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نخستين جرقه انقالب در دهه پنجاه و نقدی بر تحليل 
یرواند  آبراهاميان

سهراب مقدمی شهیدانی
حسن محمدی زنجانی

چکيده
يرواند آبراهاميان در كتاب ايران بين دو انقالب، برخالف روايت مشهور، مدعی است 
نقطه آغاز انقالب به قيام 19دی قم باز نمی گردد بلكه نخستين جرقه آن، به جلسه های شب 
شعر و ناآرامی های پس از آن در دانشگاه صنعتی آريامهر )شريف(، باز می گردد. در نوشتار 
حاضر، با تكيه بر مســتندات تاريخی، اين ادعا مورد بررسی علمی قرار گرفته و ضمن وارد 

كردن نقدهای ده گانه، عدم همخوانی مدعای مزبور با شواهد تاريخی اثبات می شود. 
کلیدواژه ها: انقالب اسالمی، علل پيروزی انقالب، نقد متون انقالب اسالمی 

مقدمه
يكی از بخش هــای چالش برانگيز در مبارزات نهضت امام خمينــی، روايت زمينه های 
نُضج گيری انقالب اســالمی در نيمه دوم دهه پنجاه است. در اين مورد تاكنون تحليل های 
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مختلفی ارايه شده كه بعضی از آنها در تنافی مســتقيم با روايت رسمی، و مستندات معتبر 
تاريخی بوده است. كتاب ايران بين دو انقالب نوشــته يرواند آبراهاميان نيز نقطه عطف 
مبارزات انقالبی مردم ايران را از منظری مخالف با روايت رســمی، ترسيم كرده و به نظر 
می رسد دست به تحريفی آشكار زده است. اين نگاه به مرور در برخی آثار منتشرشده در 
داخل ايران نيز اثر گذاشته و به عنوان نمونه عمادالدين باقی، در مدخل »امام خمينی« در 
دايره المعارف تشيع، نقطه عطف مبارزات در دهه پنجاه را به فضای باز سياسی و اصالحات 

شاهانه باز گردانده و چنين می نويسد: 
در دی ماه ســال 1355 به دليل مجموعه ای از شرايط جهانی و داخلی 
فشــارهايی برای اجرای اصالحات و فضای باز سياســی اعمال شد و شاه 
علی رغم ميل خويش می كوشــيد وانمود كند كه شــخصًا تصميم گرفته 
است به مردم آزادی داده شــود. متعاقب آن، جلسات شب های شعر و 
سخنرانی های انتقادی و نامه نويسی های روشنفكران مخالف شاه آغاز شد و 
مراسم بزرگداشت جالل آل احمد و مصدق به تظاهرات سياسی مبدل شد. 
اول آبان 1356ش حاج آقا مصطفی فرزند امام خمينی به طرز مشكوكی 

در نجف درگذشت...1
همان گونه كه می خوانيد، نويسنده نقطه عطف حوادث منتهی به پيروزی و در حقيقت آغاز 
تحوالت شتاب زای انقالب اسالمی را »ايجاد فضای باز سياسی« و »جلسات شعرخوانی« و 
»انتقادهای روشنفكری«، برمی شمارد!2 گرچه نويسنده با مهارت تمام، تصريحی به مرجع 
مطلب مذكور نمی كند اما با مطالعه آثار برخی از انقالب پژوهان مخالف نهضت امام، رديابی 

تأثيرپذيری وی از آثار مخالفان انقالب اسالمی چندان دشوار نيست!3 
تحليل عملكرد و ســهم جريان های فعال در فرآيند تحوالت مربوط به انقالب اسالمی، 
همواره با چالش های جدی همراه بوده و جريان های مختلف با بزرگ نمايی و ارايه روايت های 
غير واقعی در پی مصادره بزرگ ترين انقالب قرن بوده انــد تا بدان پايه كه برخی از همين 
احزاب و جريان ها خود را از معماران اصلی انقالب دانسته و تالش كرده اند روحانيت و حتی 

1. احمد صدر حاج  سيد جوادی و ديگران، دايره المعارف تشيع، تهران، شهيد سعيد محبی، 1380، ج7، ص269. 
2. اينكه يك نويسنده در داخل ايران و آن  هم در مدخل مربوط به بنيان گذار انقالب اسالمی، با رويكردی كاماًل 
انفعالی و مقلدانه به بازنشر ديدگاه يك نويسنده غرب گرا- آن هم بدون درج منبع!- پرداخته، مايه تعجب و تأسف 
است. البته ناگفته پيداست كه عمادالدين باقی به واسطه حضور در ايران و به اقتضای شرايط پيرامونی، به صورت 

روشن و صريح، به مانند آبراهاميان سخن نگفته اما با ادبياتی غير مستقيم همان معنا را القا كرده است. 
3. مدخل »امام خمينی« نوشته آقای عمادالدين باقی، در اثری مســتقل به نام نقدی بر مدخل امام خمينی در 

دايره المعارف تشيع توسط بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی منتشر شده است. 
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شخص امام خمينی را در حاشيه روايت كنند و در نتيجه، روايتی كاريكاتوری از تاريخ انقالب 
اسالمی به دست داده اند.1 همين مسئله، بررســی نقش احزاب و جريان های مختلف در 

همراهی با انقالب اسالمی را با دشواری جدی مواجه كرده است. 
نمونه ای از اين روايت های كاريكاتوری و غير واقعــی در تحليل وقايع مربوط به انقالب 
اسالمی، در كتاب ايران بين دو انقالب به چشم می خورد كه به رغم اهميت مسئله، چندان 

مورد توجه تاريخ پژوهان قرار نگرفته است. 
اگرچه پيش از اين نيز برخی پژوهشگران ايرانی به تحريف آبراهاميان درباره نخستين 
جرقه انقالب، وقوف يافته و تا حدودی به نقد اجمالی آن پرداخته اند2 اما طبعاً به دليل اهميت 
مسئله و تالی فاسدهای فراوان آن، نياز به نقد تفصيلی وجود دارد. به همين دليل به منظور 
بازكاوی علمی و بررســی تاريخی مدعای جناب آقای يرواند آبراهاميان، در اين اثر برای 

نخستين بار به  نقد مدعای وی خواهيم پرداخت. 

