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مالك داورى
براى به دســت آوردن آثار شــعاعيان تالشــى بســيار شــد .از كتابخانه ملى گرفته تا
كتابخانههاى خصــوصــى و كتابفروشــىها و دكههاى كتب نایاب و چون هميشــه با
درب سته مواجه شدم .و آنهم به یك دليل ساده ،انح صارطلبى ،كه یك بيمارى تاریخى،
ایرانى است .اما قبل از شروع هر چيز الزم است به چند نكته اشاره شود:
 .1نخست بدهكارى تاریخى چپ ایران به شعاعيان است .شعاعيان بعد از جدا شدن
از چریكها در بایكوتى سياسى قرار گرفت و به پيامبرى بىمرید بدل شد.
 .2دوم آنكه نقد او بر لنيني سم با تروت سكيم یكى گرفته شد .و تروت سكيم بهعنوان
ارتداد و زندقه پرچمى نبود كه كســى بتواند در زیر آن ســينه بزند .پس شــعاعيان از دو
سوى با بایكوت مواجه شد .از سوى منتقدین و از سوى دوستان .دوستانش نيز بهعمد
سكوت كردند چرا كه از انگ تروتسكيسم مىترسيدند.
پس شعاعيان نادیده ماند .او تریبونى براى سخن گفتن نداشت (حزب یا سازمان) و
شــرایب بعد از  1357نيز بهقدرى ملتهب و متشــنج و برقآســا بود كه فرصــتى نبود تا
شعاعيان بازخوانى شود.
فاجعه كه اتفاق افتاد .در داخل و خارج عدهاى بهیاد آوردند كه شـــعاعيان چيزهایى
گفته بود پس خاطرهها تازه شد و كتابهاى خاك خورده شعاعيان از انبارها بيرون آمد
تا اینجا چپ ایران یك عذرخواهى تاریخى به شــعاعيان بدهكار اســت و در آن شــكى
نيست همچنان كه به ملكى و یوسف افتخارى بدهكار است.
و اما نكته مهم رابطه شعاعيان ،با چریكها ا ست .شعاعيان تا آخرین نو شتههایش
(نامه ه شتم  ،1354/11/1كه به احتمال قریب به یقين  15روز قبل از شهادت او ا ست)
خود را دوست و هــــمرزم چریــــكهــــا مىداند .پس انتقادات او به چریك ،انتقادى
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رفيقانه ا ست .شعاعيان چریكها را م شتى ا ستالني ست آدمكش نمىدان ست .آنگونه كه
عدهاى مدعىاند.
كشته شدن منوچهر حامدى و یا مفقود شدن پرویز صدرى از دوستان شعاعيان هم
ربطى به اختالفات ایدئولوژیك او با چریكها نداشــت .كه در جاى خود به آن خواهيم
پرداخت ،البته با ادله و براهين.
و اما نكته آخر .باید برحذر باشــيم كه بازخوانى شــعاعيان به بهانهاى براى تصــفيه
ح ساب با دیگران تبدیل ن شود .شعاعيان ،حميد مؤمنى ،حميد ا شرف در بين ما ني ستند.
كردهها و ناكردههاى آنها مربوط به حوزه تاریخ است ،نه حوزه سياست و حوزه تاریخ
محل تصفيه حسابهاى فردى و گروهى نيست.
بههر روى از كتاب جنگل شعاعيان شروع مىكنيم و بعد به كتاب انقالب مىپردازیم.
و بعد به چند نگاه شتابزده و بعد به نقدهاى او بر چریكها و در آخر به  8نامه.
و در آخ ـر اميد ای ـن كمتری ـن ،ب ـرآنست كه تا حدودى چهره شعاعيان ،روشنتر
شده باشد.

شعاعيان كه بود؟

1

در جنوب تهران به دنيا آمد .در ســـال  1315در خانوادهاى فقير و در محلهاى به نام
آبانبار مُعَير .پدرش از دوستداران نهضت جنگل بود .كه رد پاى این دوستى را دركتاب
«جنگل» مىتوان دید .كودك بود كه پدرش را از دســت داد .اما تحصــيل را رها نكرد و
شبها كار و روزها تحصيل و توانست خود را به هنرستان صنعتى برساند.
در سال  1337در ر شته مهند سى جو شكارى به هنر سراى عالى فنى تهران رفت كه
امروز دانشكده علم و صنعت است و در سال  1341فارغالتحصيل شد.
در همين زمانها بورســـى براى تحصـــيل در امریكا به او تعلق گرفت كه با كارشـــكنى
مسئولين از خير آن گذشت و راهى محمدیه كاشان براى تدریس شد.
در سـال  1354به تهران بـــــازگشـت و در هنرسـتان صـنعتى هفت چنار مشـ ول
بهتدریس شد.
 .1خسرو شاكرى ـ زندگى شعاعيان
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زندگى سياسى شعاعيان
درزمان دولت سپهبد رزمآرا (دهه سى) به سياست كشيده شد ،آنهم حزب پانایرانيست
جناح مهرداد كه بخش روشنفكرى حزب بود.
در آن روزگار حزب پانایرانيست به سه جناح تقسيم مىشد:
 .1حزب ملت ایران ،به رهبرى داریوش فروهر
 .2حزب پانایرانيست ،به رهبرى پزشكپور
 .3سازمان پانایرانيست ،به رهبرى مهرداد
جناح فروهر و مهرداد در ميان دانشـــجویان و دانشآموزان هوادارانى داشـــت كه
درجریان ملى شدن نفت از هواداران دكتر مصدق بودند.
بعد از قيام ملى  30تير  1331كه به علت اســتعفاى دكتر مصــدق صــورت گرفت
شعاعيان از پــــانایــــرانيست فاصله گــــرفت و بعد از كــــودتاى  ،1332گرایشات
ماركسيستى یافت.

آشنایى با محمود توكلى
در هنرسراى عالى فنى تهران (41ـــ )1337او با محمود توكلى آشنا شد .توكلى در آنجا
روانشناسى اجتماعى درس مىداد.

محمود توكلى كه بود

1

محمود توكلى در ســـال  1306در روســـتاى دارســـتان از توابع رودبار بهدنيا آمد .بعد
بهدبيرستان نظام كرمانشاه رفت در سال  1318وارد دانشكده افسرى شد.
پس از تشكيل حزب توده در مهر  1320به حزب پيوست .و بعد از جریان به قدرت
رسيدن فــــرقه دمكرات آذربایجان در سال  1324به فرقه پيوست .و بهعضویت ارتش
فرقه درآمد.
 .1روزنامه اعتماد ،انوش صالحى 1386/2/27
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بعد از شكست نابهنگام و تلخ فرقه به كردستان رفت .و با سركوب كردهاى طرفدار
قاضی محمد بههمراه عدهاى دیگر از افسران به عراق عقب نشست .در عراق دستگير و
مدت  3سال زندانى شد بعد به ایران تحویل داده شد و در سال  1329محاكمه شد.
درمحاكمه او حمله سختى به انگليس كرد .بعد از آزادى بار دیگر به حزب پيو ست .اما
در سال  1330بهخاطر نظریاتش كه مخالف رهبرى حزب بود ،اخراج شد .پس از كودتا
از ناراضيان حزب توده محفلى تشكيل داد .و از آنجا كه دكتراى ادبيات و فلسفه داشت
بهكار تدریس نيز مش ول بود .در همين زمانها است كه شعاعيان با او آشنا میشود.
در ســال  1340توكلى «چه باید كرد» را نوشــت .عدهاى بر این باورند كه شــعاعيان
درنوشــتن این جزوه با او همراه بوده اســت .این جزوه در ســال  1341بدون نام مؤلف
منتشر شد .توكلى در این جزوه مسأله دو امپریاليسم و دو پایگاه را مطرح كرد.
این تز براین مبنا استوار بود كه امپریاليسم مسلب در ایران انگليس است كه پایگاه او
فئوداليسم است .و امپریاليسم م لوب امریكاست كه پایگاه او سرمایهدارى وابسته است.
بين این دو امپریاليســم و پایگاههاى آنها تضــاد و اختالف وجود دارد و ما باید از
این تضاد به سود ملت بهرهبردارى كنيم .و طرف بخش مترقىتر كه امپریاليسم امریكا و
سرمایهدارى واب سته ا ست را بگيریم .بهخاطر این تحليل گروه كه خود را مارك سي ست
مىناميد به مارك سي ستهاى امریكایى معروف شد .محمود توكلى بعداً نقدى بر حزب
توده نوشت« :نقد دیدگاههاى حزب و نقش آن در نهضت ملى شدن نفت» و یك نسخه
آنرا به سفارت شوروى تحویل داد .بدان اميد كه شوروى بفهمد طرف حزب را گرفتن
خطاســت .اما شــوروى این تحليل را به حزب توده داد و حزب آنها را در رادیو پيك
مورد حمله قرار داد.

شعاعيان در فاصله سالهاى 42ـ1339
با بحران سياسى اقتصادى رژیم كودتا و فشار امریكا براى اصالح امور ادارى و اقتصادى
كشور فضاى بسته كشور باز شد .و جبهه ملى دوم بهوجود آمد.
حزب توده آنچنان متالشــى شــده بود كه امكان عرد اندام آن نبود .ضــمن آنكه
در صورت احياء نيز نمىتوان ست با ا ستقبال چندانى در ميان جناح چپ جنبش روبهرو
شــود .عملكرد حزب در كودتا بخت او را براى اقبال عمومى به چيزى نزدیك به صــفر
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رســانده بود .پس محافل چپ همگى به جبهه ملى دوم پيوســتند و جناح چپ جبهه را
تشكيل دادند.
در رأس این جناح بيژن جزنى و شعاعيان بودند .جزنى و محافل نزدیك او از حزب
توده آمده بودند .اما شعاعيان برآمده از پانایرانيستها و محافل ماركسيستى مستقل بود.
اطالع دقيقى از رابطه ج ـزن ـى و شعاعيان در دس ـت نيست .عبدالكریم الهيجى از
س ـه م ـالقات شعاعيان و ج ـزن ـى ی ـاد م ـىكند1و كسان ـى دیگر از رودررویى آنها
2
سخن مىگویند.
اما هيچكدام مستند نيست .بهخاطر آنكه جزنى در تاریخ سى سالهاش دربخش جبهه
م ـلى دوم ح ـرفى از ج ـریانى كه شعاعيان رهبرى مىكرد به ميان نمىآورد .شعاعيان نيز
نـــــه در «چند نگاه شتابزده»اش كه جبهه مـــــلى دوم و سوم را برر سى مىكند و نه
در«ن ـامههایش به چ ـریكها» ح ـرف و ح ـدیثى از مالق ـات یا ب ـرخ ـورد با ج ـزنى
بهميان نمىآورد.
ام ـا در ی ـك نكته نمىتوان ش ـك ك ـرد ،محفل ماركسيسته ـا كه شعاعيان نيز یكى
از اع ضاى آن بود با «تز دو امپریالي سم ،دو پایگاه» وجه چندانى در بين چپهاى برآمده
از حـــزب تـــوده نـــداشت .و همين امر مـــانع از آن مىشد كه این دو جریان به هم
نزدیك شوند.
نقش شــعاعيان را در جبهه ملى دوم تا حدودى مىتوان از جزوه «تزى براى تحرك»
فهميد .در مقدمه این جزوه شــعاعيان خبر مىدهد كه مالقاتى با یكى از ســران نهضــت
آزادى دا شته ا ست و او از سوى نه ضت رهنمودهاى او را براى تحرك جنبش پذیرفته
است و توصيه كرده است این رهنمودها مكتوب شود تا به نظر سران نهضت آزادى كه
در زندان بودند برسد.
جز این شعاعيان خبر مىدهد كه او از سوى بازرگان نامهاى به دكتر م صدق كه در
آن روزگار در تبعيد احمدآباد بود نوشته است و این خود ،نشانهاى از نزدیكى شعاعيان
با سران نهضت آزادى و نقش و جایگاه او در جبهه ملى دوم است.
 .1كريم الهيجى ،حق دوستى ،نشر كاروان پاييز 1999
 .2وهابزاده مقدمه  8نامه
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شعاعيان با دكتر م صدق نيز بىارتباط نبود .طى نامهاى تزش را براى حك و ا صالح
و تأیيد براى دكتر مصدق مىفرستد و مصدق طى نامهاى تز او را تأیيد مىكند.
در این زمان شــعاعيان با روحانيت نيز از طریق ســران نهضــت آزادى مرتبب اســت.
جزوه «تزى براى تحرك» را براى آیتاهلل ميالنى ،خمينى و شــریعتمدارى مىفرســتد تا
آنها را نيز با خود همراه كند .در كتاب «چند نگاه شتابزده» این تز بررسى خواهد شد.
ساواك نيز طى سندى وضعيت شعاعيان را در سال  1341نشان مىدهد.
«گزارش مربوط به تظاهرات روز  18خرداد ».1342
ساعت 5:9
عدهاى از دانشججيان پ ى تكنيك به سججرىرسججص ى ججاع نججا عي پ دانشججياى
ف رغالصح يل دانشكده ىزبار ىالك رت كه روى آپ نانصه نده باد (دنكص تار فرو
ى رنزد) ب الى درب ى تكنيك ن ججش نججد كه بهوسججي ه ىأىارنن ى يس ى نين
آورده ند
ساواك تهران

شعاعيان و جامعه سوسياليستها
در رابطه با فعاليت شعاعيان در جامعه سو سيالي ستهاى دو سند از ساواك در اختيار
داریم به تاریخ  1348/8/17و  1349/9/3در این دو ســـند از حضـــور فعال شـــعاعيان
درجامعه و چاپ دو كتاب از او خبر مىدهد .كتاب نخست راجع به مذهب و روحانيت
اس ـت «ك ـه ت ـوس ـب منوچهر صفا ،عباس ق ـلى و احتماالً مهندس شعاعيان نوشته شده»
و كتاب دوم «تاریخ معاصــر ایران» اســت كه هزینه چاپ آن توســب جامعه قرار اســت
تأمين شود.
(مركز اسناد انقالب اسالمى ـ سند  130و )121

یكى دو روایت حاكى از آنست كه شعاعيان عضو جامعه سوسياليستها بوده است.
 .1مركز اسناد انقالب اسالمى سند 118ـ117
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خبرگزارى ایران در  1387/5/16در مقاله كالبد شكافى «رو شنفكران چپ از» جدا شدن
مصطفى شعاعيان ،بهزاد نبودى و ارسالن پوریا «از جامعه سوسياليستها خبر مىدهد».
اما به ُضرّس قاطع نمىتوان گفت كه شعاعيان ع ضو جامعه بوده ا ست .نه خود بر
این امر مُهر تأیيد گذاشته است و نه جامعه سوسياليستها به شكل رسمى این عضویت
را تأیيد كرده است اما آنچه مسلم است شعاعيان با جامعه روابطى نزدیك داشته است.
روابطى كه منجر به نو شتن كتاب با كادرهاى جامعه شده ا ست و یا اینكه جامعه خود
را ملزم دیده است براى چاپ كتاب شعاعيان پول جمع كند.
شعاعيان از دو سوی با جامعه سوسياليستها خویشى داشت ،نخست حمایت جبهه
از جبهه ملى و شــخص دكتر مصــدق و دوم بُعد اســتقاللطلبانه ملكى از شــوروى.
شعاعيان نقد حزب توده را مدیون ملكى نيست .درك او نسبت به حزب توده برمىگردد
به محمود توكلى و نقد او از حزب توده ،نقدى كه شــعاعيان از «تشــریح حزب توده با
شمشير ماركسيسم» یاد مىكند.
در دیگر زمينه ها شـــعاعيان با جامعه همخون و همگروه نبود .در كتاب انقالب و
درچند برر سى شتابزده شعاعيان مرزبندى خود را با جامعه و ملكى آ شكار مىكند و
نشان مىدهد كه او در كجا با ملكى و جامعه همراه است و از كجا از آنها جدا مىشود.
بهجرأت مىتوان گفت .نقد شعاعيان از ملكى تا به امروز بدون خدشه باقى مانده است.
در حالى كه بيژن جزنى با آن همه توانمندىهاى تئوریكش در تحليل ملكى نمىتواند از
زیر بار تبلي ات مرگبار حزب توده بيرون بياید و انشــعاب ملكى را انشــعابى به راســت
1
ارزیابى مىكند.
شعاعيان درنامههایش به چریكها به درستى برمواضع اصولى ملكى و مرزبندى او با
واب ستگى حزب توده به شوروى انگ شت مىگذارد و دفاع ملكى از نه ضت ملى شدن
نفت و دكتر مصــدق را از مواضــع درخشــان ملكى مىداند كه بهراســتى چنين هم بود.
ملكى اگر در تمامى عمرش به خطا بود كه نبود .در دو موضــع درســت عمل كرد ،نقد
وابستــــگى حزب تــــوده به شوروى و حمایت او از جنبش ملى شدن نفت و شخص
دكتر مصدق.
 .1تاريخ سى ساله ،بيژن جزنى
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جامعه سوسياليستها كه بودند؟
خليل ملكى و انور خامهاى در سال  1313به ارانى پيو ستند .جریانى كه ت صميم دا شت
حزب كمونيست ایران را احياء كند .این جریان كه از وحدت سه محفل ارانى ،كامبخش
و بازماندگان حزب كموني ست شكل گرفته بود در سال  1316تو سب پليس ر ضا شاه
كشف و متالشى شد.
ارانى در زندان مرد و بقيه با ســقوط دیكتاتورى رضــاشــاه به خاطر حمله متفقين
بهایران در شهریور  1320از زندان به تدریج آزاد شدند.
حزب توده در مهر  1320توســـب چهار محفل به وجود آمد ،محفل  53نفر ،محفل
سندیكاليستها ،محفل مليون و محفل بازماندگان حزب كمونيست ایران.
ملكى و خامهاى با تأخير به حزب پيوســـتند .و علت آن دلخورىهاى درون زندان
بود .در حزب ملكى ليدر جوانان شد كه عمدتاً اپوزیسيون حزبى بودند و در رأس آنها
عبدالحسين نوشين و طبرى و آوانسيان بودند.
در نخ ستين كنگره حزب ،ملكى به رهبرى راه نيافت ولى به كمي سيون تفتيش حزب
وارد شــد .تا جریان فرقه دمكرات پيش آمد .و به اشــاره روسها تشــكيالت آذربایجان
حزب توده به فرقه پيو ست و علىرغم مخالفت حزب با ت شكيل فرقه به ا شاره ا ستالين
حزب در پشت فرقه قرار گرفت.
فرقه یك ســالى بيشــتر تاب نياورد و در اثر فشــار ارتجاع و خيانت روسها درهم
شك ست و حزب توده كه در شروع ت شكيل فرقه به بازى گرفته ن شده بود در پایان آن
نيز به بازى گرفته ن شد و آوار شك ست بر سر حزب فرود آمد .حمله ارتجاع به دفاتر
حزبى ،در حزب جریانى به رهبرى ملكى به عدم اســتقالل حزب اعتراد كرد .رهبرى
حزب عقبن شينى كرد و ملكى به رهبرى حزب را ،یافت .شوروى این عقبن شينى را
نپذیرفت .و رهبرى حزب در صدد تصرف مواضع از دست رفته برآمد.
معترضين بهدنبال برگزارى كنگره و انتخابات حزبى بودند .تا جناح وابسته در حزب
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را جاروب كنند .اما رهبرى حزب فكر تشــكيل كنگره را نداشــت و در صــدد آن بود تا
این معضل را به شكلى دیگر حل كند ،اخراج معترضين.
باالخره طرح اخراج لو رفت و معترضـــين دســـت به انشـــ عاب زد ند .و حزب
سوسياليست توده ایران را بهوجود آوردند .و اعالم كردند كه در دوستى خود با شوروى
همچنان پابرجایند .اما شــوروى نپذیرفت و همگام با رهبرى حزب آنان را نفاقافكن و
وحدت شكن ناميد و محكوم كرد .و از آنجا كه توهم به شوروى در بين اكثریت قریب
به اتفاق من شعبين بود ،با اعالم انحالل خود تالش كردند ح سننيت خود را به شوروى
نشان دهند.
ملكى تنها كســى بود كه توهم كمترى نســبت به شــوروى داشــت و برخالف بقيه
منشــعبين وابســتگى حزب را تنها در بىشــخصــيتى رهبران حزبى نمىدید .این هســته
درست رفته رفته به ناسيوناليسم روسى رسيد .ملكى دریافت آنچه در رابطه شوروى با
دیگر احزاب عمل مىكند نه انترناسيوناليسم پرولترى كه پاناسالویسم روسى است.
تا سال  1329ملكى خانهنشين شد .اما با اوجگيرى نهضت ملى نفت ،جالل آلاحمد
كه خود نيز از منشــعبين بود و در روزنامه شــاهد دكتر مظفر بقایى قلم مىزد ،ملكى را
بهشاهد برد و او را با بقایى كه از رهبران ملى مجلس بود ،نزدیك كرد .ثمره این نزدیكى
حزب زحمتكشان ملت ایران بود .دیگر منشعبين به حزب زحمتكشان پيوستند.
این وحدت باقى بود تا قيام  30تير  .1331مظفر بقایى در حال جدا شدن از نه ضت
ملى بود .پس پنهانى در صــدد رابطه با قوامالســلطنه برآمد .قوامى كه بهدنبال اســتعفاى
دكتر مصدق ،نخست وزیر شده بود .و قرار بود بر سر ملى شدن نفت همان را بياورد كه
بر سر نه ضت ملى آذربایجان آورد .این رابطه پنهان تو سب ا سالم كاظميه لو رفت1كار
بهبازخواســت بقایى و معاون او اســپهبدى مىكشــيد .و بقایى با چاقوكشــانش ملكى و
منشعبين را از حزب راند.
ملكى «نيروى سوم» را درست كرد .و همچنان در خب دكتر مصدق ماند.
با وقوع كودتا ملكى مدتى زندانى شد.
 .1حسين آباديان ،زندگينامه سياسى دكتر مظفر بقايى ص 146
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ملكى در زندان بود كه نيروى سوم بهخاطر انتقاداتى كه عمدتاً از سوى دكتر خنجى
و حجازى شــد متالشــى شــد .علت انتقاد ،مالقات ملكى با شــاه قبل از كودتا و گرفتن
كمك مالى از توليت حضرت معصومه در قم بود.
جالل آلاح مد علت این مالقات را ترســـى بود كه ملكى از حوادث ب عد از فرقه
دمكرات دا شت1بعد از آزادى ن شریه نبرد زندگى و بعد علم زندگى را منت شر كرد .و با
باز شدن ف ضاى سيا سى در سال  1339و تجدید حيات جبهه ملى دوم ملكى «جامعه
سوسياليستهاى نهضت ملى ایران» را تأسيس كرد.
در س ـال  1342ج ـامعه از واقع ـه  15خ ـرداد حم ـایت ك ـيرد و منوچهر صف ـا و
عباس عاقلىزاده مسئول چاپ اعالميهها دستگير و زندانى شدند.
ملكى خود نيز در سال  1344د ستگير شد .علت د ستگيرى ملكى ترجمه و انت شار
مقاله كایلر یانك استاد امریكایى بود كه از مشكالت معاصر ایران سخن گفته بود.
ملكى به همراه سه نفر دیگر از فعالين جبهه به حبسهایى محكوم شدند.
در ســال ( 1345مهر ماه) ملكى به دنبال بيمارى قلبى و فشــار افكار عمومى جهانى
آزاد شــد و در ســال  1346جامعه به دو جناح تقســيم شــد .جناحى به رهبرى ملكى
طرفدار روشهاى مســالمتجویانه و قانونى و جناحى به رهبرى ميرحســين ســرشــار
طرفدار روشهاى انقالبى شدند.
با آزاد شدن منوچهر صفا از زندان جامعه به سه جناح تقسيم شد.
 .1ملكى
 .2ميرحسين سرشار
 .3صفا .صفا طرفدار تعطيل كردن فعاليتهاى جامعه و مطالعه براى وضعيت جدید
جامعه بود .ملكى اما خواستار حمایت و همراهى با جناح مترقى رژیم بود.
در ســال  1348ملكى با كاروالینر امریكایى كه براى بررســى وضــعيت حقوق بشــر
بهایران آ مده بود مال قات كرد و به دن بال این مال قات از كل يه حقوق اجت ماعى خود
محروم شد.
 .1خدمت و خيانت روشنفكران ج  ،2ص 205
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در  1348/4/21ملكى و در  1348/6/18آلاح مد در گذشـــت .و ف عال يت جام عه
1
سوسياليستها كاهش یافت.
به هرروى جریان ملكى از ابتدا از منافع ملى و استقالل حزبى آغاز كرد .و رفته رفته
به نوعى سو سيال دمكرا سى ر سيد .از شوروى فا صله گرفت و به اپوزی سيون روسها
نزدیك شد.
با نگاهى به ن شریههاى نيروى سوم و جامعه سو سيالي ستها و عنا صر جدا شده از
جامعه چون نا صر وثوقى در اندی شه و هنر و جهان نو ما با نامهایى چون پول سوئيزى،
باران ،مگداف (مارك سي ستهاى امریكایى) ،سارتر و گرام شى و لوكاچ و تروت سكى و
دویچر ،و چپهاى نو امریكا ،الدریج ،كليور( ،وابســـتگان پلنگان ســـياه) و جنبشهاى
دان شجویى ) (SDSو ادبيات سيا سى از كوبا ،غنا و الجزایر ،روبهرویيم .شعاعيان در این
دوران با آ شنایى با اندی شههایى كه در طيف مخالف ادبيات رو سى بود آ شنا شد و تأثير
بسيار پذیرفت.
جز تأثيرات اندیشـــگى ،الگوى زبان و نحوه نگارش اندیشـــه و هنر بهویژه نحوه
نگارش سردبير آن ناصر وثوقى نيز بر شعاعيان تأثير گذاشت.
نثرى كه ظاهراً تأكيد بر فارســى ســره و اجتناب از عربىگرایى داشــت .اما افراط در
اینكار ،ا ستفاده از واژههاى مرده ،ا ستفاده از سينتاكس زبان انگلي سى بهجاى فار سى و
زبان ترجمه .بيشــتر از آنكه نشــان از نيازى فلســفى داشــته باشــد ،حاكى از تكروى
2
نویسندگانش بود».
بع ضى بر این باورند كه شعاعيان «گذ شته از وامگيرى بع ضى واژهها از ك سروى،
3
زبانش تماماً تحت تأثير اندیشه و هنر و سردبير آن ناصر وثوقى بود»
ولى شــعاعيان در مقدمه كتاب انقالب توضــيح دیگرى دارد .شــعاعيان مىگوید این
زبان را از ك سروى وام گرفته ا ست براى آنكه تو سب ساواك شنا سایى ن شود .اما وقتى
 .1خليل ملكى به روايت اسناد ساوك ،مركز ـ اسناد تاريخى
 .2عبدى كالنترى ،سه چهره ماركسيسم ،چريك تنها  26جوالى  2007راديو زمانه
 .3عبدى كالنترى ،سه چهره ماركسيسم ،چريك تنها  26جوالى  2007راديو زمانه
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مهندس عسگریه خود را به ساواك تسليم مىكند و «كتاب انقالب» لو مىرود .شعاعيان
دیگر ضــرورتى براى اصــرار بر نثر مشــكل «كتاب شــورش» ندارد .پس شــورش را به
انقالب تبدیل مىكند و نثر آنرا عود مىكند .اما نه به تمامى و خود مىگوید .به این
نثر تا حدود زیادى عادت كرده ا ست و بيش از این نتوان سته ا ست نثر را عود كند .و
چه بهتر كه اینكار را نكرده است.
نثر رمانتيك و شــاعرانه شــعاعيان در كتاب انقالب با نثر ماركس پهلو مىزند و در
ادبيات سياسى نثرى بىبدیل مىآفریند.
جمعبندى كنيم
شعاعيان از پانایراني ستها آغاز مىكند .و به مارك سي سم مىر سد .اما این مارك سي سم
ربطى به گرایش روسى ــــ ایرانىاش كه حزب توده باشد ندارد .محمود توكلى و گروه
مارك سي ستها :شعاعيان را با مارك سي سمى متفاوت آ شنا مىكند .نقد او از حزب توده
ميراث همين دوران اســت .محمود توكلى و اندیشــههاى او بعدها در كارهاى شــعاعيان
خود را نشان مىدهد.
در فاصله سالهاى 43ــــ 1339شعاعيان در جبهه ملى فعاليت مىكند .و او بيش از
پيش به نهضــت ملى و شــخص دكتر مصــدق نزدیك مىشــود .و این بعدها خود را در
وجه دلبستگىهاى ملى او بهویژه در كتاب جنگل خود را نشان مىدهد.
نزدیكى بعدى او با جامعه ســوســياليســتها ،او را با ســوســياليســم ملى ملكى و
اندی شههاى سو سيال دمكرا سى اروپا و نقد تروت سكى از انقالب اكتبر آ شنا مىكند .كه
بعدها منابع الهام او در نقد استالنيسم و لنينيسم مىشود.
این منابع فكرى شعاعيان را آماده مىكند تا به اندی شمندى م ستقل و متكى به خود
تبدیل شود.

