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  چه در پیآن. است تاریخ سی سال گذشتٔه ایران هنوز نوشته نشده

 و  ۶۰خرداد  ۳۰  آ�د قدری تأمل و مشاهده است دربارهٔ  می

.پیامدها�ش

 هخوانده شد عطف ب" انقالب اسالمی"آنچه : جا شروع کنیم از این

گرفت،  شدن قدرت شکل دست به ای بر �ا�ٔه دست ا�ده. ماسبق بود

شین در های تحوالت پی روشن خطوط و سا�ه تر برده شد و  عقب و عقب

.سا�ٔه سنگین آن فرو رفت

، حرف کرد" پیام انقالب شما ملت ایران"که شاه صحبت از  ۵۷آبان  تا

و  مطبوعات آزاد و آزادی تشکل سیاسی :از جنبش و نهضت بود

تر به مخالفان را از هلیکو� آذر گسترهٔ  ۱۹وقتی . انتخابات آزاد و عادالنه

.دن نیستمان چشم د�د، برا�ش ترد�دی نماند که کار تمام است و جای

 ی کرده بود و پیشتر تظاهرات خشن دم گلوبندک را پیروزمندانه سرکوب

بدیل خواندٔه شهری، ت درس. توانست این کار را تکرار کند باز هم می

یؤه زندگی تظاهرات خونین را نها�تاً تهد�دی برای ش عزاداری مذهبی به

وافق تیراندازی در خیابان را محکوم کند، م اگر هم. بیند و طرز فکر خو�ش می

حما�ت  خارج هم از چنین تغییری جهان. زنی نیست های سینه گرفتن دسته قدرت

.کرد نمی

دانشکدٔه  شاه خیال داشت. را متزلزل کند دانشگاه هم به تنهایی قادر نبود حکومت

را به اصفهان ) و شا�د پلی تکنیک( فنی دانشگاه تهران را ببندد و دانشگاه صنعتی

فتنش بودند جا �کصدا خواهان ر  اما وقتی سیل شهرنشینان متجدد را د�د که. بفرستد

.زد و تن به تبعید داد

یتی داشته باشد این تعلیق گذشت که قدرت ِ جانشین چه کیف بیش از دو سال و نیم در 

هر . اردسنـّت ائتالف سیاسی و �ارلمانی وجود ند در ایران. و چگونه ساخته شود

.آورد دوام می کردن وضع موجود اتحادی فقط تا حد چپه

رد�دی نماند مجلس ت پرسی و دو انتخابات برای ر�است جمهوری و  با برگزاری �ک همه

هرگز  شرع .که نتایج شمارش آرا تابع چیزی جز تشخیص مصلحت و بیعت نیست

.شناسد رقابت آزادانٔه مؤمنون و کافرون را مجاز نمی

درصد مردم همین اعداد و ارقام را از جان  ۹۸.۲کرد  روز تبلیغ می و   رادیوتلویزیون شب

وزوی، در عرصٔه ـ ح خردادی، متشکل از اقلیتی بازاری  فاتحان �انزده .اند و دل �ذیرفته

گاران و ن ترین حقی برای حقوقدانان و پزشکان و روزنامه کوچک تصمیم سیاسی

دادن شاه  تشان برای شکس دانشگاه و شهرنشینانی که مبارزه نو�سندگان و کالً اهل

.نبودند اهمیت حیاتی داشت قائل

زنده برنامه های تلويزيونی  �خش

آغاز شده بود ها پیش سی خرداد؛ روزی که مدت

محمد قائد 

نو�سنده و مترجم

موضوعات مرتبط

سیاست ایرانتحلیل و گزارش
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در چین در اثر سیل

شد آقا سلطان؛ معترضی که نماد اعتراض ندا
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ی است با خوب آمد؟ سؤال بودند اوضاع به چه شکلی در می به فرض محال اگر قائل می