مدعای آبراهاميان در مورد نخستين جرقه انقالب 
يرواند آبراهاميان از نويسندگانی است كه سال ها از ايران دور بوده و تمام تحقيقاتش تنها 
از دريچه برخی منابع گزينش شده و سازمان يافته )و تقريباً تماماً چپ( روايت شده است؛ او 
در اين كتاب تالش دارد جرقه اوليه و اصلی انقالب ايران را محافل شعری كمونيستی معرفی 

كند! آبراهاميان در اين زمينه چنين می نويسد: 
بعدها روزنامه نگاران جرقه انقالب را انتشــار مقالــه توهين آميز در 
اطالعات و اعتراض مردم قم به آن مقاله اعالم كردند. اما در واقع نقطه آغاز 
انقالب، پيچيده تر بود و نخستين جرقه آن را می توان جلسه های شب شعر 

1. روايت های كاريكاتوری و ناصحيح در مورد زمينه زبانه كشــيدن دوباره آتش انقالب، در مقاله ای تفصيلی 
مورد بررسی قرار گرفته است. رك: سهراب مقدمی شهيدانی، »قيام 15خرداد؛ تبلور اجتماعی ظرفيت های مردمی 

روحانيت و افول تحليل های حزبی«،  پانزده خرداد، دوره سوم، س13، ش47، بهار 1395، ص472-475. 
2. به عنوان نمونه حجت االسالم رهدار در مقاله تفصيلی خود در سال 83، چنين نوشته است: »حقيقت اين است 
كه اگر بخواهيم بهانه جرقه نخســتين تظاهرات خيابانی مداوم و همه گير را معرفی كنيم، انصاف حكم می كند كه 
مقاله توهين آميز روزنامه اطالعات، ضد روحانيان و شخص حضرت امام)قدس سره( در تاريخ 17 دی 1356 را 
ذكر كنيم.« ناگفته نماند كه دكتر رهدار در نقد اين بخش از كتاب ايران بين دو انقالب، برخی از پيش فرض های 
نادرست نويسنده را پذيرفته است. از جمله برگزاری شب های شعر در آبان ماه 1356 و حمله ساواك به اين مراسم 

كه در مقاله حاضر به نادرستی آنها اشاره خواهد شد. 
رك: احمد رهدار، »گزارش و نقد كتاب ايران بين دو انقالب نوشته يرواند آبراهاميان«، آموزه، ش4، تابستان 

1383، ص165-264. 
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و ناآرامی های پس از آن در دانشگاه صنعتی آريامهر )شريف( دانست.1
در موضوع نامه نگاری روشــنفكران در دهه پنجاه نيز آبراهاميان به دنبال القای چنين 
معنايی اســت؛2 حال آن كه در منابع معتبر تاريخی، ارتحال آيت اهلل سيد مصطفی خمينی 
و علنی شــدن نام امام  در سراسر كشــور و تالش رژيم برای تخريب وجهه امام خمينی با 
نگارش نامه موهن در روزنامه اطالعات و قيام 19دی قم و در پی آن شكل گيری چهلم های 
زنجيره ای، به عنوان جرقه اصلی انقالب اسالمی در نيمه دوم دهه پنجاه معرفی شده است.3

يكی از مســائل تاريخی مهم در زمينه انقالب اسالمی، بحث درباره مقاطع تاريخی مؤثر 
در روند انقالب اسالمی است. گذشته از حوادثی مثل 15خرداد و تبعيد امام خمينی در دهه 
چهل كه ريشه انقالب اسالمی به شمار می آيند، شناسايی مقاطع تعيين كننده در دهه پنجاه 
و سال های منتهی به انقالب اسالمی بسيار مهم است؛ زيرا نقاط عطف و برجسته هر واقعه، 
مشــخص كننده ماهيت آن واقعه خواهند بود. اولين جرقه انقالبی در سال 1356، يكی از 
مقاطعی است كه درباره آن اختالف ديدگاه هايی به چشم می خورد. عمده نويسندگان جريان 
انقالب اسالمی، جرقه انقالب را در قيام 19دی مردم قم می جويند اما يرواند آبراهاميان- 
آن گونه كه پيش تر بخشی از مدعای او از نظر گذشت- در كتاب ايران بين دو انقالب، جرقه 

اوليه انقالب را حوادث آبان ماه دانشگاه آريامهر )صنعتی شريف( می داند.4
آبراهاميان درباره جلسات شب های شعر و اشعار و شاعران حاضر چندان اطالعاتی ارايه 
نمی دهد اما چنين ادعا می كند كه مخالفان رژيم پهلوی تا اواخر آبان 1356، مبارزاتشان در 

حد بيانيه و تشكيل گروه های جديد بوده و اقدام حادی نداشتند؛ اما: 
در اواخر آبان ماه به خيابان ها ريختند و مرحله جديدی از روند انقالب 
را آغاز كردند. نقطه عطف اين مرحلــه 28 آبان 56 بود. در اين روز پس 
از برگزاری نُه جلسه شب شعر آرام كانون نويسندگان5 در باشگاه انجمن 

1. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1392، 
ص624. در صفحه 623 از همين كتاب شرحی از درگيری دانشجويان شركت كننده در شب های شعر ارايه شده 

است. 
2. برای اطالع از اعالميه ها و نامه های روشنفكران در سال 56، رك: يرواند آبراهاميان، همان، ص618-622. 
3. به عنوان نمونه، رك: مجيدرضا اقدسی، انقالب اســالمی ايران از دی 1356 تا بهمن 1357، تهران، مركز 

اسناد انقالب اسالمی، 1389، ص53-81. 
4. يرواند آبراهاميان، همان، ص624. 