جبهه دمكراتيك ملى
در سال  1347شعاعيان به همراه عدهاى دیگر (بهزاد نبوى ،محمدر ضا شریفى ،مهندس
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ر ضا ع سگریه) گروهى را ت شكيل داد« .گروه در ابتدا نام و ن شان ندا شت 1».شعاعيان و
نبوى و  3نفر دیگر كادر مركزى و بقيه اعضاى گروه بودند.
نبوى از م سئولين دان شجویى جبهه ملى بود كه در دوران دان شجویى (مبارزات جبهه
ملى دوم) با شعاعيان آشنا شده بود .و بيشتر گرایشات ملى ــــ مذهبى داشت .و بعد از
اتمام تحصيالت بههمراه مهندس هرندیان شركت الكترونيك مایكو را تأسيس كرده بود.
گروه در تدارك عملياتى بزرگ بود .كه از انفجار كوره بلند ذوب آهن شــروع مىشــد،
بهانفجار اتوبوسهاى شركت واحد و تأ سي سات آب تهران مىر سيد« .برنامه گ سترده و
2
بزرگى كه در كردار هرگز گروه امكان پياده كردن آنرا نداشت.
طرح ذوب آهن بهعلت خيانت مهندس ر ضا ع سگریه و ت سليم شدن او به پليس لو
رفت .شعاعيان در سال  1351متوارى و مخفى شد .نبوى دستگير و به زندان ابد محكوم
شد .عدهاى دیگر حبسهاى متفاوتى گرفتند.
شعاعيان خود اینگونه كار گروه را ارزیابى مىكند« :برنامهاى كه ما به مانند نخستين
طرح عملياتى براى آغاز پيكار مســلحانه برگزیده بودیم چنان برنامه گســترده و بزرگى
بود كه در كردار هرگز نمىتوان ستيم آنرا پياده كنيم .را ستى كه ما در دیالكتيك اندك به
انبوه خطا نمىكردیم ،تنها آن اندكى كه ما چونان نطفه انبوه بدان چشم داشتيم خود یك
انبوه راســـتين بود .نباید از ریشـــخند خود نيز پرهيز كرد و نگفت كه طرحى كه گزیده
بودیم كمابيش طرح یك نيمچه كودتا بود .ما مىخواســـتيم نخســـت چنان ســـازمان
پيچيدهاى را ســـامان دهيم كه بتواند در یك لحظه جانبخش آســـمانى ،چاههاى نفت،
پاالیشـــگاه ،خطوط آهن ،دخانيات ،لولههاى گاز را درهم بكوبد .تا بدینســـان چندى
دشــمن را زمينگير كنيم ...گفتنى اســت كه كوشــشهایى كه در این زمينه شــد ،با همه
3
شورانگيزىهاى رمانتيكشان ،به هررو ،همگى به ناكامى كشيدند.
در این گروه كرامت دانشــيان نيز شــركت داشــت .كرامت براى رخنه در جنوب از
ســوى گروه مأمور مىشــود .پس بهعنوان ســپاه دانش به مســجدســليمان رفت .در آنجا
 .1سايت بازتاب مصاحبه با بهزاد نبوى 1383/11/14
 .2انقالب ص  214شعاعيان
 .3همان انقالب ص 214
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كرامت بهزودى با عمال حكومت در ژاندارمرى و ادارات دولتى بر ســـر حقوق مردم
درگير و شناخته شد .ژاندارمرى به كمين او ن ش ست و هنگامىكه عدهاى از دو ستان او
كه عمدتاً ســـياســـى بودند براى دیدن كرامت به خانه او آمدند ژاندارمرى همگى را
دستگير كرد .كار به درگيرى كشيد .و ژاندارمرى باالخره به دستگيرى كرامت و یكى از
دوســتان او رضــایت داد .كرامت زندانى شــد .و ارتباطش با گروه قطع شــد و بعدها
درارتباط با گروگانگيرى فرح و وليعهد دستگير شد.

وحدت با گروه شايگان؛ تشكيل جبهه دمكراتيك خلق
مدتى بعد از ضـــربه خوردن جبهه دمكراتيك ملى ،شـــعاعيان متوارى و مخفى شـــد.
درهمين زمان بود كه با نادر شـــایگان كه او نيز محفلى را رهبرى مىكرد برخورد كرد.
شایگان برخالف نظر عدهاى به نفى لنيني ستم نر سيده بود1بلكه م شى م سلحانه را از دید
لنينيسم رد مىكرد 2.شایگان با مطالعه «انقالب» نظر شعاعيان را چه در مورد نقد لنينيسم
و چه در مورد مشى مسلحانه پذیرفت و به او نزدیك شد.

نادر شایگان كه بود
نام نادر شــایگان با  3برادر و مادرش گره خورده اســت 5 .ســاله بود كه مادرش را از
دست داد و پدرش كه كارگرى تودهاى بود با فاطمه سعيدى ازدواج كرد.
از پدر نادر اطالعات دقيقى در دسـت نيسـت .تنها مىدانيم كه حاصـل ازدواجش با
فاطمه ســـعيدى  3پســـر بود .ابوالحســـن ،ناصـــر و ارژنگ .و دیگر اینكه در رابطه با
فعاليت هاى حزبىاش مدتى زندانى بود3.و ســـرپرســـتى و نگهدارى زن و بچه هایش
بهعهده نادر قرار گرفت.
 .1مقدمه پيمان وهابزاده بر  8نامه شاكرى
 .2شعاعيان ـ انقالب
 .3فاطمه سعيدى ،ارديبهشت  85پيام فدايى
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در ســال  1347نادر دانشــجوى مدرســه نقشــهبردارى بود .و با عبداهلل اندورى كه
هماتاقش بود .فعاليت ســياســى مىكردند .نادر در ســال  1350جهانبخش پایدار را نيز
بهمحفل خود افزود .پایدار در ســال  1354در مشــهد در رابطه با ســازمان چریكهاى
فدایى بهشهادت رسيد.
شایگان در سال  1351مخفى شد .و به همراه او و خانوادهاش نيز مخفى شد .و این
ربطى به شعاعيان ندا شت1.كمى بعد شعاعيان با نادر آ شنا شد .و نادر كه ابتدا مبارزه
مسلحانه را از زاویه لنينيسم رد مىكرد .بر سر اصول «انقالب» كه نقد لنينيسم و پذیرش
مبارزه مسلحانه بود با شعاعيان به توافق رسيدند.
در سال  1351مرضيه اسكویى و صبا بيژنزاده به گروه شایگان پيوستند.

مرضيه اسكویى كه بود
مر ضيه احمدى ا سكویى در سال  1324در ا سكو نزدیك تبریز بهدنيا آمد .در كودكى با
پدرش در كار مزرعه همراه بود .بعد از اتمام دوره اول دبيرســـتان وارد دانشـــســـراى
مقدماتى تبریز شد و بعد از دو سال معلم دب ستانهاى ا سكو شد بعد به دان شگاه تبریز
رفت .اما یك سال بعد آنجا را رها كرد و وارد دانشسراى عالى سپاه دانش تهران شد در
این دوران به ماركسيسم گرایش یافت.
در اعتصــابات دانشــجویى اســفند  1349او رهبرى اعتصــابات را بر عهده داشــت.
2
بههمين خاطر در خرداد  1350دستگير شد و بعد از مدتى او را آزاد كردند.
در ســال  1349با شــعاعيان آشــنا شــد .شــعاعيان خود این آشــنایى را چنين روایت
مىكند«3.ما برنامههایى دا شتيم كه م سأله نفت و چاههاى آن ركن مهمى از آن را ت شكيل
مى داد .در همين راه بود كه به فكر رخنه در خوزســـتان افتادیم .پس مىكوشـــيدیم تا
 .1م صاحبه ماهرويان با ن شريه بخار ا سفند  1386وقتى شعاعيان با نادر شايگان آ شنا مى شود و به خانه او مىرود مىگويد :چرا تنها
خودت ،كل خانه به مبارزه بپيونديد.
 .2خاطرات يك رفيق ،مرضيه احمدى اسكويى ،انتشارات چريكهاى فدايى خلق
 .3نامه ششم به چريكهاى فدايى خلق ،نشر نى به همت خسرو شاكرى
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درميان ســپاهيان انقالب ســفيد» رخنه كنيم تا بتوانيم با فرســتادن آنها به خوزســتان
شـــبكه بندى خود را ســـامان دهيم .این بود كه به مجله جهان نو مقاالتى دادم و دیرى
نگذ شت كه از سوى دان شكده سپاه دانش مامازن از باقر پرهام براى سخنرانى دعوت
شد .طبعاً من نيز به همراه او به راه افتادم ».همين جا بود كه با مرضيه اسكویى آشنا شد
و او را عضوگيرى كرد.
این ارتباط مدتى قطع شد و بار دیگر در سال  1352برقرار شد.
مرضيه احمدى بعـ ـد از اتمـ ـام تحصيالت به اسـ ـكو تبعيد شد .بـ ـههمين خـ ـاطر
صدیقه صرافت را كه همكالس او بود به شعاعيان وصل كرد.
اســكویى بار دیگر براى گذراندن فوق ليســانس به تهران آمد .و به گروه شــعاعيان
وصل شد.
دوران تدارك و آمادگى
گروه روى كارهاى مســعود احمدزاده (هم اســتراتژى و هم تاكتيك) ،پویان (ضــرورت
مبارزه م سلحانه و ردّ تئورى بنا) ،چهگوارا و تجربيات كوبا و بوليوى مطالعه مىكرد .اما
محور بحثهاى گروه (كتاب انقالب) شعاعيان بود.
جز مطالعه ،ورزش ،طرز كار با ا سلحه و كوكتل مولوتف ،جعل شنا سنامه و ا سناد،
مهرسازى و كار با پلىكپى وقت گروه را پر مىكرد.
اما كار اصــلى گروه تهيه مواد منفجره بود .شــعاعيان به همراه یكى از دوســتانش كه
ریختهگرى مىدانســت پوكههاى نارنجك مىســاخت و تصــميم داشــت با توليد اســيد
پيكریك پوكهها را پر كند.

ضربه خوردن گروه
«عدهاى از ســمپاتها و همكاران ادارى عبداهلل اندورى در ارتباطهاى مختلف دســتگير
مى شوند یكى از این افراد كه زمانى با نادر ،عبداهلل ،بيژن و ح سن ارتباط دا شته ا ست
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اطالعاتى در اختيار ســاواك قرار داد1.ســاواك از این اطالعات پى به ارتباط اندورى و
شایگان مىبرد .اندورى در  3خرداد  1352توسب گشتىهاى ساواك كه با خود توابها
را همراه دا شتند شنا سایى مى شود .بهدنبال تعقيب اندورى محل انبار و مخفىگاه براى
كتاب و تكثير جزوات لو مىرود.
اندورى ساعت  12روز  7خرداد دستگير مى شود .ساعت قرار او با شایگان ساعت
 5ع صر همان روز بود ساواك اینگونه وانمود مىكند كه شایگان د ستگير شده ا ست.
پس اندورى ساعت و محل قرار را مىدهد شایگان در سر قرار تو سب همان توابها
شنا سایى مى شود و او در درگيرى به شهادت مىر سد .ح سن و ر ضا و نادر عطایى نيز
درهمين عمليات به شهادت مىر سند .اما چگونگى آن به در ستى رو شن ني ست گویا
نادر با ح سن رومينا در همين روز قرار دا شته ا ست كه ح سن رومينا نادر را بر سر قرار
نمىبيند» 2شایگان كه در ساعت  5ع صر به شهادت مىر سد .بهدر ستى معلوم ني ست كه
آیا هر سه در سر قرار عبداهلل اندورى به شهادت مىرسند یا هر كدام بر سر یك قرار .و
اگر این باشــد ،چگونه تمامى قرارها لو رفته اســت .ویراســتار كتاب  8نامه (انتشــارات
مزدك ،خ سرو شاكرى) به ابهام از این م سأله مىگذرد و صدیقه صرافت نيز تا نيامدن
نادر را برسر قرار پى مىگيرد .از آن به بعد گویا به روشنى بركسى معلوم نيست.
صدیقه صرافت و بـــيژن فـــرهنگآزاد در  6خـــرداد پـــس از دیدن قرار سالمت
عبداهلل اندورى د ستگير مى شدند .این قرار تو سب اندورى لو مىرود3و عده دیگرى كه
نام و نشان آنها بر ما معلوم نيست دستگير مىشوند.
دربع ضى از منابع این ا سامى بهعنوان بخ شى از این گروه آمدهاند؛ ا سماعيل فتاحى،
محمود ارده ـال ـى ،حسن ارده ـال ـى ،عباس و ان ـوش ـه فضيلتك ـالم ،صب ـا بي ـژنزاده،
4
نادر شایگان ،احمد حيدریان ،مرضيه احمدى اسكویى ،رحمت الهامى ،ولىاهلل جفعریان
ب ـه ه ـر روى آنچ ـه را كه ب ـه ح ـدس و گم ـان مىت ـوان دری ـافت با لو رفتن رابطه
 .1كتاب انقالب ،توضيحات ويراستار
 .2كتاب انقالب ،توضيحات ويراستار
 .3ويراستار كتاب  8نامه دستگيرى آنها را در  5خرداد مىداند كه غلط است 6 ،خرداد درست است.
 .4اخگر ،كالبد شكافى روشنفكران چپ
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عبداهلل اندورى و نادر شــایگان توســب یكى از دوســتان اندورى كه نام آن بر ما معلوم
نيست ،ساواك كه در اوج قدرت خود بود با تحت نظر قرار دادن این دو به سر نخهاى
زیادى مىرسد.

وحدت با چريكهاى فدايى
مســأله یكى شــدن با چریكهاى فدایى خلق براى جبهه دمكراتيك خلق از قبل مطرح
بود .دو نظر وجود داشت:
 .1نادر شایگان یكى شدن را منوط مىدانست به وحدت ایدئولوژیك
 .2شــعاعيان وحدت ایدئولوژیك را مالك نمىدانســت ،و معتقد بود كه در پروســه
عمل باید به آن رسيد.
بعد از ضـــربه مرگبار خرداد  1352با از بين رفتن امكانات جبهه ،مســـأله وحدت
حادتر شد .كتاب انقالب قبالً توسب مجاهدین به دست حميد اشرف و چریكها رسيده
بود .در بين چ ـری ـكه ـا ه ـم عدهاى شرط وحدت را ،یگانگى ایدئولوژى مىدانستند.
اما حميد اشرف بر این باور بود كه پذیرش مبارزه مسلحانه كافى ا ست .در پروسه عمل
مســـأله ایدئولوژى طرح و حل خواهد شـــد .ناگفته نماند كه بنيانگذاران چریك ها
(احمدزاده و پویان) ضمن باور به مارك سي سم ــــ لنيني سم با اعالم نكردن « سازمان» ،و
مالك ا یدئولوژى بر این باور بود ند كه چر یك ها ،جب ههاى از نيرو هاى م خالف رژیم
با شند .پس درب سازمان به روى دیگران باز بود .و شعاعيان بههمين امر واقف بود .و
براى نزدیكى با چریكها تماس گرفت.
حميد اشرف رهبر افسانهاى چریكها از آمدن آنها استقبال كرد و شرط شعاعيان را
كه آزادى او براى بحث روى كتاب انقالب باشد ،را پذیرفت.
شعاعيان و رفيق مادر (معصومه سعيدى) بههمراه ناصر و ارژنگ كه در این زمان ده
ساله و یازده ساله بودند به مشهد منتقل شدند .ابوالحسن قبالً توسب مجاهدین به یكى
1
از خانههاى تيمى چریكها منتقل شده بود.
 .1سرگذشت شعاعيان ،كتاب  8نامه
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دوران فدایى بودن شعاعيان ،داستان پرآب چشمى است كه در بازخوانى نامههاى او
به چریكها خواهد آمد .اما این دوران دیرى نپایيد .و شــعاعيان نتوانســت فعاليتهاى
خود را در درون چریكها ادامه دهد .و كار به جدایى كشيد.
شعاعيان كه از دیرباز با سازمان مجاهدین رابطه داشت .زیر پوشش امنيتى آنها قرار
گرفت1مادر ســعيدى در اســفند  1352در مشــهد دســتگير شــد ،هنگام تخليه یك خانه
تيمى لو رفته كه ساواك در آن تله گذاشته بود .مرضيه احمدى اسكویى در اسفند 1353
در سر یك قرار به شهادت ر سيد شعاعيان در بهمن  1354در یك درگيرى زخمى و با
خوردن ســـيانور به زندگى خود خاتمه داد .ارژنگ و ناصـــر بههمراه عدهاى دیگر از
چریكها دریك خانه محا صره شد در  26اردیبه شت  1355به شهادت ر سيدند .صبا
بيژنزاده دراسفند  1355در یك درگيرى به شهادت رسيد.
ابوالحسن شایگان طبق ادعاى ساواك در سال  1355به شهادت رسيد .اما  9روز بعد
مادر او در زندان ق صر با او مالقات مىكند .بهنظر مىر سد او در سالهاى 57ــــ1356
2
توسب ساواك به شهادت مىرسد.

چرايى مرگ سه برادر شايگان
گفته مىشود وقتى شعاعيان به خانه نادر شایگان رفت ،در سال  51به او گفت «چرا تنها
خودت ،كل خانه به مبارزه باید بپيوندد» 3گفته مى شود نا صر و ارژنگ را حميد ا شرف
ك شت ،چرا كه مىتر سيد زنده به د ست ساواك بيفتند4.گفته مى شود حميد ا شرف و
ن سترن آلآقا این دو كودك را و سيلهاى براى پو شش امنيتى خود» 5كردند .گفته مى شود
6
«جان دو كودك را در مقابل اهداف ایدئولوژیكشان به راحتى تاخت زدند.
 .1كتاب مجاهدين از پيدايى تا فرجام به كوشش عدهاى ناشناس
 .2براى بچههاى من اشك تمساح نريزيد ،فاطمه سعيدى ،نامه سرگشاده
 .3مصاحبه هوشنگ ماهرويان با نشريه بخارا1386 ،
 .4محمود نادرى ،سازمان چريكهاى فدايى خلق
 .5مصاحبه هوشنگ ماهرويان با نشريه بخارا1386 ،
 .6مصاحبه هوشنگ ماهرويان با نشريه بخارا1386 ،
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فاطمه سعيدى ،مادر ناتنى نادر شایگان و مادر واقعى ابوالحسن و ناصر و ارژنگ كه
به مادر شایگان و رفيق مادر در سازمان چریكها معروف ا ست .از سال  1347سخن
مىگو ید1.زمانى كه نادر و ع بداهلل اندورى ،او و ســـه فرزندش در یك خانه ز ندگى
مىكنند .و او رفته رفته با مسائل انقالبى آشنا و آشناتر مىشود .از یاد نبریم كه او همسر
یك تودهاى فعال و همسر یك زندانى سياسى است.
پدر شایگان بعد از كودتا دستگير و مدتى زندانى شد.
در سال  1351كه نادر مخفى مى شود .مادر سعيدى بههمراه سه فرزندش نيز مخفى
مى شود .این مخفى شدن جدا از وابستگىهاى عاطفى ــــ سياسى مادر با فرزندش بار
اقتصادى نيز داشت .نادر مسئوليت اقتصادى خانواده را نيز برعهده داشت.
شعاعيان وقتى با شایگان آ شنا شد كه او مخفى بود .و كل خانواده به مبارزه پيو سته
2
بودند« .مادر ســعيدى» نيز به دواطلبانه بودن و آگاهانه بودن این پيوســتن اذعان مىكند.
و هيچ اشارهاى به نقش شعاعيان ندارد.
اما نكته دوم استفاده پوششى از بچهها بعد از پيوستن شعاعيان به چریكها ،شعاعيان
و مادر ســعيدى و ناصــر و ارژنگ به شــاخه مشــهد منتقل مىشــوند .قرار بر این بود
شعاعيان به همراه حميد مؤمنى ن شریهاى را دایر كنند3.ابوالح سن به علت سن بي شتر
درتيمهاى دیگر سازماندهى شده بود و هنگام د ستگيرى م سئول یكى از چاپخانههاى
4
چریكها بود.
بعد از د ستگيرى مادر سعيدى در ا سفند  ،1352م سأله انتقال بچهها به منطقه امنى
مطرح مىشود .امنترین جا در سازمان چریكها ،خانه رهبرى بوده است.
در روز شهادت ناصر و ارژنگ نخستين بار ساواك اعالم مىكند كه حميد اشرف آن
دو را كشته است و حتى مادر سعيدى را ساواك مىخواهد و این خبر را به او مىدهند.
 .1فاطمه سعيدى ،مراسم سى امين سالگرد فرزندانش ،پيام فدايى ،ارديبهشت 1385
 .2پيام فدايى  1385و مقاله و براى فرزندان من ،اشك تمساح نريزيد.

 .3شعاعيان ،نامهها
 .4پيام فدايى 1385
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مادر سعيدى مىپر سد كه در آن خانه همه ك شته شدهاند جز حميد ا شرف كه توان سته
است بگریزد ،چه كسى به شما خبر داد كه حميد آنها را كشته است آنهم خانهاى در
محاصره با هزاران گلوله شليك شده به آن.
و اما برگردیم بر سر این «تراژدى» و این پر سش كه به چه اجازهاى با جان این سه
بچه چریكها بازى كردند .آیا این پرسش درستى است هرگز .طرفه آنست كه ليبراليسم
منحب قاتل را رها كرده است و مقتول را گرفته است و چوب مىزند كه تو چرا مقتولى.
چه كردهاى اى بىپدر و مادر كه آن بدبخت ،مجبور شد ترا بكشد.
پدر خانوادهاى را كه سنگتراش بيش نبود به جرم دفاع از حقوق زحمتكشان زندانى
مىكنند .بنيان خانوادهاى را از هم مىپاشــند .ســرپرســتى یك مادر و ســه فرزندش را
بهعهده پ سرى 4ــــ 23ساله واگذار مىكنند .در حالىكه اموال یك ملت تو سب م شتى
فاسد غارت مىشود .در حالىكه بر سرنوشت و هست و نيست این ملت مشتى آدمكش
دراداره ساواك حاكم شدهاند .ليبرالي سم منحب غافل ا ست كه این بچهها قبل از آنكه
بهدنيا بيایند ك شته شدهاند .تير خالص آنرا م شتى آدمكش ساواكى پي شاپيش زدهاند.
بهراســتى چگونه دنبال مقصــر مىگردید .یك ملت را نمىشــود به جرم دفاع از حقوق
ح قه خود مذمت كرد .ن گاه كن يد به آمار مرگ و مير كودكان در رژیم هاى غارتگر و
مستبد ببينيم در طول روز چند كودك بهعلت فقر ت ذیه و بيمارى و نداشتن شير خشك
مىميرند .چرا دلتان به حال این كودكان نمىســـوزد .چرا بهدنبال قاتلين آن نمىگردید.
حـ ـاال دو كـ ـودك در یـ ـك نبرد تـ ـاریخى كشته شدهاند .و انگشتهاى اتهام به سوى
حميد ا شرف و ن سترن آلآقا مىرود .آنهایى كه كمى بعد م ز شان به در و دیوار شهر
مىپا شد آنهم با گلوله و تكتيراندازان ساواك .آنها حق شان بوده ا ست ك شته شوند.
بهقول شما ماجراجو بودهاند .قوانين مبارزه را نمىفهميدند .از دمكرا سى و حقوق ب شر
بىخبر بودند .استالنيست بودند .روسو و منتسكيو را نخوانده بودند .اما آنها كه خوانده
بودند .در سوئيس در فران سه و امریكا و انگليس فارغالتح صيل بودند ابوالح سن شایگان
را كه در آن زمان چيزى حدود 14ـــ 13سال بيش نداشت ،چرا ،كجا و چگونه و با چه
حكمى و با چه اتهامى ك شتند .آیا او محاكمه شد .آیا حكمى صادر شده بود .آیا او از
خود دفاعى هم كرد .هرگز از قاتل هيچ سؤالى نمى شود .قاتل در قاتل بودن خود محق
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و مقتول در مقتول بودن خود مجرم .عجب روزگار نامردى است .اما بد ني ست دایههاى
مهربانتر از مادر كه آنقدر ســينه بر تنور مىچســبانند ،ببينيد مادر نادر و ابوالحســن و
نا صر و ارژنگ خود در نامه سرگ شادهاش «براى فرزندان من ا شك تم ساح نریزد چه
مىگوید ».در دهه  50این افتخار ن صيب من شد كه بتوانم بههمراه فرزندان خرد سالم
در ارتباط با چریكها قرار بگيرم ....در سال  1347از شوهر خود جدا شدم به تنها كسى
كه مىتوان ستم پناه ببرم نادر بود .نادر مادرش را در  5سالگى از د ست داده بود اما بين
ما رابطه عميق مادرى و فرزندى برقرار بود .زندگى با نادر به تدریج مرا با بســـيارى از
مسایل سياسى آشنا كرد .شرایب موجود جامعه و جو سياسى خانه باعث ارتقاى آگاهى
من شد .با شناخته شدن فعاليت انقالبى نادر تو سب پليس مجبور به زندگى نيمهمخفى
شدیم .و در سال  1351مجبور شدیم بچهها را از مدر سه بيرون بياوریم .صبا بيژنزاده
كه با ما زندگى مىكرد مســئوليت آموزش بچهها را بهعهده گرفت ....تصــور دســتگيرى
بچهها و شكنجه آنها براى به سازش كشيدن من مرا دیوانه مىكرد .طاقت تحمل چنين
چيزى را نداشتم .در كميته چند بار خودكشى كردم.
در سال  1353هوشنگ نعيمى شكنجهگر ساواك یك كودك شكنجه شده را به من
نشان داد .او در مسجدى اعالميه مجاهدین را پخش كرده بود.
در  26اردیبه شت  ،1355نا صر و ارژنگ همراه الدن آلآقا ،فرهاد صدیقى ،پا شاكى،
مهوش حاتمى و احمدرضا قنبرپور به شهادت رسيدند.
بعد از شهادت بچهها سروان روحى رئيس زندان اوین به من گفت« :درگيرى متقابل
بود .بچههاى تو یكى از مأموران را كشته بود ...دو روز بعد روحى مرا خواست و گفت:
چریكها بچهها را كشتهاند .اما اتهام ساواك در آن روزگار در همان محدوده باقى ماند.
جرأت نكردند چنين اتهامى را در آن روزگار اعالم كنند .چرا حميد اشــرف باید بچهها
را مىكشت .مگر آنها چه اطالعاتى داشتند .من نيز از خود مىپرسم آنان خود راه خود
را انتخاب نكردند .اما آیا در هيچ كجاى جهان صـــدها و هزاران كودكى كه هر روزه
1
مىميرند .خود راه خود را انتخاب مىكنند.
 .1فاطمه سعيدى ،نامه سرگشاده1387/8/11 ،
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شعاعيان و مجاهدين
شعاعيان از جبهه ملى دوم با نيروهاى ملى ـ مذهبى در تماس بود .هم با «سران نهضت
آزادى مرتبب بود .هم از طریق آنها با مراجع ارتباطاتى دا شت .گفته مى شود شعاعيان
ترجيح مىداد بيشـــتر از همه با نيروهاى ملى و مذهبى كار كند»1بهخاطر آنكه بهمبارزه
جبههاى باور داشــت .چه از نظر مرحله انقالب ،كه انقالب را بيشــر ضــداســتعمارى
ضــدارتجاعى مىدید و چه از آن روى كه چپ را آنقدر توانا نمىدید كه بهتنهایى قادر
باشند رژیم را ساقب كند.
از سال  1342تا سال  1347كه شعاعيان شكل تشكيالتى به مبارزاتش داد .ارتباطات
گســتردهاى با محافل ســياســى و ادبى روشــنفكرى داشــت .ارتباط ویژهاى هم با جالل
آلاحمد داشت .در آخرین روزهاى زندگى جالل به اسالم رفت .و آن عكس تاریخى با
جالل ن شان از آن رابطه دارد .شعاعيان جالل را ت شویق مىكرد كه از مبارزه م سلحانه
حمایت كند .به جالل گفته بود بهجاى پرتاب كلمات بهتر اســـت به ســـوى حكومت
2
گلوله پرتاب كند.
با تشــكيل ســازمان مجاهدین شــعاعيان در رابطه با آنها قرار گرفت .از ارتباط او با
بنيانگذاران ســازمان اطالعى در دســت نيســت .اما با رضــا رضــایى كه بعد از اعدام
بنيانگذاران (حنيفنژاد ،بدیعزادگان ،سعيد مح سن و نا صر صادق) در رهبرى سازمان
قرار گرفت رابطهاى نزدیك داشــت در فرار رضــا رضــایى از دســت ســاواك او دســت
داشت3نقشه فرار را او كشيد 4ساواك رضایى را براى شناسایى به بيرون زندان مىآورد،
اعضاى سازمان قصد داشتند .با حمله او را آزاد كنند كه طرحى ناپخته بود .اما شعاعيان
طرحى دقيق ریخت .شعاعيان حمامى را مى شناخت كه دو در داشت .طبق برنامه ك سى
 .1سايت خبرى ايران نيوز ،مصاحبه با بهزاد نبوى
 .2مصاحبه شمس آلاحمد
 .3صديقه صرافت ،عصر نو 1382/7/23
 .4محمد قوچانى ،روزنامه اعتماد سال 1386
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شبيه واك سىها فر ستاد مى شود كه به پاى ر ضایى بيفتد و آدرس حمام را در كفش او
بگذارد .رضــایى هم ســاواك را به آن حمام كشــاند .آنها را پشــت در نگه مىدارد تا
بهبهانه شناسایى وارد حمام شود .و از در دیگر مىگریزد.
بعد از اعدام رهبران سازمان در باز سازى مجاهدین نقش دا شت .این نقش به حدى
بود كه سازمان مقدمه كتاب راه ح سين را به او واگذا شت .كتاب چند نگاه شتابزده را
نيز شعاعيان به درخوا ست مجاهدین نو شت تا از رادیو عراق خوانده شود .رادیویى كه
در دست اپوزیسيون ضد شاه بود.
شعاعيان در كمك به مجاهدین از هيچ كوششى فروگذار نبود یك قلم كمك مالى او
به ســازمان  80هزار تومان بود .بعد از ضــربه خوردن گروهش بيشــترین تســليحات
1
باقىمانده از گروه را به مجاهدین داد كه یك قلم آن  3هزار نارنجك دستساز بود.
مدتى نيز رابب سازمان مجاهدین با چریكهاى فدایى بود .رابطه اوليه ارد شير داور
بود .كه پس از كنارهگيرى او از ســـياســـت در ســـال  1351تا مدتها مجاهدین این
2
مسئوليت را به شعاعيان واگذار كرد.
در فرار ناهيد جاللزاده هم سر محمدر ضا سعادتى و ا شرف دهقانى گفته مى شود،
«خانواده رضــایى با شــعاعيان تماس گرفت و كمك خواســت .گویا با ســرگرد حاج
سيدجوادى رئيس زندان زنان قرار مدارهایى گذاشته شد .و مقدمات فرار فراهم گردید.
ام ـا ن ـاهيد ج ـاللزاده موفق نشد ول ـى اشرف دهقانى ب ـه كمك فاطمه رضایى موفق
3
بهفرار شد.
و باز هم گفته مىشـــود .تقى شـــهرام با مصـــطفى شـــعاعيان دوســـت بود و با او
ن ش ست هایى طوالنى دا شت و در ت يير مو ضع مذهبى شهرام و مارك سي ست شدن او
4
نقش مؤثرى داشت.
تقى شهرام با بنيانگذاران سازمان دستگير شد .بعد از آزادى در سال  1352به سازمان
 .1محمد قوجانى ،روزنامه اعتماد ،چريك تنها
 .2كتاب مجاهدين از پيدايى تا فرجام
 .3كالبدشكافى روشنفكران چپ 6ـ 5 ،1387اخگر ،خبرگزارى ايرانويج
 .4مهدى اسالمى ،گزارش خبرى فارس 1387/3/28 ،جريانشناسى منافقين
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پيو ست به پي شنهاد بهرام آرام به مركزیت ر سيد .و در سال  1354توان ست بيش از 80
درصد از كادرهاى سازمان را ماركسيست كند.
متأسفانه چه در بازسازى سازمان مجاهدین و چه در فرارهاى سازمان و چه در ت يير
ایدئولوژى تقى شــهرام ،ســازمان مجاهدین ســكوت كرد و چيزى نگفت ،تا كم و كيف
این رابطه روشن شود انگار نه انگار شعاعيان رابطهاى با سازمان مجاهدین داشته است.
شــعاعيان تالشــى بســيار كرد تا جبههاى از مجاهدین و چریكها تشــكيل بدهد .او
براین باور بود كه وقتى نارنجك را به سوى ضدانقالب مىاندازى مهم نيست كه بگویى
یا ماركس یا على ،مهم انداختن نارنجك ا ست .اما مجاهدین و فدایىها با ت شكيل جبهه
1
پي شنهادى شعاعيان مخالف بودند .آنها جبهه را تركيب سازمانها مىدان ستند نه افراد
شعاعيان تالش بسيار كرد تا حلقه واسب بين چریكها و مجاهدین باشد.
بعد از ملحق شـــدن به چریك ها مدتى رابطهاش با مجاهدین همچنان باقى بود .و
وقتى هم كه با چریكها اصـــطكاك پيدا كرد مجاهدین ســـعى كردند او را با چریكها
2
آشتى دهند .و هر بار كه ارتباط قطع شد او را به چریكها وصل كردند.
بعد از گســســتن از چریكها زیر پوشــش امنيتى ســازمان مجاهدین قرار گرفت 3تا
روزى كه به شهادت رسيد.

