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  مقــــــــــــــدمـه
  
  

برای اين کار بايد از سوئی تاريخ بيست ساله .  هيه کنم همه جانبه از آل احمد و انديشه هايش تفتوايي      قصدم اين بود که
  .ی اخير را مطالعه می کردم و از سوی ديگر همه ی آثار آل احمد را می خواندم و يا دوباره می خواندم

  
تن اين گذشته از اين، برايم کارهايی پيش آمد که متأسفانه کار نوش.       در هيچ يک از اين دو مورد، امکان الزم را نداشتم

بنابراين، آن .  مقاله را پی در پی دچار وقفه های کوتاه ساخت و اين امر شايد که به انجام آن چه می خوانيد لطمه زده باشد
چه نوشته ام نشان دهنده ی کليت انديشه های آل احمد است که با اشاراتی به تاريخ بيست و پنج ساله ی اخير همراه گشته 

  .است
  

تمام ) و اکنون ناقص است ( اندر کار تهيه ی منابع الزم هستم تا کاری را که می خواستم انجام دهم،هم اکنون دست      
قصد من اين است، يک يک آثار او را مورد انتقاد قرار دهم و تا آن جا که ميسر است موضع او را در همه ی .  کنم

ت انتقادی ی خوانندگان اين مقاله به نحوی به من اگر نظرا.  جريانات اجتماعی ی بيست و پنج ساله ی اخير مشخص سازم
  .عرضه شود، از اين که نتوانسته ام کاری بالنسبه کامل انجام دهم، ناخشنود نخواهم بود
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با .   استقبال روشنفکران ايران روبرو شده باشد به اين طرف، هيچ اديبی را سراغ نداريم که به اندازه ی جالل آل احمد با١٣٣٢ مرداد ٢٨از      
اين همه، هر چند قلمرو او در مقايسه با ساير اديبان کشور ما وسيع ترين قلمروها بود ولی به هر حال به حوزه های روشنفکری ی جامعه ی ما 

برای زحمت کشان، که او را نمی شناختند، طبعأ مرگش .  روزی که ُمرد، در ميان تشييع کننده گان خبری از زحمت کشان نبود.  تمحدود می گش
آيا اين بدان علت بود که شرايط موجود اجازه نمی داد تا يک نويسنده ی توده ای به خلقش شناسانده شود؟  .  هم نمی توانست حادثه ای به شمار رود

.  وامل اختناق کنونی می کوشند تا ما را وادار کنند که به اين سؤال پاسخ مثبت دهيم، ولی ما فراموش نمی کنيم که اين همه ی واقعيت نيستهمه ی ع
اين تجربه به تنهائی نيز قادر است به ما .  سالگرد صمد بهرنگی با شرکت بسياری از زحمت کشان تبريز، روستائيان دهات دوردست برگزار شد

ان دهد که همه ی عوامل اختناق، هر چند هم نيرومند باشند، نمی توانند امکانات يک نويسنده ی خلق را برای نفوذ در ميان توده ها يکسره از او نش
  .سلب کنند

  
در مراسم هفتم تختی .       همه ی آن ها که مردم شان را دوست دارند و با توده ها صميمانه در هم می آميزند، در هر شرايطی امکان نفوذ هم دارند

  .در ميان انبوه شرکت کننده گان، حقيرترين سهم از آن دانشجويان و به طور کلی روشنفکران بود.  صدها هزار نفر شرکت ُجستند
  

 دماغ را  نتوانست جز معدودی از روشنفکران ُگنده- که البته به تصادف گرفت-     تصادف سالروز مرگ فروغ فرخزاد با چهلمين روز مرگ تختی
خلق يکپارچه بر آن بود که تختی، شهيد يک توطئه ی خائنانه شده است و باز فقط روشنفکران ُگنده دماغ .  از شرکت در مراسم چهلم تختی بازدارد

توده، دوستان ).  شيد و مقاله ی آقای آل احمد به اين شک اعتبار بيشتری بخ( بودند که عالمانه سری تکان دادند و در اين اعتقاد توده ای شک کردند 
آن چه را که بايد روشن کرد اين است که ناشناخته ماندن آل احمد برای توده ها، تا کجا ناشی از اختناق .  صميمی ی خود را هرگز فراموش نمی کند