5. كانون نويسندگان كه متولی شب های شــعر در دانشگاه آريامهر )شــريف( بوده است، ابتدا توسط جالل 
آل احمد، به آذين و ديگران در ارديبهشــت ســال 1347 به وجود آمد. اين كانون تركيبی از نيروهای توده ای، 
سلطنت طلب و شاعران مخالف رژيم بودند. پس از مرگ آل احمد، طيف توده ای و چپ توانستند بر كانون غلبه 

كنند. )رك: محمد قبادی، »كانون نويسندگان ايران«، مطالعات تاريخی، بهار 1383، ش2، ص242( 
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ايران و آلمان و دانشگاه صنعتی آريامهر )شريف(، پليس كوشيد تا جلسه 
دهم را كه حدود 10000 دانشجو- ظرفيت كامل محل برگزاری مراسم- 
در آن شركت داشــتند، بر هم بزند. به دنبال اين اقدام، ناگهان جمعيتی 
خشمگين از دانشگاه بيرون ريختند و شــعارهای ضد رژيم سردادند. در 
ده روز بعدی نيز، تهران شــاهد تظاهرات بيشتر دانشجويی و بسته شدن 

دانشگاه های اصلی شهر در اعتراض به خون ريزی 28آبان بود.1 

بنابراين در مدعای آبراهاميان اوالً به خشونت كشيده شدن شب های شعر در 28 آبان 
1356، جرقه حوادث انقالب ايران به  شمار آمده و ثانيًا حوادث بعدی انقالب متأثر از اين 

درگيری تلقی شده است. 

نقدهای ده گانه بر مدعای نویسنده ایران بين دو انقالب
درباره ادعای آقای آبراهاميان پيرامون نقش جلسات شب شعر روشنفكری در آغاز جرقه 
انقالب، تأمالت و انتقادات جدی وجود دارد كه در ادامه به تفصيل بدان پرداخته خواهد شد. 
مطالب مندرج در كتاب ايران بين دو انقالب در گرداب يك نقيصه كلی گرفتار آمده و آن، 
عدم اتكای نويسنده به مستندات معتبر تاريخی است. در ادامه با اتكا به برخی شواهد معتبر، 

به نقد گزاره های ادعايی آقای آبراهاميان پرداخته می شود. 
1. آبراهاميان زمان برگزاری شب های شعر در دانشگاه آريامهر )شريف( را آبان ماه عنوان 
می كند؛ حال آن  كه بر اساس برخی گزارشات معتبر و مستندات موجود، مراسم مذكور از 18 
مـهر تا 27 مهر 1356 برگزار شده بود. برای اطالع از تاريخ و محتوای اشعار و سخنرانی های 

1. يرواند آبراهاميان، همان، ص623. 
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ارايه شده در اين ده شب، كتاب ده شب1 منبع نسبتاً كاملی 
است. ضمنًا اسناد و روزنامه های رسمی نيز همين تاريخ 

را تأييد می كند. 
2. تأكيد آبراهاميان بر نقش تعيين كننده شــب های 
شــعر در تحوالت بعدی انقالب و تلقی وی از اين واقعه 
به عنوان جرقه انقالب، با فرض برگزاری اين مراسم در 
اواخر آبان ماه بوده اســت اما برگزاری مراسم شب های 
شــعر در حدود يك ماه پيش از ناآرامی های مورد ادعا، 
ناقض ادعای نويســنده خواهد بود!! اشتباه آبراهاميان 
درباره زمان برگزاری شــب های شعر، وی را به تحليلی 
غلط درباره انتخاب جرقه انقالب اسالمی كشانده است. 

3. اشــتباه تاريخی ديگر نويســنده به تعداد شــركت كنندگان در مراسم بازمی گردد. 
آبراهاميان جمعيت حاضر در مراسم شب شعر را حدود 10هزار دانشجو می داند حال آن كه 
بر اساس گزارش های رسمی ســاواك، جمعيت حاضر بيش از 5 هزار نفر نبوده اند. از غلو 
نويسنده درباره تعداد شركت كنندگان می توان به عالقه وی به بزرگ نمايی اين محفل ادبی 

چپ گرا پی برد. 
4. شكل گيری تظاهرات گسترده در 28 آبان كه به درگيری با پليس كشيده شد، محل 
تأمل جدی بوده. گزارش خاصی از تظاهرات گسترده در دانشگاه آريامهر )شريف( برای 
28 آبان يافت نشد. از طرفی در روز 28 آبان، اين دانشگاه تهران بود كه اوضاع آشفته ای 
داشت نه دانشگاه آريامهر )شريف(.2 حتی خانم ماندانا زنديان نويسنده كتاب بازخوانی ده 
شب: شب های شعر گوته می گويد: »ده شب شعر گوته، در نهايت بدون دخالت ساواك به 

انجام رسيد.«3 
وجود چنين تصريحاتی، مدعای نويســنده كتاب ايران بين دو انقالب را با ترديد جدی 
مواجه می كند! خصوصًا كه او به دليل تمايالت شــديد چپ گرايانه خود، به صورت كاماًل 
گزينش گرانه، تحوالت مربوط به دانشگاه تهران را به كلی ناديده گرفته و در عوض، با بيانی 
غلوآميز- آن هم با تكيه بر پايه های خالف واقع- به القای مدعای خويش دست زده است. 

1. اين اثر به كوشش ناصر مؤذن گردآوری و توسط مؤسسه انتشارات اميركبير منتشر شده است. 
2. انقالب اسالمی به روايت اسناد ســاواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطالعات، ج1، 1376، 

ص133 و بخش فارسی راديو عدن به نقل از سروش، ص39. 
3. http://ketabnak.com/book/65874
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تحريف حقايق تاريخی و بزرگ نمايی محافل همسوی نويسنده، اعتبار ساير ادعاهای او را نيز 
زير سؤال می برد. در ادامه نمونه های بيشتری از تحريف را مشاهده خواهيد كرد. 

