندهی دریاساالر کولچاک
درگرفت دولت بریتانیا با کمکهای لجس��تیکی
و اع��زام نیرو از نیروهای س��فید حمایتمیکرد
و بخش��ی از کمکه��ا از راه ای��ران و دریای خزر
ارسالمیشد .در س��ال  1919که ارتش سفید
شکس��ت خورد بریتانیا ژنرال آیرونساید را مامور
برچیدن و عقبنشینی منظم نیروهی بازگشتی
از روس��یه از راه کرکان کرد .آیرونساید در مدت
اقامت چند ماه��ه خودش در ای��ران مالقاتی با
س��یدضیاءالدین طباطبایی داشت که کودتای
س��یدضیا و الفزنیهای پس��ر آیرونس��اید در
زندگینامه پدرش موجب تفسیرهای اغراق آمیز
درباره آن دیدار شد.
در همان زمان افکار مارکسیستی توسط مهاجران
قفقازی و نش��ریات ب��ه ایران منتقلمیش��د و
برقراری تماسمی��انمیرزا کوچک خان با لنین
و ش��وروی و ائتالف او با افراد مارکسیست مانند
خالو قربان و س��یدجعفر پیش��هوری و تش��کیل
دول��ت جمهوری سوسیالیس��تی گی�لان را که
عمال موجب شکست جنبشمیرزا کوچک خان
شد و تاثیرگذاریهای دیگر در شورش ساالر در
مازندران و اقدامات دیگر در آذربایجان رامیتوان
تاثیر مستقیم انقالب ش��وروی در ایران دانست.
اما دولت ش��وروی هم نیاز به آرام��ش و تثبیت
داشت .ایران نخستین کشوری بود که آن دولت
را به رسمیت ش��ناخت و لنین به موجب قرارداد
دوستی  1921قرارداد ترکمانچای را البته بدون
تغییرات ارض��ی و مرزی ،اعالم ک��رد .بعدها نیز
جنبشهای مارکسیستی با حمایت شوروی در
ایران پدید آمد که اوج آن تش��کیل حزب توده و
ماجرای فرق��ه دموکرات در آذربایجان و حمایت
از جنبشهای چریکی کمونیستی در ایران بود.
در اواخر سلطنت محمدرضاشاه روابط اقتصادی و
صنعتی با شوروی گسترده شد که ساخت صنعت
ذوبآهن و تع��دادی کارخانه در مقابل صادرات
گاز اوج آن بود.
آیا تش�ابهیمی�ان والدیمی�ر پوتین و
والدیمیر لنینمیبینید؟
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بیراهه روشنفکران ایرانی
مرتضی سیمیاری

ایران کشور
همسایه
شوروی و از
همان آغاز
تحت تاثیر
مثبت و منفی
آن نظام بود.
شعارهای
عدالتطلبانه
و برابری و
ضدیت با
استعمار برای
جوانان ایرانی
جالب بود

ب��ا اینک��ه پوتی��ن در دوران ش��وروی تعلق��ات
دولت��ی و حزبی داش��ت ،ام��ا ج��ز جاهطلبی و
قدرتطلبی ش��باهت رفتاری دیگری با لنین در
او دیده نمیشود .لنین بیشتر در عالم نظریات و
مارکسیسم نظری و انطباق آن با شیوه حکومتی
خودش سیرمیکرد و هرجا راهحلی مارکسیستی
نمییاف��ت نامش را لنینیس��ممیگذاش��ت .در
واقع خش��ونت او در تحمیل نظام مارکسیستی
خودش در ش��وروی به صورت امری مش��روع و
اخالقی درآمد که در دوران اس��تالین بهصورت
بیمارگونهای تش��دید ش��د .در حالی که پوتین
بسیار عملگرا و واقعبین است و خشونت گسترده
به آن صورت در آنجا وجود ندارد ،زیرا ایدئولوژی
و نظریه پردازی تحمیلی خاصی هم وجود ندارد
و زمان نیز چنان اجازهای نمیدهد .پوتین شاهد
فروپاشی شوروی و شکست نظریهپردازیها بوده
اس��ت و سیاس��تهای خود را بر مبنای واقعیات
روز اصالحمیکند .در آغاز ناچار بود بیش��تر در
اندیش��ه خروج از بحران بعد از فروپاشی باشد اما
پس از انسجام بیشتر درصدد جبران مافات برآمد.
در گرجستان س��رزمینهای اوستیای شمالی و
آبخازیا را که غیر گرجی هس��تند متصرف ش��د
و س��پس در غوغای سیاس��ی اوکراین توانست
جمه��وری خودمخت��ار و روسنش��ین کریمه و
همچنین بخشهای روسنش��ین شرق اوکراین
را بگیرد.