جامعه  ری در جای ترد�د است مجاهدین هم که پیشتاز نفرگی: کننده �اسخی ناراحت

.شده بودند به درصد و این جور حرفها احترام بگذارند

شد، انتظار  جنگی مغلوبه با نیرویی که از روستا به شهر حمل می حتی در گرماگرم

توری که از الخطاب باشد و روشنفکرهای غیر عضو هم به دس فصل داشتند حرفشان

اریخ است از بنهند چون بخشنامٔه ساده نیست، تبیین ت رسد گردن باالی سازمان می

 پیروز هللا جای ترد�د است اگر بر حزب. قدرت سوی سازمان مقدس و جانشین برحق

.بود گر میروشنفکران مستقل و شکاکان پرسش شدند روزگار بهتری در انتظار  می

. غلوببخشد زیرا نه غالب دارد و نه م تعادل می انتخابات آزاد و عادالنه به جامعه

یی دردی درمان هللا به تنها د�گری به جای حزب نشستن مجاهدین و فدائیان �ا هر گروه

.نکند شود تا کسی احساس شکست و غبن با�د رأی همه دقیقاً شمرده. کرد نمی

انشعاب . تگش  �نجاه برمی ٔمجاهدین به دهه ها با خردادی �انزده  حساب پیشینٔه خرده

ا مجاهدین ب. زد اما تنها عامل نبود آن سالها در سازمان مجاهدین به کینه دامن

ر جمع التقاطی بود همچنان نف تفسیری از دین که نزد مؤمنان سنتی بدجوری

.کردند می

و به " (روهکگ"د�گر غیر از خودش را  حزب توده هم سرسختانه تشکلهای مارکسیست

تند نبا�د گف رفقا�ش صر�حاً می و مهدی بازرگان و. خواند می)  طور ضمنی آمر�کایی

.سرکوبی حتی به قیمت گذاشت چپ وارد رقابت انتخاباتی شود ـ تلو�حاً �عنی

حتی  جمهوری اسالمی و  دوام نیروهای راد�کال به مراتب بیش از حزب صوری و کم

وان نیروی ج سیل. �افتند ـ مذهبی عضو و هوادار می نهضت آزادی و محافل ملی

سرکوب  بحش. شد کار با�د �کسره می. گرفت خوانده به طرز خطرناکی قدرت می درس

.در افق پیدا بود ۵۸خونین از سال 

به بیان ( هللا طعم تهران، که برای نخستین بار حزب در دانشگاه ۵۹اسفند  ۱۴میتینگ 

سی خرداد . را چشید، شبح را تبدیل به فور�ت کرد وکوب لت) مان های افغان عموزاده

.شد از همان روزها آغاز  ۶۰

ار�ان متعهد ـ باز  های ایران نوشته شود بسیار احتمال دارد نقش زمانی که تاریخ آن دهه

دادی قرار خر  �انزده �ا اصولگرا �ا هرچه ـ در آن کشتارها در سا�ٔه نقش پررنگ معممان

.گیرد

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

: ودگذشت این سرزنش همواره تکرار شده ب می ۳۲وهشت سالی که از مرداد  بیست در 

به میدان  چرا دست روی دست گذاشت و نیروها�ش را برای مقاومتی خشن حزب توده

.واقعه، آنک فاجعه نیاورد؟ ا�نک

لیم چه وقت با�د تس درهرحال، سازمان سیاسی، آن هم از نوع رزمی، چرا و چگونه و 

شود؟ ای شود؟ اگر قرار نیست آرای آن را بشمارند، �س تسلیم چه برنامه

خبر . مد�د خرداد را شا�د در قلب حادثه، �عنی چهارراه انقالب تهران، ۳۰صبح و عصر 

اتفاق  مهم وقا�عی بود که در اوین و زندانهای د�گر سراسر کشور . چندانی نبود

پیش  تهاافتاد، به آن روز و این خیابان و آن میدان ارتباط چندانی نداشت و از مد می

.شروع شده بود

شامل  محمد مصدق چند روز پیش از آن به اعضای جبهٔه ملی اخطار شد حکم ارتداد

وگرنه خیلی بد  د�عنی به خیابان نیایی. اند تمام آنهاست و بنابراین همسرانشان مطلقه

.بینید می

بپیوند�د

کنید دنبال

شو�د مشترک
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نشسته بود و  آنها روی چهار�ا�ه صبح سر چهارراه انقالب چند �سربچه د�دم که �کی از 