5. آبراهاميان ريشه تظاهرات های دانشگاه آريامهر )شريف( را در جلسات شب های شعر 
جست وجو می كند و می گويد: 

در ده روز بعدی نيز تهران شاهد تظاهرات بيشتر دانشجويی و بسته شدن 
دانشگاه های اصلی شهر در اعتراض به خون ريزی 28 آبان بود.1 

حال آن كه بر اساس برخی گزارشات موجود، اساساً تجمعات دانشجويی در اين مقطع، در 
اعتراض به سفر شاه به امريكا بوده و ربطی به برگزاری شب های شعر نداشته است! مسئله ای 
كه جناب آقای آبراهاميان از كنار آن چشم بسته عبور كرده است! اما جای خوش وقتی است 
كه در اين موضوعات اسناد و گزارشــات تاريخی كافی وجود دارد و كشف حقايق را آسان 
می نمايد. به عنوان نمونه خبرگزاری آلمان در 25 آبان 56، درباره وقايع دانشگاه آريامهر 

)شريف( می گويد:
در پی ناآرامی های روز گذشته دانشجويان، پليس تهران تدابير امنيتی 
بيشتری در اطراف دو دانشگاه بزرگ پايتخت به كار بست. گفته می شود 
كه اين تظاهرات برای هم دردی با تظاهركنندگان دانشجو در امريكا انجام 
شده است. مركز اين تظاهرات دانشگاه تهران و دانشگاه آريامهر )شريف( 
بوده است. حدود هزار نفر از دانشجويان دانشگاه آريامهر )شريف( دست 

به تظاهرات زدند.2 
همچنين روزنامه اطالعات در تاريخ 26 آبان 56 می نويسد: 

هم زمانی تظاهرات تهران و واشنگتن توجه محافل سياسی را جلب كرده 
است.

همچنين بخش فارسی راديو لندن در 24 آبان گزارش داد كه: 
مسافرت شاه به امريكا در حالی صورت می گيرد كه صدای اعتراض ها 
در ايران شديدتر شده است. گزارش های رســيده حاكی از آن است كه 
تظاهركنندگان هنگامی كه شــاه ايران برای مذاكره با كارتر به كاخ سفيد 

می رفت فرياد می زدند مرگ بر شاه.3 

1. يرواند آبراهاميان، همان، ص623. 
2. تقويم تاريخ انقالب اســالمی ايران: خبرها و رويدادهای روزانه محرمانه و غيــر محرمانه مرداد 1356- 

فروردين 1358، تهران، سروش، 1369، ص38. 
3. همان، ص37.



124
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره  57    پاييز 97

نقدمتون،منابعوديدگاهها

گاردين نيز در 24 آبان، اعتصاب های دانشگاه تهران را مرتبط با سفر شاه به امريكا قلمداد 
كرده است.1 

با وجود ايــن بايد از نويســنده كتاب ايران بين دو انقالب پرســيد كه ايشــان چگونه 
تظاهرات های دانشجويی در واشنگتن را متأثر از شب های شعر قلمداد می كند؟! 

برخی ديگر از گزارشات موجود به تظاهرات های اواخر آبان ماه 1356 در دانشگاه آريامهر 
)شريف( اشاره داشــته و ريشه آنها را مســائلی غير از تحريك و تهييج شاعران می دانند. 

ساواك برای 24 و25 آبان، گزارش تظاهرات دانشجويان را ارايه كرده و می گويد: 
تظاهرات مورد بحث بين مردم، توليد شايعاتی به شرح زير نموده است. 
عده ای می گويند كه علت اصلی تظاهرات، اعتراض به گران فروشی بوده و 
تعدادی معتقدند كه چون دولت، دزدهای بزرگ، نظير عليزاده و دار و دسته 
او را تبرئه نموده اين تظاهرات به خاطر آن صورت گرفته است و پاره ای 
اظهار می دارند تظاهرات مذكور جهت آزادی طالقانی و منتظری و بازگشت 

خمينی به وطن بوده است.2 
همچنين در يكی از اسناد النه جاسوسی آمده است:

مخالفت دانشجويی در ايران بيشتر جنبه تشريفاتی داشته و در رابطه با 
مسائل محلی و آموزشی صورت می گيرد!3

گرچه در اين گزارش، اعتراضات دانشجويی دست كم گرفته شده اند اما واقعيت آن  است 
كه اعتراضات دانشجويی- به خودی خود- ظرفيت تبديل شدن به جرقه انقالب را نداشتند. 
به  طور خاص، گرچه تكواژه های مبارزاتی نيز از مجامع روشنفكری و محافل ادبی، شنيده 

شده،4 اما اعضای كانون نويسندگان فاقد اعتقاد و روحيه انقالبی بودند. 
با مراجعه به اسناد، مشخص می شود كه برای تظاهرات های دانشجويی در مقطع آبان ماه، 

هر ريشه ای محتمل است جز ادعای تحريك آنان در شب های شعر كانون نويسندگان! 
6. با توجه به اين كه شب های شعر كانون نويسندگان در دانشگاه آريامهر )شريف( در 
مهرماه برگزار شده و شــب پايانی آن 27 مهرماه بوده است، می توان وقايع انقالبی در اين 
روز را بررسی كرد. بررسی ها نشان می دهد كه اتفاقًا 27مهر 56، دانشگاه صنعتی آريامهر 

1. همان، ص36.
2. انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، همان، ص123. 