شعاعيان در زندگى خصوصى
شــعاعيان با مادرش زندگى مىكرد و با درآمد مختصــر مادرش مىســاخت4.درحالىكه
مدرك مهند سىاش در خانه خاك مىخورد .روزى یكى از دو ستان دندانپز شكاش كه
بعدها مدتى نيز به خاطر دو ستى با شعاعيان زندانى شد ،براى او كارى د ست و پا كرد.
تا شعاعيان را بهزعم خود از بىكارى و بىپولى نجات دهد .وقتى معرفىنامه را به او داد
 .1ايران ديدهبان ،مصاحبه سعيد شاهسوندى با راديو ايران
 8 .2نامه به چريكها فدايى
 .3مجاهدين از پيدايى تا فرجام
 .4محمد افراسيابى ،خاطرات و ديدگاهها2007 ،
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تا از فردا بهكار مش ـ ول شــود شــعاعيان دعوت به همكارى را به او نشــان داده بود كه
حقوق و مزایایى به مراتب بهتر دا شت .شعاعيان به او گفته بود؛ «من فكر كردم تو یكى
باید بفهمى من دارم چه مىكنم 1.او به تحقيق و مطالعه مشـــ ول بود و نمىخواســـت
بهخاطر منافع مادى كارى را كه او تنها مىتوانســت به آخر برســاند رها كند ».به ســبك
خودش راه و روش عرفانى هم داشـــت .ماهها ارتباطش را با دیگران قطع مىكرد و در
2
خودش فرو مىرفت و به اصطالح خودسازى مىكرد.
3
«افكارش را زندگى مىكرد و با چه وســـواســـى هم» اما «در برخوردهاى معمولى
فردى متواضــع و درویشمســلك بود ».در اتاقش روى یك پوســتين زندگى مىكرد و
غذاهایش ب سيار ساده و گاه عجيب و غریب بود .مثالً نان و پرتقال ،نان و ك شمكش و
از همه جالبتر بي شتر یك قرص ویتامين سى را در آب حل مىكرد و با نان مىخورد.
بيشــتر تمایل به پوشــيدن لباس ســاده ،زندگى و حركت در پایين شــهر و اســتفاده از
4
پوششهاى تودهاى داشت.
شــعاعيان ازدواج نكرد .با اینكه تمامى جاذبههاى یك مرد را داشــت .وحيد افراخته
در بـــازجویىهـــایش از مرضيه احمدى اسكویـــى بـــهعنوان زنِ مصطفى یاد مىكند.
مرضــيه احمدى نيز جاذبههاى بســيار بهعنوان یك زن داشــت .اما آن دو در شــرایطى
مىزیستند كه جنبش از آنها چيزى باالتر از یك انسان معمولى مىخواست.
بههرروى رابطه م صطفى و مر ضيه در هالهاى از ابهام باقى ماند .مر ضيه ابتدا جذب
جاذبههاى روشنفكرى شعاعيان شد .توسب او عضوگيرى شد .و توسب او به چریكها
ملحق شد .اما از زمان ملحق شدن اسكویى به چریكها نهتنها رابطه سياسى ـ تشكيالتى
او با شـــعاعيان قطع مىشـــود بلكه رابطه عاطفى آنها نيز قطع مىشـــود .شـــعاعيان
در صحبتهایش با حميد ا شرف متوجه مى شود كه ا سكویى در تكنوی سىهایش با او
 .1محمد افراسيابى ،خاطرات و ديدگاهها2007 ،
 .2سايت خبرى ايرانيوز ،مصاحبه با بهزاد نبوى
 .3هوشنگ عيسىبيگلو  19بهمن 1362
 .4بازجويى وحيد افراخته در ساواك ،سند شماره 7
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ب ـهم ـهر نبوده است .ام ـا از فحواى ك ـالم شعاعيان م ـىشود فهميد ك ـه شعاعيان با او
بهمهر است.

سه بدهكارى تاريخى
چپ ایران به  3نفر یك معذرتخواهى تاریخى بدهكار است:

 .1یوسف افتخارى
در سال  1284شم سى در اردبيل بهدنيا آمد .برادرش از رهبران حزب سو سيالي ست
اردبيل بودند كه با فرقه اجتماعيون ـ عاميون قفقاز مرتبب بود.
رفت و آمدشـــان به قفقاز زمينه كارى هم داشـــت .برادرش با قفقاز ارتباط تجارى
داشت بعد از جنگ جهانى اول او و برادرانش توسب حاكم اردبيل صارمالسلطنه زندانى
شدند .رحيم برادرش مىخواست ژنرال فدورف روسى را ترور كند.
افتخارى بهواسطه كمى سن بعد از یك هفته از زندان آزاد شد.
در سال  1917به قفقاز رفت .و این زمانى بود كه بلشویكها به قدرت رسيده بودند.
در باكو به مدرســه ایرانيان رفت و بعد به مدرســه فرقه رفت .و در ســال  1302وارد
دانشكده كوتو شد.
كوتو نام خالصــه شــده دانشــكده كمونيســتى كارگران شــرق بود كه در آغاز براى
آموزش كارگران جمهورىهاى شــرقى شــوروى تأســيس شــد .اما كمى بعد وظيفه آن
تربيت كادرهاى حرفهاى براى كشــورهاى شــرق شــد افتخارى در كوتو با نظریههاى
ماركس و انگلس و لنين آ شنا شد .اما او بي شتر در این دان شگاه تعلميات سندیكایى و
اصول سازماندهى را فرا گرفت.
سه سال تح صيل همراه با دو ماه در هر سال كار در كارخانه واگن سازى و فعاليت
درسندیكاى كارخانه از او سندیكاليستى ورزیده ساخت.
بعد از سه سال افتخارى ت صميم گرفت به ایران بازگردد .اما مخالفت او با ر ضا شاه
دركنگره شرقشناسان شوروى باعث شد كه روسها اجازه ندهند او به ایران بازگردد.
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در سال  1303كنگره شرقشناسان شوروى رضاخان را فردى مترقى ارزیابى كرد .اما
ســـه نفر با این نظر مخالف بودند .الدبن اســـفندیارى (برادر كوچك نيما یوشـــيج)
لطيفزاده و افتخارى.
پس به تاجيكستان رفت تا رضاخان سردار سپه ماهيت ارتجاعى خود را آشكار كرد
و حزب كمونيســت را ســركوب كرد .پس از ســوى ســندیكاى جهانى (پروفينترن) كه
وابسته به كمينترن بود مأموریت یافت به ایران برود.
افتخارى در سال  1306وارد ایران شد .به خوز ستان رفت و در سال  1307اتحادیه
كارگران نفت را ســازمان داد .این اتحادیه در ســال  1308اعتصــاب بزرگ نفت را برپا
كرد .اعتصابى كه ماهيت سياسى ـ ـ اقتصادى داشت .از یك سو با تمدید قرارداد دارسى
مخالف بود .و از سویى دیگر به وضعيت رقتبار كارگران نفت اعتراضى داشت.
افتخارى بههمراه دیگر رهبران كارگرى دستگير و مدت  13سال زندانى شد .زندانى
بودن او در زندان رضاشاه همزمان شد با تصفيههاى استالين.
افتخارى اتهامات وارد شـــده به رهبران درجه اول حزب كمونيســـت شـــوروى را
نپذیرفت و قبول نكرد كه تروتســكى ،بوخارین ،زینوویف یك شــبه خائن و جاســوس
امپریاليستها شدهاند .و این تصفيهها را در جهت «تزار شدن استالين» ارزیابى كرد.
جناج چپ زندان كه در رأس آنها آردا شس آوان سيان از رهبران حزب كموني ست
ایران بود افتخارى را تروت سكي ست ناميد و د ست به بایكوت او زد .این اتهام تا به آخر
با افتخارى ماند افتخارى خود از تروتسكيست بودنش چنين مىگوید:
«از تروتسججك ان پ را ى دانسججصك كه ى گعصند ،در زى ن كه ب لنين تبايد باد،
انججصب ا دانججصه كه ى گعصه اسججب ب ند در دني انبالب ىشججب اك بهراه بيعصد
درزى ن كه ى در ىسكا دانشيا بادنك ،اك تروتسك و اك باخ رنن و اك اسص لين
ى آىدند و براى ى صحبب ى كردند و ضايبا ن ش پ اك براى ى ى س وى باد
آپ وقب كه ىن به انراپ آىدم تروتسججك در ر ك ك ر باد و ت زه از وزارت جنگ
ا سصاع داده باد ىا ضاع تروت سك ىارح نباد و باد از آپ اك در آب داپ بادم و
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از آب داپ اك به زنداپ افص دم ا صالً از نظر تروت سك ايچ اطالع ندا نصك آدى
كه نظرى را نداند ،نن تااند تروتسكيسب ن اسص لنيسب ب ند »1
گناه افتخارى آن بود كه به صرافت دریافته بود در م سكو دارد چه اتفاقى مىافتد .و
نمىپذیرفت تمامى رهبران درجه اول یك انقالب بهجز یك نفر یك شـــبه جاســـوس
امپریاليست شدهاند.

 .2خليل ملكى
در سـالهاى  1325به بعد ما با پدیدهاى بهنام خليل ملكى روبهرویيم .ملكى از اعضـاى
 53نفر بود .گروهى كه در پى احياى حزب كمونيســت ایران بودند .در زندان تصــميم
گرفت كه اگر آزاد شــد و رفقاى ســابقش حزبى را درســت كردند به آن حزب ملحق
نشود .دوران زندان ملكى را از رفقایش دور كرد.
بعد از سقوط دیكتاتور و ا ش ال ایران و ت شكيل حزب توده در مهر  1320به حزب
نپيوست .اما گروه منتقدین داخل حزب یا «جناح جوانها به دنبال او رفتند تا فراكسيون
آنها را در حزب رهبرى كند .او پذیرفت و به حزب ملحق شــد .و در كنگره نخســت
حزب عضو كميسيون تفتيش حزب شد.
بعد از شــكســت فرقه و دمكرات و آوار این شــكســت بر ســر حزب رهبرى جناح
معترضـــين حزبى را به عهده گرفت و ضـــمن انتقاد از رابطه مرید و مرادى حزب با
شوروى خواستار تشكيل كنگره شد .كنگره تشكيل نشد و كار به انشعاب كشيد.
ملكى به فراســت دریافت آنچه شــوروى مدعى آنســت ،انترناســيوناليســم پرولترى
نيست بلكه ناسيوناليسم پاناسالوميسم است .حزب بلشویك از  1917تا  1923درگير
جنگ داخلى و تثبيت قدرت سيا سىاش بود .از  1923به بعد كه م صادف مى شود با به
قدرت رســيدن اســتالين حزب كمونيســت دســت به بازســازى اقتصــادى كشــور زد با
سرمایهدارى دولتى ،اقتصاد برنامهریزى شده و استبداد مطلق.
 .1روزگار سپرى شده ،خاطرات يوسف افتخارى به كوشش بيات و تفرشى.
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ناسيوناليسم خودش را در شخص استالين بازسازى كرد و انترناسيوناليسم پرولترى
و كمونيسم بينالملل و كمينترن و كمينفرم ،ابزارى در دست این ناسيوناليسم شدند.
در ایران در آن روزگار ملكى و تنها ملكى به درســـتى اینرا فهميد .پس حزب توده
او را لجن مال كرد .ســـفر او به انگليس ،كه دعوتى از تمامى روزنامهنگاران ایران بود،
بهانهاى شــد تا او را جاســوس انگليس در درون حزب و جنبش كمونيســتى بدانند .و
ملكى ناشنيده ماند.

 .3مصطفى شعاعيان
سومين عذرخواهى از آن مصطفى شعاعيان است .چریكى تنها ،كه تنهایىاش بر بزرگى
او افزود .شعاعيان در برر سى انقالب گيالن و نقش اپورتوني ستى روسها به این نتيجه
رسيد كه برخورد شوروى با انقالب برخوردى ماركسيستى نبوده است .و درپژوهشهاى
بعدىاش به نقد لنينيسم رسيد .و اعالم كرد؛ «لنينيسم ناگذرگاه كمونيسم است».
راهى را كه شوروى رفته است و بهدنبال آن چين و كوبا و ویتنام مىروند به هر كجا
مىروند اال كمونيسم .و در آنجا همه چيز متحقق مىشود اال سوسياليسم.
پس انگ تروتسكيسم خورد .كه براى تحقق كمونيسم به انقالب پىگير باور داشت.
شعاعيان بر این باور بود كه با تز همزیستى مسالمتآميز به سوسياليسم نمىتوان رسيد
و راهى جز اعالم وضعيت جنگى تا فرجام نهایى نيست.
شعاعيان نيز انگ تروت سكي سم خورد و نا شنيده ماند .در حالىكه او خود انتقاداتى
بهتروتسكيسم داشت.
چپ آئينى نتوانست او را خارج از قالبهاى ارایه شده ببيند .وقتى هم كه به شهادت
رسيد .شهادت او با سكوت برگزار شد .بعد از بهمن  1357از او حرفى نزد .با سكوت
از كنار او گذشـــتند و در پســـله او را همچنان تروتســـكيســـم خواندند .در حالىكه
تروتسكيستها نيز او را از آن خود نمىدانستند.
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طنز در نوشتههاى شعاعيان
یكى از ویژگىهاى نثر شــعاعيان ،طنز مليح و دلنشــين اوســت .طنزى كه بر بســتر یك
بحث جدى تئوریك از سنگينى و خستگى بحث مىكاهد.
شعاعيان از یك سو تحت تأثير ك سروى ا ست1.نثرى كه نو شتههاى او را ت شخص
مىبخشـــد .اما در طنز بهنظر مىرســـد تحت تأثير ماركس باشـــد .ماركس نيز در اوج
بحثهاى تئوریكش فضــایى جدیدى مىگشــود و بحث را جذابتر مىكرد .نگاه كنيم
بهچند نمونه
نمونه نخست
« ساسي ليسك روس چنداپ بخشنده و ىهرب پ اسب جججج ص از خدا اك بيشصر ج
كه براى نگهدارى جزء ،كل را را ى كند
ل انن جه پ اارننن را نگر كه ب چه ىسجججب نه دى ب چشجججك و رون نعرت
ب رى از انن بخشندگ و ىهرب ن اااران ساسي ليزم روس ساءاسصع ده ى كند
ان پ جزء را نيز ب زىس ى سص ند ج چه جه پ ن ىردى؟»
نمونه دوم
«اننك بيش از انن رودهدرازى نشجججاد ارچند انين اندازه اك براى آنه كه
فضجججي ب خاد را در ن ن ا ى آخاندى ،كندوك وى خر خ ك وار نن جانند،
بهراسص خسصهكننده ا سب جججج بهاررو ،انناك براى آخاندكا ن كه ن ن
آخاندى خاد را فروتن نه چان پ نججيرنن ترارنك و فر اندنشج ف سججع ج
ى زنند ج ى كات آسن پا از آپن پ ب د »
نمونه سوم
آپ ا ن

كه فرانگ ك رگرى برانشججج پ در د گندم نججج ادانه

 . 1عبدى كالنترى در مقاله چريك تنها نثر شـــعاعيان را مت ار از نثر ناصـــر واوقى ســـردبير انديشـــه و هنر مىداند كه بيشـــتر يك نثر
ترجمهاى است.
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درآ ىده و در ج يش ا نشجججج پ رنخ صه و به ان گ م ىرسججججه زدپ و
به عنااپ تنبالت ناش ج پ ى كنند

نمونه چهارم

خااندپ انن جزوه از ب سي رى از جه ت آىازنده ا سب ا صاالً انه ك را ى
زب تاده انراپ ب سي ر آىازنده ا سب آىازش «لبن پ» كه ى گعب« :ادب
از كه آىاخص گعب از ب ادب پ »
نمونه پنجم
ىا ضاع راباه دن لكصيك زنر س خب و رو س خب ب سي ر نگعبانگيز و ىيچيده
ا سب البصه د سب كك براى انن كنصرنن ن ند ،و چه ب س ك س ن ب نند كه
بران ش پ ب سي ر س ده و ىيشى افص ده ب ند و بصاانند ىثل فرفره ار گرهاى از
انن روابط را بگش نند
خدا زن دن پ كن د! آىين!
نمونه ششم
«به لب خبردار درخااسجججب ى نجججاد كه ت رنخ زادروز و ىرگروز لنين را
ني ورند و اسججصدالل نكنيد كه لنين در گتنججصها ى دور نباده ،گن پ ى كنك
انن را ى دانك و خااسججصك از افزودپ «لنين » در انن جنالت صججرف ً ىضججناپ
سخن لنين اسب اگر آزاد فرى نيد ىرخص ى نام! و ب سپ ك »

آثار شعاعيان
 .1نگاهى به روابب شوروى و نهضت انقالبى جنگل ،سال 1349
 .2شورش یا انقالب سال 1350
 .3چند نگاه شتابزده سال 1351
 .4نقدى كوتاه بر سه اثر چریكها سال 1351
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 . 5پاسخهاى نسنجيده به قدمهاى سنجيده سال 1353
 .6نامه اول سال 1353/2/28
 .7نامه دوم سال 1353/4/31
 . 8نامه سوم سال 1353/5/20
 .9نامه چهارم سال 1353/6/22
 .10نامه پنجم سال 1353/6/31
 .11نامه ششم سال 1353
 .12نامه هفتم مهر 1353
 .13نامه هشتم سال 1354/11/1
 .14چند خردهگيرى ناب
 .15پردهدرى
 .16تزى براى تحرك
 .17نيمنگاهى در راه جبهه انقالب رهایىبخش خلق
 .18گرتهاى براى مطالعه
 .19مقدمهاى بر كتاب دفاعيات مجاهدین
 .20بيانيهاى در رابطه با ترور ناموفق شعبان جعفرى (بىمخ)
 .21تحليلى بر اوضاع خاور ميانه مقاله
 .22دفتر شعر
 .23جزوهاى در بزرگداشت نادر شایگان
 .24جزوهاى درباره  15خرداد
 .25پيرامون روشنفكر یا روشنفكر طبقه كارگر ،همراه با حميد مؤمنى
 .26چه باید كرد
 .27سه نامه به مصدق
 .28تحليلى از جامعه سوسياليستهاى ایران
 .29چند مقاله و تحليل از گروه جریان
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 .30كارنامه مصدق
 .31كتاب گذ شته چراغ راه آینده (گفته مى شود شعاعيان یكى از نوی سندگان این كتاب
است هرچند مؤلف یا مؤلفين این كتاب همگى ناشناختهاند).
 .32تاریخ معاصر ایران
 .33روحانيت و مذهب (بههمراه صفاءِ عاقلى)
 .34واژهها ،مقاله ،مجله جهان نو ،سال  1348شماره 3
 .35جنگ سازش ،مقاله
 .36چرا حزب توده اتهام مىزند .مقاله
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درآمد
نگاهى به روابب شوروى و نهضت انقالب جنگل ،تاریخ روزشمار انقالب گيالن نيست.
تحليلى برروابب شوروى با انقالب گيالن ا ست .پس كار از ميانه دا ستان آغاز مى شود.
آنهم نه به سبك و سياق یك روز شمار تاریخى بلكه به شيوهاى كه شعاعيان وارد هر
بحثى مىشود.
شـعاعيان ابتدا پایههاى تئوریك بحث را توضـيح مىدهد و بعد این فرد را مسـلم
مىگيرد كه خواننده پيشــاپيش از تاریخ روزشــمار انقالب آگاه اســت و آنگاه مواضــع
حزب عدالت را بهبحث مىگذارد.
به هرروى به تبع این ورود و خروج به بحث ،بازخوانى بر همين منوال خواهد بود.
و الزم ا ست كه خواننده این بخش از كتاب پي شاپيش كتاب سردار جنگل ميرفخرایى و
ميالد زخم خسرو شاكرى را مطالعه كرده باشد.
این كتاب در سال  1341نو شته شد .اما هنگام پخش تو سب اداره سان سور كتاب
توقيف شـد .پس به خارج رفت و در فروردین  1356توسـب انتشـارات مزدك چاپ و
منتشر شد .ویراستار ضمن ارزشمند دانستن كتاب چند نقد را به آن وارد مىداند:
 .1نخ ست آنكه شعاعيان با تكيه بر ا سنادى كم در مورد عملكرد سالهاى 1920
شوروى به قضاوت نشسته است .و به این موضوع نمىپردازد كه «چه اوضاع و احوالى
باعث شد كه لنين از رهبرى حزب بلشویك راه خطا را در مورد شرق برود».
 .2داورى شعاعيان در مورد حزب عدالت عجوالنه است.
 .3داورى او در مورد تبلي ات ضدمذهبى كمونيستها درست نيست.
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متدولوژى بازخوانى
كتاب جنگل (براى ســهولت از این به بعد نگاهى به روابط شوووىرو و ت اوووب ات ب
جنگل را تنها كتاب جنگل مىناميم) ،ضــمن آنكه یك بررســى تاریخى اســت همزمان
یك درســـنامه انقالبى هم هســـت ،روش شـــعاعيان در این كتاب روش یك تاریخدان
آكادميك نيســـت بلكه روش یك فرد انقالبى اســـت كه آنرا با هدف مناظره و جدل
سيا سى و درس گرفتن نوشته است1پس در بازخوانىاش درسنامهها را بهعنوان درسنامه
بررســـى مىكنيم و در بازخوانى تاریخىاش از انقالب گيالن ،آنرا در ترازوى داورى
قرار مىدهيم .و در واقع این بازخوانى منطبق خوا هد بود بر م تدولوژى شـــ عاع يان
درنوشتن كتاب.

حقيقت باالتر از همه ما
شعاعيان براى ر سيدن به حقيقت از خالل ت ضارب آرا باور دا شت و مىگفت« :نباید از
ابراز انتقاد و اظهارنظر هرچند بسيار خشن و ناپخته واهمه» داشت.
برخورد عقاید باعث مىشــود جامعه به فكر واداشــته شــود و دیر یا زود ،بههرحال
حقيقت كشـــف خواهد شـــد .و از همگان مىخواهد خطاهاى او را به دیده اغماد
ننگرند و از نو شتههاى او بىرحمانه انتقاد كنند .سنتى كه در جامعه ما یا نبود و اگر بود
بهفراموشــى ســپرده شــد .و نقد یا تبدیل به نان قرد دادن شــد و یا انتقامگيرىهاى
شخصى و دیدیم كه از نبود نقد چه اندیشههاى مخربى در جامعه نُضج گرفت .همهگير
شد و جنبش روشنفكرى را به بىراهه بُرد.
نوشتن يك وظيفه
براى شعاعيان نوشتن یك وظيفه تلقى مى شد .او در پى آن بود كه به مردم خود خدمتى
 .1عبدى كالنترى ،چريك تنها  ،2007راديو زمانه

نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقالبی جنگل

51

كند .پس مىاندی شيد كه ضرورىترین كار و شدنىترین كار در این لحظه چي ست .او
بهدنبال بزرگترین كار نبود .او به تاریخ مىاندی شيد و مىدان ست كه هيچكس نمىتواند
همه كارهاى تاریخ را به انجام بر ساند .پس بر عهده هر فردى كارى نهاده شده ا ست.
پس به «پاس عشق به ملتاش» به سوى نوشتن مىرفت.

سؤال و پاسخ :يك متدولوژى
تازگى متدولوژى شعاعيان در شيوه پر سش و پا سخ او ست .براى او نو شتن خطابهاى
آت شين در یك روزنامه و یا در سى بى سروته بر سر كالس ني ست .او مدام خواننده را
بهبحث دعوت مىكند .جلو او سؤالى مىگذارد و اجازه مىدهد تا او با فكر كردن به آن
بحث وارد شــود و بعد خود پاســخ مىدهد .خواننده فرصــت مىیابد تا از خالل این
پر سش و پا سخ به جوابهایى جدا از آنچه شعاعيان مىگوید بر سد و در آخر با پا سخ
او یا همراه شود و یا آن پاسخ را رد كند.
يك سؤال مهم
شــعاعيان در مقدمه كتاب جنگل از خود و در حقيقت از خواننده مىپرســد و یا ســؤال
خواننده را مطرح مىكند كه «آیا در زمانىكه امپریالي سم با شوروى در ك شاكش ا ست و
درحال غارت ثروتهاى ملى ایران ا ست آیا طرح م سأله شوروى و نقش او در انقالب
گيالن در ست ا ست یا نه» .و او پا سخ مىدهد :آرى در ست ا ست .و ا ضافه مىكند كه
امریكا و انگليس بهعنوان دشــمنان ملت ایران شــناخته شــدهاند .اما شــوروى كه مدعى
دوستى با انقالب ایران است ،دوست ایران نيست و باید به مردم شناسانده شود.
يك درس مهم
اگر چپ در آن روزگار و روزگارهای بعدی همين یك درس را گرفته بود و مىآموخت
كه نقش شوروى در انقالب گيالن یكى از عوامل شكست انقالب بوده است و آنچه
براى شوروى در آن روزگار و روزگارهاى بعدى (نفت شمال و فرقه دمكرات) و بعدتر

52

بازخوانی تاریخ معاصر ایران

ارزش دارد منافع ملى شوروى است و این منافع هيچ ربطى بهانترناسيوناليسم پرولترى و
منافع جنبش چپ در ایران ندارد .در سالهاى 1357به بعد حزب توده ایران فرجامى
دیگر داشت.

نگاه درست به انتقاد
ش عار شعاعيان ،انتقاد و افشاگرى تا مرز رسواگرى بود و مدام تأكيد داشت نباید ترسيد
كه برگهاى به دست دشمن بيفتد .شعاعيان آن سوى عدم انتقاد را كه ناآگاهى برضعفها
بود خطرناكتر مىدید .و بر این باور بود .هر چيز كه به ملت مربوط اســت باید با ملت
در ميان نهاد .و ك شيدن پرده دروغين روى واقعيات وح شتناك را خيانت مىدان ست و
مى گفت :اگر قرار است شكست بخوریم چه بهتر كه با چشمان باز نابود شویم .بهتر آن
است كه در خواب دیوار بر سرمان خراب شود.
براى شــعاعيان ،انتقاد براى باز كردن مجرایى به ریشــه ضــعفها و كمبودها بود .او
درپى نكوهش این شــخص یا آن شــخص نبود .و تالش داشــت انتقاد را تا ســطحى
اجتماعى ــ تاریخى باال ببرد .و اگر از شخصى ایراد مىگرفت براى خاطر آن بود كه آن
شخص در آن لحظه تبلورى از شرایب تاریخ خود بود.
بههر روى انتقاد نزد او رو به آینده داشت .تا دیگر این اشتباهات تكرار نشود.

ضعفهاى انقالب جنگل
 .1از لحاظ قاطعيت نظامى از تبریز عقبتر بود.
 .2از لحـ ـاظ تبلي ات و ضعف جنبش و عـ ـدم گسترش انقالب در حـ ـد مشروطه
بـاقى ماند.
 .3كمبود و یا نبود كادرهاى ایدئولوژیك و انقالبى
 .4درك غلب ميرزا از معنویت انقالبى كه از قاطعيت انقالبى مىكاست.
 . 5نبـ ـود درك درسـ ـت از تـ ـوده پـ ـس انقالب سعى نمىكـ ـرد سراسر كشور را
انقالبى كند.
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 .6نك شاندن تودههـــــا در حد پي شاهنگ .فكر مىكرد به تنهایى باید امر انقالب را
بهجلو ببرد.
 .7درك درســتى از اتحاد نداشــت .و نمىدانســت با هر نيرو تا كجا متحد و از كجا
بهبعد در تضاد او تقابل است.
 . 8درك درستى از نيروى نظامى دشمن نداشت .جنگ را برادركشى مىدانست .پس
یا از رودررویى اجتناب مىكرد یا دســت به عقبنشــينى مىزد و باعث خســته شــدن
نيروها مىشد.
 . 9در برخورد با ضدانقالب قاطعيت نداشت .نيروهاى طرفدار حكومت را قلعوقمع
نمىكرد در حالىكه با هواداران انقالب چنين مىكردند.
 .10انقالب درك درســتى از گشــایش جبهههاى جدید براى پراكنده كردن نيروهاى
دشمن نداشت.
 .11انقالب درك درستى از اخالل ،در پشت جبهه دشمن نداشت (حریق در مناطق
نفتى ،خراب كردن خطوط تلگراف و بانك شاهنشاهى).
 .12انقالب نتوانست با جنبش خيابانى ،كلنل پسيان ارتباط برقرار كند.
 .13انقالب درك درستى از ارتش نداشت .و نمىدانست باید با كار در ميان نيروهاى
ميهنپر ست ارتش را از اهداف و اقدامات آنهـــــا مطلع شود و در صورت لـــــزوم
خرابكارى كند.
 .14انقالب درك درستى از تبلي ات (روزنامه و مبلغ) نداشت.