و خوردی  خبری نبود و زد هنوز . بستند رفقا�ش با هرهر و کرکر به سرش باند می

.نندچی می کنند و صحنه پیدا بود تمرین بازی و نما�ش می. درنگرفته بود

اند پیچ های ب کله گشتم همان چند نفر را د�دم که با ظاهری مغموم و  عصر که برمی

.شد می های قرمز د�ده روی باندها لکه. اند رو نشسته کنار پیاده

کسی آتش  چه. ودو اسکلت دودزدٔه اتوبوسی پیشتر سفید کنار �ارک دانشجو افتاده ب

عنوان خبر  به را زده بود؟ درهرحال فیلمش برای تلویزیون وطنی الزم بود تا بتواند رجز 

امالً سوخته ک آباد د�دم که وقتی شعبٔه بانکی در خیابان یوسف ۸۸خرداد (قالب کند 

).افتادم ۶۰بود به �اد اتوبوس گرانقیمت آلمانی خرداد 

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

در گانآ�ند اعضاى تحریر�ٔه  زاده از  همان صبح سر چهارراه امیراکرم به هادى حسین

دیل به که آن هم بعدها تب(اى قد�می  خوردن قهوه در کافه برخوردم و او را به ۵۸سال 

و گذرا گفت  ام تعر�ف کرد صحبتها از ارتکابات قلمى بین. دعوت کردم) بانک شد

 .زند ام که چپ مى لیبرالى

و  ر�کادر آن روزگار نوعى اهانت بود در وصف عوامل آم") لیبالر"�ا (صفت لیبرال 

 ن فعاالنزدن در واژگا و چپ. ها و کسانی که به قطع وابستگی اعتقاد ندارند بزدل

گیر نیست و به زند اما پی مارکسیست �عنى کسى که در موقعیتهایی حرف راد�کال مى

.موسوم به روح تاریخ اعتقاد ندارد چیزی

مش چپ فدائیان بود و میل داشتم در چش عضو سازمان. حتی رنجیدم. خوشم نیامد

ده گفت حیف احسان نراقی دربارٔه نگارن چندین سال پیش از آن وقتی(عیار باشم  تمام

ام،  دهقدری هم مارکس ورق ز  که مارکسیست است، خوشم آمده بود گرچه، با آنکه

).کنم بتوان مرا مارکسیست دانست گمان نمی

در فهرست  ماه مرداد اسمش. مختصرم از همکار پیشین ز�اد به درازا نکشید  دلخورى

.ها بود شده تیرباران نشدنی تمام

رمنده نظر داده بود ش بعدها از رنجشم از دوستى که در آخرین د�دارمان با صراحت

ح همگنان صحی بودن موضع متمایل به چپ ماندم و به این نتیجه رسیدم که میانٔه 

.دستم در همه جاى دنیاست به قلم

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

رادر و حتی و ب حکمرانان ایران همواره بدیلهای قدرت را اگر خو�شاوند بسیار نزد�ک

شود، اما  ینم با این کار، عمر حکومت آنها ابدی. کنند فرزندشان هم باشد نابود می

لکت باقی مم بندند کسی برای ادارهٔ  افتند �ا چشم از دنیا فرو می روزی که فرو می

.نمانده است

در : ر هم شدهت احتمالی وخیم عادت به نابودی فیز�کی رقیبان بالقوه و جانشینان

ی اقلیتی قادر به جلب حت انتخابات آزاد و عادالنه هیچ �ک از چند خط سیاسی عمده

.رکوبسازش �ا س :ماند �س دو راه باقی می. بزرگ نزد�ک به �نجاه درصد نیست

یام خواهد اندازه الت قابل پیشگیری بود، �ا داغ آن کشتارها تا چه ۶۰خرداد  ۳۰ا�نکه 

تخابات و اند که ان آموخته آ�ا مردم ایران: �افت، در مرحلٔه �س از این پرسش جای دارد

ن حقیقت تعیی حکومت، موضوع تقسیم حق مشارکت متناسب با درصد است، نه

مطلق؟

.بیاموزند امید که تا حدی آموخته باشند، �ا بتوانند
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