3. از ظهور تا سقوط، مجموعه اسناد النه جاسوسی، دانشجويان پيرو خط امام، تهران، 1366، ج1، ص155. 
4. به عنوان نمونه در سوم آبان 57، باقر مؤمنی عضو كانون نويسندگان در جمع دانشجويان دانشگاه تهران درباره 
اهميت جايگزينی سازمان های انقالبی به جای رژيم موجود ســخن گفته و حمله به طبقات بوجود آورنده استبداد 

را مهم دانست. رك: ميرزاباقر عليان نژاد، روزشمار انقالب اسالمی، تهران، سوره مهر، 1392، ج13، ص260.   
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)شريف( يكی از روزهای آرام پاييزی را گذرانده است!1
7. آبراهاميان به  دنبال نســبت دادن جرقه های انقالب به كانون چپ گرای نويسندگان 
است و شب های شــعر اين كانون را نقطه عطف در روند تحوالت انقالبی می شمارد. برای 
بررســی صحت ادعای آبراهاميان ضروری است تا مواضع سياســی كانون نويسندگان و 

جهت گيری حاكم بر شب  های شعر در دانشگاه آريامهر )شريف( بررسی شود. 

اعضای کانون نويسندگان

بر اساس ادعای آبراهاميان، انتظار مواجهه با محفلی انقالبی و خروشان و ستيزه جو عليه 
رژيم پهلوی می رود؛ اما اين كانون صرفاً حركتی صنفــی و نه اجتماعی، آن هم در محدوده 
»قانون اساســی« بود و اعتقادی به براندازی رژيم شاهنشاهی نداشت. تنها فعاليت رسمی 
كانون نويسندگان انتشار بيانيه هايی در اعتراض به سانسور و درخواست هايی برای حقوق 
صنفی خودشان بود و به  دليل غير مذهبی و غير مردمی بودن شان، فاقد هر نوع اثرگذاری 

جدی در ميان مردم بودند. 
نويسنده كتاب بازخوانی ده شب: شب های شعر گوته از اصرار دبيران كانون نويسندگان 

بر موضع نگرفتن عليه رژيم در شب های شعر گوته خبر داده است. 
با توجه به ممانعت مسئولين شب های شــعر گوته از هر نوع سخن سياسی و تنش زا، آيا 
ممكن است كه اقدامی انقالبی توسط اين محفل رخ دهد؟ آيا اين محفل كه اساسًا مخالف 

1. تقويم تاريخ انقالب اســالمی ايران: خبرها و رويدادهای روزانه محرمانه و غيــر محرمانه مرداد 1356- 
فروردين 1358، همان، ص39. اين در حالی است كه به عكس، اوضاع دانشگاه تهران در اين ايام بسيار وخيم بوده 
و طی حمله پليس به دانشگاه تهران در 29 آبان،30 نفر زخمی شدند كه حال چند تن از آنان وخيم اعالم شد. نتيجه 
آن كه اگر هم قرار است ناآرامی های دانشجويی مدنظر قرار گيرد، قطعًا دانشگاه آريامهر )شريف(، موضوع بحث 

نيست و نويسنده به اصطالح ضرب المثل »بر گور خالی فاتحه خوانده است«! 
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حركت انقالبی بود، می تواند جرقه انقالب به شمار بيايد؟!
ساواك در يكی از گزارش های خود از اين جلسات كه گزارش شنود مكالمه دو تن از افراد 

مؤثر كانون است، می نويسد: 
شخصی به نام آرام ضـمن تـماس با نام برده باال ]سياوش كسرايی[ اظهار 
داشـت... ايـن شـب شـعر واقعاً مستهجن می باشد. اصـوالً بعضی از شعرا 
مست بودند و تعدادی از آنها پشت ميكروفون افتادند و واقعًا افتضاح به 

بار آوردند.1
تا خرداد ماه سال 1356 از سوی كانون نويسندگان اقدام خاصی مشاهده نمی شود تا 
اين كه جمع پنج نفره  ای از اعضای كانون، صرفًا در اعتراض به سانسور كتاب و روزنامه، 
نامه سرگشاده ای خطاب به اميرعباس هويدا، نخســت وزير منتشر كرده و بدين وسيله 
اعالم موجوديت كردند. امضاءكنندگان بيانيه جمعی از چپ گرايان و عناصر غير مذهبی 

بودند.2

شب های شعر گوته

با اين وضعيت، می توان از جناب آبراهاميان- كه برگزاری شب های شعر را آغازگر خيزش 
انقالبی می داند- پرسيد چگونه است كه كانون نويسندگان می تواند ملتی را به خيزش وادارد 
اما خود اين مجموعه و اعضايش هيچ نقش مؤثری در روند انقالب ايفا نكند؟ پس از برگزاری 
شب های شاعران و نويسندگان، فعاليت های عمده كانون محدود به صدور اعالميه، بيانيه 
و اظهار نظر در مورد مسائل روز بود كه البته رنگ و بوی انقالب- به معنای براندازی رژيم 

پهلوی و تأسيس حكومتی جديد- از آن استشمام نمی شود! 

1. سند ساواك، 20/14699هـ 11-36/7/26 ]1356ش[. 
2. محمد قبادی، همان، ص242. 
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از آن گذشــته، اختالفات درونی آزاردهنده ای بين اعضای كانون حاكم بود كه آنها را 
حتی در اداره تشكيالت كوچك خودشان نيز ناتوان كرده بود، چه رسد كه بخواهند آغازگر 
تحوالت گسترده سياسی يا اجتماعی باشند! ساواك در يكی از گزارشات خود به اختالفات 

داخلی كانون اشاره كرده و می نويسد: 
افراد مؤثر و به اصطالح سركردگان كانون مرتبًا جلساتی جهت بحث و 
مـشورت تـشكيل مـی دهند؛ ليكن تاكنون نتيجه مثبتی عايد آنان نشده 
بلكه اختالفات را تشديد و علنی تر ساخته است. احتمال بـروز چند دستگی 
در بين اعضای كانون و جبهه گيری های آينده دســته جات مختلف زياد 