  .موجود و تا کجا مربوط به خود اوست
  

.  ز سوئی ديگر در رابطه با مسئله ی انقالب مورد مطالعه قرار دهيم     پس ما ناگزيريم آل احمد را از يک سو در رابطه با شرايط کنونی و ا
دولت از درج آگهی های تسليت در روزنامه ها جلوگيری کرد، ) چند روزی بعد از مرگ آل احمد ( هنگامی که به نوشتن اين مقاله تصميم گرفته شد

اين رفتار ارتجاعی به همراه اندوهی که .  ش آثار آل احمد را قدغن ساختبر سر راه تشکيل مجالس يادبود او مشکالتی ايجاد نمود و سرانجام فرو
داوری ی قاطعانه ی شخصيت و آثار  حادثه ی مرگ او در بسياری از روشنفکران پديد آورده بود، روشنفکران خرده بورژوای خوش نيت را در

و اکنون ت اين شرايط، اصولی ترين جبهه گيری چه می تواند باشد؟  ما نيز از خود می پرسيم که تح) .  ١(اين نويسنده بيش از پيش دودل ساخت
از پيش روشن است که اين نقد، ما را از دو .  معتقديم که يک داوری ی منصفانه و قاطعانه، درست همان چيزی است که اخالق ويژه ی ما می طلبد

  سرسپرده گان رويزيونيسم شوروی و مرتدان نيروی سومی که از .سو با مخالفت و دشنام اپورتونيست های مارکسيست نما مواجه خواهد ساخت
وقتی به لحاظ سازمانی عمأل از هم پاشيده، تعداد اعضای آن در ظل حمايت مطبوعات تحت سانسور به سرعت افزايش يافته است، هر دو به داوری 

کارشان " ناپخته و عصبانی"ُخب البته جوان های .  نده خواهيم شداز سوئی ضد انقالبی و از سوئی ديگر دشمن وحدت خوا.  ی ما انتقاد خواهند کرد



که گوش شيطان کر هيچ وقت از چيزی عصبانی نمی شوند، به ما " صد درصد پخته ای"اين لقب از طرف آدم های .  به همين جاها نيز بايد بکشد
  . را برای خلق آسان کنم، ناگزير از افشاگری هستيمولی بايد بدون پرده پوشی ابراز کنم، برای اين که کار انتخاب.  عطا شده است

  
     نخستين موج جنبش کمونيستی ی ايران، زير چکمه های پليس رضاشاهی فرو ُخفت، ديکتاتوری ی رضاخان هر که را نماينده ی ترقی و نماينده 

جنگ دوم جهانی که دست آخر موجب ورود متفقين .  ی زحمت کشان جامعه ی ما می شناخت به زندان های قرون وسطائی فرستاد و يا نابود ساخت
 چند ماه ،تقی ارانی.  به ايران شده و سپس تبعيد رضاشاه به جزيره ی موريس، امکانات تازه ای برای شروع جنبش نوين کمونيستی فراهم ساخت

حزب توده ی ايران .  تان او بنيان گذاشته شدزندانيان سياسی، بدرود حيات گفت و هسته ی يک حزب ظاهرأ پرولتری توسط دوسپيش از آزادی ی 
  ).٢(برخالف سنت های لنينی، سياست دروازه ی باز و بی کنترل را در زمينه ی پذيرفتن اعضاء پيش گرفت

  
خفقان رهائی از .   به بعد، سال هائی بودند که طبعأ يک جوان تحصيل کرده نمی توانست خود را از مسائل سياسی کنار بکشد٢٠     سال های 

  .شانزده ساله، شرکت در فعاليت های سياسی و عضويت در حزب توده را برای جوانان و روشنفکران به امری رايج تبديل کرده بود
  

او که هنوز .  را به راه انداخت) تأکيد از ما است ( » انجمن اصالح«      نويسنده ی خرده بورژوای ما، نخست به همراهی ی تنی چند از دوستانش 
می  )و خواهيم ديد که چه گونه پس از هر حادثه، يک گام به سوی مذهب عقب نشست( مذهبی در ذهنش سخت تر و تازه بود،   شه های اعتقادات ري