اپورتونيسم چپ
«اپورتونيسمممپ بد ن تو توبه نه تى ها ت شمممطاىح ى و ت ن تو ه اه ا
خصمماىو ت اتعممار بارر هخطىم ا ها را نه ىثانه نخسممنيم تياىم ى يطن .
انقالن نماىاو صادر ش ه ا شورتر ،اننخاب تاكنيكهار عمو را ا سور بنگل
ع انقالن  ،غيطقاطع ت ىذنوحانه ى دانسنن ».
شعاعيان ـ جنگل
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يك سؤال
در تعریف اپورتوني سم چپ با شعاعيان همراهيم .اما باید دید آیا بهدر ستى طرح م سأله
دادن زمين به دهقانان آخرین گام انقالب بود یا نه .و دو دیگر آنكه صـــادرشـــدگان از
شوروى چه كسانى بودند.
مســأله زمين را بعداً توضــيح خواهيم داد .اما باید گفت كســى از شــوروى به ایران
صــادر نشــد .اینان كارگران و مبارزین ایرانى مقيم قفقاز بودند كه یا به شــكل فصــلى
درآنجا كار مىكردند و یا از تعقيب حكومت به آنجا گریخته بودند.
اینان همان انقالبيون قفقازى ه ستند كه در انقالب م شروطه ،طبق روایت ك سروى،
كمكهاى شایانى به انقالب كردند.
ادامه دهيم:
«در بطىاو ن ثهار ىيط اكوبك خاو ،انقالن دلسممو  ،نا تبطنه ت ن طمع اىطاو
نا تطنچه هار ىهابط ت ن پطنسمممي «كمينه ع الت ناكو» ت ىيهماناو ناخوان ه
رتسمم نيه هميم اصمموا ت اشممرااو در اتليم ىالقاو نا تعمموي تما پي هى
«ىيط ا كه دارار اف رار ىذهب نود .ت نههميم ب هت كمونيسمممپ را نا اف رار
سمما ار نم دى  .اصممطار داشممت كه تا ى ت تبويماو ىسممور صممط نظط شممود».
(سطدار بنگل صف ه »)243
جنگل ـ شعاعيان

حزب عدالت
ببينيم این «تربچههاى مهاجر و بىپرنسيب» كه بودند.
در ســـالهاى پایانى قرن  19بهعلت ظلم و اجحاف واليان و شـــاهزادگان قاجارى،
قحطى ،خ شك سالى ،غارت اموال مردم تو سب راهزنان و یاغيان ،ایرانيان ب سيارى براى
كارهاى فصلى و غيرفصلى به آنسوى مرزها رفتند.
باكو یكى از این مناطق بود كه ایرانيان در معادن مس و آهن و نفت آن مش ول بهكار
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بودند جز اینها بازرگانان وطنخواه بسيارى در آن منطقه ساكن بودند .محله صابونچى
یكى از این مناطق بود .با شروع انقالب مشروطه ،ایرانيان مقيم قفقاز كه بعداً بهمجاهدین
قفقازى معروف شدند (چون لباس قفقازى مىپو شيدند) سهم بزرگى درانقالب بهعهده
گرفتند .بدون امكانات مالى ،تســليحاتى و حضــور بمبســازان و بمباندازان قفقازى
1
مقاومت یازده ماهه تبریز راه به جایى نمىبرد.
علت فعاليت چشمگير آنها دو دليل داشت.
 .1انگيزههاى طبقاتى
 .2باال بودن سطح آگاهى بهعلت تماس با انقالبيون سوسيال دمكرات قفقازى
اینان نخست در احزاب قفقازى فعال بودند .و رفته رفته فرقه اجتماعيون ــــ عاميون
كه ترجمه حزب سوسيال دمكرات است را تشكيل دادند.
در سال  1906با پيروزى انقالب م شروطه فرقه خود را منحل كرد و در سال 1916
فرقه عدالت توسب عدهاى از كارگران ایرانى در محله صابونچى بهوجود آمد.
رهبر حزب اسداهلل غفارزاده بود .كه بهعلت پيگرد پليس به باكو رفته بود .در سفرى
به ایران براى مالقات با ميرزا كوچكخان شــناســایى و در شــهر رشــت ترور در نظميه
رشت به شهادت رسيد.
حزب عدالت از  1916تا سال  1920در ایران فعاليت داشت .كادرهاى خود را براى
2
سازماندهى به ایران فرستاد كه عمدتاً دستگير و زندانى مىشدند.
خوب بود شعاعيان براى معرفى ایرانيان مهاجر از این زاویه شروع مىكرد.

يك سؤال :چپروى يا خيانت
«نالهت رانگط ،هقاىاو اعضممار كمينه ع الت ناكو ....ى خواهن نه هماو پيشمموار
انقالب ت ىيط ا كوبك خاو ،نقبوانن كه ى ناىسمممن عويه خ ا ت دىم ت ىذه
دست نه تبويغ ت ىبار ه د....
 .1كسروى ـ تاريخ مشروطه
 .2نگاه كنيد به فعاليت كمونيستها در زمان رضاشاه انتشارات اسناد ملى
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هىا ى تواو ناتر كطد همه اىم ها رتر تعصممم ت ن انپ كارر نود ت هيچ ونه نذر
خيانت ت ع انقالب در هو كاشنه نش ه نود.
شعاعيان ص  174ـ كتاب جنگل

روزنامه هاى حزب كمونيســـت ایران موجود اســـت .الاقل اگر امروز در اختيار ما
ني ست ،د ر آن روزگارى كه انقالب گيالن زنده بود در د سترس تمامى مخالفان حزب از
انگليس گرفته تا حكومت و هواداران ميرزا و حتى نویســـنده كتاب ســـردار جنگل،
ا سماعيل ميرفخرایى بوده ا ست .چرا همانگونه كه سلطانزاده ،تئوری سين نامدار حزب
در جواب «ایراندو ست» در مقالهاى این اتهامات را رد مىكند و آنرا ساخته و پرداخته
زرادخانه امپریالي سم انگليس مىداند فاكت م ستندى آورده نمى شود .سلطانزاده در آن
مقاله به صراحت بردا شتن حجاب و مخالفت با مذهب را از سوى حزب رد مىكند و
آنرا اتهامى ناجوانمردانه مىداند به این مســأله در جاى خود به تفصــيل با ارایه ســند
پرداخته خواهد شد.
اما چرا شـــعاعيان چپروى را با خيانت یكى مىگيرد یا الاقل این شـــك را ایجاد
مىكند كه خيانت و عمد در كار بوده است.
شكى ني ست كه در بع ضى اوقات چپروى آنقدر خ سارتبار ا ست كه با خيانت
شانه به شانه مىشود .اما در همان زمان هم فرق است بين چپروى و خيانت.
چرا شــعاعيان فكر مىكند دل حزب كمونيســت ،ســلطانزاده و حيدرخان كمتر از
ميرزا براى بهروزى مردم ميهنشان مىطپد؟

انترناسيوناليسم قالبى
«اننطناسيوناليست در حط ت ناسيوناليست تنگنظط ت

اصفت در عمل»
شعاعيان ـ كتاب جنگل

انترناســيوناليســم ابداع لنين و انقالب اكتبر نيســت .برمىگردد به دوران ماركس و
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انگلس و این نظر كه سرمایه امرى جهانى ا ست و پرولتاریا و مبارزهاش نيز امرى ا ست
جهانى .و در این مبارزه همب ستگى و اتحاد جهانى پرولترى الزم ا ست .و كارگران جدا
از تمامى مرزهاى ج رافيایى كه ساخته و پرداخته نظامهاى طبقاتى است باید بهمبارزات
یكدیگر كمك كنند.
لنين و حزب بل شویك به این شعار باور دا شتند .از روز اول اینان «نا سيوناليسـت
گداصــفت» نبودند .باید پروســه گذار از انترناســيوناليســم پرولترى به ناســيوناليســم
پانا سالوی سم را برر سى كرد .وقتى انقالب در غرب شك ست خورد «تز سو سيالي سم
دریك كشور» مطرح شد ،باور لنين و دیگر رهبران بلشویك برآن بود كه بر عهده تمامى
احزاب كارگرى اســـت كه مهد ســـوســـياليســـم را حمایت كنند و این یعنى عين
انترناسيوناليسم پرولترى.
بعدها با این توجيه كه فدا كردن منافع ملى بهخاطر شـــوروى در بلندمدت توســـب
ش وروى جبران خواهد شد .رفته رفته به ناسيوناليسم گداصفت روسى منجر شد .و این
نيز بررسى خواهد شد.
در ایران نخ ستين بار به شكل جدى ملكى به این امر پى برد .و بعد از او شعاعيان
دومين كسى است كه بــــه طور جــــدى انترناسيوناليسم روسى را ناسيوناليسم روسى
اعالم مىكند.
بيژن جزنى در تاریخ ســى ســالهاش به شــوروى كه مىرســد مىنویســد« :وقتى پاى
منافع ملى و منافع نه ضتهاى آزادیبخش پيش مىآید .شوروى جنبشها را فداى منافع
ملىاش مىكند باید مواظب این امر بود ».1اما هنوز بر این باور نيست كه انترناسيوناليسم
پ ـرولتر در ش ـوروى اصالً وجود خ ـارجى ندارد .چ ـرا كه او به رویزیونيسم شوروى
باور داشت.

ماجراجوها و مزدوران
«شوروى به دو دليل دست به نقض قراردادهاى خود با انقالب زد:
 .1تاريخ سى ساله ،بيژن جزنى
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 .1ىيط ا ىيهمپطستتط ا هو نود كه هلت دست هوها نشود.
 .2ى خوا ست نا د ست پُط پ شت ىيه ىعاىوه نا انگويس ت حروىت اىطاو نن شين
پس نا تخطئه ت حطكاو انقالن نع ر سع كطد ىيط ا ا سط راه نطدارد ت انقالب
را نهدست ع هار ىابطابو ،نوكطصفت ت ىهدتر خوى نسپارد»
شعاعيان ـ كتاب جنگل

سيا ست شوروى را باید به شكل یك پرو سه دید .شوروى از همان ابتدا سيا ست
شسته رفتهاى نداشت كه پندارى كارشناسان روس برنامه ده ساله آنرا ریخته باشند .با
فراز و نشيب هاى بسيارى همراه بود .از حمایت صد درصد بود تا حمایت صفر درصد
و حتى كارشكنى و تسهيل زمينههاى شكست كه بررسى مىشود.
اما برسيم به اطالق لقب ماجراجو به جناح چپ جنگل كه احساناهللخان دوستدار و
خالو قربان است .خيلى منصفانه نيست .هر چند عملكرد آنها از ماجراجویى برى نبود.
اما ضـــعف رهبرى و نبود برنامه ،جناح چپ جنگل را به اقدامات رادیكال كشـــاند كه
برر سى خواهد شد .و در آخر مىر سيم به عنا صر «نوكر صفت و مزدور» كه مراد حزب
عدالت ،اســت .اعضــا و رهبران حزب كه دیگر در آن روزگار حزب كمونيســت شــده
بودند نه نوكر بودند نه مزدور .آنها فاصلههاى بسيار داشتند با القابی این چنين.
تئوریسين بزرگ حزب سلطانزاده نظریات مستقلى داشت .چه در مورد رضاشاه و
ملى بودن او و چه در دیگر زمينهها .از عناصر برجسته كمينترن بود .در بسيارى از موارد
با نظر یات لنين م خال فت مىكرد و لنين مجبور مىشـــود در مورد تز هایش در مورد
م ستعمرات تجدید نظر كند .ا سناد كمينترن گواه این ا ستقالل ا ست .اما بههرروى آنها
بهشوروى بهعنوان مهد سوسياليسم باور داشتند .این امر در آن سالها كه چيزى كمتر از
ســه ســال از عمر انقالب اكتبر گذشــته بود امرى پُربىراه نبود .ســياســتهاى حزب
كمونيســت در این دوران دچار فراز و نشــيبهاى بســيار بود كه بررســى خواهد شــد.
فراموش نكنيم كه به فاصــله یك دهه تمامى آنها بهخاطر مخالفت با نظریات اســتالين
ك شته شدند .از تمامى رهبران حزب كموني ست ایران مقيم شوروى تنها گویا یك نفر
جان به سالمت برد( .سيروس آخوندزاده).
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بهنظر مىرسد كه شعاعيان زاویه درستی برای نقد عملكرد حزب نيافته است.

حزب عدالت يا شوروى
ابراهيم فخرایى درگيرى با ميرزا را كه منجر به كودتاى احساناهللخان مىشود را زیر سر
حزب عدالت مىداند كه ذهن شوروى را هم نسبت به ميرزا خراب كردهاند .نگاه كنيم:
عموياو پشت پطده حهب (ع الت رشت) ،كپ كپ هثار را ى نخشي كه نا هى و
ى ىوان 1نماىن ه نا ر ان ت ىيروىاو كميسط تبارو شورتر نه ر شت كودتاي در
 14ذىقع ه ( / 9ىطداد )1299 /رخ داد.
2
ت ا بطىاو كار بنيم فهمي ه ى ش م كه احضممار كا انم نه ىسممرو ت فطاخوان و
پااىم ا ىا ن راو در ننيبه ا شنباهكاررهار اع ضار حهب ع الت صورو طفنه
اسمممت .كما اىم كه تعوىض را سمممرولنيرم فطىان ه بها او بنگ ن ط خهر ت
اعهاى نه ببهه نالنيك .همچنيم فطاخوان ه ش م و ار نيري ه نط اثط نق حهب
ع الت است كه در پيشگاه ىاى اراو شورتر نا ر كطدهان .
سردار جنگل ـ فخرايى

شعاعيان بر این باور است كه اینگونه نيست .بلكه حزب عدالت افزار كار سياست
سوداگرانه روسها بوده است .و سياست خارجى روسها را نه احزاب برادر كه سياست
داخلى احزاب برادر را روسها تعيين مىكردند .و نمونه مجســم آنرا وضــعيت حزب
توده در ایران مىداند.
این گونه نبود كه جناح ميرزا حقيقت مطلق و حزب عدالت و روس ها تباهى مطلق
بـ ـودند .همه ایـ ـن كجروىها را بـ ـاید در دیـ ـالكتيك انقالب ـ ـ ضدانقالب داخلى و
خارجى دید.
انقالب با ورود به فاز جمهورى شــورایى وارد روندى بازگشــتناپذیر شــده بود .و
 .1مديوانى و ميكويان طرفدار جناح چپ بودند.
 .2كاژانف ،پااليف ،راسكونيكف ،ارژنيكيدزه طرفدار همكارى با كوچكخان بودند.
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هيچ چارهاى نداشـــت یا ضـــد انقالب را در پایتخت درهم بكوبد و یا خود در گيالن
درهم كوبيده شود .اما انقالب از دو ضعف اساسى رنج مىبرد:
 .1ضعف رهبرى
 .2ضعف برنامه

انتقادات به ميرزا
«حرف حسابى لوچها1چه بود:
 .1راست نودو ىيط ا
 .2تانسنگ نه ىعنق او اسالى
 .3نارسا ت ناص يح نودو تاكنيكهار تر
 .4ع لمو ىالريت
 . 5ىمانعت ا تبويماو ع ىذهب
 .6ىن ل نرطدو نيطتهار بطىك ت تشريل ن ادو سا ىاو ارت
 .7ىخالفت ىيط ا نا دخالت رتسها»

سطخ

شعاعيان ـ كتاب جنگل

اما بهراســتى تمامى انتقادات به ميرزا همين بود .آنرا وارســى خواهيم كرد .اما الزم
ا ست پي شاپيش تبلي ات ضدمذهبى حزب را برر سى كنيم و ببينيم تا چه حد این اتهام
مبتنى بر واقعيات تاریخى است.

كمونيستها و مذهب
نخســتين تشــكيالت چپها در ایران فرقه اجتماعيون ـــــ عاميون بود كه خود را فرقه
اجتماعيون ـ عاميون مسلمانان قفقاز2مىناميد .و بعدها نام مجاهد را نيز بر خود افزودند
كه یك واژه مذهبى است.
 .1شعاعيان چپروها را چپ نمىداند آنها را لوچ مىداند.
 .2مصاحبه با هرويان با مجله بخارا اسفند 1386
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بگذریم كه عدهاى این نامگذارى را امر بر فریبكار بودن كمونيســتها دانســتند كه
نشان مىدهد1مسأله را بهطور كلى اشتباه فهميدهاند.
در این حزب از ح يدر خان ســـوســـ يال دمكرات بود تا ج مالا لدین واعظ و
م ـلكالتمكلمين ك ـه ه ـر دو آخ ـوند ب ـودند و در باغشاه بعد از به توپ بستن مجلس
اعدام شدند.
این نامگذارى چند وجه داشـــت ،نخســـت آنكه ایرانيان مقيم قفقاز به مســـلمانان
معروف بودند كه وجه جدایى آن ها با ارامنه آن دیار بود2.دو دیگر آن كه درك مردم آن
روزگار ازســوســياليســم ،دركى مســاواتطلبانه بود كه منافاتى با درك خود از اســالم
نمىدیدند .كافى ا ست نگاهى بكنيم به روزنامههاى دوران م شروطه از حبلالمتين گرفته
تا ایران .این یكى گرفتن و یا این همانى دیده مى شود كه براى دوران نخ ستين آ شنایى
مردم ما با اندیشههاى سوسيال ـ دمكراتيك امرى طبيعى است.
ســـه دیـــگر آنكـــه سوسياليستهاى آن روزگار مىدانستند كه بردن اندیشههاى
سوسيال ـ ـ دمكراتيك در یك جامعه ب ایت عقبمانده و مذهبى ،بدون عبور احترامآميز
از كنار مذهب ممكن نيســت .در حزب عدالت و حزب كمونيســت بعدى و حتى گروه
 53نفر احترام به معتقدات مردم یكى از اصول پایه این احزاب بود.
ب گذریم از حزب توده كه اب تدا در دفتر حزب ن ماز خا نهاى دایر كرده بود ند و این
نمازخانه تا مرگ ســليمان ميرزا ليدر حزب پابرجا بود خود ســليمان ميرزا بهعنوان ليدر
سو سيالي ست ایران در زمان ر ضا شاه و ليدر حزب توده زمان محمدر ضا شاه باورهاى
مذهبى داشت و به مكه هم رفته بود .سازمانهاى چپ كه كه از سال  1342به بعد شكل
گرفتند .هيچ كدام موضع ضدمذهبى نداشتند .این برخورد دو وجه داشت ،نخست آنكه
مسأله كمونيستها ،مسأله مذهب نبود .مذهب بهعنوان یك پدیدهاى روبنایى در پروسه
دیگرى باید حل مى شد .براى كموني ستها در وهله نخ ست ك سب قدرت سيا سى و
 .1مصاحبه با هرويان مجله بخارا 1386
 .2تاريخ كسروى

62

بازخوانی تاریخ معاصر ایران

ا ستقرار سو سيالي سم مطرح بود .دو دیگر اندی شههاى سو سيالي ستى باید در جامعهاى
جریان مىیافت كه مذهب بعد از نهاد ســلطنت دومين نهاد قدرتمند جامعه بود .متقاعد
كردن دهقان براى گرفتن زمين یا شركت او در مزارع اشتراكى كار آسانى بود .اما اثبات
نفى خدا مسألهاى نبود كه با امروز و فردا و چند سال دیگر در ذهن توده حل شود.

اپورتونيسم یا اصوليت
نگرفتن مو ضع ضدمذهبى از سوى جریانى كه بههر حال مدعى در ستى ماتریالي سم بود
مو ضعى اپورتوني ستى نبود .كال سيكهاى مارك سي سم (ماركس ،انگلس ،لنين ،تروت سكى
تا رزا لوگزامبورگ) در زمينه مذهب تأكيد كرده بودند كه «با مذهب مبارزهاى مســـتقيم
نداریم .بلكه باید با پایههاى اقتصادى آن مبارزه كرد».
بههمين خاطر در تمامى نوشــتههاى صــد ســاله اخير 1357ـــــ  1285ما نوشــتهاى
نمىیابيم كه انكار خدا ،انكار رسالت پيامبر ،نفى قرآن و رد ائمه شيعه و سنى باشد .اگر
از سال  1357به بعد چپ به نقد مذهب مىر سد بهخاطر آن ست كه مذهب در مو ضع
حكومت قرار مىگيرد .و بهناچار حكومت با نقد مذهب یكى مىشود.
بههرروى اگر از حزب عدالت نوشتهاى ارایه شود كه انكار خدا ،نبوت ،قرآن و نفى
ائمه شيعه با شد بهعنوان یك مو ضع و تبليغ ضدمذهبى آنهم در جبههاى كه رهبر آن
یك روحانى بود یكنوع چپروى ا ست و قابل هرگونه سرزنش و توبيخى ه ست .اما
باید دید مدعيان چه مداركى ارایه مىدهند.

شدنى بود یا نبود
از زمان شكلگيرى مارك سي سم تا زمانىكه بل شویكها در شوروى به قدرت ر سيدند و
باالخره در تعقيب روسهاى سفيد سر از انزلى درآوردند .كموني سم در نزد فئودالها و
بورژواها یعنى نفى مالكيت و نفى مالكيت یعنى اباحهگيرى و نفى دین.
پس فریاد وااســالماى فئودالهاى بزرگ گيالن و یا مازندران و تهران و حتى تالش
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مشيرالدوله رجل سياسى و خوشنام این دوران و فئودال بزرگ شمال براى گرفتن فتوا
برعليه كمونيستها از علماى نجف نه بهخاطر درد دین كه بهخاطر بهخطر افتادن امالك
و دارایىهاىشان بود.
اما نكته كليدى این قضــيه شــدنى بودن این تبلي ات بود .آیا محيب بســته و بهغایت
مذهبى گيالن اجازه مىداد كسى بياید و به انكار خدا و قرآن بپردازد؟.
اعضـــا و رهبران حزب عدالت م ز خر كه نخورده بودند .نه در آن روزگار و حتى
روزگــــارهــــاى بعد نيز زمينه چنين تبلي اتى نبود .جــــدا از آنكــــه كموني ستها
مىخواستند یا نمىخواستند.
چند دفتر حزب عدالت در همان روزهاى نخســـت توســـب اداره دژبانى انقالب
(گارنيزون) كه م سئول آن سعداهلل درویش بود برچيده شد .و اعالميههاى آنها از در و
دیوار كنده شـــد .باالترین تبلي ات حزب عدالت نفى روابب ارباب و رعيتى و تقســـيم
زمين بين دهقانان بود .كه این هم مورد قبول دهقانان به غایت مذهبى گيالن در ابتدا
نبود .الاقل بخ شى از دهقانان اینكار را غير شرعى مىدان ستند و حا ضر به گرفتن زمين
نبودند .این امر در زمان حكومت فرقه دمكرات در ســـال هاى  1324به بعد نيز وجود
داشت .اصالحات ار ضى فرقه زمين را بين دهقانان تق سيم كرد .اما بع ضى از روستائيان
حاضر بهگرفتن زمين نبودند آنرا غضب اموال دیگران مىدانستند.
وقتى در مورد زمين كه براى دهقان ارزشـــى همســـنگ خانوادهاش دارد .باورهاى
مذهبى به این شــدت عمل مىكند .تبلي ات ضــدمذهبى چه محلى از اعراب دارد .اگر
اینگونه بود یك ساعته ب ساط حزب عدالت در سراسر گيالن به دریا ریخته مى شد .اما
ببينم تبلي ات و مدارك چه مىگویند؟
 .1بلشــویكها مقادیر انبوهى پنبه متعلق به شــركتهاى امریكایى و ایرانى مصــادره
1
بهباكو را انتقال دادند.
 .2اگر كوچكخان مردم را به تازیانه مىبســـت ،كمونيســـتها عقرب به جان آنان
مىاندازند .ميرزا ابراهيم امينى خزانهدار ،گورهایى حفر مىكرد و مردم را تا زیر چانه در
 .1در روزنامه رعد ،سيدضياء
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آن ها مىپوشـــاند و از این راه آنان را مجبور مىكرد تا محل گنجينه هاى خود را فاش
1
سازند .این هيوال چندین زن را به همين ترتيب به كشتن داد.
 .3مشــيرالدوله با دادن پول و در صــورت امكان از مراجع مذهبى ســاكن در اماكن
2
مقدسه بينالنهرین خواست بر عليه بلشویكها فتوا صادر كنند.
 .4نورمن كاردار انگليس از مشيرالدوله خواست گرفتن فتواى مراجع مبنى برم ایرت
3
اسالم و بلشویسم را دنبال كند.
 . 5گزارش مأمور ســياســى انگليس در همدان« :علماى مذهبى را تشــویق كردهام
4
تبلي ات ضدبلشویكى انجام دهند».
 .6مـراجع مـذهبى از نخستوزیـر خـواستار اقـدامـات شـدیدى برعليه بلشویكها
5
شدند.
 .7تقریباً هر روز جل سات سراسر خ شمآگين در مساجد برگزار و طى تلگرافهایى
ب ـهعلماى م ـردم و دولت ای ـران ضمن اع ـالم ن ـفرت از ب ـلشویسم خ ـواستار اعزام
6
ارتش مىشدند.
 . 8تلگرافى از قزوین به علما «ســـيرت و مذهب و حرمت خواهران و برادران مان
7
توسب بلشویكها به خطر افتاده است.
 . 9ه مه روزه ت حت ح ما یت م قا مات ن ظامى انگليس در قزوین ســـخنرانى هایى
درمســاجد ایراد مىشــود .در یكى از این ســخنرانىها كه در مطبوعات تهران بازتاب
گستردهاى داشت چنين مىخوانيم:
«اكىيهن پ نن  ،ىردم گيالن  ،ا سير گروا راازپ ظ لكتر از و شي پ ندهاند
 .1همان سند
 .2اسناد وزارت امور خارجه انگليس ،ميالد زخم ،شاكرى
 .3همان سند
 .4همان سند
 .5همان سند
 .6همان سند
 .7همان سند
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كه اىاال ى را به ت راج برده دسجججب به ارتك ب اعن ل ىن ف ععب ب ى دراپ و
خاااراپ و انسراپ ى زده1
در اینكه چنين اشــاراتى به تحریك و ســازماندهى ســرگرد ادموند مأمور ســياســى
2
انگليس مستقر در شمال ایران صورت مىگرفت كمتر جاى تردید دارد.
با نگاهى به ا سناد و مدارك موجود به سادگى مىتوان پى برد كه تبلي ات ضددینى
حزب عدالت یعنى چه و از كدام زرادخانه امپریاليستى بيرون مىزند.
این ات ها مات ب عد ها زمي نهچينى پرو نده ســـاز مان هایى برعل يه تئوریســـين حزب
سلطان زاده و دیگر رهبران حزب كموني ست ایران در دوران ا ستالين شد تا همگى آنها
به چوبه دار سپرده شوند.
ســـلطانزاده در مقالهاى در ســـال  1930در جواب اســـتروف (كه با نام مســـتعار
ایراندوســت مقاله مىنوشــت) كه مدعى بود ...« :حزب با تمام حرارت درگير تبلي ات
قاطعانه و زننده به نفع كمونيست و عليه مذهب بود»...
مىنویسد:
« بگتارند اوسصرو ن ار كس دنگر به ى فبط نك ىدرك ن خبرى درروزن ىها
ن اعالىيها ى ىسججصند ن ار گزارنجج را نشجج پ داد كه ك از آپ ب نججد كه
كناني سباججججج ى انراپ خاا سص ر رفع ي ب زن پ ،ى كردپ و س نل تاليد ن
ن بادى ب زار ك ر و ن ار ك رى از ناع آنچه (اوسجججصرو ) ى گاند بادهاند انه
انناججججج دروغ ،از ان پ ناع دروغاججججج ن كه (به قرار) درب ره ى نججدپ زن پ
درروسيه ى گانند 3
با تمامى ایـــــن مدارك نمىتوان تندروىهایى را در ميان اع ضاى حزب عدالت رد
كرد .تندروىهایى كه براى یك حزب جوان و كمتجربه كه از كشـــورى با یك انقالب
 .1اسناد وزارت خارجه انگليس ،ميالد زخم ،شاكرى
 .2اسناد وزارت امور خارجه انگليس ،ميالد زخم ،خسرو شاكرى
 .3مجموعه آاار سلطانزاده
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پيروز آمده است و درك خوشبينانــــهاى نسبت بــــه شروع انقالب جهانى دارد ،امرى
است محتمل.
اما بىانصافى است كه این تندروىها را آنقدر بزرگ كرد كه شكست یك انقالب را
بردوش آن گذاشت .بههرروى اشكال كار در جاى دیگرى بود ،حل مسأله ارضى.
يك نكته
بند  4برنامه مصـــوب كنگره انزلى حزب كمونيســـت ایران مربوط به پرهيز از اهانت
بهباورهاى مذهبى مردم است.
در ماده  6اســاســنامه فرقه اجتماعيون ـــــ عاميون براى توهين به معتقدات مذهبى
باالترین مجازاتها (مرگ) را در نظر گرفته است.