است.1
در سال 1357، برخی اعتراضات سياسی توسط بعضی از اعضای كانون انجام شد اما هيئت 
دبيران در اين حركت های سياسی نقشی نداشته و واكنش خاصی در برابر وقايع انقالبی انجام 
نمی دادند. در بررسی اســناد تاريخی، موارد محدودی از اقدامات انقالبی برخی از اعضای 
كانون نويسندگان مشاهده می شود. از جمله در30 آبـان 1356 كه »هما ناطق« و »نعمت اهلل 
مـــيرزازاده« در مقابل دانشگاه آريامهر )شريف( دستگير شده و پس از چند ساعت آزاد 

می شوند!2 
بنابراين كانون نويسندگان، برخالف ترسيم آبراهاميان، نه كانونی انقالبی، بلكه محفلی برای 
چپ گرايانی بود كه در اغلب اظهارنظرهای رسمی، به دنبال پيگيری مطالبات و منافع صنفی 
خود بودند. اختالفات درونی در كانون، غير مذهبی بودن اعضا و نداشتن پايگاه مردمی، مانع از 
هر نوع اثرگذاری جدی اعالميه های آنان در ميان مردم می شد و اين گروه در سال  های منتهی 

به انقالب اسالمی، تنها می كوشيد با پيگيری مطالبات صنفی، ابراز وجود نمايد. 
پس از پيروزی انقالب اســالمی، اعضای كانون نويســندگان با حمايــت از منافقين و 
تجزيه طلبان در مسير خيانت قرار گرفت. بعدها در حالی كه مردم درگير جنگ با عراق بعثی 
بودند، كانونی ها- كه حاال ديگر شجاع شده بودند- بيانيه های آتشينی در محكوميت آنچه 
سانسور و سركوب آزادی بيان و قلم می ناميدند، صادر كرده و بهانه هايی برای حمله تبليغاتی 

غرب عليه ايران به وجود می آوردند. 
8. معيار آبراهاميان برای شناسايی جرقه انقالب چيست؟ از عبارات نويسنده در توصيف 
شب های شعر چنين فهميده می شود كه معيار نويسنده برای جرقه بودن يك واقعه، نقش آن 

1. سند ساواك، 20/17634هـ 11-36/11/23 ]1356ش[. 
2. انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، همان، ص150. 
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واقعه در ايجاد تظاهرات های همه گير و مداوم در جامعه است. 
بر اساس چنين معياری می توان شهادت آقا مصطفی و قيام 19دی را از نخستين جرقه های 
انقالب اسالمی در آبان سال 56 دانست.1 چرا كه با اين دو واقعه مهم، انقالب به مرحله بسيج 
اجتماعی و تظاهرات های فراگير وارد شده است. اگر بر فرض محال بخواهيم اين دو اتفاق 
اثرگذار را ناديده بگيريم، باز هم مدعای آبراهاميان قابل دفاع نيست؛ چه اين كه مدت ها 
پيش از شب های شعر، در دانشگاه تهران ناآرامی های ممتدی وجود داشت كه بی ارتباط با 

حلقه شعرا بود. در يكی از اسناد ساواك درباره دانشگاه تهران آمده است: 
از آغاز سال تحصيلی جاری به علت اشتباهات فراوان مديريت دانشگاه، 
امسال حوادث بی شماری را ناظر بوده و خواهيم بود... در حال حاضر يكی از 
مراكز اصلی سر و صداها دانشكده ادبيات دانشگاه تهران است كه از آنجا به 

جاهای ديگر و حتی به دانشگاه های ديگر سرايت می كند.2
آبراهاميان می كوشد تا تظاهرات مختلف دانشگاه آريامهر )شريف( را مبدأ تحوالت بعدی 
بنامد؛ غافل از آن  كه حدود دو ماه پيش از مقطع مورد ادعا )28 آبان(، دانشگاه تهران در 
اعتصاب به  سر  می برد و تظاهرات پی در پی دانشجويان دانشگاه تهران حتی صدای شاه را هم 
درآورد. شاه در اعتراض به اغتشاشات مستمر در دانشگاه تهران، دانشجويان تظاهرات كننده 
را افراطی و خائن ناميد.3 دانشجويان دانشگاه تهران و شهرستان ها در 12 مهرماه 57، در پاسخ 
به فراخوان عمومی روحانيون مبارز ايران دست به اعتصاب زدند.4 همچنين گاردين درباره 
اعتراضات دانشگاه تهران، در 25 مهرماه نوشت: »دانشجويان تهران يك هفته است كه در 

اغتشاش و ناآرامی به سر می برند.«5
ناآرامی های دانشگاه تهران به صورت مستمر ادامه داشته به طوری كه در گزارش بخش 

1. البته اختالف اساسی با نويســندگان غرب گرا مانند آبراهاميان، ناديده گرفتن خط ممتد مبارزات اسالمی 
مردم ايران در طول سال های پس از قيام خونين 15 خرداد 42 تا قيام خونين 19 دی قم است. اغلب اين گروه از 
نويسندگان، اين برهه مهم تاريخی كه هسته های مقاومت مردمی چونان آتش زير خاكستر در حال پيدايش است، 
ناديده می گيرند و در نتيجه انقالب اسالمی را از ســال 56 تحليل می كنند كه طبعًا در اين نگاه، نقطه آغاز بسيار 
پراهميت است و لذا با نسبت دادن جرقه انقالب به جريان های خنثی يا التقاطی و انحرافی، به دنبال وارونه نمايی در 

تحليل نهضت عظيم اسالمی مردم ايران هستند. 
2. انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، همان، ص98. 

3. تقويم تاريخ انقالب اســالمی ايران: خبرها و رويدادهای روزانه محرمانه و غيــر محرمانه مرداد 1356- 
فروردين 1358، همان، ص30. 