توده " حزب توده فضيلتی جز انتخاب ".   به حزب توده پيوست١٣٢٣با اين همه، در .  راست و ريس کند" اصالح" خواست تا کار مملکت را با 
 در مدتی " ميان ده ها حزب موجود ديگر، نمی شناخت و جالل آل احمد به پاس داشتن اين فضيلت و به بهای خصلت های روشنفکرانه اشاز" اش

 ماهی ۶"حتا .  يکی از عناصر برجسته ی حزبی تبديل شد، تا آن جا که ارگان تئوريک حزب به نظارت او منتشر می گشتبه "کم تر از چهار سال 
مدارج "آيا خرده بورژوای ما، که چنين به سرعت .   و پيش از آن به عضويت کنگره ی حزبی برگزيده شده بود"نه ی حزب بودمدير چاپ خا

کسيست بود؟  و واقعأ انديشه ی ماترياليستی داشت؟  خط مشی ای که پس از انشعاب را در حزب طی کرده بود، به راستی يک مار) ٣"(ترقی
  . انتشار داد، هيچ يک به ما اجازه نمی دهند که به اين سؤال ها پاسخ مثبت بدهيمبرگزيد، آثاری که پس از آن

  
  بوروکراسی ی حزب توده برای بقای خويش جز در .ُپرسروصدائی چون او نداشت     حزب توده نيز چنين انتظاری از او و از خرده بورژواهای 

چنين بود که حتا پيش از تأسيس حکومت دمکرات .   چندان نيازی حس نمی کرد-ه آن هم ايمانی کورکوران-کادرهای پائينی ی حزب، به ايمان
آذربايجان، جماعتی از روشنفکران ُگنده دماغ  که کم ترين رابطه را با کادرهای کارگری ی حزب داشتند، وازده گی ی خود را از مشی استالينی که 

می پوشانيدند، گرد هم آمدند و نهال انشعاب " استقالل رهبری ی حزب" نقاب دفاع از تکيه بر اصل ديکتاتوری ی پرولتاريا روح آن بود، هنوز زير
امروز در مورد اين انشعاب که به دنبال اشباهات جدی و خيانت های کادر رهبری ی حزب توده و دموکرات ها رخ داد، هر گروهی را .  را کاشتند

می کنند که گله ی روشنفکرانی که پيشاپيش خود، بزرگی همچون خليل ملکی را داشتند، اين ها فراموش .  ماهيت انشعابيون دچار ترديد می سازد
خواننده می داند که آل احمد نه فقط در زمره .  خارج شدند و بی درنگ پس از خروج، علم و کتل رويزيونيسم را آشکارا برافراشتند" راست"از در 

برگزيدند و تا کناره گيری ی " نيروی سوم"او را به رياست کميته ی تبليغات .  ار می رفتی اين ها، بلکه از عناصر برجسته ی انشعابيون به شم
مبارزه ای که .  ، همچنان در آن پست باقی بود و به اين ترتيب می توان نقش فعال آل احمد را در اين زمينه بازشناخت"نيروی سوم" سازمانيش از 

 نشان می -هر چند در آن زمان آل احمد ديگر عضو نيروی سوم نبود -چنان ادامه يافت و اينپس از درهم شکستن سازمانی ی حزب توده نيز هم
از تأسيس حزب توده تا به .   لنينيسم بود و نه حزب توده-دهد که آن چه که آماج تيرهای زهرآگين و تسليم طلبانه ی نيروی سوم بود، مارکسيسم

 - خير، هيچ يک از انشعاب هائی که در آن رخ داده به قصد بازگشت به اصول مارکسيستی، به شهادت تجربه های مکرر بيست ساله ی اامروز
  .لنينيستی صورت نگرفته است

  
     نيروی سوم از همان آغاز کارش به لحاظ سازمانی، هيچ گونه کميت و کيفيت چشم گيری نداشت و اگر در جريان حوادث گزندی نديده است 

و آن چه می ماند همان پيوند ايدئولوژيک افراد وابسته به آن است که هيچ انشعابی نيز آن را .  مقامات امنيتی ندارددليلی جز بزرگواری ی مهرآميز 
" ( آزاده ی فقيد" آری روابط او تا همين اواخر با آن .  باقی ماند"  نيروی سومی" به اين معنا آل احمد تا لحظه ی مرگ، يک .  از بين نبرده است