علت كودتا
ميرزا علت كودتا را ریاستطلبى احساناهللخان و خالو قربان و چپروى عناصر حزب
1
عدالت و خُلف وعده روسها ذكر مىكند.
پس از رشـــت به فومن مىرود و بعد از  23روز جناح چپ جنگل بههمراه عدالت
كودتا مى كنند .آنان نيز دالیلى داشـــتند .حزب عدالت بر این باور بود كه براى آن كه
درنبرد نهایى دهقانان را به ميدان انقالب بياوریم باید انگيزههاى مادى به آنها بدهيم و
آن تقسيم زمين است .جناح چپ جنگل (احساناهللخان و خالو قربان) ميرزا را ،در فتح
تهران مردد و بىبرنامه مىدانستند.
اما شعاعيان ضمن آنكه ریا ستطلبى اح ساناهللخان و خالو قربان را مىپذیرد جان
قضيه را در سازش بين شوروى و انگليس و ارتجاع ایران مىداند.
تحليل خود ميرزا روشـــن اســـت اما شـــعاعيان آنرا دقيق نمىداند .ميرزا به نقض
قرارداد اوليه معترد است .ضمن آنكه جاهطلبى رفقاى سابقاش را هم اضافه مىكند.
 .1نگاه كنيد به نامههاى او به مديوانى
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یك بيانيه رسمى مقامات شوروى ،كودتا را نتيجه همكارى جناح چپ كميته مركزى
انقالبى ایران (منظور احســـاناهللخان و خالو قربان) و كميته مركزى حزب كمونيســـت
1
ایران و شوروى مىداند.
ن شریه كموني ست در باكو ،كودتا را پيامد اجتنابناپذیر خ صلت مبارزه طبقاتى ایران
2
مىداند و كوچكخان را با كرنسكى مقایسه مىكند.
م نابع شـــوروى از قف قاز كود تا را نتي جه ناتوانى دو لت كو چك خان در م بارزه با
3
امپریاليسم انگليس مىداند.
4
منبع دیگر علت كودتا را روابب پنهانى ميرزا با انگليس و حكومت اعالم مىكند.
و آناسـتاس ميكویان یكى از طراحان كودتا ،ميرزا را نماینده منافع بورژوازى تجارى
و زمينداران گيالن مىداند كه به فكر تســـخير ایران نبود .و در پى حفظ موقعيت خود
درگيالن بود .كه این امر با كمك بلشـــویك ها ميســـر نمىشـــد .زیرا حضـــور آن ها
بهجنبش هاى انقالبى عليه طبقات را دامن مىزد .از ســـویى دیگر كوچك خان در ماه
گذ شته با نمایندگان شاه مالقات كرده بود و نماینده آنها بود .پس در فكر تقویت توان
رزمى انقالب نبود .و تالش مىكرد .دواط بان بلشـــو یك و كارگران باكو و ایران يان و
آذرىها را به ترك گيالن وادارد .و با اینكار كل جبهه خالى مىشد.
از سویى دیگر او با احساس خطر از جانب بلشویكها آنها را از امكان فعاليتهاى
قانونى محروم مىكرد .و دست به تشكيل یك نيروى ضدانقالبى برعليه بلشویكها زد.
5
و در تشدید احساسات بر عليه بلشویكها نيز دست داشت.
اسناد كودتا و دالیل و بهانهها از دو سوى شكى باقى نمىگذارد كه ماهيت كودتا چه
بود .و كودتاگران چه ك سانى بودند .ا سناد و مداركى دال بر دخالت انگليس و حكومت
ایران و توافق پنهانى آنها با شوروى در دست نيست.
 . 1گريگور يقيكيان ،شوروى و جنبش جنگل ،نقل اسناد از خسرو شاكرى
 . 2گريگور يقيكيان ،شوروى و جنبش جنگل ،نقل اسناد از خسرو شاكرى
 .3همان سند
 .4گريگور يقيكيان ،شوروى و جنبش جنگل ،نقل اسناد از خسرو شاكرى
 .5گريگور يقيكيان ،شوروى و جنبش جنگل ،نقل اسناد از خسرو شاكرى
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دليل مخالفين ميرزا براى كودتا چه بود
ميرزا براى رفتناش به فومن دالیل خاص خود را داشــت .زیر پا گذاشــتن مفاد قرارداد
انزلى توسب روسها و اعضاى حزب عدالت 18 .مرداد  1299ميرزا به فومن رفت و 23
روز بــــعد در  9مرداد  1299به رهبرى اح ساناهللخان دو ستدار كودتــــایى برعليه او
صورت گرفت.
مدیوانى یكى از كمي سرهاى شوروى در پا سخ ميرزا به بخ شى از دالیل كودتا
اشاره مىكند:
قبل ا پي هى هار اخيط كه عوت نهرگ هو خودتاو نودى  .شهط را ن سطپط ست
ذاشني ت نه بنگل رفني .
 300نفط ف اى رت س ت  500نفط ىباه اىطان نا ت ساىل ت افهار بنگ نه انهل
هترد  ...در اىم خصمموب نه شممما ناىه نوشممنپ .ىن سممفانه بواب نطسممي نابار
نهىالقاو ىيط ا ا سماعيل هم شيطه اده شما ش  .دت رت ىطا نطار بواب ناىه ت
ىالقاوىاو ىعطل كطد...
هىا نطار پيشطفت انقالب ت خارج نمودو دشمم قوا ت لوا بنگ ا نيست؟ ا
اىم رفنار تعب هترتاو ىعوو ى شممود سممطكار پيشممطفت انقالب ت اخطاج دشمممم
قائل نه ىساى ه هسني ...

برخورد روسها با كودتا
بعد از قهر كردن كوچكخان و رفتن او به جنگل ،جناح چپ جنگل (احســاناهللخان و
خالو قربان) بههمراه حزب عدالت ،كمي سرهاى سيا سى ــــ نظامى ارتش سرخ د ست
بــهكودتــا برعليه دولت كوچكخان زدند .كوچكخان بركنار و احساناهللخان به جاى
او قرار گرفت.
ميرزا نامهاى به همراه دو نماینده به مســكو فرســتاد و از لنين خواســت تا در این
اختالف داورى كند.
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ميرزا در این نا مه به لنين اعالم مىك ند كه انت ظار ما بر این بود كه با آزادى ایران
همراه شما به آزادى هندوستان همت گماریم .كه چنين نشد.
شـــعاعيان طرح آزادســـازى ایران و حمله به هند را مربوط به عناصـــرى جدا از
دیپلما سى شوروى مىداند .و حتى آنرا نوعى پلتيك سيا سى براى به ت شویش انداختن
انگليس و گرفتن امتياز اعالم مىكند:
« بدنن ترتيش اسججب كه ىا ام ى نججاد نججاروى نهتنه ن ه به اند و نهتنه
دخ لب در اىار انبالب و ضجججدانبالب را در انراپ روزىره وظ نو فارى خاد قرار
نداده ،ب كه قرب ن كردپ انبالب را در ىب بل ى ا ى ب ر ك ضجججدانبالب وظيعه
دنپ ن س ننگين قرار داده باد كه ب ى يدى تن م براى آپ ن م انصرن سيان لي سك را
گتانصه باد »
در مسكو كارآخان (معاون وزير امور خارجه) نمايندگان ميرزا را به حضور پذيرفت
(مرداد  )1299و قول داد خطاهاى مورد ا شاره را كه م سكو از آن بىخبر ا ست ،جبران
كند .اما اضاااافه كرد كه قدرن آنرا ندارد كه جلو گسااا رب يبلي ان كمونيساااتها را
بگيرد .اما موافق ا ست كه در كم رين سطح نگاه دا ش ه شود .و در اريباط با ابوكف و
مديوانى (كه در كوديا دست داش ند) قول داد بهزودى آنها فراخوانده شوند.
در مالقان دوم كارآخان گفت كه از شااوو اوياوا ضضاو كمي ه مرك ى دف ر يركسا ان
ح ب كمونيست روسيه خواهد خواست كه در مورد مسائل بهوجود آمده يحقيق كند.
اوياوا خاطر ن شان كرد كه  3ه ار قب ضه يفنگ و  3ه ار صندوق ف شنگ آماده حمل
بااااه ايااااران است .بيس م ماااارداد نمايندگان ميرزا با چيچرين (وزير امور خارجه) و
ميخائيل پاوووويج (م سئول برنامههاى شرقى كمين رن) مالقان كردند .اوياوا ني ح ضور
داشاات .چيچرين گفت« :شااوروى به كوچ خان كم خواهد كرد «و پاووويج گفت»:
كه بر پايه قطعنامه م صوب كمي ه اجرايى ان رنا سيوناوي سم سوم مبارزه در ايران باي س ى
ضليه خانها و يجار و ساارمايهداران كوچ باشااد (موضااط ساالطانزاده) كه با مخاوفت
نمايندگان ميرزا روبهرو شد.
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در همين زمان راساااكو وينكوز از نمايندگان ميرزا دضون كرد يا از ناوگان باو ي
ديدار كنند .و از آنان خواساات يا بهضنوان اضضاااى دووت انقالبى ايران در دو جلسااه
شااركت كنند .چندى بعد اوياوا به ايران آمد .اما نمايندگان جنگل هنوز ن وانساا ه بودند
خود را به ايران برسانند .و اوياوا در بررسىهايش نظر جناح مخاوف ميرزا را يأييد كرد.
در همين زمان شوروى مش ول مذاكره با انگليس بود.
بهنظر مىر سد م سأوه را بايد از زاويهاى ديگر ديد .حمله اريش سرخ به روسهاى
سفيد و پياده شدن آنها در ان وى هيچ ربطى به جنبش جنگل كه در اين زمان در ضعف
كامل به سر مىبرد ندا شت .شوروى در حال يثبيت و سركوب مخاوفينش بود .پس در
سر راه خود از موقعيتهاى مناسب ني سود مىجُست.
كش ا ى انقالب روساايه در حال يالطم به روى اموام سااحمگين حوادو بود و هنوز
بهمنجالب اپوريوني سم به گل نن ش س ه بود .پس دو ديد در كليت نظام ضمل مىكرد .ي
ديد كه بي ش ر در كادرهاى ح بى و كمي سرهاى اريش سرخ ضمل مىكرد و آن گ س رب
انقالب و آزادى آسيا و هند بود.
ديد ديگر كه به اريباط يجارى با غرب بهخصاااون انگليس براى يرميم خرابىهاى
كشور مىانديشيد ،در رهبران درجه اول ح ب و دووت شوروى ضمل مىكرد .براى اين
جناح انقالب گيالن كليد حل مشكالن آنها نبود .بلكه دست به ضصا حركت مىكردند.
به گونهاى كه نه ساايب بسااوزد و نه كباب براى آنها هنوز حمايت صااددرصااد يا ضدم
ح ما يت محرز نشااااده بود .پس كود يا را با يد در همپي مانى ج ناح چپ جن گل
(اح ساناهللخان و خاوو قربان) و همكارى ح ب ضداوت و كمي سرهاى اريش سرخ ديد.
برخالز نظر شعاضيان اين ديد درصدد گس رب انقالب بود نه معامله روى آن.
شااعاضيان در بررسااىهايش به اين ن يجه مىرسااد كه حاميان ميرزا وابس ا ه به جناح
اساا اوين و كودياچيان وابساا ه به جناح يرويسااكى بودند .كه دور از واقعيت نيساات.
يرويسكى مع قد به انقالب مداوم و انقالب جحانى بود .و اس اوين مع قد به سوسياويسم
در يا كشور و همزيس ى باا جحان سرماايه بود .كه اين امر نافى يحليل اوويه شعاضيان
ا ست كه جناح چپ در صدد فروخ ن انقالب به انگليسها بود .در حاوىكه جناح ونين
ا اس اوين در حال مذاكره و اريباط يجارى با انگليس بود.
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تز سوسياليسم در یك كشور
انقالب اكتبر كه به پيروزى ر سيد .د ستاندركاران انقالب طبق پيشبينى ماركس منتظر
شــروع انقالب در غرب بودند ،با انقالب همزمان در چند كشــور صــنعتى پيشــرفته .اما
وقتى انقالب در غرب شك ست خورد و بهجایى نر سيد .بخ شى از بل شویكها متوجه
انقالب در شــرق شــدند و به این نتيجه رســيدند كه غرب امپریاليســم را باید در شــرق
استعمار شده شكست داد و ستون فقراتش را شكست اما جناح دیگر (لنين ــــ استالين)
به تز «استقرار سوسياليسم در یك كشور» رسيدند و گفتند استقرار سوسياليسم در یك
ك شور شدنى ا ست .پس در صدد ارتباط با غرب و همزی ستى م سالمتآميز با جهان
سرمایه برآمدند .بدان اميد كه وقت بخرند و در فر صت منا سب غرب انقالبى به كمك
آنها بياید .پس رفته رفته ســمت و ســوى همكارى با غرب را گرفتند كه در بطن خود
كمرنگ شدن حمایت از جنبشهاى آزادیبخش نهفته بود.

جناحبندى روسها
شعاعيان عنا صر كودتاگر را طرفداران تروت سكى و عنا صر طرفدار ميرزا را از واب ستگان
به استالين مىداند.
ازبين فرماندهان و كميسرهاى ارتش سرخ چهار نفر طرفدار همكارى با ميرزا بودند:
 .1ارژنيكيدزه ـ كميسر سياسى
 .2كاژانف ـ فرمانده ارتش سرخ در ایران
 .3پاالیف ـ فرمانده ارتش سرخ در مازندران
 .4راسكو لنيكف ـ فرمانده دریایى ارتش سرخ در ایران
این چهار نفر بعد از مدتى فرا خوانده شدند .نوی سنده « سردار جنگل» بردن آنها را
زیر سر حزب عدالت مىداند.
كميســرهاى بعدى كه مىآیند نظر خوشــى نســبت به همكارى با ميرزا نداشــتند
بهخصوص مدیوانى و ميكویان.
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مدیوانى واب سته به جناح تروت سكى بود ،ميكویان واب سته به جناح ا ستالين ،بلومكين
كه قبل از انقالب سفير آلمان در روسيه ميرباخ را ترور كرده بود باید از نزدیكان استالين
باشد .و ژنرال گاركالشلى از نزدیكان ژنرال بارتف از روسهاى سفيد بود.
این چهار نفر نقش مهمى در كودتا داشـــتند .بهنظر مىرســـد كه جناحبندىها هنوز
شكل نهایى خود را نگرفته بودند .علىالقاعده طرفداران ا ستالين نباید طرفدار همكارى
و حمایت از كوچكخان باشند .استالين با طرفدارى از تز « سوسيالي سم در یك ك شور»
خواهان همزیســـتى مســـالمتآميز با غرب و ارتباط تجارى با جهان ســـرمایه بود .اما
تروتســـكى طرفدار انقالب مداوم بود .و طبيعتا طرفدارانش باید طرفدار بقاى انقالب و
در نتيجه طرفدار ميرزا باشند .و این نشان مىدهد كه جناحبندى كه در سالها بعد شكل
نهای ـى خ ـودش را پي ـدا مىكند ،در ای ـن زم ـان در تبيين ح ـوادث و انقالب گيالن
شـدنى نيست.
بههرروى جدا از قضــاوت فخرایى در ســردار جنگل ،تا كنون ســندى در دســترس
محققين قرار نگرف ته اســـت كه بتوان دقي قاً قضـــاوت كرد ع لت ت يير و ت بد یل هاى
1
كميسرهاى سياسى و نظامى چه بوده است.

حق با كه بود ،ارزيابى كودتا
ميرزا در نخ ستين نامهاش كه یك روز بعد از كودتا به مدیوانى نو شته ا ست به دو نكته
اشاره مىكند:
 .1تالش فرقه عدالت براى بهدســـت گرفتن زمام امور و اقدامات افراطى آن ها و
دخالت در كارها.
 .2ورود نيروهاى نظامى روسى و ایرانى بدون موافقت او.
و مدیوانى در پاسخ به او دالیل خود را برمىشمارد:
 .1تسامح در امور
 .2جلوگيرى از فعاليت حزب عدالت
 .1خ سرو شاكرى كه مدتى كوتاه بعد از سقوط شوروى خوا سته بود بايگانىهاى شوروى د ستر سى پيدا كند .سندى در اين مورد
پيدا نكرده بود.
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 .3دامن زدن به تبلي ات ضدبلشویكى
 .4نپذیرفتن نيروهاى فدایى و روسى و ایرانى
 . 5بىسرپرست گذاشتن انقالب و رفتن به جنگل
 .6بردن سالح به جنگل
از این دســـت ایرادات كه زمي نه هاى مادى نيز داشـــت دو طرف براى جدایى
برمىشمردند اما بهراستى حق با كه بود.
شعاعيان حق را به تمامى به ميرزا مىدهد .او را جناح اصلى انقالب مىداند .و جبهه
مخالف او را كه از سه جریان تشكيل مىشد ناحق قلمداد مىكند ،نگاه مىكنيم:
 .1جناح چپ جنگل (احســـاناهللخان و خالو قربان) را كه رهبرى كودتا را برعهده
داشتند ،ماجراجو مىداند.
 .2جناح حزب عدالت را مزدور و پادو و چپرو مىداند.
 .3جناح شوروى را هم خائن
اگر بهشكـل مجرد بهقضيه نگاه كنيم .حق با ميرزا است .آنگونه كه شعاعيان مىبيند.
توافقى مكتوب یا غيرمكتوب شــده اســت1.پس روسها و دیگر اعضــاى جبهه از
جمله حزب عدالت موظفاند این اصول را رعایت كنند.
ميرزا نگران سه مسأله بود:
 .1دخالت روسها و از بين رفتن استقالل جنگل
 .2تبلي ات حزب عدالت و ترساندن متحدین و نيروهایش
 .3قب ضه قدرت تو سب جناح چپ (از جناح چپ جنگل گرفته تا حزب عدالت) و
از دست دادن رهبرى.
نمىتوان به خاطر این نگرانى ها ميرزا را مذ مت كرد .م بدع این حر كت او بود و
نمىشد یك شبه حق او را منكر شد.
این انتقاد به حزب عدالت و جناح چپ جنگل و روسها به قوت خود باقى اســت
كه اصول مبارزه جبههاى را رعایت نكردند.
 .1رسول مهربان در مقدمهاى بر قضيه جنگل ،منكر چنين قراردادى مى شود و آنرا ساخته و پرداخته فخرايى نويسنده كتاب « سردار
جنگل» مىداند.
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حزب عدالت باید بر برنامه حداقل مىایســتاد و با طرح اصــالحات ارضــى باعث
وحشت مـ ـيرزا و نيروهـ ـاى پـ ـایـ ـهاى او نـ ـمىشـ ـد .و متحدین او را بـ ـه سـ ـمت
ضدانقالب نمىراند.
روسها باید بر كمكهاى خود شرط دخالت را حذف مىكردند و اجازه مىدادند تا
انقالب در حل مسائل خود ،شخصاً اقدام كنند .و تنها تذكرات و راهنمایىهاى دوستانه
مىكردند .و جناح چپ جنگل نيز باید براى فتح تهران و اقدامات رادیكال جناح اصـلى
جنگل را كه ميرزا بود با خود همراه و همصدا مىكرد.
از آن سوى نيز ميرزا با سعه صدر برخورد مىكرد .ابتدا براى جناح چپ نيروهاى
خودش (اح ساناهللخان و خالو قربان) رو شن مىكرد كه اقدامات رادیكال ممكن ا ست
راه بهجایى نبرد .در یك كار توضـــيحى آنها را قانع مىكرد كه چگونه مىاندیشـــد و
اندیشـــهای جز این راه به صـــواب نمىبرد .راه مقابله با خواســـتهاى رادیكال حزب
عدالت نيز ب ستن دفاتر آنها نبود .باید در مورد مرحله انقالب ،شعارهاى امروز نه فردا،
حزب را قانع مىكرد كه تبلي ات كمونيستى باعث رنجش و فرار ،تجار و كسبه و سران
ایالت و عشایر مىشود.
رفتن به جنگل ،بالتكليف گذاشــتن امور ،كليد حل مشــكالت نبود .هرچند برآورد
ميرزا از ماندن در شهر ،جنگ داخلى بود( .نامه دوم ميرزا به مدیوانى)

توطئه قتل ميرزا
مخلص كالم شعاعيان آن ست كه شوروى در پى كودتا م صمم بود با ك شتن ميرزا كار
انقالب را بــه تمــامى در دســت داشته بــاشــد تا با ارتجاع و استعمار با سود بسيار
معامله كند.
ميرزا  18تير به به فومن رفت و كودتا  23روز بعد صــورت گرفت و همانگونه كه
مدیوانى در نامهاش به ميرزا مىنویسـد« :بعد از فتن او حوادث بعدى پيش آمد» چرا كه
شهر بىصاحب بود.
اگر قرار بود كودتایى با تصميمى قبلى صورت بگيرد و هدف كشتن ميرزا باشد باید
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با حركتى غافلگيرانه صـــورت مىگرفت .ميرزا كشـــته مىشـــد و یاران او به اســـارت
درمىآمدند .و كودتا اعالم موجودیت مىكرد نه آن كه  23روز بعد از رفتن ميرزا كودتا
انجام شود.
از ســویى دیگر نه شــدنى بود و نه به صــالح انقالب؛ كه انقالب بدون ســرپرســت
میماند .این وضعيت نه جنگ و نه صلح قابل دوام و تحمل براى یاران ميرزا و منتقدین
او نبود .پس كار باید یك سویه مىشد .كه شد ،كودتا صورت گرفت.

اصوليت كار
اما آیا اینكار اصــوليت داشــت .همانطور كه شــعاعيان مىگوید :نه ،باید دنبال راههاى
اصولىترى مىگشتند .انقالب نياز به جراحى نداشت .این درك غلب ،همان كپىبردارى
از فوریه تا اكتبر ،از كرنسكى تا لنين بود.
اما آنانى كه ميرزا را كرنســـكى مىدیدند از یاد برده بودند كه انقالب جنگل ،لنين،
حـــــزب قدرتمند بلشــویك و دهها غول بزرگ چون تروتســكى ،اســتالين ،زینوویف،
بخارین ندارد.

كوچكخان و سوسياليسم
« ن سيار هىو ن ه ا ست كه ان سان ىذهب ت ىؤىم نه ا صوا ا سال ا سو سيالي سپ
ت ت عنواو «هىاا حقه» ىاد ى كن ممممم ت به نسمما ا ط رت ر عمال ى دى نيم
ىذهب نا ىون تضمممادر تخوم نا پذىط تبود دارد نه ىذ ه نو ره ى وت را
نطى هى  ...ىيط ا كاسنطتئ نود كه وارا نا ن ي پيون نيافت»
جنگل ـ صفحه 267

از رسوخ آغازین اندیشههاى سوسيال دمكراتيك در ابتداى قرن بيستم در ایران ما با
فرقه اجتماعيون ــــ عاميون روبهرو هستيم .دركى ابتدایى و سطحى از سوسياليسم ،كه
سو سيالي سم را عين تعاليم ا سالمى مىدان ست .از سو سيالي سم بي شتر رفاه اجتماعى را
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مىفهميد .نوعى سوسياليسم خردهبورژوایى كه یك سر آن حيدرخان است و سر دیگر
آن جمالالدین واعظ و ملكالمتكلمين ،دو آخوند بزرگ تهران.
ميرزا نيز فرزند انقالب مشروطه است و نسل بعدى ملكالمتكلمين .وقتى با حضور
ناوگان ارتش سرخ در انزلى روبهرو مى شود مىپذیرد كه اعالم جمهورى سو سيالي ستى
كند .و این انتخاب آلودگىهاى اپورتونيستى نداشت .درك سطحى او را از سوسياليسم
مىرســاند .كوچكخان ســوســياليســم را «آمال حقه» مىدانســت چيزىكه در نهایت
بهاصـــالحات ارضـــى منتهى مىشـــد .و آنرا نيز منوط مىكرد به پيروزى نهایى و فتح
تهران .ميرزا از ابزار و لوازمى كه سو سيالي سم را متحقق مىكرد بىخبر بود .سلطانزاده
یادآورى مىكند كه دهقانان این ســـتمكشترین طبقه ،چيزى از حكومت كوچك خان
ن صيب نبر دند .در حوزه بيمه اجتماعى و رفاه بورژوایى یعنى كمك به توده انبوه گدایان
و بيماران نيز كه ایران از آنها لبریز است هيچ كارى انجام نشد .و یكبار كه او شخص ًا
از كوچكخان خوا ست كه به ت صویب لوایح اجتماعى ناظر بر اتحادیههاى سيا سى و
حرفهاى اقدام كند .كوچكخان آنرا زاید دانســت و گفت :چرا دهقانان و كارگران باید
اتحادیه حرفهاى و سازمانى خود را دا شته با شند .در حالىكه مىتوانند نيازهاى خود را
مستقيماً بـــا مـــن درميان بـــگذارند .بـــهعالوه مـــن با خوشوقتى تمام به آنها كمك
خواهم كرد».1
ناگفته پيدا ا ست كه اگر زمان كافى براى ر شد و گ سترش انقالب بود ميرزا پتان سيل
ایـــن را داشـــت كه خود را بـــه رهبرى پيروز شده یك انقالب بورژوا ـــ دمكراتيك
نزدیك كند.
اما اینكه او خود سوسياليست شود به ضُرس قاطع نمىتوان جواب مثبت داد.
در سطح نظرى این امر شدنى است .كم نبودند عناصرى از ردههاى پایين روحانيت
كه تمایالت سو سيالي ستى پيدا كردند .اما عملكردهاى بعدى ميرزا از خوشبينىهاى ما
 .1مجموعه آاار سلطانزاده ،ميالد زخم ،خسرو شاكرى
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مىكاهد .در اینكه انقالب جنگل یك چهگوارا كم داشــت .حق با شــعاعيان اســت .این
فقدان چهگوارا را ما در كنار ستارخان نيز احساس مىكنيم .و این از ضعفهاى تاریخى
جنبش چپ ایران بود .كه فرصت نيافت رهبران آگاه و آبدیدهاى تربيت كند.
ستارخان و كوچكخان پتانسيلهاى بسيارى داشتند تا خود را بهعنوان یك دمكرات
انقالبى در اختيار انقالب و كشور قرار بدهند.
نمىتوان انكار كرد كه پذیرش ســوســياليســم حتى بهعنوان یك «آمال حقه» ،حتى
درفرم خردهبورژوایى آن براى ميرزا بهعنوان یك رو حانى در آن روز گار و روز گاران
بعد یك گام بزرگ و یك اقدام متهورانه بود.

رهبرى فردى يا جمعى
مدیوانى در پاسخ به نامه ميرزا به نكته مهمى اشاره مىكند:
«تما اىور را تنها در د ست شخو خود طفنه ت نا هيچىك ا رفقار ق ىپ خود
(احسمماواهللخاو ت خالو قطناو) كه در كويه حماو نا سممطكار شممطىك تضممييقاو
نودهان ىشورو نرطده ت هناو را نااخطه ا رت ت رفنارتاو ىننفط ساخنهاى »....
در مرحله نخست جنبش توسب یك تن تأسيس و توسب همان فرد رهبرى مى شد.
(كوچكخان) و در مرحله دوم تو سب كميتهاى بهنام «اتحاد ا سالمى» رهبرى مى شد كه
تعداد اعضاى آن به تفاوت بين 27ـ  8نفر ذكر شده است.

1

اعضاى رهبــرى عبارت بــودند از ميرزا ،حــاجــى احمد كسمایى ،دكتر حشمت،
شي ـخ ع ـلى ع ـلماله ـدا بعده ـا چن ـد روح ـانى زميندار ب ـه آنها اضاف ـه شدن ـد؛
سيدعلى عبدالوهاب ،ميرمنصور (هدا) و حاجى سيدمحمد.
تا تشكيل جمهورى گيالن ،شخصيت كاریزماتيك ميرزا حرف اول را مىزد .هرچند
 .1فخرايى  27نفر ،كنسول آلمان 10ـ  8نفر
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مخالفينش او را به دیكتاتورى متهم مىكردند ،اما احســـاناهللخان در خاطرات خود این
1

مسأله را رد مىكند.
بعد از پيروزى رهبرى فردى و كاریزماى ميرزا با گستردگى انقالب همنوایى نداشت
و بهزودى تناقض بين رهبرى فردى و رهبرى جمعى بهعنوان سرچشمه عمده اختالفات
2
خود را نشان داد.
ناگفته پيداســـت كه دشـــوار خواهد بود كه جنبش بدون دمكراســـى داخلى بتواند
3
دمكراسى را در جامعه و در سطحى گسترده رواج دهد.
ه ـرچند در آستان ـه سقوط جنگلىه ـا ب ـه ضرورت انتخاب ی ـك ش ـوراى رهبرى
4
پى بردند.
فراموش نكنيم تحمل ســياســى دگراندیشــان نيز در كار نبود .ارامنه اجازه تأســيس
ســازمان خود را نيافتند .همچنان كه ســوســياليســتهاى ایران نيز اجازه فعاليت آشــكار
5
نداشتند .فعاليت حزب دمكرات نيز در گيالن ممنوع بود.
بههرروى اگر مبارزه چریكى حضور یك رهبر كاریزما را مىپذیرفت .یك جمهورى
كه مىخواســـت با حكومت تهران مقابله كند ،در جبههاى متشـــكل از نيروهاى ملى،
دمكرات ،چپ ،سران ایالت و عشایر و معتمدین و ریشسفيدان مردم الزم بود با ارجاع
به خرد جمعى مشكالت را در یك پروسه دمكراتيك حل كند.
انتقاد مدیوانى حاكى از یك ضــعف درونى جنبش بود .جنبشــى كه از ضــعف خرد
جمعى رنج مىبرد و همين ضعف او را به انشعاب كشاند.