نگاه

تزار مخوف سده بیستویکم

در حالیکه جهان ایامی را پش��ت سر میگذارد که صدمین سالروز
انقالب اکتبر را در قلب خود نش��انده ،روسیه دوباره تزاری دیگر را بر
سریر حکومت خود میبیند.
 17سال ازنخستین دوره ریاستجمهوری والدیمیرپوتین میگذرد
وحاالقالباوبیشترازهمیشهبهتختگاهروسیهگیرکردهاست.غرب
هنوز از روسیه به منزله کشوری یاد میکند که به دوران پساشوروی
پا گذاش��ته و همچنین پوتین را قدرتمندترین رهبر روسی پس از
استالین قلمداد میکند .در حال حاضر ملت روس تاریخ خود را در
حال تکرار میبیند .هم اصالحگرایان آزادیخواه و هم محافظهکاران
س��نتی در مس��کو از آقای پوتین به مثابه تزار سده بیستویکم یاد
میکنند.اما آنچه موجب شد آقای پوتین به این صفت منتسب شود،
تالشهای او برای برونرفت روسیه در دهه  1990از نابسامانیهای
فراگیر بود که موجب شد نام روسیه در سرتاسر جهان دوباره بر سر
زبانها بیفتد .با اینحال صدمین س��الگرد انقالب اکتبر سویههای
دیگری هم دارد؛ اندیشه دردناکی بر اذهان عمومی جا میگیرد و آن
اینکه آقای پوتین همان خطاهای تزارها را مرتکب میشود.
در توجیه انتس��اب صفت نورس «تزار» برای آقای پوتین توضیحی
الزم است .واژه «تزار» شکل استحال ه یافتهای از کلمه التین «سزار»
است و نخستین حکمفرمای روسی که این لقب را بر خود گذاشت،
ایوان چهارم ( )1530-1584بود؛ تاریخ ،ایوان چهارم را با نام مستعار
دیگری نیز میشناسد؛ «ایوان مخوف!»
نخستین بار تحت لوای ایوان چهارم بود که روسیه شکلی منسجم
به خود گرفت .این کشور در دوران درازمدت حاکمیت ایوان چهارم
از  1584تا  ،1553به منطقه خاننشین غازان ،استراخان و سیبری
دس��ت یافت .همچنین در طول فرمانروایی ای��وان چهارم ،ناحیه
دوکنشین مسکو نیز به منطقهای چندقومی و چنداقلیمی تبدیل
شد و وسعتی دوچندان یافت .در طول همین فرآیندها بود که روسیه
جدید پا گرفت و امپراتوری روسی شکوه و عظمتی درخور سرزمین

تزارها یافت.
لقب «مخوف» بنا ب��ه دالیلی برازنده این امپراتور نوظهور بود .ایوان
چهارمبهرغمهوشمندیوتوانمندیهایکارآمدسیاسی،ازخشمی
مهارناپذیرنیزنصیببردهبودکهبابدبینیبیمارگونشدرمیآمیخت
و او را ب��ه فراخور جنونی ک��ه گاهبهگاه دچارش میش��د ،به اعمال
خشونتباری سوق میداد؛ قتل پس��رش ،ایوان ایوانوویچ و کشتار
جمعی از نجیبزادگان در آخرین ایام حیات ،نمونههای ناچیزی از
برونریزی عصبیت او بود .برمبنای همین قساوت ،او را خونخوارترین
حاکم روسیه میدانند.
اما تعبیر «مخوف» مورد سوءبرداشت نیز قرار گرفته است .برای فهم
اهمیت این کلمه الزم است «تزاربودگی» را مورد واکاوی قرار دهیم.
«تزار» به کسی اطالق میشود که واجد دو ویژگی باشد؛ «باتیوشکا»
باش��د و نیز «گرازنی» .معنای تحتالفظی باتیوشکا عبارت است از
«پ��در عزیز»؛ این اصطالح که رگهای عالقهمندی و ش��فقت در آن
حس میشود ،برای گرامیداشت تزار حاکم به کار گرفته میشد .از
این رو تزار ،پدر عزیز مردم به شمار میرفت چون بنا بود به رفاه آنها
عالقه نش��ان دهد و حالل مصائب آنان باشد .همچنین میان مردم،
بهویژه جامعه دهقانی عبارتی متداول بود و آن اینکه «اگر پدر بداند!»
و پدر معنوی این مردم کسی بود که گرچه دستنیافتنی مینمود اما
تصور میشد به طرفهالعینی به مشکالت پایان دهد ،بنابراین صرف
ابالغ عرض حال برای او از خالل نامه و پیک ،کافی بود تا مصیبتها
رنگ ببازند این تصور عمومی بر این بود.
وجه دیگر شخصیت تزار «گرازنی» بودن اوست .این اصطالح بهطور
عموم به معنی «مخوف/هولناک» اس��ت؛ چنانک��ه در عنوان ایوان
گرازنی ،یا ایوان مخوف میتوان یاف��ت .امروزه از این کلمه صرفا در
مقام صفت استفاده میشود و برای توصیف موارد پیشپاافتاده نیز
کاربرد دارد؛ مثال میگوییم «جنگل مخوف» .حالآنکه این کلمه بار
معنایی دیگری هم داشت که درحال حاضر منسوخ به نظر میرسد