  .به تمام معنی حسنه بود) فرهنگ اعالم آقای علی همدانی متخلص به هوشنگ وزيریرجوع کنيد به 
  

رويزيونيست ها، رويزيونيست .   مرداد، اخراج دکتر ناصر وثوقی انگيزه ی بيرون آمدن او از نيروی سوم شد٢٨     سه ماه پيش از کودتای 
) تأکيد از خود وثوقی است(پيش بينی های : "  خواند و آن را چنين توضيح می دادکسی که مارکسيسم را بی اعتبار می.  کبيری را اخراج می کردند

آرمانی که بر پايه ی ديالکتيک هگل، ُمرده ريگ سوسياليستی ی انقالب اکتبر و تحليل اقتصادی ی ديويد ريکاردو استوار بود، در پهنه ی گيتی پوچ 
می " کناره" قلمداد می کند و از نيروی سوم " حقه بازی های حزب توده"يا همان " يا بازیبر" آل احمد اخراج او را " .  و بی بنيان شناخته شد

اين يکی از رساننده ترين عباراتی است که آل احمد در مورد آن بخش از خصوصيات اخالقی ی ).  ۴(گيرد، چون که می بيند ديگر جايش نيست 
.  در واقع او هرگز نتوانست انضباط و تعهد حزبی را بر خود به پذيرد.  کار می گيردخويش که به فعاليت های سياسی ی او مربوط می شود، به 

اين بود آل احمد در سراسر دورانی که به .  خرده بورژوای تکروی که ضمنأ دوست نداشت خود را از عرصه ی مبارزات سياسی کنار بکشد
  ).۵(فعاليت های سياسی نيز اشتغال داشت 

  
و تضاد اصلی " سنت"  که خود می گويد پس از کناره گيری از فعاليت سياسی ی سازمانی، در دنباله ی تفکرات خود متوجه      آل احمد هم چنان

  خود مايل است آن ساله ی اخيرش، که١٠سپس زيربنای همه ی نابسامانی ها را در غرب زده گی يافت و در آثار .  ی بنيادهای سنتی ی اجتماع شد
واليت " پس از غرب زده گی است که .  بنامد، راه عالج را در طرد اين وابستگی ی فرهنگی، سياسی و اقتصادی به غرب دانست" اباطيل"ها را 
با .  جزئی از سپرده ای است که هر نيروی سومی بايد به عنوان وجه الضمان وفاداری ی خويش در صندوق انشعابيون به وديعه بگذارد" اسرائيل



" زهير قبطی"ن همه آل احمد پس از وقوع جنگ ژوئن اعراب و اسرائيل، از آن چه پيش از آن گفته بود، توبه می کند و حق را به اعراب و آن اي
واليت "با اين همه به گمان من .  گويا تنها نافرمانی ی اين خرده بورژوای آنارشيست است که عليه مقدسات نيروی سوم صورت می گيرد.  می دهد

گذشته از اين بايد دانست که زمينه های اصلی ی انديشه ای .  بسی بيشتر از توبه نامه اش به خصوصيات فکری ی آل احمد نزديک است" سرائيلا
  اين زمينه های اصلی چيست؟.  است، پس از جنگ ژوئن و تا پايان زندگی ی نويسنده ی ما، همچنان باقی می ماندمطرح " واليت اسرائيل"که در 

  
اين ها .   است   ضد استالينيسم، نفی ديکتاتوری ی پرولتاريا، تأئيد يک سوسياليسم نيم بند که استثمار طبقاتی را تعديل می کند و مدافع ليبراليسم  

ل احمد هر چند آ.  طرد می شوند" واليت اسرائيل"چيزهايی نيستند که در مقاله ی بعدی ی آل احمد يا اگر خوشبين باشيم در تجديد نظر او نسبت به 
، اما در حفظ ميراث های فکری ی نيروی سوم تا لحظه ی مرگ همچون )۶(اپورتونيسم منفعت جويانه ی علی اصغر حاج سيدجوادی را نداشت 