 .1خاطرات احساناهللخان ،اسناد جنبش كارگرى و كمونيستى ،خسرو شاكرى
 .2ميالد زخم ،خسرو شاكرى
 .3ميالد زخم ،خسرو شاكرى
 .4ميالد زخم ،خسرو شاكرى
 .5ميالد زخم ،خسرو شاكرى
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طناب شوروى
شعاعيان در بخش پيشبينىهاى دقيق به نكته مهمى اشاره مىكند و مىگوید:
«اگر ضرورتا ى ت رنخ  ،نزدنك و تن ك ب انن سي سب را اني ب كند و ىنظار
تن ك ب نججاروى اسججب ى ب نسججص ان پ تاجه را به خرج داد كه در جرن پ
تن ك و نزدنك ب انن ن آپ اىپرن ليسجججك در انن ن آپ نجججرانط ت رنخ ىاين و
براى اسصع ده از تض دا ى دني ى اىپرن ليسك به خرج ى دايك
ار كس ب طن ب ناروى به چ ه برود طانه ى ر و عبرب ى ناد
شعاعيان كتاب جنگل ،ص 2ـ131
نخ ست آنكه شعاعيان جنبش را از تماس با شوروى منع نمىكند .این هنر رهبرى
ا ست كه بتواند با ظرافت هرچه بي شتر از ت ضادهاى موجود در سطح جهان سود برد و
انقالب را گامى به سوى فرجام نهایى نزدیك كند .اما این نزدیكى یك امّاى بزرگ دارد،
هوشيارى انقالبى.
گيرندههاى انقالب همانقدر باید روشـــن و حســـاس باشـــد كه در رابطه با دیگر
كشورها گوش بهزنگ است چرا؟ بهخاطر آنكه جدا از تمامى شعارها و اداهاى شوروى
هر كس كه با طناب شوروى به چاه رفت عاقبت بدفرجامى داشت.
بيژن جزنى در تاریخ سى سالهاش بحثى با همين مضمون دارد .و هشدار مىدهد كه
در رابطه با شــوروى باید هوشــيار بود .شــوروى هر زمان كه پاى منافع ملىاش برســد.
پشت جنبش را خالى مىكند و آنرا به سادهترین وجهى مىفروشد.
این ه شدار شعاعيان در سال  1349ا ست .حزب توده در مهاجرت ا ست و فر صت
كافى دارد تا آن را بخواند و روى آن تفكر كند .اگر چشــمى براى خواندن و م زى براى
اندیشيدن داشت.
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مسأله ارضى :شكاف در حزب كمونيست ايران
در تيرماه  1299كنگره حزب عدا لت با حضـــور  55ن مای نده از دا خل و خارج ایران
تشكيل شد و حزب كمونيست ایران اعالم موجودیت كرد.
كنگره بر سر برنامه حزب به دو جناح تقسيم شد:
 .1جناح ملى ـ انقالبى
 .2جناح چپ (كمونيستى)
رهبرى جناح چپ با ســـلطانزاده بود و رهبرى جناح ملى ــــــ انقالبى در غيبت
حيدرخان عمو اوغلى بر عهده دو بلشویك گذاشته شد (ابوكف و نانيشویلى)
جناح ملى ـ انقالبى به مبارزه جبههاى و همكارى با بورژوازى ملى و رهبران ایالت
و زمين داران بزرگ برعليه انگليس باور دا شت .و ایران را براى پذیرش كموني سم آماده
نمىدید .پس شعارشان «سرنگون باد انگليسيان و سرنگون باد شاه» بود.
در مقابل ،جناح چپ كه از یك برنامه كمونيستى ناب حمایت مىكرد ضمن آنكه از
شـــعار مرگ بر انگليس و مرگ بر شـــاه حمایت مىكرد خواســـتار مبارزه با خانها و
زمينداران بزرگ بود .كنگره بهنفع جناح چپ پایان یافت .اما اختالف خاتمه نيافت و
تشدید شد .به حدى كه به مداخله لنين نيز منجر شد.
این اختالف بعدها به كنگره ملل شرق در باكو ك شيده شد .و حزب كموني ست طى
برگزارى یك كنفرانس ملى با حضور بيش از  100نماینده حيدرخان را به رهبرى حزب
برگزید و منتخبين كنگره انزلى را از كار بركنار كرد.
این اختالف همانطور كه پي شهورى اعالم دا شت ،ان شعابى در حزب و تبدیل یك
حزب به دو حزب كموني ست بود .از یك سو حيدرخان و منتخبين كنفرانس باكو بودند
كه از سوى شعبه قفقاز حزب سو سيال دمكرات رو سيه حمایت مى شدند .در سویى
دیگر سلطانزاده بود و منتخبين كنگره انزلى كه از سوى رهبرى كمينترن كه سلطانزاده
نيز در آنجا مسئوليتى داشت حمایت مىشدند.
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شروع مشكالت انقالب
 .1تأســيس بانك ملى با ســرمایه ثابت و پشــتوانه جواهرات اهدایى بوله ابوكف همســر
نماینده حزب كموني ست قفقاز كه به ع ضویت حزب كموني ست ایران درآمده بود .این
طرح به جایى نرسيد و این جواهرات منشأ یكى از اختالفات چپها با ميرزا شد.
 .2س ـرمای ـهه ـاى ت ـزارى وع ـده داده ش ـد در توافقنامه انزلى به جمهورى گيالن
داده نشد.
 .3از ســـرگيرى روابب تجارى جمهورى با شـــوروى موفقيتآميز نبود .امرى كه
مىتوانست در حمایت تجار از جمهورى مؤثر باشد.
 .4دولت آذربایجان شــوروى از پس دادن ســرمایههاى ایران مصــادره شــده در باكو
سرباز زد.
 . 5پخش پيام هاى انقالبى حزب عدالت در بين جوانان ،فقرا و كارگران .این پيام ها
موجب رنجش فئودالها و حاميان ميرزا شد.
 . 6تالش حزب عدالت براى جذب جناح چپ جنگل (احســاناهللخان ،خالو قربان
و خواجوى)
 .7در د ستور قرار دادن نفوذ در ميان مردم طبق قطعنامه  1299/4/31تو سب رهبرى
حزب .این بهمعناى زیر سؤال بردن وحدت بود.
 . 8اما بزرگترین گرهگاه جمهورى مسأله زمين بود.

اصالحات ارضى ،گرهگاه اصلى
جناح چپ حزب كموني ست شعار ا صلى انقالب را مرگ بر انگليس ،شاه و زمينداران
بزرگ مىدانســت .و اصــالحات ارضــى را شــرطى اجتنابناپذیر براى موفقيت انقالب
مـ ـىدانست .و ایـ ـن بـ ـهمعناى بيرون رانـ ـدن زمينداران و بورژوا ـ ـ مالكها از جبهه
انقالب بود.
از ن ـظر ای ـن جن ـاح دهقان ـان و خ ـردهب ـورژوازى ش ـهرى عناصر اصلى جبهه
انقالب بودند.

82

بازخوانی تاریخ معاصر ایران

اما ميرزا ل و مالكيت ارضـــى را در این مرحله عاقالنه نمىدانســـت چرا كه باعث
خروج رهبران ایالت از جبهه انقالب مىشــد .هدف اصــلى باید اخراج انگليســىها و
تصرف پایتخت باشد .و مسأله ارضى را باید موكول كرد به دوران پس از فتح پایتخت.

زمينههاى جدایى؛ اپورتونيسم چپ
در اینكه رهبرى سيا سى باید از ملت جلوتر با شد مردم را به سوى جلو بك شد شكى
نيســت .اما چنين اصــلى در صــورتىكه از كميت و در نتيجه كيفيت مناســبى برخوردار
باشد قادر است نتایج خوبى بهبار آورد.
رهبرى ســياســى باید گامى جلوتر از ملت باشــد و با طرح برنامههاى انقالبى باعث
ارتقاى توده شود .اگر رهبرى شعار و برنامههایى كه ملت مدتها از آن گذشته است را
طرح كند .دچار اپورتوني سم را ست و ارتجاع شده ا ست و اگر شعارها و برنامههایى
ب سيار جلوتر از زمان خود طرح كند دچار اپورتوني سم چپ شده ا ست و نتيجه هر دو
شكست ملت است.
هنر ظریف ،كشف مرز چپ و راست كه رهبرى اصولى است ،هنر رهبرى حزب و
سازمان سياسى است .اما در بين این دو ،اپورتوني سم چپ خطرناكتر است براى آنكه
شانس بي شترى براى بهگمراهى ك شاندن توده دارد .وعدههاى بزرگ و اميدهاى شيرین
زودتر از شعارهاى آبكى توده را جلب مىكند.
در برشمردن بخشى از زمينههاى جدایى نه تمامى آنها حق با شعاعيان است.
طرح شـــعارها و تبلي ات چپروانه توســـب اعضـــاى حزب عدالت و ورود بدون
موافقت نيرو از شــوروى به ایران (چه روســى و چه ایرانى) و دخالتهاى خودســرانه
ابوكف و دیگران ،اقداماتى وحدتشكنانه بود ،اما تمامى ماجرا نبود.
از روز نخ ست آمدن ميرزا به ر شت ،فئودالها و ثروتمندان ر شت مدام به او ف شار
مىآوردند تا از رشد بلشویسم جلوگيرى كند.
اعضـــاى «اتحاد اســـالم» كه در واقع رهبران ميانهرو جنگل بودند نيز خود مالك و
تاجر بودند .آنها نيز به ميرزا از دو جهت فشار مىآوردند ،كمونيستى شدن جامعه و از
دست رفتن رهبرى.
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متحدین ميرزا در تهران نيز امثال مشـــيرالدوله و مســـتوفى كه مالكين بزرگى بودند
دراین دلچركينى ميرزا نسبت به اقدامات عدالتىها مؤثر بودند.
با این همه اگر حزب عدالت از تجربه و دانش كافى برخوردار بود باید زمينه هاى
وحشـت مردم كه عمدتاً خردهمالك و خردهبورژوا بودند و زمينههاى وحشـت ميرزا كه
نگران از دست دادن رهبرى بود را از بين مىبرد.
ام ـا مشكل اص ـلى در آن ب ـود ك ـه جن ـبش جنگل ف ـاقد یك برن ـام ـه روش ـن
سيا سى ـــــ اقت صادى بود .بههمين خاطر قادر نبود بين حاميان خود و سران ایالت و
عشایر و فئودالها و دهقانان رابطهاى مناسب برقرار كند.
شعاعيان با استناد به كتاب «سردار جنگل» به كندن گور و مصادره اموال مردم توسب
چپها اشاره مىكند كه پيشتر نشان دادیم ،تبلي ات دروغين مرتجعين بوده است.

پيشهورى و شعاعيان
شعاعيان ضمن ا شاره به پي شهورى از مقاله او در روزنامه آژیر یاد مىكند كه پي شهورى
مخالفت خود را با ندادن بهره مالكانه دهقانان به اربابان نشـــان مىدهد .و شـــعاعيان
مىپرســد :چگونه ممكن اســت كه پيشــهورى در انقالب جنگل خواســتار ل و مالكيت
اربابان و در  25ســال بعد خواســتار ابقاى آن اســت و آنرا دليل «نوكرى دربســت» او
مىداند و او را «سگدوى بومى شوروى در فرقه دمكرات آذربایجان» خطاب مىكند.

پيشهورى كه بود
سيدجعفر پي شهورى در كودكى بههمراه پدرش بهخاطر فقر و تنگد ستى به باكو رفت.
در آنجا كار كرد و در كنار كار تحصيل كرد تا جایىكه در محله صابونچى كه یك محله
ایرانىنشين بود ،معلم شد.
بعدها در تشــكيل حزب عدالت شــركت كرد و یكى از رهبران آن شــد .در انقالب
گيالن نيز از رهبران حزب كمونيســـت بود و به جناح ســـلطانزاده ،جناح چپ حزب
تعلق داشـــت كه خواســـتار اصـــالحات ارضـــى بود .اما این نظر تمامى حزب نبود.
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دركنفرانس باكو حزب با كنار گذاشـــتن اصـــالحات ارضـــى بار دیگر به اتحاد با
كوچكخان روى آورد.
پي شهورى در كودتاى اح ساناهللخان به وزارت ر سيد .و بعد از شك ست انقالب به
تهران رفت .و در روزنامه حقيقت م ش ول بهكار شد .در حالىكه یكى از رهبران حزب
كمونيست بود.
در ســال  1309دســتگير و تا ســال  1320در زندان ماند .بعد از آزادى در تشــكيل
حزب توده و نو شتن ا سا سنامه آن شركت كرد .اما بهعلت اختالفات دوران زندانش با
آوان سيان و دیگران از حزب فا صله گرفت .و روزنامه آژیر را منت شر كرد .در این دوران
پيشهورى دمكراتى معتدل و خواهان اجراى قانون اساسى است.
در كنگره اول حزب توده شـــركت كرد اما مخالفينش مقالهاى را بهانه كردند و با
هوچىگرى او را از حزب را ندند .در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شـــورا از تبریز
بهمجلس رفت .اما جناح مرتجع مجلس به سردمدارى سيدضياء اعتبارنامه او را رد كرد.
پس او به ناچار به تبریز رفت و فرقه دمكرات را درســـت كرد .و در حكومت  11ماهه
فرقه ا صالحات ار ضى را در آذربایجان پياده كرد .زندگى سيا سى پي شهورى خالى از
خطا نبود .خود نيز به آن معترف بود .بههرروى هرچه بود نوكر و پادوى كسى نبود.

كنگره باكو
«هپ ىاو نا ح ضور دت نماىن ه ىيط ا در شورتر ،كنگطه ىول شطق در ناكو نط هار
ش  .ىيطصالح ىظفط اده ت هوشنگ ( ائوك هلمان كه خود را هوشنگ ى ناىي )
ط نا ىهار اعنطاضهىيه نه كنگطه اعال كطد ن كه ه ي و اعهاى ا اىطاو،
ش ن  .البنه نه اىم
نماىن او تاقع انقالب اىطاو ني سنن  .ت خوا سنار ر سي
تقاعاها نذا توبه نش ».
شعاعيان ،جنگل

اینگونه نيست كه شعاعيان مىگوید :در خالل برگزارى كنگره باكو ،كنفرانس وسيع
حزب كمونيســت برگزار شــد و این كنفرانس با انتخاب كميته مركزى جدید و انتخاب
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ح يدر خان بهعنوان ل يدر حزب كمي ته مركزى منت خب كنگره انزلى را برك نار كرد .این
ت يير و تحول بهمعناى بركنارى جناح ســلطانزاده و روى كار آمدن جناحى بود كه پيرو
«تزهاى حيدرخان» بود .تزهایى كه گفته مىشـــود توســـب یكى از مســـئولين كمينترن
چين شناس اهل شوروى .ا سكاچكوا نو شته شده ا ست و این ن شان مىدهد كه این
دوگانگى نهتنها در حكومت شوروى بلكه در كمينترن و حزب كموني ست ایران بود .و
هم چنانكه ميخائيل پاولویچ مســئول كشــورهاى شــرقى در كمينترن از ســلطانزاده و
ا صالحات ار ضى دفاع مىكرد ،در كمينترن ك سانى بودند كه بهاین امر باور ندا شتند و
آنرا موكول مىكردند به پيروزى انقالب بعد از فتح تهران .امّا آن تزها چه بود؟
 .1همكارى و آشتى با ميرزا كوچك خان
 .2رهایىبخش و ضداستعمارى بودن مرحله انقالب
 .3وحدت همه نيروها حول شعار مرگ بر انگليس و مرگ بر شاه
 .4حذف شعار انقالب ارضى و دهقانى
بههر روى در ست ا ست كه لنين نمایندگان ميرزا را شخ صاً به ح ضور نپذیرفت .اما
دو ماه بعد ســـفير فوقالعاده ایران را به حضـــور پذیرفت .و هرچند الياوا ميانجى لنين
بهنفع مخالفين ميرزا موضع گرفت .اما تالش نمایندگان ميرزا بىثمر نبود.
بركنارى رهبران حزب كمونيســـت در كنفرانس باكو نشـــان مىدهد كه همه چيز
برنامهریزى شده و توطئهگرانه نبوده است بلكه تالشهایى براى حل مشكالت درجریان
بوده است.

توطئه جدید :آشتى با ميرزا
شعاعيان بر این باور است كه توطئه شوروى ،انگليس و ارتجاع بر آن بود كه در جریان
كودتا ميرزا از بين برود و حكومت تهران كودتاچيان را از رشــت براند و قضــيه فيصــله
یابد .اما چون كشتن ميرزا عملى نشد .پس برگ دیگرى بازى شد؛ آشتى با ميرزا.
احســاناهللخان و خالو قربان بعد از باز پسگيرى رشــت از نيروهاى دولتى به ميرزا
نامه مىنویسند و تقاضاى آشتى مىكنند.
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از سویى دیگر شوروى كه مىدانست احساناهللخان و خالو قربان قابليت ایستادگى
در مقابل ميرزا را ندارند ،حيدرخان را به مصاف ميرزا مىفرستند.
ميرزا نيز هو شيارانه به طرف آ شتى رفت تا بر تمامى موا ضع انقالب م سلب شود و
آنگاه هوشــيارانه مراقب اوضــاع باشــد تا اگر خُلف وعدهاى از طرف متفقين صــورت
گرفت .این بار به عكس دفعه قبل عمل كند .ميراز این برنامه خود را از یاد نبرد و تا
حدودى آنرا عملى كرد و دیگر به رقبا فرصـــت نداد تا برنامه هاى خود را به همان
صورت قبلى تكرار كنند.
این تحليل شعاعيان از جهات بسيار قابل مناقشه است:
 .1نخست آنكــــه آمــــدن حيدرخــــان به جنگل برمىگردد به نامهنگارى ميرزا با
نریمان نریمانوف و آمدن یك ناظر به ایران و این در حالى است كه كودتا هنوز صورت
نگرفته است.
 .2ميرزا ارتباط خودش را با حيدرخان حفظ كرده بود .و در جریان تحوالت حزب
كمونيست بود و تمایل داشت كه حيدرخان به جنگل بياید.
 . 3آ شتى دوباره ميرزا آغ شته به اپورتوني سم نبود .ميرزا آ شتى نكرد تا با قب ضه كردن
قدرت دخل رقباى خود را بياورد .آنچه بعدها واقع شد را باید در بستر همان زمان دید.
 .4آمدن حيدرخان ربطى به توطئه روســـى نداشـــت .كنفرانس باكو به حيدرخان و
تز هاى او كه نزدیكى با ميرزا بود رأى داده بود .نزول ح يدر حان بهعنوان یك « پادو»
بىانصافى است.
اما ببينيم اسناد و مدارك چه مىگویند:
كودتا در اوایل مرداد  1229صـــورت گرفت .رهبرى جدید مركب بود ســـه نفر از
جناح چپ جنگل ،همكاران سابق ميرزا (احساناهللخان ،خالو قربان و رضا خواجوى) و
چهار نفر از حزب عدالت (علىخانزاده ،رضا آقازاده ،بهرام آقایف و پيشهورى).
كميته در اعالميههایش به صراحت از مواضع رادیكال (مسأله ارضى) عقب نشست
و اعالم كرد هيچ پلي سى حق جریمه مردم را ندارد .و جریمههاى ناخو شایند نيز ممنوع
ا ست .و حتى اعالم كرد كه آنها تنها د شمنان ا سالم و م سلمين ني ستند بلكه قيام آنها
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براى برافراشــتن پرچم اســالم مىباشــد .اما روند اوضــاع به ضــرر حكومت جدید بود.
نارضــایتى مردم و شــایعهپراكنى ادامه داشــت .در چهاردهم مرداد بازار رشــت به دالیل
نامعلومى آتش گرفت .انگليســيان انگشــت اتهام را به ســوى دولت جدید گرفتند .از
سویى جدا شدن ميرزا پایه گيالنى حكومت ت ضعيف شد .جز سردار محيى ،گيالنى
سرشناس در حكومت نبود .و همين امر باعث تضعيف بسيج نيرو مىشد.
در خارج از گيالن تبلي ات ضدبلشویكى وحشتناك بود .همه اینها به خروج بخشى
از تجار و سرمایهداران و مردم ميانهحال از گيالن كمك مىكرد.
حكومت جدید دچار تنگنای مالى بود .پس ناچار شــد نيمى از محصــول زمينهاى
مصادره شده را از دهقانان طلب كند .از سویى دیگر مالياتهاى سنگين فشار مضاعف
بر دوش صنعتگران و دهقانان بود .و این خود به بىاعتمادى و مهاجرت مردم مىافزود.
از سویى دیگر حمایت همه جانبه انگليس از ارتش قزاق و وامهاى كالن انگليس ارتش
قزاق را مسلح و پشت گرم مىكرد و آنها توانستند ارتش سرخ ایران را در اسماعيلآباد
و خضران شكست بدهند و وارد منجيل شوند .در این نبردها هواپيماهاى انگليس نقش
مهمى داشتند.
در اول شهریور رشت هم از دست رفت .و نيروهاى انقالبى  500اسير دادند .ارتش
سرخ دست به حمله زد و نيروى قزاق از منجيل عقب نشست.
در دهم شـــهریور نيروهاى انگليس خود را به  50كيلومترى رشـــت رســـاندند و
درسيزدهم مهر و بيست و سوم مهر درگيرىهایى صورت گرفت .در بيست و نهم مهر
رشت بار دیگر از دست رفت .و هواپيماهاى انگليسى انزلى را بمباران كردند.
برآورد دولت از فرجام موفقيتآميز عمليات  2ميليون تومان بود .شك ست نيروهاى
انقالب اجتنابناپذیر بود.
در این موقع يت ارتش ســـرخ 350 ،نفر نيرو هاى احســـاناهلل خان و  1200نفر از
نيروهاى روسى ،گرجى و آذرى بود.
مدیوانى به باكو رفت و با  700نفر از رزمندگان ارمنى بازگشــت و رشــت بار دیگر
پس گرفته شد .پنجم آبان م شيرالدوله زیر ف شار انگليس ا ستعفا داد .خوا ست انگليس
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بركنارى فرمانده قزاق استاروسلسكى روس بود .سپهدار اعظم كه نخستوزیر شد او را
بركنار كرد و ســردار همایون از منصــوبين انگليس فرمانده قزاق شــد .اما فرمانده واقعى
سرهنگ اسميت افسر اطالعاتى انگليس بود .لشكر قزوین بار دیگر سازمان داده شد.
جمعبندى كنيم
وضعيت دولت كودتا (احساناهللخان) به قرار زیر بود:
 .1از دست دادن پایگاه تودهاى
 .2از دست دادن برترىهاى نظامى
 .3از دست دادن بنيه مالى
 .4از دست دادن حاميان ملى در تهران
 .5بازسازى ارتش تهران توسب انگليس و به ميدان آمدن یكپارچه انگليس
این وضــيعت دولت احســاناهللخان را وامىداشــت كه دســت آشــتى بهســوى
كـــــوچكخـــــان دراز كند .و با تئورى توطئه « شوروى ،انگليس ،ارتجاع» شعاعيان
همخوانى ندارد.

تحوالت در حزب عدالت
از سویى دیگر ميرزا نمایندگانش را به مسكو فرستاده بود (ميرصالح مظفرزاده و گائوك
آلمانى با نام ایرانى هوشنگ) تا مسكو را در جریان وضعيت پيش آمده قرار بدهد.
در مســكو كارآخان معاون وزیر امور خارجه قول مســاعدت داد .در باكو نمایندگان
كوچك خان در كنگره ملل شرق شركت كردند و خواستار مساعدت براى حل م شكل
ایران شدند.
این كنگره از  17ـ 7شهریور  1299در باكو برگزار شد هدف آن تدوین برنامه عملى
براى آزادى مردم مشرق بود.
رهبران و كادرهاى حزب عدالت كه از وضـــعيت بد انقالب آگاه بودند درصـــدد
چاره جویى برآمدند .حيدرخان غيبت خود در كنگره اول حزب ،كنگره انزلى ،را دراینجا
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جبران كرد و با برگزارى كنفرانس ملى ،از موا ضع چپ حزب انتقاد كرد و موفق شد با
انتخاب كميته مركزى جدید كميته مركزى كنگره انزلى را عزل كند.
در این تحوالت حزبى ،نقش ن مای ند گان كو چك خان و ارژنيك يدزه و هم كارانش
دردفتر قفقاز حزب سوسيال دمكرات روسيه كارساز بود.
فراموش نكنيم كه ارژنيكيدزه از ابتدا خواهان همكارى با ميرزا بود.
در جلســـه هيئت رئيســـه شـــوراى اجرایى اقدام و تبلي ات منتخب كنگره باكو
به شكایتهاى كوچكخان و همفكران حيدرخان گوش فرا داده شد و ضمن انتقاد از
كميته مركزى قدیم از حيدرخان و گروه او پشتيبانى بهعمل آمد.
به كوچكخان اطمينان داده شــد كه افراد مســئول محاكمه و مجازات خواهند شــد.
بعدها ابوكف احضار و در همين رابطه اعدام شد.
حيدرخان براى همكارى با ميرزا تزهاى و ضعيت اجتماعى ـــــ اقت صادى ایران ،را
عرضه كرد.
این تزها كه به تزهاى حيدرخان معروف شـــد ،مرحله انقالب را آزادىبخش ملى
مىدانســـت و خواهان همكارى نزدیك با كوچك خان بود كوچك خان نيز قبالً تمایل
خود را به این همكارى نشان داده بود.
بههرروى تحليل این تحوالت بزرگ در تمامى جبههها و نزدیكى ميرزا با حيدرخان
و برك نارى ج ناح چپ ،چه در حزب عدا لت و چه در جنش جن گل ،حاكى از
واقعيتهاى عملى جنبش بود .توطئه روسها براى بيرون كشـــيدن ميرزا از جنگلهاى
فومن و حذف او منطبق بر اسناد و مدارك و سير واقعى حوادث نيست.

فاز خيانت
در اواخر ســال  1299جناح اپورتونيســم حزب كمونيســت شــوروى در معامالت ســه
جانبه اش با انگليس و حكومت ایران به توافقاتى دســـت یافت و تصـــميم گرفت كه
بهانقالب گيالن خاتمه دهد .ذكر دو نكته ضرورى است:
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 .1نخ ست آنكه مىگویيم جناح اپورتوني ست انقالب اكتبر .مىخواهيم تفكيك كنيم
نيروهایى را كه در حكومت ،حزب ،و انقالب با این روند مخالف بودند.
جناح اپورتونيسم جریانى بود كه از شكست انقالب آلمان به «تز سوسياليسم دریك
ك شور» ر سيد و معتقد بود كه باید بهخاطر ارتباط تجارى با غرب د ست از حمایت از
انقالب شرق كشيد .شعاعيان از همين جا به نقد لنينيسم مىرسد .چرا كه براین باور بود
كه معمار اصلى این سياست كه بعدها در استالين جریان مىیابد ،لنين بود.
 .2نكته دوم ،نام بردن از فاز خيانت اســـت .تا اینجا روسها در مجموع در پشـــت
انقالب بودند .اما از این مرحله در برابر انقالب قرار مىگيرند .و در صــفبندى انقالب
و ضدانقالب ،آنها بههر صورت و با هر توجيهى در صف انقالب نبودند .و این نكته
تلخی است كه باید روی آن تأمل بيشتری كرد.
يك توجيه غلط
از همان فرداى شك ست انقالب گيالن ،د ستگاه تبلي اتى شوروى بهكار افتاد تا به كمك
«چپهاى متوهم» ،این نكته را تبليغ كنند كه شوروى در فاز «كمونيسم جنگى» شكست
خورده بود .و هيچ راهى جز عقبنشينى و گرفتن كمك اقتصادى از غرب نداشت .پس
مجبور شــد از گيالن بيرون بياید اگر انقالب شــكســت خورد برمىگشــت به چپروى
جناح سلطانزاده و سازش و مماشات ميرزا كوچكخان.
اگـر بپذیریم كـه شوروى در فـاز اقتصادى شكست خورده بـود و مجبور شد تن به
«اقتصـــاد نپ» بدهد و بهخاطر ارتباط تجارى با انگليس مجبور شـــد نيروهاى خود را
خارج كند .و همه این اقدامات را در چارچوب منافع ملى شـــوروى ارزیابى كنيم و از
انترناسيوناليسم پرولترى هم صرفنظر كنيم و از یاد ببریم كه شوروى چه در آن روزگار
و چه بعد چقدر در شيپور همب ستگى متقابل بينالمللى و انقالب جهانى دميد یك نكته
قابل توجيه نخواهد بود.
خروج نيروهاى شــوروى از شــمال و حمایت نكردن از انقالب یك مســأله اســت.
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دخالت فعال در متالشــى كردن انقالب ،شــركت فعال پا بهپاى رضــاخان ســردار ســپه
درجبهههاى جنگ و شركت در مذاكرات براى قانع كردن نيروها مسألهاى دیگر است.
بهراســتى كمك نكردن به انقالب چه ارتباطى دارد با كمك كردن به قاتلين انقالب.
شـــوروى مىتوانســـت پاى خود را از انقالب گيالن بيرون بكشـــد .و كار انقالب را
بهرهبران واگذارد.
ش ـوروى ب ـه انقالب كمك نك ـرد ام ـا ب ـه ضدانقالب كمك كرد و ای ـن ق ـاب ـل
توجيه نيست.