4. همان، ص31؛ همچنين رك: فرزند اسالم و قرآن، تهران، بنياد شهيد، بی تا. 
5. همان، ص30. 
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فارسی صدای ملی در30 مهر می نويسد: »وضع دانشگاه ها همچنان متشنج است.«1 
آبراهاميان نه تنها از وقايع دانشــگاه تهران غفلت می كند بلكه تظاهرات های مستمر 
و دامنه دار پس از شــهادت آقا مصطفی را نيز كم رنگ جلوه می دهد. او از شهادت آقا 
مصطفی خمينی در اول آبان 1356 كه به تظاهرات های عظيمی در اقصی نقاط كشــور 
كشيده شد، سخنی به ميان نمی آورد. در پی شهادت آقا مصطفی، موجی در كشور ايجاد 
شد كه نه تنها قابل قياس با تظاهرات دانشــگاه آريامهر )شريف( و حتی وقايع دانشگاه 
تهران نبود بلكه بايد ادعا كرد كه تظاهرات دانشــگاه شــريف را بايــد تحت تأثير آن 
دانست. بعد از انتشار خبر شهادت آيت اهلل ســيد مصطفی خمينی، سلسله مجالسی به 
منظور مراسم بزرگداشــت ايشــان در اقصی نقاط ايران برگزار گرديد كه اكثريت اين 

مراسمات، واجد چند ويژگی ممتاز بودند:
اين سلسله مراســم ها با محوريت علمای طراز اول در قم و ســاير بالد برگزار گرديد و 
اين مسئله هم بر وزانت محافل می افزود، و هم كار مأمورين امنيتی را در برخورد با چنين 
مراسم هايی دشوار می ساخت و هم طيفی از روحانيون و مذهبيون دور از ميدان سياست را 

عماًل وارد گود می كرد.2 
به  رغم ايجاد يك پويش عمومی به منظور برگزاری مراســم های ختم توسط طيف های 
مختلف- اعم از مبارز و غير مبارز- در رأس كارگزاران اجرايی و برگزاركنندگان مجالس 
عزاداری و ختم، روحانيون و ســاير نيروهای انقالبی قرار داشــتند. آنها با استفاده بهينه از 
موقعيت موجود، تالش كردند از اين واقعه بيشــترين اســتفاده را در پيشبرد نهضت امام 
خمينی داشته باشند. گزارش های ساواك نيز در اين مسئله نشان از »انسجام مخالفان رژيم 

و برنامه ريزی آنها برای حداكثر استفاده از فرصت پيش آمده در كنار عزاداری است.«3 
اين مراسمات به صورت خودجوش و سراسری برگزار می شد و نخستين تجربه عمليات 
ميدانی فراگير در به صحنه كشاندن عموم مردم در ميدان بود. تجربه ای كه بعداً در كوران 
وقايع آتی، به بسيج عمومی توده های مردمی انجاميد و مشروعيت سياسی رژيم شاه را از بين 

برد و زمينه ساز سقوط رژيم گرديد. 

1 .همان. 
2. به عنوان نمونه، نخستين مجلس ختم بالفاصله بعد از انتشار خبر شهادت آقا سيد مصطفی توسط آيت اهلل 
العظمی گلپايگانی برگزار شد و اين مسئله نشان داد كه طيفی از روحانيت طراز اول كه تا پيش از اين واقعه، آشكارا 
در ميدان مبارزه حضور نداشــتند، اكنون به شدت فعال شــده اند؛ فعاليتی كه گرچه به ظاهر، يك اقدام سياسی 

محسوب نمی شد اما در نهايت به تقويت نهضت امام خمينی و مخالفت علنی با اقدامات رژيم انجاميد. 
3. سجاد راعی گلوجه، بازتاب ها و پيامدهای رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد، تهران، 

مركز اسناد انقالب اسالمی، تابستان 1391، ص58. 
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در اكثريت قريب به اتفاق اين مراسم ها، نام امام خمينی علنًا و با عظمت ياد می شد و به 
دنبال آن مردم يكپارچه صلوات می فرســتادند. بدين وسيله ممنوعيت ذكر علنی نام امام 
شكسته شد و اين مسئله در افزايش شناخت عموم مردم نسبت به امام خمينی و تثبيت بيش 

از پيش جايگاه رهبری ايشان، بسيار مؤثر بود. 
از جمله ويژگی های مجالس يادشده، اتحاد يكپارچه مخالفان رژيم و برگزاری مجالس ختم 
متنوع از سوی طيف های مختلف فكری و سياسی، به صورت جداگانه يا مشترك با نيروهای 
مذهبی و روحانيان انقالبی است.1 در اين جهت، فعال شدن نيروهای ملی- مذهبی بسيار قابل 
توجه است كه يك نمونه از آن، حضور فروهر و برخی ديگر از همفكران او در مجلس ختم 
آقا مصطفی در مسجد اعظم قم است. همچنين برگزاری مجلس ختم آقا مصطفی در لبنان 
توسط شهيد چمران و آقا سيد موسی صدر، حركت قابل تقدير ديگری است كه به بسياری 
از سوء تفاهم ها و اختالف ها بين نيروهای مســتقر در لبنان و نيروهای فعال در نهضت امام 
خمينی پايان داد.2 پخش اعالميه با ماهيت سياسی و اعتراضی، در كنار اطالع رسانی ساير 
مجالس ختم در شهرهای مختلف- يا همان شهر برگزاری مراسم- يكی از كارويژه های مهم 

اين مجالس بود. 
هم افزايی مبارزاتی- سياسی و مشاهده حضور يكپارچه و پرشمار مردم در مجالس ختم 
آقا سيد مصطفی، برای نخستين بار خفقان پليسی رژيم را شكست و نهضت را از غربت در 
محدوده نخبگانی بيرون آورد و عموم مردم را درگير نمود. با وجود اين، می توان شهادت 
آقا ســيد مصطفی و وقايع بعد از آن را، اصلی ترين عامل زمينه ســاز در جهت پيدايش 
»انقالب اجتماعی« و »بسيج توده ها« در جهت »تغييرات بنيادين« و »تغيير رژيم« تلقی 
كرد. بازخوانی اسناد تاريخی، ابعاد فراگير واقعه شهادت آقا مصطفی خمينی را به دست 