  .فرزند خلف خليل ملکی کوشا بود
  

ی مترقی و که ُمرد، همواره يک خرده بورژوای خود را آغاز کرد تا زمانی       آل احمد در تمام دوران زندگيش از آن گاه که فعاليت های سياسی
ولی همچنين يک ضد مارکسيست که بيش .  به تنهائی می تواند اين را ثابت کند" غرب زده گی.  "او يک ضد امپرياليست بود.  ميانه رو باقی ماند

فدای : " رهنه گی  ی مردم بافته می شود، می گفتوقتی می ديد پارچه های انگليسی به قيمت ب.  تر به صورت ضد استالينيسم متجلی می شد نيز بود
اما نسخه ای که برای مبارزه ی ضد امپرياليسی می پيچيد چه بود؟  يک انقالب پرولتری؟  نه، " .  ی منچستر بخوابنداسر من که همه ی کارخانه ه

 که گاه گاه، برای دشمنی که نماينده ی آشکارپس اين نسخه چه بود؟  عمأل يک رفرميسم .  او حتا از خرده بورژوازی چپ نيز هراس داشت
اکنون که می خواهيد به فئوداليسم خاتمه دهيد، : " خليل ملکی در آستانه ی اصالحات ارضی می نوشت.  امپرياليسم است، اندکی نيز آزاردهنده بود

بلبشوی "و آل احمد " .  ساختن اين اصالحات توجه کنيداکنون که می خواهيد دهقانان را آزاد کنيد، به توصيه های ما نيز در زمينه ی بهتر عملی 
هدايتش کند، نه دشمن را مورد حمله قرار می داد اما فقط برای اين که .  را انتشار می داد" مقاله ای از سر چاه"را می نوشت و " کتاب های درسی

حتا ( فقط آن بود که دشمن می خواست کسی تعفن او را به مشام مردم و اگر اين انتقادات گاه آزاردهنده می نمود، علتش .  برای اين که نابودش سازد
  .نرساند) اگر اين مردم فقط دو هزار تا روشنفکر باشند 

  
     اگر نظريات انتقادی ی آل احمد در باره ی نابسامانی های آموزش و پرورش از کريدورهای وزارتخانه پا به بيرون نمی گذاشت، ديگر 

 تر هراس داشت تا سرمايه برای اين که از سوسياليسم بيش.  را او دشمن را هدايت می کرد؟ برای اين که از انقالب می ترسيدچ.  آزاردهنده نبود
چرا سوسياليسم، .  نيز می تواند با خود همراه کند) در مقياسی محدود و روشنفکری ( داری ی وابسته، که چون قوام بگيرد موجی از ليبراليسم را 

اما دشمن به عکس، تا هنگامی که او را با صف انقالب همراه .  شت می انداخت؟  زيرا انديويدوآليسم افسارگسيخته اش را نفی می کرد به وحااو ر
معنای اين حرف آن نبود که او انضباطی آهنين را بر خود تحميل کرده ".  من حزبم: " بارها می گفت.  نمی ديد، به انديويدوآليسم  او ميدان می داد

 به او پيش نهاد شود، می گريزد و برای تقبل اين نظم، معياری جز انگيزه های دل خواه معنايش اين بود که از هر گونه نظمی که از بيرون.  ستا
در موقعی حساس از حزب توده کنار کشيد و درست سه .  در حساس ترين لحظه های تارخ معاصر، عمأل اين را ثابت کرده بود.  خويش نمی شناسد

  :ا، سال های طاليی ی او آغاز شدندبعد از کودت.   مرداد اصوأل از مبارزه کنار کشيد٢٨اه پس از کودتای م
  

پس او اکنون می توانست به شيوه ی دل خواه خود فارغ از رنج پی روی از .       حزبی در کار نبود و ناگزير انضباط حزبی نيز وجود نداشت
اما چرا دشمن را مورد حمله قرار می داد؟  .  اين، ميل او به تک روی و ليبراليسم را ارضا می کرد.  ارزه کندمرکزيتی بيرون از خويش با دشمن مب

تا زيرا اين دشمن نماينده ی امپرياليسم بود و امپرياليسم در مسير حفظ و افزايش منافعش، ناگزير گلوی بورژوازی ی ملی و خرده بورژوازی را 
يورش نمی .  آری نمی غريد، ناله می کرد.  سر می داد" ناله ای ازسر چاه"  هر وقت چهره اش به کبودی می گرائيد، و او.  سرحد مرگ می فشارد