سربازان هوادار بلشویکها
در کن��ار پالکاردهای��ی با
ش��عارهای مارکسیس��تی
دیده میشوند.
عکس :هولتون  /گتی

و آن عبارت است از آنچه عظمتی برتر از زندگی دارد ،مهیب است و
خوفانگیز؛ برای نمونه ،در کتاب عهد عتیق شاهد آن هستیم که از
خداوند به عنوان خدایی خوفانگیز یاد میشود.
بنابراین اگر صفت «مخوف» به ایوان چهارم نسبت داده میشد ،برای
آن نبود که بیرحمی و قساوت در او ریشه دوانده بود ،دلیل اصلی به
مهابت او مربوط میشد؛ ایوان چهارم هیبتی فزون بر زندگی داشت.
تجمیعایندوکیفیتدرفرمانرواییواحد،برابربودبایکتزارمطلوب
وآرمانی.اینهردوصفتبرایوصفشخصیترهبرکنونی،والدیمیر
پوتین در دید عمومی تناسب دارد.
پوتین نیز «پدر عزیز» مردم اس��ت ،او با گوش س��پردن به دردهای
عموم��ی از خ�لال برنامههای تلویزیون��ی پای حرفه��ای مردم
عادی مینشیند و به پرس��شهای آنها پاسخ میدهد و با تظاهر به
یادداش��تبرداری از گفتههای عموم و وعده رسیدگی به آنها نقش