چپهاى متوهم
از همان ابتداى انقالب اكتبر چپ ایران نســـبت به تحوالت شـــوروى و ســـياســـت
خارجىاش دو موضع گرفت یك موضع از همان ابتدا همه چيز را بر ضرورت گرفت و
تمامى حوادث را توجيه كرد و چشــم بر واقعيات بســت .در زمانىكه واقعيات ســخت
زمينى قابل توجيه نبود گفت «دیالكتيك تاریخ ب رنج ا ست» .كه از انقالب گيالن شروع
شد به ق ضيه نفت شمال و فرقه دمكرات آذربایجان ك شيد و از همانجا آمد تا فروپا شى
شــوروى و وقتى كه طشــت رســوایى از بام دنيا افتاد و گوش فلك را كر كرد به تئورى
توطئه متوسل شد كه «درها را ببندید1».خيانت شده است.
موضع دوم از شكست انقالب گيالن شروع شد .و تردیدهایى جدی نسبت به اعدام
تمامى رهبران حزب كمونيست .نخست یوسف افتخارى را داریم كه زیر بار محاكمات
مسكو نرفت و نپذیرفت كه تمامى رهبران درجه اول انقالب اكتبر جاسو سان امپریاليسم
باشـــند و گفت« :اســـتالين مىخواهد تزار شـــود» .این نگاه بعداً به ملكى مىرســـد و
نمىپذیرد كه رابطه شوروى با حزب توده ،رابطهاى برادرانه و انترناسيوناليستى باشد .و
بعد انشعابهاى حزب توده را داریم قاسمى و فروتن و س ایى و سازمان انقالبى حزب
توده و بعدتر جزنى و شعاعيان را.
 .1شكسپير ،هملت»
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كودتاى جنگل :حادثه مالسرا
متدولوژى تحقيق
كار پژوهش تاریخ با پيشداورى به جایى نمىرســـد .مصـــرف روز دارد ،اما مصـــرف
تاریخى ندارد ،نخســـت باید پژوهشـــگر بداند كار او در چه حوزهاى اســـت تاریخ یا
سياست .و بهراستى كه كار پژوهشگر تاریخ ،حوزه ،تاریخ است نه سياست.
از حوزه ســياســت مىشــود به مســائل تاریخى نگاه كرد اما این نگاه از زاویه منافع
حزبى و گروهى اســت پس بهناچار حوادث گزینش مىشــوند و حوادث گزینش شــده
طورى باز سازى مى شود كه در جهت منافع حزبى ا ست .اما آنچه بهد ست مىآید تاریخ
و روایت در ست تاریخ ني ست اما در حوزه تاریخ ،پژوهش دقيق و پرو سواس حوادث
براى تصفيه حساب با این یا آن فرد یا گروه نيست .پژوهشگر مىخواهد نشان بدهد كه
كنش و واكنش آدمها و احزاب چه بوده اســت؟ و چرا.؟ و خود و خواننده بياموزند كه
ضعفه ـاى آن جنبش چ ـه ب ـود و چگون ـه مىشود آن ضعفها را با درایت به قوت
بدل كرد.

حادثه مالسرا
در مهر  1300كو چك خان از ح يدر خان ل يدر حزب كمونيســـت ایران ،خالو قر بان،
سرخوش و عدهاى دیگر دعوت كرد براى مذاكره پيرامون م سائل جنبش در مال سرا كه
پایگاه كوچكخان بود حاضر شوند.
جل سه در ساعت مقرر بدون ح ضور ميرزا ت شكيل شد .و ناگهان محل مذاكره زیر
آتش گلوله قرار گرفت و ساختمان به آتش ك شيده شد .خالو قربان گریخت .حيدرخان
دستگير شد و سرخوش در آتش سوخت و عدهاى كشته شدند.
بهدنبال حادثه مالسرا جنگلىها (نيروهاى ميرزا كوچكخان) ،به رشت كه در دست
نيروهاى خالو قربان و حزب كمونيســت بود حمله كردند عدهاى كشــته شــدند و دفتر
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حزب به آتش ك شيده شد و اموال آنها به ی ما رفت .ك شتهگان و زخمىها حدود 600
نفر بودند .حيدرخان تو سب نيروهاى ح سن خان آليانى كه از رهبران جنگلى بود به نزد
ایل خود فرســتاده شــد و در آنجا بود تا خبر شــكســت ميرزا به آنها رســيد .و آنها
حيدرخان را كشتند و در محلى نامعلوم به خاك سپردند.
و باقى ق ضایا كه ت سليم شدن خالو قربان و ح سن خان آليانى به ر ضاخان ا ست و
مردن ميرزا و گائوك آلمانى (هوشنگ) در برف و باران.
در مورد این حادثه و روایتهاى بســـيارى اســـت .از ســـفارت انگليس و روس و
فرانسه گرفته تا روزنامهها و آدمها و گروهها.
یــــك پژوه شگر چگونــــه مىتــــواند بفهمد كه كدام روایت بهواقعيت تاریخى
نزدیكتر است:
 .1با بررسى بستر حوادث
 .2با بررسى موقعيت راوى نسبت به حادثه
نادیده پيداســـت كه روایت روزنامههاى تهران یا كنســـولگرى فرانســـه و انگليس
روایتهایى د ست دوم و یا سوم ا ست .اما وقتى فخرایى من شى ميرزا حادثه را روایت
مىكند آن هم از زبان خواهرزاده ميرزا كه رهبر «عمليات مال سرا» بوده ا ست .مى شود
فهميد كه با روایت دســت اول روبهرویيم .كه ممكن اســت در آن غرد و مرد هم
با شد یا نبا شد .چيزى كه در اینجا به كمك پژوه شگر تاریخ مىآید وقایع قبل از حادثه
مالسرا است.
بههرروى كار پژوهشــگر روایت تمامى روایتهاســت و رد كردن و پذیرش آنها با
دالیل و اسناد متقن و در آخر نزدیك كردن خواننده به روایت اصلى.
در پایان این پرو سه ا ست كه خواننده فر صت مىیابد به ق ضاوتى منطقى بر سد و
پژوهشگر و مجاز است قضاوت خود را نيز در پایان بياورد.
1
حادثه آنقدر پيچيده نيســت كه بعضــىها تصــور كردهاند .انقالب دچار تشــتت و
پراكندگى و سؤتفاهمات ب سيارى ا ست .جناحى از جنگل به رهبرى خواهرزاده ميرزا و
 .1خسرو شاكرى در اار گرانقدر خود ميالزخم با ذكر رويتهاى مختلف و طرح مسائل بسيار و پيچيده كردن حوادث نمىتواند در
آخر خواننده را به سر منزل مقصود برساند.
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حســنخان آليانى بر این باورند كه حزب كمونيســت و خالو قربان و دیگران صــادق
ني ستند و ت صميم دارند كودتا كنند .پس باید پي شد ستى كرد .پي شد ستى هم مىكند و
تصميم مىگيرند در جلسهاى كه ميرزا ميهماندار آن است حاضران را دستگير و محاكمه
كنند .بعد به ر شت حمله كنند و ر شت را از د ست خالو قربان و حزب بيرون بياورند.
ميرزا هم قبول مىكند .و حتى بعد از واقعه مالسرا و دستگيرى حيدرخان مدام مىگوید
«او باید محاكمه شود».
این كودتا كه نوعى خودزنى سياسى بود با موافقت ضمنى ميرزا صورت مىگيرد .كه
درواقع آخرین شليك گلوله به شقيقه انقالب است .نمىشود سهم ميرزا را در این حادثه
انكار كرد .ممكن ا ست سهم ا صلى را به خواهرزاده ميرزا و ح سنخان آليانى داد .اما
ميرزا بههرحال سهمى دا شته ا ست نمى شود ميرزا را تبرئه كرد .كار غلطى بوده ا ست.
كمتر از كودتاى احســاناهللخان نبوده اســت .نمىشــود قضــيه را ماســتمالى كرد .كار
پژوه شگر ني ست .ا صالً قرار ني ست چيزى ما ستمالى شود .مىخواهيم از تاریخ درس
بــگيریــم .مگــر نمىگویيــم تــاریــخ محل حكمت است و عبرت .مــىخواهيم از
خودمان بياموزیم.
ميرزا با حيدرخان و اح سان و خالو و سلطانزاده و سرخوش و دیگران همگى اهل
یك قبيله بودند .همه در پى آن بودند كه براى مردم خود كارى بكنند .و همه بر سر این
راه جان باختند.
اگر حيدرخان در ایل آليانى ك شته شد .ميرزا در سرما مرد .اح سان و سلطانزاده و
ح سابى و دیگران در رو سيه ك شته شدند .خالو قربان را نيز درجایى دیگر ك شتند .قرار
نيست ما به نفع یكى برعليه دیگرى كارى بكنيم.

روایتهاى مختلف
 .1روزنامه ستاره ایران:
«در اعصك ىهر كاچكخ پ از يدرخ پ عنا اوغ

و خ لا قرب پ خااسب كه براى
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ضر ناند در

ىتاكره درب ره ىيشنه دا ى روتشص نن در ىبر خادش در ىال سرا
ين ىتاكرات خ نه ىحل آتش گرفب و به يدرخ پ تيراندازى ند
يدرخ پ و خ لا از ىه كه گرنخصند و به رنب ب زگشصند
در نججش نهك ىهر نيروا ى كاچكخ پ به رنججب ن ه بردند كه ت ع ت از ار دو
ساى بهج ى گتا نب در ان پ نش چند تن از افراد كاچكخ پ به ىبر زب
كنانيسججب ،آني كه يدرخ پ ،سججرخاش ،نججيخا تبرنزى و ارب بزاده خاابيده
بادند ن ه بردند سججه نعر آخرى درج كشججصه نججدند يدرخ پ و سججرخاش
دسصگير و به جنگل برده ندند» 1
 .2روزنامه ایران هيجدهم مهر 1300
« يدرخ پ انگ م فرار از زنداپ ىيرزا كشصه ند»
 .3كتاب ميرزا كوچكخان ،نوشته ه .تهرانى افشار.
احسان و حسابى و یارتونف گرجى تصميم گرفتند ميرزا را ترور كنند .ميرزا توسب
شــاه رضــا و شــاه غالم مطلع شــد و توطئه عقيم ماند .از انزلى حيدرخان و احســان و
حس ـابى و ذرّه و داداش تصميم گ ـرفتند مي ـرزا را ت ـرور كنند .مي ـرزا ت ـوسب داداش
مطلع شد.
پس ميرزا محل مالقات را آتش زد .و همه به جز حيدرخان فرار كردند .وى دستگير
و توسب حسنخان معينالرعایا یا بدون اطالع ميرزا كشته شد.
 .4سپهر ـ كتاب ایران در جنگ بزرگ
روایتى شبيه روایت افشار دارد.
 .5خاطرات خواجوى یكى از وزراى احساناهللخان
«قرار بود جلســـهاى با شـــركت پنج رهبر دولت جدید (ميرزا ،حيدرخان ،خالو،
ســـرخوش و یك نفر دیگر) در مقر آن برگزار شـــود .زمانى كه خالو قربان رســـ يد
 . 1روايتى است سوم از حاداه ،حيدرخان در مالسرا دستگير و سرخوش در آتش سوخت.
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كوچك خان را بيرون ســـاختمان دید .در این حال محمدى یكى از یاران كوچك خان
بهحالت فرار از ساختمان بيرون آمد و ساختمان آتش گرفت .سرخوش در آتش سوزى
كشته شد .اما حيدرخان و خالو قربان موفق به فرار شدند .اما اسماعيل جنگلى برادرزاده
كوچكخان حيدرخان را دستگير و به قتل رساند.
 .6جودت ـ یادبودهاى انقالب گيالن
خانه محل مالقات رهبران زیر آتش رگبار گرفته شد .در سراسيمگى حاصله عدهاى
فرار كردند و بقيه در آتش جان باختند .حيدرخان دســـتگير و ســـپس توســـب افراد
كوچكخان كشته شد.
 .7گزارش سفارت انگليس 1921
كوچكخان از خالو قربان خواست در هفتم مهر براى یك جلسه به مقر وى دركسما
برود .خالو قربان هنگام ورود دســـتگير شـــد .در دهم مهر  400تن از نيروهاى ميرزا
بهر شت حمله كردند .در این درگيرىها  100تن از جمله سرخوش كمي سر دادگ سترى
فرضى كميسر ماليه كشته شدند .حيدرخان زخمى و سپس جان سپرد.
 . 8كوچكپور ـ نهضت جنگل و اوضاع فرهنگى و اجتماعى گيالن و قزوین
ميرزا ت صميم دا شت با همد ستى شوروىها عليه حزب كموني ست كودتایى انجام
دهد ...از این رو قرار شـــد در بيســـت و پنجم مهر طرح یك كودتا به اجراى درآید .با
چنين تفاهمى كوچكخان دستور انجام یك كودتا را در انزلى به كوچكپور داد.
 .9ویكتور سروژ ـ كمونيست فرانسه و همكار تروتسكى در كمينترن
ارتش انقالبى ایران تحت فرماندهى رفيق بلومكين بود ....در گرماگرم نبرد دســـتور
یافتند جنبش را متوقف و منحل كنند .از دهان بلومكين شـــنيدم كه اگر كوچك خان
جنبش را منحل نكند او را بكشند.
 .10دستورات سرى پاولوفسكى
یكى از همكاران روت شتاین به یك دیپلمات ایرانى مقيم باكو از طرفى صحبت كرد
ك ـه ق ـرار ب ـود كوچكخ ـان را ترور كنند .وقتى ای ـن ط ـرح شكست خورد مالسرا
شكل گرفت.
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 .11كامو در ایران (جى بيناك)  1972پاریس ـ كتابى به همين نام
در تابستان  1300لنين یك تروریست با تجربه را كه نام مستعارش كامو بود بهعنوان
نماینده تجارى رو سيه شوروى در ایران من صوب كرد .این انت صاب در اوج تالشهاى
روت شتاین براى پایان دادن به جنبش انقالبى حكایت از آن دا شت كه یك طرح نابودى
در شرف تكوین است.
 .12ابراهيم فخرایى ـ كتاب سردار جنگل
« ...به ميرزا خبر رسيده بود زمينه یك توطئهاى براى درهم كوبيدنش در شرف آماده
شدن ا ست ....ميرزا در یكى از جل سات خ صو صى سران جنگل ضمن طرح همه این
مسائل ....اظهار عقيدهاى كــرد كــه بــایــد تكليف قطعى جنگل بــا ایــن قبيل افراد
یكسره شود.
در این جل سه كه خطرناكترین ت صميمات گرفته مى شود قدر م سلم این ا ست كه
معينال ـرع ـای ـا و اسماعي ـل جنگلى و ك ـائوك آلم ـان ـى و عبدالحسينخ ـان ثقفى و
محمد علىپير بازارى و عبدالح سينخان شفایى حضور داشتند و رأى اتفاقی شان براین
قرار مىگيرد كه اعضاى كميته را گرفته و محاكمه كنند.
روز  26محـ ـرم  1340قمـ ـرى خـ ـالـ ـو قـ ـربـ ـان و سـ ـرخـ ـوش و عمو اوغلى،
محمدعلى خمامى و ميرزا محمد كردمحلهاى و كاسآقا حســام به مالســرا رفته و منتظر
ورود ميرزا مىشـــو ند .ناگ هان ع مارت كمي ته زیر آتش قرار مىگيرد معينالر عا یا و
اسماعيل جنگلى و كائوك آلمانى مأمور دستگيرى هستند.
كائوك آلمانى شــخصــاً ســيدمحمد كرد را با تپانچه از پاى درمىآورد .ســرخوش
درميان آتش سوخت .حيدرخان خود را به پسيخان رساند ،اما در آنجا دستگير شد.
نورمحمدخان تهمتن ،یكى از سردارهاى جنگل ،به رشت حمله برد ...خالو قربان كه
عرصه را تنگ دید تسليم رضاخان شد.
 .13یـــادداشتهـــاى خـــطى اسماعيل جنگلى ـــ كتاب حيدرخان عمواوغلى ـ
اسماعيل رائين
« ...از امكانات و مذاكرات نمایندگان مركزى و شـــوروى ها و تبلي اتى كه جهت
توسعه اختالف بين سران جنگل و اع ضاى هيئت كمي ساریا شروع و شدت یافته بود و
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خود سرىهایى كه بع ضى از سران د ستههاى كرد و اع ضاى كمي ساریا از خود ن شان
مىدادند عده كثيرى از یاران كوچكخان متأثر شده و در صدد افتادند بههر ق سمى شد.
اعضاى ناقص یا مزاحم را جداً قطع كنند كوچكخان مخالفت كرد.
روز پنج شنبه  26محرم  1340اع ضاى انقالب ر شت و نمایندگان جنگل در مال سرا
جمع شدند« .براى ت شریك م ساعى جدید» و مجاهدین افراطى م صمم شدند در همان
روز نقشــه پنهانى خود را براى كشــتار كليه شــركتكنندگان در مجلس مزبور اجرا و
كوچكخان را در مقابل امر واقع شده قرار دهند».
 .14الهوتى ـ دیوان اشعار
در آن تاریكى شب هيئتى وارد به زندان شد
سپس برقى بزد كبریتى و شمعى فروزان شد
به پيش اهل زندان صدر مليون1هویدا شد
سخن كوتاه حيدر با رفيقان تيرباران شد

رگه اصلى
تا ابد مىتوان از این رگه هاى فرعى و انحرافى براى هر حادثهاى آورد .اما ما را بههيچ
جایى نمىرســاند .كار پژوهشــگر تاریخ یافتن رگه اصــلى و بردن خواننده به معدن طال
است و طالى یك پژوهشگر حقيقت است.
حقي قت ماجرا آن اســـت كه خواهرزاده ميرزا ،اســـ ماع يل جنگلى مىگو ید .چه
درد ستنویسهاى خطى خود و چه روایتى كه براى فخرایى من شى كوچكخان مىكند
آنها براى كار خود دالیل داشـــتند .این دالیل را فخرایى در كتاب «ســـردار جنگل» و
اسماعيل جنگلى در دستنویسهایش آورده است.

 .1صدر مليون منظور ميرزا كوچكخان است.
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شوروى چه باید مىكرد
فرد بگيریم (فرد محال كه محال نيست) ،شوروى در آن روزگار بهعنوان یك كشور
واقعاً سو سيالي ستى به كمك همهجانبه به نه ضتهاى آزادىبخش باور دا شت و ناگهان
توازن جهانى به و ضعيتى درمىآمد كه شوروى مجبور بود نيروهایش را از ایران خارج
كند و دست از حمایت علنى از انقالب بكشد.
این و ضعيت براى هر نه ضت آزادىبخش و یا هر ك شور باورمند به انقالب جهانى
پيش مىآید توقع انقالب در این لحظه از شـــوروى چيســـت؟ برســـر حمایت خود از
انقالب بماند و كار را به یك درگيرى جهانى بكشاند .به گونهاى كه موجودیت خود نيز
به خطر افتد؟ اصالً و ابداً.
انقالب از كمك شوروى تا همان لحظه قدردانى مىكرد و خود تصميم مىگرفت كه
در وضعيت جدید نيروها چه تاكتيكى را براى حفظ انقالب انتخاب كنند.
اما انقالب در اینجا یك توقع به جا و منطقى از شـــوروى دارد حمایت معنوى از
انقالب .به كارگيرى د ستگاه و توان دیپلما سى خویش در جهت حفظ انقالب تا سرحد
ممكن .ف شار به حكومت براى آتشبس و یا م صالحه با انقالب .ف شار به ا ستعمار براى
دخالت نكردن نظامى و ســـياســـى برعليه انقالب .این حمایت در واقع گســـتردن چتر
تبلي ات معنوى است بر سر انقالب.
این یك ا صل بدیهى ا ست كه اگر انقالب حق حمایت از انقالب را ندارد .این بدان
معنا نيســت كه انقالب حق حمایت از ضــدانقالب را دارد .اگر قرار اســت شــوروى
نيروهایش را از منطقه خارج كند و به انقالب گيالن كمك مالى و نظامى نكند این بدان
معنا ني ست كه انگليس نيرو و ا سلحه و پول سرازیر كند تا با كمك دادن به ضدانقالب
كار انقالب را یكسره كند.
اما شوروى چه كرد؟ خالى كردن زیرپاى انقالب ،كمك به تشتت نيروها ،تشویق به
تسليم و خروج از ایران ،راهنمایى نظامى و معنوى به ضدانقالب.
«آیا جز این اسـت كه آب شـوروى و رژیم خائن ایران و امپراتورى بریتانيا ،عليرغم
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منافع و حق مردم ،و عليرغم زندگى و هدف انقالب ضدا ستعمارى ایران در یك جوى
1
و سمت حركت مىكرده است».

روتشتاین كه بود
هفتم آذر  1299تئودور روت شتاین بهعنوان سفير رو سيه در ایران من صوب شد .آمدن او
نتي جه تواف قاتى بود .نهم شـــهریور چيچرین طى تلگرامى به تهران توافق خود با
م شيرالدوله را اعالم كرد .نوزدهم شهریور م شارالممالك بهعنوان سفير ایران بهم سكو
سفر كرد .و در پنجم آبان با نریمان نریمانوف مالقاتى كرد و در نهم آبان بهعنوان سفير
كار خود را آغاز كرد.
 7اسفند موافقتنامه ایران و شوروى توسب سيدضياء امضا شد.
بعد ما تصــویب این موافقتنامه را داریم و بعد اعالم آمادگى شــوروى براى خروج
از ایران .در واقع با نگاهى به تاریخ وقایع ا ستراتژى سيا ست شوروى رو شن مى شود،
گزینش دولت تهران و رها كردن انقالب گيالن.
ردپاى منشويكها
روت شتاین مأمور اجراى سيا ست خارجى شوروى در ایران بود .بعدها كه نقش مخرب
او آشــكار شــد ،گفته شــد او منشــویك بوده اســت .و این نيمى از حقيقت بود .و این
حقيقت ابتر براى تبرئه لنين و خراب كردن آوار این خيانت بر سر منشویكها بود.
در منشویك بودن روتشتاین شكى نيست .او منشویك بود و در جدال منشویكها و
بل شویكها به بل شویكها پيو ست .اما آنچه او كرد ربطى به سابقه من شویك بودن او
نداشت .در واقع او در موضع یك بلشویك انقالب گيالن راكت بسته تحویل ضدانقالب
داد .ا سناد و مدارك ن شان مىدهند كه او سيا ست دیكته شدن لنين و چيچرین را اجرا
كرد .گيرم روغن داغ این بازى كثيف را زیادتر كرده باشد.
 .1جنگل شعاعيان ،ص 477
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بلشویكها مىخواستند خود را نجات دهند .زندگى دیگران برایشان ارزشى نداشت.
اپورتونيسم بر سياست خارجى آنها حاكم شده بود .مجرىاش اهميتى نداشت .توجيه
الزم را هم داشتند .حفظ سوسياليسم مادر و بعدها تالفى این عقبنشينىها .اما این مادر
ناتنى از كار در آمد و تا آخر بر بىمهرى خود با فرزندانش پاى فشرد.

روتشتاین از زبان لنين
ابتدا ببينيم روتشتاین در روایت لنين كيست تا بعد برسيم به ماهيت واقعى او.
در سال  1908او «رفيق عزیز» بود .یك مارك سي ست سر شناس از پيروان پلخانف.
بعد بهخاطر اطالعاتش درباره جنبش كارگرى «یك روسى صاحبنام» ناميده شد .سپس
وى یك «سوسيال دمكرات سرشناس انگليسى» شد كه طرز فكرى كائوتسكيستى دارد.
در سال  1919لنين از او خواست كه با او همكارى كند .و پس از بازگشت از ایران
در سال  1923به استالين توصيه كرد از استعداد او در پروفنترن و كمينترن استفاده كند.
از ت صفيههاى ا ستالين جان به سالمت برد و در كمي سيارى امور خارجه وزیر ان ستيتوى
اقتصــاد و ســياســت جهانى شــد .حاال ببينم این «ماركســيســت ســرشــناس»« ،روس
صــاحبنام»« ،ســوســيال دمكرات ســرشــناس انگليســى» با تمامى قابليتهایى كه لنين
برمىشمارد در ایران بهعنوان سفير یك كشور انقالبى چه كرد .روتشتاین  10روز بعد از
ورودش در اردیبهشت  1300در مراسم تاجگذارى احمدشاه ،قول داد «اقدامات الزم را
1
در تسریع تصفيه مسأله گيالن اتخاذ خواهد كرد».
2
و بعد وارد دیالوگ شفاهى و كتبى با ميرزا شد .و براى ميرزا از ح ضور ا ستعمار و
برقرارى امنيت گفت و خاتمه انقالب را یك امر ملى دانست.
شعاعيان به در ستى و به دقت هرچه تمامتر ن شان مىدهد كه ح ضور ا ستعمار ربب
مســتقيمى به حضــور نظامى و حجم مبادالت بازرگانى ندارد .حضــور اســتعمار را باید
 .1تاريخ  20ساله مكى
 .2شعاعيان اين نامهها را به تفصيل آناليز كرده است .جنگل ـ شعاعيان
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درطبقات حاكمه جستجو كرد و دیگر اینكه امنيت كليد نجات ایران نيست .كليد نجات
طبقه حاكمه ایران است و امنيت ربطى به آزادى و عدالت ندارد.
اما چرا ك سى كه پلخانف را درك كرده ا ست ،به كائوت سكى نزدیك بوده ا ست ،با
سوسيال دمكراتهاى اروپایى زندگى كرده است ،بهیكباره تمامى كرامتهایش را كنار
مىگذارد و ش ل شریف «پااندازى» را انتخاب مىكند .از نفوذ معنوى انقالب اكتبر سود
مىبرد تا انقالب گيالن را خاموش كند.
آیا او نيز چون لنين و تروتسكى تحليل اشتباه از مسأله شرق داشت.
تروتســـكى در نامهاى ،یك روز بعد از تشـــكيل جمهورى گيالن ،به لنين گوشـــزد
مىكند كه شرق آماده انقالب ني ست و درگير شدن ما شوروى را دچار درد سر مىكند.
پس بهتر است كه بهسمت نزدیكى با عناصر ملى و اكتشاف هرچه بيشتر بورژوازى ملى
برویم و با رشــد طبقه كارگر ،كادرهاى الزم را پرورش دهيم و در نوبت بعد اقدام كنيم
به حمایت از انقالب كمونيستى شرق.
از درون این تحليل ،ســيدضــياء عامل كودتاى انگليســى اســفند « ،1299دمكرات
انقالبى» شــد و ســردار ســپه یك شــبه نماینده بورژوازى ملى گردید كه فئودالها با او
دشمنى مىكنند.
آیا بهراستى روتشتاین از روى نفهمى در «تصفيه مسأله گيالن» مىكوشيد؟ شعاعيان
بر این باور نيست .شعاعيان روتشتاین را دغلكارى خائن و ضدانقالب مىداند.

عدم دخالت به چه معناست
روسها دو بار موش خود را در آش انقالب ایران ریختند و گفتند« :حاجى آنا شریك»
یكبار در انقالب گيالن و بار دیگر در نهضت دمكراتيك آذربایجان.
آمدند پول و اســلحه و مســتشــار ،دادند و چرخهاى انقالب را روغنكارى كردند و
دروســب كار با حكومت به ســازش رســيدند .در انقالب جنگل براى ارتباط تجارى با
انگليس و بستن ق ـرارداد  1921ب ـا ای ـران و در جری ـان فرقه دمكرات آذربایجان براى
نفت شمال.
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در هر دو بار عدم حمایت خود را حمله انگليس به شوروى در قضيه گيالن و حمله
اتمى امریكا در قضيه آذربایجان اعالم كردند.
بعدها نيز هواداران آنان بر پایه همين اخبار نادر ست د ست به توجيه شكت هر دو
نهضت زدند.
در این كه انگليس در موقعيتى نبود كه به شـــوروى حمله كند و این كه امریكا هيچ
زمانى شوروى را تهدید اتمى نكرده است ،اسناد و مدارك بسيارى وجود دارد.
اما فرد بگيریم (فرد محال كه محال نيســـت) شـــوروى بهعنوان یك كشـــور
ســـوســـياليســـتى به خاطر آن كه موجودیتاش بهخطر نيفتد نيروهایش را از گيالن و
آذربایجان خارج مىكند .و بعد به تمام ك شورها اعالم مىدارد كه در این مناطق ح ضور
نظامى ندارد .و به واقع همچنين مىكند .پس بهانه از د ست امپریالي سم انگليس و امریكا
خارج مى شود و براى اینكه امپریالي سم را چار ميخه كند مىتوان ست از مجمع عمومى
سازمان ملل و روزنامهنگاران بينالمللى تقا ضا كند در مناطق یاد شده ح ضور بيابند و
صحت ادعاى شوروى را ببينند.
از سویى دیگر به انقالب ،به هر دو نه ضت ،تفهيم كند كه تا اینجا امكان كمك بود.
و از اینجا به بعد كمك به انقالب شما به ضرر انقالب جهانى است.
هر دو نهضت ضمن پذیرش این استدالل از كمكهاى انجام شده ت شكر مىكردند.
و از فردا روى پاى خود مىایستادند .شكست و پيروزىشان برمىگشت به توان آنها و
قدرت ضدانقالب.
اما شوروى اینگونه رفتار نكرد نگاه كنيم به نامه روتشتاین به كوچكخان.
« ى ىيبارنك طب قرارداد  1921دو لب را از وجاد انبالبياپ و عن ي ت آپ ا
را ب كنيك »
این دیگر به معناى عدم مداخله نيســـت .این عين مداخله اســـت .منتهى به ضـــرر
انقالب و به نفع ضدانقالب.

104

بازخوانی تاریخ معاصر ایران

باز هم نگاه كنيم به یادداشتهاى كلنل سردار نظام آجودان سردار سپه:
«كالنصرو  ،آت نه نظ ى
ركب ى كند »

ناروى انراه و انگ م سردار سپه در تن ى جبهها

در ق ضيه آذربایجان هم همين كار را مىكنند .سالح و م ست شاران نظامى خود را از
فرقه مىگيرند و وقتى مىبينند پيشــهورى تصــميم دارد مقاومت مســلحانه كند ،با یك
كودتا پيشهورى ،جهانشاهلو و چشمآذر را بركنار و به باكو تبعيد مىكنند و جناح راست
فرقه را به رهبرى بىریا ،جاوید و شــبســترى به قدرت مىرســانند .و وقتى پيشــهورى
بهكنسول شوروى اعتراد مىكـــند .كنســـول مىگوید :آنكـــه گفت بمـــانيد .حال
مىگوید بروید.
شعاعيان به درستى نشان مىدهد كه شوروى در كدام جبهه قرار گرفته است.
اما قراردادى كه روتشـــتاین به آن اســـتناد مىكند .در ماده  4آن دو طرف متع هد
مى شوند در امور داخلى هم مداخله نكنند و اجازه دهند هر یك از ملل آزادانه مقدرات
سياسى خود را حل نمایند.
آیا شوروى چنين كرد؟ هرگز .آیا به قراردادش متعهد بود ،هرگز« ...در واقع شوروى
با دخالت خویش در امور داخلى ایران ،نه به ضرر دولت ضدانقالبى ،بلكه بهزیان خلق
1
ایران عمل كرده است».
تعارف را كنار بگذاریم« ،شـــوروى مىخواســـت با دولت ایران و بریتانيا روابب
بازرگانى اقتصادى تنگنظرانه و طمعكارانهاى را برقرار كند و گسترش دهد .و براى این
منظور متعهد شـــده بود كه ســـر انقالب ایران را همچون هدیهاى گرانبها در پاى تخت
2
حاكميت آنها بيندازد».