 برای دشمنی که نماينده ی -به عنوان يک خرده بورژوای ناراضی.  تلنُگری که خواب را می پراند، اما آسيبی نمی رساند.  ُبرد، تلنُگر می زد
هر چند به .  ی روشنفکری يک دشمن بالفعل بود، اما در رابطه با مسئله ی انقالب همواره متحد بالقوه ی اين دشمن بود در سطح-امپرياليسم است

 دشمن بالقوه ای که ليبراليسم او، از هيچ چيز به اندازه ی آن -سلطه ی امپرياليسم کينه می ورزيد، اما وحشت فراوانش از ديکتاتوری ی پرولتاريا
و آل احمد به عنوان خرده بورژوائی که طبقه اش را قربانی ی اين .   انعطاف پذير می ساخترا نسبت به ديکتاتوری ی بورژوازی او -نمی ترسيد

به اين ترتيب بود که .  هر دو ديکتاتوری می ديد، دست خود را به سوی چيزی دراز کرد که قربانيان غالبأ و به هنگام تنگنا در آن پناهی می جويند
ی ما، که روزگاری ظاهرأ کمونيست شده بود، از صف به هم فشرده ی خاليقی که دور خانه ی کعبه طواف می کردند، چنان به وجد آمد و نويسنده 

رفته است و نه حتا " ميقات"ديد که به " خسی"صاحبخانه را چنان ملجاء آرامش بخشی شناخت که عالرغم انديويدوآليسم ُپر طمطراق خويش را 
چيزی .   برای آل احمد همچنين يک پشتوانه ی ايدئولوژيک بود- به عنوان بنيان سياسی ی فرهنگ ايران-مذهب.  رفته است" ميعاد"که به " کسی"

در هند، مصر، .   يک پشتوانه بوده استکه برای خرده بورژوازی ی همه ی ملت های آسيا، آفريقا و آمريکای التين در جريان مبارزات انقالبی
زرهی که پشتش را دوال بافته اند، زيرا در .  به ميدان کارزار آمده است" سنت" مارتينيک همه جا خرده بورژوازی سوار بر مرکب الجزاير، کنگو

احيای "اين سالح که همچون خود خرده بورژوازی خاصيتی دوگانه دارد، با شعار .  برابر کمونيسم آسيب پذيرتر است تا در برابر يورش امپرياليسم
به جنگ امپرياليسم می رود و در همان زمان َدم ديگر خود را بر فرق کمونيست ها که می خواهند فرهنگی نو " می به شيوه های نوينفرهنگ بو

  .بنياد بگذارند، فرود می آورد
  

قاعده هايی برای  مرداد در خدمت اين است که ٢٨     همه ی غرب زده گی، حتا به تعبير خود آل احمد همه ی کوشش قطعی ی او پس از شکست 
در اين تکيه به نسبت حتا از انقالبی که ارتش اصلی ی آن را به گمان من خرده .   ضدکمونيسم به دست دهد-ضدامپرياليسمتوليد اين سالح 

به .   می بيندزيرا به هر حال مشروطيت را سرآغاز نابودی ی بنياد سنتی ی فرهنگ ما.  بورژوازی ی ايران تشکيل می داد، نيز به وحشت می افتد
ب زده گی تلقی می شود و در آن لقب می گيرد و نعش او پرچمی به عالمت پيروزی ی غر" شهيد عزيز" همين ترتيب که شيخ فضل اهللا نوری، 

  .خوانده می شود" ُ منتسکيوهای وطنی "، همه ی ايدئولوژی های مشروطيت با طنز کينه توزانهسو



  
معه ای که در زمره ی حلقه های متعدد امپرياليسم قرار دارد و بورژوازی ی ملی ی آن، زير ضربات ُخرد      ديالکتيک تحول جامعه ی ما، جا

کننده ی بورژوازی ی ُکمپرادور و بوروکراتيک، نيروی الزم را برای رهبری ی يک جنبش انقالبی از دست داده است و اين کمک می کند تا 
مپرياليسم لزومأ با يک انقالب سوسياليستی از ميان برداشته شوند، او را نه فقط هراسناک ساخته بود، تضادهای اجتماعی ی ناشی از وابسته گی به ا