خواهد داد.3
9. جالب آن  كــه كارگزاران امريكايی و انگليســی نيز در گزارشــات و خاطرات خود، 
برخالف مدعای آقای آبراهاميان، جرقه نخســت انقالب اسالمی را واقعه خونين 19 دی 

56 برشمرده اند. 
سفير انگليس در ايران می نويسد: »من حادثه 9 ژانويه 1978 ]19 دی 1356 در قم[ را 

1. همان. 
2. شــهيد مصطفی چمران گزارش مكتوبی از جزئيات اين مجلس ختم نگاشته است. اين يادداشت مربوط به 
نوامبر 1977 ميالدی اســت، و در كتاب خدا بود و ديگر هيچ نبود، صفحات 147-142 چاپ شده است. رك: 

مصطفی چمران، خدا بود و ديگر هيچ نبود، مهدی چمران )گردآوری(، تهران، بنياد شهيد چمران، 1396. 
3. برای اطالع تفصيلی در اين باب رك: ســهراب مقدمی شــهيدانی و محمد خاكپور نصراله آبادی، »صاعقه 

سخنوری در غروبی سپيده گشا«، پانزده خرداد، ش53، پاييز 1396، ص247-276. 
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آغاز ماجرا می دانم.«1 
سوليوان نيز در يكی از گزارشات خود به وزارت خارجه امريكا در تاريخ 11 خرداد 57، 
با اشاره به مقاله روزنامه اطالعات عليه امام خمينی در 17 دی 56 2 و تظاهرات های مردم 

در قم، می نويسد: 
خشــونت در قم كه نزديك به يك، دو جين كشــته به بار آورد، آتش 
سرايت كننده ای از مخالفت دينی را بر پا ساخت كه خود را طی ماه های بعد 

در وقايع كوچك مختلفی در سراسر كشور به طور منظم نشان داد.3
با وجود اين، مدعای آبراهاميان، نه تنها در اسناد ساواك و گزارشات رسمی رژيم شاه رد 
می شود، در روايت غربی ها نيز كوچك ترين نشانه ای برای اثبات آن وجود ندارد و عجيب 

است كه وی در مسئله ای به اين درجه از وضوح، خدشه وارد كرده است. 
10. كم رنگ جلوه دادن بخــش اصلی مبارزان انقالب يعنی نيروهــای مذهبی، يكی از 
عادت های آبراهاميان اســت. وی جريان ها و وقايع غير مذهبی را برجسته كرده و در هر 
واقعه ای اســامی تك تك روشــنفكران مرتبط با آن واقعه را نام می برد؛4 اما درباره وقايع 
مذهبی و رهبران مؤثر آن سكوت می كند. وی كه يك كشته در تظاهرات آخرين شب شعر 
را برجسته می كند، درباره تظاهرات يزد يا تبريز سكوت كرده و اسامی افراد مؤثر يا سخنرانان 

مراسم ها را نمی  برد.5
به  طور خالصه آبراهاميان به دليل علقه فكری با كانون نويسندگان به دنبال پيدا كردن 
نقشی برای اين محفل رنگ و رو رفته، منزوی، بی تحرك و از هم پاشيده در يكی از بزرگ ترين 
و اصيل ترين جنبش های مردمی در تاريخ معاصر اســت؛ بنابراين محفل شــب های شعر 
چنين كانونی را برجسته كرده و آن را جرقه تحوالت انقالبی می نامد. وی برای توجيه نظر 
خويش ناچار به تحريف تاريخ شب های شعر و غلو در آمار شركت كنندگان در اين مراسم 
می شود. آبراهاميان، شاعران و نويسندگان مزبور را كه فاقد هر نوع ستيزه جويی انقالبی با 
رژيم بوده اند، مبدأ تحوالت انقالبی تلقی كرده و ساير اعتراضات انقالبی و مستمر در زمان 

1. آنتونی پارسونز، غرور و سقوط )ايران 1357-1352(، ترجمه سيد محمدصادق حسينی عسكرانی، تهران، 
مركز اسناد انقالب اسالمی، 1390، ص195.

2. اطالعات، 1356/10/17، ش15506. 
3. اسناد النه جاسوسی، شماره 12، دخالت های امريكا در ايران )2(، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، تهران، 

بی تا. ص134. 
4. به عنوان مثال در موارد متعددی اســامی بازرگان، ســنجابی، متين دفتری، نزيه، فروهر، الهيجی، صديقی، 
مقدم مراغه ای و حاج معينيان و... را برجســته می كند و اصرار دارد كه كم ترين وقايع مربوط به ايشان را پوشش 

دهد. رك: يرواند آبراهاميان، همان، ص627-636. 
5. همان، ص626. 
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شهادت آقا مصطفی خمينی و تظاهرات های دانشگاه تهران را ناديده می انگارد. وی همچنين 
اصرار دارد كه تظاهرات پس از آبان ماه را متأثر از تظاهرات مورد ادعای خويش در دانشگاه 
آريامهر )شريف( بداند؛ اما بر اساس اسناد موجود، انگيزه بسياری از ناآرامی های دانشجويی 
مثل تظاهرات 24 آبان در دانشگاه تهران يا تظاهرات دانشجويان در 30 آبان1356، ابتدا 
شهادت حاج آقا مصطفی خمينی و موجی كه پس از اين شهادت ايران را فرا گرفت، سفر شاه 

به امريكا و سفر انورسادات به اسرائيل بوده است.1 

1. هـ . موحد، رفرم تا انقالب، بی جا، سروش، بی تا، ص41. 