«پدر عزیز» را به کمال میرساند.
اما پوتین آن وجه دیگر را نیز مجسم میکند؛ شخصیت او منتسب به
صفت «مخوف» هم هست؛ او کسی است که جاللش از شکوه زندگی
پیشی میگیرد و از این رو در دلها خوف به پا میکند؛ سوار بر اسب
در میان مردم ظاهر میشد و هیبت خود را به رخ میکشد .دست به
اعمالی میزند که سران کشورهای دیگر از آن امتناع میکنند و این
بر محبوبیت پوتین میافزاید.
اما جذابیت این عملکردها تا همیش��ه نمیپایند؛ خصلت تبلیغاتی
آنها برم�لا میش��وند و آن تمامیتخواه��ی که جب��روت خود را
به عرصه ظه��ور رس��انده از پرده بی��رون میافتد .چ��ون در بازی
عرضاندام و خودنمایش��گری ،خطاها مورد غفلت قرار میگیرند و
به نقطه آسیبپذیری بدل میشوند که شکست و فروافتادن ،عاقبت
اجتنابناپذیر ثبات یافتن در جایگاه قدرت است.
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حتی اگر ماکسیم گورکی هم باشی انقالب تو
را حذف خواهد کرد ،برای همین او در مقاله
«حیات نو» نوش��ت که «لنین ،تروتس��کی
ی نش��ده با زهر
و همراهان آنه��ا هنوز هیچ 
کثیف قدرت مسموم ش��دهاند و این موضوع
را میتوان از نگرش ش��رمآور آنها به مس��ئله
آزادی بیان دید ».او مدتی بعد برای نوش��تن
کتاب «افکار نابهنگام» مورد غضب لنین قرار
گرفت و تبعید شد .با اینکه در ابتدای انقالب
از نزدی��کان لنین بود و حت��ی پس از مرگش
رادیو مسکو او را «دوستدار کارگران» خواند،
همه میدانس��تند گورکی دیگ��ر به انقالب
سوسیالیس��تی ایمان نداش��ت .سرنوشتش
نشان داد که نظام شورویستی و سوسیالیسم
هیچ اعتقادی به آزادی بیان ندارند.
روسیه بعد از انقالب همچنان نابسامان بود.
برتراند راسل پس از سفرش به مسکو در اوت
 ۱۹۲۰در نامهای به اتو الین مورل مینویسد:
ی را که در روس��یه گذران��دم ،با وجود
«زمان 
ی از جالبترین دوران زندگیم بود،
اینکه یک 
با رنج بسیار همراه شد .بلشویسم ،بوروکراسی
استبدادی بستهای اس��ت با نظام جاسوسی
استادانهتر و وحشتانگیزتر از نظام تزاری».
در چنی��ن س��اختاری نه تنها روش��نفکران
نمیتوانستند نقشی داشته باشند که جایی
برای آزادی بیان ش��هروندان ع��ادی وجود
نداش��ت .همه فکر میکردند حتما از دو نفر
یکی عضو کاگب (سازمان امنیتی شوروی)
اس��ت .دیگر کار به جایی رسید که مأموران
امنیتی با کاپشنهای چرمی سیاهرنگ همه
جا قابل مشاهده بودند.
لنین از روش��نفکران متنفر بود؛ برای همین
وقتی که در س��ال  ۱۹۰۳دستاندرکار شکل
دادن به حزب بلش��ویک ش��د ،مخالفان را به
داشتن «ذهنیت بیثبات روشنفکری» متهم
کرد و آنها را «روش��نفکران بورژوایی که به
س��ازماندهی پرولتری بیتفاوت هس��تند»
عنوان کرد.
لنین آزاداندیش��ی را دش��من حزب کارگر
میدانس��ت ،برای همین مدتی بعد به حذف
فجیع آنها دس��ت زد .روس��یه استالینی به
مراتب وضعیت وحشتناکتری از زمان لنین
داش��ت .طبق آمارهای آرش��یوهای آژانس
ی ش��وروی ،در س��الهای  ۱۹۲۰و
اطالعات 
 ۱۹۳۰بی��ش از دوهزار نویس��نده ،ش��اعر،
ی اردوگاههای کار
هنرمند و روش��نفکر راه 
اجباری استالینی ش��دند .از این عده 1500
نفر جان خود را از دس��ت دادن��د .این تجربه
سیاه اما آرزوی بلند روشنفکران ایرانی بوده
اس��ت ،آنها از سوسیالیس��م ،سختترین و
دراماتیکترین بخش آن را انتخاب میکنند
و تن به مارکسیسم-لنینیسم میدهند .آنها
از آرزوی بلندپروازانه تشکیل توده تا انشعابات
آن ،چون س��ازمان انقالبی توده که بعدها راه
مائویس��تها را پی گرف��ت و نیز چریکهای
فدایی خلق که به دست جزنی ،یک ملیگرای
رمانتیک ،تأسیس شد و بعدها توسط حمید
اشرف به یک س��ازمان ایدئولوژیک چیریکی
تبدیل ش��د ،بیتوجه به ش��رایط سیاسی و
اجتماعی ایران میخواس��تند تز رژی دبره را
اجرایی کنند .ترور بیمحابا فقط شامل حال
دیگران نبود و خودیها نیز توس��ط سازمان
حذف سازمانی میش��دند ،بمبگذاریهای
کور دیگر فضایی برای بازگش��ت به س��نت
مش��روطهخواهی باقی نگذاشت ،لیبرالیسم
و تکثر اندیش��ه برای آنها مفهومی نداشت،
البت��ه همتایان مذهب��ی آنها نی��ز روزگار
بهتری نداشتند.
محمد حنیفنژاد در سازمان مجاهدین خلق
به تفس��یر قرآن دس��ت زده بود و هر آنچه از
رهبر بنیادگرایان (یوس��ف ش��عار) آموخته
بود را با مارکسیسم پیوند زده بود .سرنوشت
آنها نیز جز حذف خودیها و دیگران و برخی
ترورها هیچ به دنبال نداشت .مارکسیسم در
ایران تجربهای کوچک از یک جنایت بزرگ در
شوروی بود؛ گانگستریسم و رهبری سانترال
غیردموکراتیک تنها محصول آنها در ایران
بوده است.
قیام سوسیالیستی در اکتبر  ۱۹۱۷داستانی
فوقالع��اده اس��ت .همهچیز با م��اه فوریه و
سرنگونی ناگهانی تزار نیکالی دوم و رژیمش
آغاز شد؛ داستانی سرشار از فتنه ،خشونت و
خیانت .انور خامهای در این باره میگوید« :بعد
از مرگ اس��تالین در داخل ایران نوشتهها و
گفتههای زی��ادی بود که ماهیت او را افش��ا
میکرد .تا او زنده بود بس��یار مراعات میشد.
حزب توده هم حواس��ش بود که مبادا کسی
چیزی علیه او بنویس��د .اگر هم مینوشتند
فورا تکفیر میشدند».