چنين است که او بی آن که پيله ی سنت را .   را به تمامی از او گرفته بودبورژوازی ی ميانه رو بلکه به حق اميد استقرار حاکميت سياسی ی خرده
  هر گونه حکومتی را نفی می کند و اين آخرين تير بی رمقی است که خرده بورژوازی ی نااميد از دست يافتن به .به دَرد، به نهيليسم هم می رسد

  .به روشنی می توانيد پيدا کنيد" نون والقلم" اين را در .  قدرت سياسی از ترکش ايدئولوژی ی خود پرتاب می کند
  

رزات انقالبی ی خلق ما، دستخوش دگرگونی هايی می شد و او را در صف انقالب قرار می      شايد انديشه های آل احمد در آينده در جريان مبا
به همين سبب است که من مرگ به موقع او را، هر .  اما به گمان من اين شايد، بيش تر احتمالی در حوزه ی منطق است تا در حوزه ی واقعيت.  داد

يک شهيد ساخت، در زمينه ی مرگ او اگر چه افسانه ی عوام از تختی و صمد بهرنگی .  ی دانمچند به يک اعتبار اندوه ناک بود، برايش موفقيتی م
  .اما به هر حال اين بهتر از آن بود که در آينده از او يک خائن بسازد.  بی تفاوت اند

  
.  تی کامأل محدود و مشخص دوست ما بودبه اعتبار مبارزه با همين دشمن مشترک، به نسب.       هر چند در صف ما نبود، در صف دشمن هم نبود

وقوع جنبش سوسياليستی برای آل احمد .  اگر چه دشمن نيز به اعتبار آشتی ناپذيری ی ما، به نسبتی محدود و مشخص او را دوست خود می دانست
و در ميان انقالبيون قرار می گرفت و اين گفتن اين که او به صف انقالب می پيوست بسی آسان تر از گفتن اين است که ا.  آزمايش بسيار سختی بود

    . واقعی ترين تسليتی است که من می توانم به هواداران خرده بورژوايش بگويم
  
  
  
  
  
  
  

  :پاورقي ها
  
 اعالم داشتند که از به سبک شواليه های جوانمرد قديم،"! جالل ديگر نمي نويسد"آقای مصطفي رحيمي را از اين دسته جدا بدانيد ايشان در مقاله ی سوزناک  "-١

گي است که فتحي در آن نيست و فرمانده سپاه مقابل، ميدان را ترک کرده ننگاشتن هرگونه انتقادی نسبت به عقايد آل احمد خودداری خواهند کرد، زيرا اين ج
  .ما اميد داريم آقای رحيمي اين تصميم جوانمردانه را به همه قلمفرسايي هايشان تعميم دهند. است

  
از سوی خود حزب، هيچ قيد و . و تغيير آن همواره وابسته به سياستي بوده که دولت اتخاذ مي کرده است. ين شيوه ی هميشگي ی حرب توده ايران بوده است ا-٢

  .شرط اصولي ای درکار نبوده و نيست
  
  .ي گشتمکه با نظارت آل احمد منتشر " ماهنامه مردم" از اصطالحات مورد عالقه ی خود -٣
  
  .٢٣١ صفحه ،"جهان بيني و پيامش" ويژه جالل آل احمد، مقاله ۴ شماره ١٣۴٨ در سال – دوره جديد –انديشه و هنر  -۴
  
تاکيد از (زندگي جالل را مي توان اينطور خالصه کرد به ماجرا يا حادثه پناه بردن : "....  همسرش به نام سيمين دانشور نيز او را چنين توصيف مي کند-۵

 ويژه آل احمد، ۴ انديشه و هنر، دوره جديد، شماره –". آنگاه به خلق حادثه ای تازه و به استقبال ماجرايي نو شتافتن....  سرخوردن و رها کردنش از آن) منست
      .٣۴۴، صفحه "شوهر من جالل"مقاله 

  
اين کتاب به . خست وزير آمريکوفيل ايران را بر عهده گرفت علي اصغر حاج سيدجوادی برای دکتر اميني کتابي نوشت و در آن دفاع از نطريات و تزهای ن-۶

                                          .و به نام خود دکتر اميني انتشار يافت" علي اميني چه مي گويد؟"نام 