 .1جنگل شعاعيان ـ ص 437
 .2جنگل شعاعيان ـ ص 446
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استراتژى انگليس ،حماقت شوروى
روتشتاین در نامهاش به ميرزا مىنویسد:
«از روى تيربه آىاخصهام كه ى ب انراپ از ضاو قااى ىركزى بهرهىند نن ناد
ب كه اسصع ده از آپ ضاو ن يش بيگ نگ پ سصنگر ى گردد
فبط نك دولب قاى ىركزى اسججب كه ى تااند عن ي ت اىپرن ليسججص را در انراپ
خنث نن ند »
ص  494ـ جنگل شعاعيان
انقالب اكتبر و پيروزى بلشــویكها و حذف روســيه تزارى از ج رافياى ســياســى
منطقه استراتژى امپریاليسم انگليس را ت يير داد و در دستور كار انگليس ،دولتى قدرتمند
در ایران قرار گرفت.
از خانواده قاجار انگليس قطع اميد كرده بود .بهویژه مخالفت احمدشـــاه با قرارداد
 1909كه ایران را به دو منطقه نفوذ انگليس و روســـيه تقســـيم مىكرد .پس بهدنبال
كاندیدى منا سب مىگ شتند .ملكال شعراى بهار در «تاریخ احزاب سيا سى»اش لي ست
بلندباالیى از این افراد را برمىشمارد.
البته نباید از ذكر این نكته نيز غافل شد كه در بين رجل سيا سى ایران یك حكومت
كودتایى و مقتدر شــبيه آلمان و ایتاليا ،آلترناتيو پيشــرفت و ترقى ایران بود .اینكه این
ت صور بهغایت غلب چه ضرباتى به د ستاوردهاى انقالب م شروطه زد از حو صله این
بحث خارج است .اما بههرروى زمينه كودتا و روى كار آمدن یك دولت قدرتمند دربين
احزاب و مردان سياست مطرح بود.
باالخره قرعه بهنام سيد ضياء روزنامهنگار و ر ضاخان ميرپنج افتاد .و باقى ق ضایا كه
همه از آنان مطلعيم.
اما ســؤالى كه در اینجا مطرح مىشــود این اســت كه چرا روسها به همان تحليلى
مىر سند كه انگليس ر سيده بود .دولت مقتدر در ا ستراتژى انگليس حلقهاى بود .براى
محاصره بلشویكها و دور كردن آنها از هند.
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اشتباهى استراتژیك
بلشــویكها در ابتدا منتظر انقالب در آلمان بودند .باورشــان نبود كه روســيه عقبافتاده
بتواند بدون كمك فنى آلمان صنعتى پا به مرحله سوسياليسم بگذارد.
با شك ست انقالب در آلمان همانگونه كه تروت سكى در آن تلگراف معروف1به لنين
یادآورى مى شود انقالب در شرق براى شوروى مزاحمت بيشترى ایجاد مىكند تا یار و
یاور او با شد .پس تو صيه مىكند انقالب در شرق وجهالم صالحه رابطه تجارى با غرب
شود .در عود حمایت از بورژوازى ملى در شرق به انكشاف سرمایهدارى و به تبع آن
طبقه ك ـارگ ـر كمك ش ـود .ضمن آنك ـه شوروى نباید از تربيت كادرهاى كمونيست
غافل باشد.
این تحليل بعدها سنگ بناى سيا ست خارجى بل شویكها در شرق شد .و نخ ستين
قربانى انقالب گيالن بود.
از بطن این تحليل سيد ضياء دمكرات انقالبى و ر ضاخان نماینده بورژوازى پي شرو
مى شود .پس دولت مركزى قدرتمند كه رضاخان در رأس آن بود باعث رشد بورژوازى
و ترقى ك شور مى شود .با این تحليل رو سيه همآوا و همراه انگليس مى شود كه دركش
از دولت قدرتمند مركزى ،حذف قاجار ،كشيدن كمربند امنيتى دور شوروى و بلشویك
و واكســـينه كردن ایران و هند از نفوذ كمونيســـم ســـير بعدى حوادث نشـــان داد كه
بلشویكها دچار چه خبب و خطایى مرگبار شده بودند.
جمعبندى كنيم
نوشــتن كتاب ،نگاهى به روابب شــوروى و نهضــت انقالبى جنگل در شــهریور 1347
بهپایان رسيد و در سال  1349چاپ شد .اما هنگام پخش توسب نيروهاى امنيتى جلو آن
گرفته شد.
 .1اسناد جنبش كمونيستى ـ خسرو شاكرى
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كتاب متمركز شــده اســت به روابب شــوروى با انقالب گيالن پس به ناچار از نقش
انگليس و طبقات حاكمه ایران در شــكســت انقالب به ســرعت مىگذرد .كتاب چند
ویژگى دارد:
 .1نخ ست از نثرى شيرین ،جاندار و صميمى برخوردار ا ست .ویژگى كه خاص
شعاعيان است.
 .2ر سالت كتاب بر آموزش ا ست .پس م سائل به دقت و با ریزبينى و سواسگونهاى
یك به یك باز مى شود و خواننده فر صت مىیابد تا عمق م سائل نفوذ كند و بالفا صله
همان مسأله در چارچوب یك بحث نظرى مطرح مىشود و خواننده با پایههاى تئوریك
بحث آشنا مىشود.
بحث تاریخ تبدیل مىشـــود به آموزش تئورى تاریخ و تئورى تاریخ نقب مىزند
بها صول ا سا سى انقالب .شعاعيان در پى ساخت كادر براى جنبش انقالبى ا ست .خود
نيز در ابتداى كتاب مىگوید :هدف او نوشــتن كتاب و یا بحثى آكادميك نيســت .هدف
او آموزش تاریخ است.
 .3شــيوه شــعاعيان كه شــاید به جرأت بتوان گفت ،شــيوه منحصــر بهفردى اســت.
به سبك و سياق سقراط ا ست .واقعهاى را روایت مىكند و بعد خواننده را به پر سش
مىگيرد و اجازه مىدهد بيندیشد .و بعد اصول تئوریك واقعه را توضيح مىدهد در آخر
پا سخ خود را خواننده ق سمت مىكند .بحث تاریخ از خ شكى بيرون مىآید و خواننده
احساس مىكند در یك پولميك دوطرفه شركت دارد.
 .4شعاعيان از بخش پایانى انقالب گيالن مىگذرد .بخشى كه به نوعى گریبان ميرزا
را مىگيرد .حادثه مالســرا و حمله به رشــت كه در واقع كودتاى جنگلىها بود برعليه
حزب كمونيست و جناح احساناهللخان ،نوعى خودزنى سياسى بود .سبب شد كه دست
چپ و را ست انقالب قطع شود ،انقالب بهیكباره از دو بازوى خود بىبهره شد و این
بزرگترین اشتباهى جنگلىها و ميرزا بود.
هرچند یكى دو بار به این موضــوع اشــاره مىكند و آنرا پيشــدســتى ميرزا برعليه
توطئههاى شوروى قلمداد مىكند اما بههرروى بحثى جدى نمىشود.
 .5شعاعيان در این كتاب دچار دو خطاى جدى مىشود ،نخست آنكه به جناحبندى
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در سياست خــــارجــــى بلشویكها بــــاور ندارد .و همه را یكى مىگيرد در حالىكه
اینگونه نيست.
از همان ابتدا دو نگاه دوشادوش یكدیگر به پيش مىروند .جناحى معتقد بهگسترش
انقالب در شــرق و جناحى معتقد به ورود به تجارت خارجى و رابطه با غرب و معامله
روى انقالب شرق .این جناح از اوا سب سال  1299د ست باال را در سيا ست خارجى
شـــوروى مىگيرد و جناح دیگر را به كنار مىزند شـــعاعيان جریان راســـكولنيكف،
ارژنيك يدزه ،را جدى نمىگيرد .و از یاد مىبرد كه ابوكف از ج ناح م خالف ميرزا
بهشوروى فراخوانده و اعدام مىشود.
اشتباه دوم شعاعيان یكى گرفتن حزب كمونيست ایران با حزب كمونيست شوروى
است .شعاعيان حزب كمونيست را افزارى در دست روسها مىداند كه اینگونه نيست.
فاصله زیادى است بين حزب كمونيست ایران و آنچه شعاعيان مدعی آن است .رهبران
حزب از پرنسيبهایى جدى برخوردارند .سلطانزاده در موارد بسيارى لنين را به چالش
مىكشد .در جنبش جهانى فردى است صاحب نظر.
از یاد نبریم كه تمامى رهبران حزب كمونيســت ایران از ســلطانزاده گرفته تا ذره و
حسابى و الدبن و نيكبين و علوى در تصفيههاى استالين كشته شدند .اینان پادو و نوكر
روسها نبودند.
اگر حزب در مقاطعى دچار چپروى یا راستروى شد برمىگشت به تحليل حزب
از انقالب و یا ماهيت ر ضاخان .در این خطاها هم حزب یكپارچه نبود .در مقابل جناح
ســـلطان زاده جناح حيدرخان بود .كه دیدیم چگونه حزب خود را در كنفرانس باكو
تصــحيح كرد و حيدرخان با تزهاى خود كه مرحله انقالب را رهایىبخش و وحدت با
ميرزا را در دستور كار داشت به گيالن رفت.
در ملى دانستن رضاخان هم حزب همينگونه عمل كرد به محض پى بردن بهخطاى
خود عليرغم موضـــع روس ها كه همچ نان رضـــا خان را ن مای نده بورژوازى پيشرو
مىدانستند موضع گ ـرفت .و او را نماینده ب ـورژوا ـ م ـالك و آن هم بخش ارتج ـاعى
1
آن دانست.
 .1نگاه كنيد به :جلد  4اسناد كمونيستى كارگرى ـ خسرو شاكرى
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مرورى اجمالى بر وضعيت شوروى
شعاعيان به نكته مهمى ا شاره مىكند ،پنهان شدن شوروى در پ شت ایدئولوژى .براى
اغفال ب شریت و ا ستتار خيانت .اما تو ضيح نمىدهد چرا این گونه شد .البته در كتاب
«انقالب» سمتگيرى م سالمتآميز انقالب اكتبر را دليل ا صلى این انحراف مىداند .اما
باید بستر این سمتگيرى را نگاه كرد.
انقالب اكتبر برخالف پيشبينى ماركس نه در پي شرفتهترین ك شورهاى سرمایهدارى
كه در ضعيفترین حلقه كشورها سرمایهدارى به وقوع پيوست.
براى مردمى كه درگير جنگى خانمانسوز بودند (جنگ جهانى اول  17ـ )1914شعار
صلح بلشویكها راهى براى نجات بود .رومانوفها حكومت را ابتدا به ليبرالها سپردند
و بلشویكهـــا موفق شدند در فـــاصله فـــوریه تـــا اكتبر قدرت را از دست كرنسكى
بيرون بياورند.

تثبيت قدرت سياسى
 1917تا  ،1923چيزى حدود  6ســال طول كشــيد تا بلشــویكها قدرت را بهطور كامل
قبضه كنند.
ضــدانقالب را ســركوب كنند و به قدرت فائقه كشــور تبدیل شــوند .در این دوران
انقالب به خاطر تحمل دو جنگ خارجى و داخلى ،مخالفت هاى مردم مجبور شـــد تن
به سازشها و عقبنشينىهایى بدهد .نپ را بپذیرد .از بوروكراسى استفاده كند و ارتش
سرخ را توسب فرماندهان سابق ارتش تزارى بازسازى كند.
انقالب گيالن م صادف شد با این دوران .دورانى كه سيا ست خارجى شوروى بين
دو قطب صدور انقالب و زدوبند با سرمایهدارى جهانى در نوسان است.
از یك سو مدیوانى به باكو مىرود با  800رزمنده ارمنى باز مىگردد و سپاه قزاق و
انگليس را از ر شت بيرون مىكند .و از سویى دیگر كرا سين در لندن م ش ول مذاكره و
ب ستن قراردادهاى تجارى ا ست .شعاعيان بر این باور ا ست كه دوگانگى در كار ني ست.
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شركت شوروى در انقالب براى د ست باز دا شتن در روابب تجارى با انگليس بود .از
همان آغاز تصميم و فروختن انقالب بود.
اما اســناد و مدارك نشــان مىدهد كه در زمانىكه وضــعيت بحرانى اســت حكومت
احساناهللخان با كمك باكو موفق مىشود سپاه قزاق را تا قزوین عقب براند .و زمينههاى
وحدت حزب عدالت و كوچكخان را زمينههاى آشــتى ميرزا با احســاناهللخان فراهم
شود .در همين زمان ا ست ،در ست در همين زمان كه جناح اپورتوني سم انقالب اكتبر با
انگليس به توافق مىرســد .و مىپذیرد كه بهخاطر قرارداد تجارى با انگليس دســت از
تبلي ات كموني ستى در شرق بك شد .و معناى دیپلماتيك آن خالى كردن پ شت انقالب
گيالن بود.

مرحله دوم انقالب اكتبر
گرهگاه ا صلى انقالب از سال  1923شروع شد .انقالب از مرحله تثبيت گذ شته بود .و
باید تصميم گرفته مىشد كه توسعه اقتصادى كدام راه برمىگزیند.
بلشویكها از ابتداى انقالب دچار دو بدفهمى شدند:
 .1نخ ست آنكه تحقق سو سيالي سم را منوط كردند به انقالب در آلمان صنعتى و
پي شرفته .كالً بر این باور بودند كه سو سيالي سم در ك شورى عقب مانده چون رو سيه
شدنى نيست مگر آنكه آلمان صنعتى به كمك او بياید.
 .2دوم آنكه اقتصاد سوسياليستى را با اقتصاد دولتى و برنامهریزى شده یكى گرفتند.

سوسياليسم در یك كشور
بعد از شكست انقالب در آلمان بلشویكها سوسياليسم در یك كشور را مطرح كردند.
این شـــ عار بهخودى خود حرف غلطى نبود .با این شـــرط كه منظور ســـ متگيری
سوسياليستی داشتن مراد می شد .نمى شد انقالب را متوقف كرد تا همه كشورها از نظر
رشد نيروهاى مولده به یك سطح برسند و همزمان انقالب كنند ،این امر شدنى نيست.
تحقق سوسياليسم در آن روزگار مستلزم پيش شرطهای بسياری بود كه دردسترس
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انقالب نبود .امروز نيز تحقق سو سيالي سم در یك ك شور شدنی ني ست .اما این بهمعنای
آن نيست كه نمی توان انقالب سوسياليستی كرد .و گرز فرمانروایی را از دست بورژازی
گرفت و بهد ست طبقه كارگر داد .اما م شكل بل شویكها در جای دیگر بود .بل شویكها
درك غلطى از انقالب سوسياليستى داشتند .سوسياليسم به معناى اشتراكى شدن وسایل
توليد و ل و كار مزدى بود .مالكيت دولتى و اقتصـــاد برنامهریزى و متمركز با حفظ كار
فردى خواســـت بورژوازى روســـيه بود .بورژوازى كه قبل از انقالب بهعنوان رقيب
بل شویكها خوا ستار صنعتى شدن رو سيه بود .و از این مرحله به بعد ( )1929پرچم
سوسياليسم در یك كشور تبدیل شد به پرچم ناسيونال ـ ـ رفرميسم روس و استالين این
خب را نمایندگى مىكرد.

مقدمه ـ 1
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درآمد
كتاب « شورش» كه بعدها به «انقالب» ت يير نام داد ،دومين كتاب شعاعيان بعد از كتاب
«جنگل» است .اما مهمترین كتاب اوست.
كتاب جنگل تقدم زمانى و فكرى بر كتاب انقالب دارد .از دل كتاب جنگل است كه
شعاعيان به نقد لنينيسم مىرسد.
كتاب در داخل به شكل فتوكپى در دست كسانى محدود گشت .اما چاپ آن توسب
انتشارات مزدك در خارج انجام شد .و تقدیمنامه كتاب كه به شهيد نادر شایگان است،
سال  1352را دارد .اما كتاب در سال  1350نوشته شده است و در سالهاى 53ـــ1351
بازبينى شده است.
نثر كتاب شورش شدیداً تحت تأثير احمد كسروى تاریخنگار معروف بود .نثرى كه
گریز دا شت از عربىنوی سى و پناه مىبرد به واژههایى كه در فار سى قدیم از آن ا ستفاده
مى شده است .شعاعيان براى ناشناخته ماندن از سوى ساواك از این نثر كه خواندن آن
براى فارسىزبان امروز خالى از اشكال نبود .سود جسته بود.
بعدها كه مهندس عســگریه خود را به ســاواك تســليم كرد و گروه شــعاعيان (جبهه
آزادىبخش ملى ایران) لو رفت و شــعاعيان متوارى شــد .ســاواك پى برد كه نویســنده
كتاب كيست ،پس دیگر ضرورتى نداشت از آن نثر ا ستفاده شود .ضمن آنكه نثر كتاب
با انتقاداتى مواجه شده بود .و مىتوان ست از بُرد تودهاى كتاب بكاهد .پس شعاعيان نام
و نثر كتاب را ت يير داد .و شورش كه وام گرفته از شهيد ك سروى بود به انقالب ت يير
نام داد.
این كتـاب در نوع خود در آن روزگـار كمنظير و حتى بىنظير بود و در ردیف
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كــارهــاى تئوریــك جنبش چریــكى قــرار مىگــرفت در ردیــف آثــار جــزنى،
احمدزاده و پویان.

تاريخچه :فصل نخست
 .1كتاب با آیهاى از قرآن شــروع مىشــود« :حق آمد و باطل رفت ،باطل نابود شــدنى
اســـت» شـــعاعيان خود این قبيل فاكت آوردنها را تزئينى مىداند و براى آن ارزشـــى
درهمين حد قائل است چرا كه او بهدرستى مىداند استناد به هر آیهاى از هر كس و هر
كجا براى رد یا تأیيد یك مدعى نوعى م لطه است .و چه بهتر بود كه شعاعيان از آوردن
این آیه در ابتداى كتاب خود خوددارى مىكرد .شـــاید بتوان آوردن آیهاى قرآنى را در
ابتداى یك كتاب ماركســيســتى نوعى قالبشــكنى تلقى كرد اما جاى آن در آغاز یك
كتاب تئوریك ماركسيستى نيست.
 .2بهدنبال این آیه تقدیمنامه كتاب است به تاریخ تير ماه  1352و با امضاى سرخ كه
نام مستعار شعاعيان است .این تقدیمنامه به نادر شایگان است.
نادر شایگان در سال  1351با شعاعيان آ شنا شد و پس از خواندن كتاب انقالب
دیدگاههاى خود را با شــعاعيان همســو دانســت .بههمين خاطر گروه خود را با گروه
شعاعيان كه بعد از ضربه ذوب آهن در حال بازسازى بود ،یكى كرد.
و «جبهه دمكراتيك خلق ایران» را بهوجود آورد.
در خرداد  1352آزمایشــگاه نظامى جبهه لو رفت و طى یك درگيرى نادر شــایگان،
نادر عطایى و حسن رومينا به شهادت رسيدند.
 .3در تاریخچه ،شــعاعيان اشــاره مىكند به مقاله «اكتبر و اندیشــههاى لنين درباره
انقالب» كه آخرین مقاله كتاب «نگاهى به روابب شـــوروى و نهضـــت انقالبى جنگل»
ا ست .اما از آنجا كه كتاب بر بنياد لنيني سم نو شته شده بود و این مقاله ضدلنيني سم بود
پس مقاله برداشته مىشود تا به شكل جامعترى عرضه شود .اما فىالفور یادآورى مىكند
كه اندیشههاى «انقالب»1به تمامى در ذهن او شكل نگرفت بلكه رفته رفته بهاندیشههاى
 .1از اينجا به بعد هرجا كه «انقالب» در بين دو عالمت اشاره مىشود منظور كتاب انقالب نوشته شعاعيان است.
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«انقالب» رســـيد و آخرین پاالیش ذهنى او جنبش چریكى ســـياهكل بود كه در تبلور
واپسين اندیشه انقالب اثر برّایى داشت.

حماسه سياهكل
حماسه سياهكل نقطه عطفى كيفى در مبارزات مردم ایران بود.
بعد از كودتاى  ،1332احزاب و گروههاى سياسى تالش كردند كه با سبك و سياق
گذ شته مبارزات مردم را رهبرى كنند ،این تالش تا سال  1342ادامه دا شت .اما از سال
 1342به بعد با د ستگيرى رهبران جبهه ملى سوم و سركوب روحانيت ،شيوه مبارزات
علنى و نيمه علنى به بنبست رسيد و جنبش در پى یافتن راهى بود.
نخستين تالش به وحدت سه محفل جزنى ،سوركى ،ظریفى انجاميد .آنها بهراهحل
مبارزه م سلحانه براى شك ستن بنب ست سيا سى موجود ر سيده بودند .در آ ستانه ورود
بهفاز عملى ،توسب ناصر آقایان از محفل سوركى ،كه ساواكى شده بود ،لو رفتند .جزنى
و سوركى در سر قرار گرفتن سالح از آقایان دستگير شدند.
گروه مخفى شد .اما بخش دیگر گروه به رهبرى حسن ضياء ظریفى كه با تشكيالت
تهران حزب توده جهت پخش اعالميههاى گروه توسب رادیوى پيك ارتباط برقرار كرده
بود ،تو سب عبا سعلى شهریارى رهبر ت شكيالت تهران كه او نيز در خدمت ساواك بود،
لو رفتند.
بخش دیگرى كه از این ضربه در امان ماند .صفایى فراهانى و صفارى آشتيانى براى
تهيه سالح و آموزشهاى چریكى به فل سطين رفتند و غفور ح سنپور و حميد ا شرف
براى بازسازى گروه در ایران ماند.
در سال  1349صفایى فراهانى به ایران برگشت .در این مدت محافل چندى درایران
ت شكيل گرفته بودند .سه محفل در بين آنان به درجهاى از ر شد و تكامل ر سيده بودند
كه مىتوانستند در وحدت با هم و یا حتى به تنهایى به سازمانى چریكى تبدیل شوند؛
 .1محفل احمدزاده ـ پویان
 .2محفل حميد اشرف ـ غفور
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 .3محفل بهروز دهقانى ـ نابدل (تبریز)
فراهانى كه شرایب را فراهم دید به فل سطين بازگ شت و با سالح به ایران آمد .بحث
وحدت بين سه محفل پيش آمد .صفایى فراهانى فرماندهى گروه كوه را برعهده گرفت
و احمدزاده فرماندهى گروه شهر.
گروه كوه به فرماندهى فراهانى به پاســگاه ســياهكل حمله كرد .و با خلع ســالح آن
پاسگاه با رژیم در جنگلهاى شمال درگير شد.
ســـياهكل جامعه خفته را از خواب بيدار كرد و فصـــل جدیدى در تاریخ مبارزات
م ـردم آغ ـاز گشت .تحت تأثير ب ـرّاى این حماسه« ،انقالب» در ذهن شعاعيان به بلوغ
كامل رسيد.

چاپ كتاب انقالب
در تابســتان  1351كتاب براى نشــر به اروپا فرســتاده شــد .اما در ایران در ســال 1351
بهصورت پلىكپى و بهنام شورش منتشر شد.
در تابستان  1352كتاب مورد بازبينى قرار گرفت و نام كتاب به «انقالب» ت يير یافت
و نثر نيز اصالح شد .با دستگيرى فاطمه سعيدى (مادر نادر شایگان) در مشهد شعاعيان
متوارى شد و بازبينى كتاب متوقف شد.
در سال « 1353تز همزیستى مسالمتآميز لنين» به كتاب افزوده شد .شعاعيان تصميم
داشــت بخش دوم دفتر ســوم را به وضــعيت داخل شــوروى و رابطه شــوروى با دیگر
كشورها اختصاص دهد .كه ماند براى بعد .بعدى كه با شهادت او به ابدیت پيوست.
در مورد نثر كتاب باید گفت كه نوشــتههاى شــعاعيان در جبهه ملى دوم (ســالهاى
41ــــ )1339براى سازمان امنيت شناخته شده بود .شعاعيان كتاب «انقالب» را به شيوه
نوشــتارى كســروى كه یك نوع فارســى ســره بود نوشــت .نثرى كه براى كتابخوان
امروزى نثر سنگين و نا شناخته ا ست .با د ستگيرى مهندس ع سگریه و لو رفتن كتاب،
شعاعيان نثر را به نثر امروزى نزدیك كرد.
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منتقدان «انقالب»
«انقالب» از زاویه شـــيوه نگارش مورد انتقاد قرار گرفت .و این انتقاد به جایى بود .نثر
كتاب بهخاطره سرهنوی سىاش ،نثرى تودهاى نبود .شعاعيان این انتقاد را مىپذیرد .و از
آنها مىخواهد به «گوهر اندیشــه» بپردازند .اگر گوهر اندیشــه كارگرى اســت از آنان
مىخواهد كه آنان خود این كتاب را به زبان كارگرى و تودهاى نزدیك كنند .فرد كنند
كـ ـه كتاب بـ ـه زبـ ـان خـ ـارجى است و آنـ ـان بهخاطر اهميت كتاب مىخواهند آنرا
ترجمه كنند.
تنبلى ذهن
شعاعيان یكى از دالیل انتقاد به انقالب را تنبلى ذهنى روشنفكران مىداند:
رتشممنفرطاو اىم باىعه خو ن ارن نهخود رنج ان ىشممه ت كونبارهار ىمهر را
ن هن  .نيشممنط هواخواه راحتال قو ان  .نيهوده نيسممت كه هنو در درتو اردت اه
بنب عممم اسمممنعمارر در اىطاو ا هغا تا نهاكنوو ان ىشممممن ر انقالن ت
پ تهن هار ابنماع هپسممنگ نا دىگط ان ىشمممن او ت نوهتراو بهاو را داشممنه
نا ش هفطى ه ن ش ه ا ست .ت درخ شاوتطىم بهطههار هو همچناو ك سان بوو
شهي ناب ،شهي هقاخاو كطىان  ،شهي كسطتر ت شهي اران هسنن ».
باب را اميركبير به فتواى روحانيت تبریز كشـــت و آقاخان را محمدعلى ميرزاى
وليعهد به بهانه ترور نا صرالدین شاه تو سب ميرزار ضاى كرمانى و ك سروى را فدائيان
اسالم به فتواى روحانيت تهران كشت و ارانى در زندان رضاشاه سر بهنيست شد.
اگر از مشــروطه به بعد ما روشــنگر و اندیشــمندى در كاليبر جهانى نداریم .جنبش
روشنفكرى از همان ابتدا با دو مانع قدرتمند برخورد كرد.
 .1نهاد سنت
 .2نهاد استبداد
راحتطلبى رو شنفكر ایرانى مزید بر علت شد ،تمامى ماجرا نبود .اندی شمندهاى ما
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بـ ـه تمامى شهدا هستند .یـ ـا كشته شدند و یـ ـا در تنهایى و غربت زندانهـ ـا و دیـ ـار
فرنگ مردند.
مرزبندى يا پنج بيمارى
شعاعيان در نخستين گام تكليف خود را با پنج معضل در جنبش چپ روشن مىكند؛
 .1آیهپرستى
 .2شخصپرستى
 .3ماركسيسم عاميانه
 .4ماركسيسم آیينى
 . 5سنت اندیشهكشى
اثبات مدعا با آوردن فاكت از كال سيكهاى مارك سي ستى یا هر متن مقدس دیگرى
جدا از آنكه نوعى م لطه است ،آیهپرستى است .شعاعيان آنرا بهدرستى ضدماركسيستى
مىداند .و از آن چون یك بيمارى در جنبش چپ یاد مىكند .و یادآورى مىكند كه اگر
در ق سمتهایى از «انقالب» از این روش سود ج سته ا ست .اجبارهایى بوده ا ست؛ نه
باور به اینگونه متدولوژى.
در بخش بنيادها شعاعيان فاكتهایى از كال سيكهاى مارك سي ستى مىآورد .بهخاطر
آن كه منتقدین آیهپرســـت خود را خاموش كند .آنانى كه هر ادعایى را تنها با اســـتناد
بهآیــات كالسيك مىپــذیرند .امــا در پشت ســر هــر آیــهپــرستى ،شخصپرستى
خوابيده است.
در واقع شخصپر ست نخ ست مىكو شد كه خود را ا صوالً آدمى ب سيار علمى و
وابســته از هر گونه خشــكيده م زى و پرســتش بازى جا بزند .ولى كمى كه انگلولكش
مىكنى و خراش دهى مىكوشــد كه دســت كم خود را آیهپرســت قالب بزند .پس از
انگلولك بيشــتر و خراش بيشــتر اســت كه ســرانجام دریافت مىشــود كه اصــو ًال
1
شخصپرست است و حتى نه آیهپرست.
 .1كتاب انقالب ص 13ـ12
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آیهپرســتى و شــخصپرســتى فرزند ماركســيســم عاميانه بود .دركى ســطحى از
مارك سي سم ،تبدیل مارك سي سم به فرمولهایى خ شك و ميانتهى .خطى كردن حركت
تاریخ زیر نفوذ اقتصاد .و باور به جبرى تاریخى كه سوسياليسم را به ارم ان مىآورد .و
خانه آخر ماركســيســم عاميانه ،ماركســيســم آئينى بود .كمونيســم از دانش رهایى طبقه
كارگر تبدیل شد به آیينى براى رهایى طبقه كارگر و برر سىهاى ماركس و لنين و مائو
از شرایب رهایى طبقه كارگر تبدیل شد به یگانه برر سى .و آن هم برر سىهایى ناب كه
هيچ شـــكى به آن ها روا نيســـت هرچ ند ماركس و انگلس و لنين خود نيز مدعى
خطاناپذیرى نبودند .اما ماركســـيســـم آیينى آنان را خطاناپذیر مىدانســـت .و دیگر
برنمىتافت بررسى اندیشههاى ماركس و لنين و مائو را.
يك سؤال :ريشه اين بيمارىها كجاست
اگر مارك سي سم یك اندی شه علمى ا ست و مارك سي ستها خود را پيروان اندی شه علمى
مىدانند .پس چرا این اندی شه به آلودگىهاى این چنين آغ شته شد .شعاعيان ری شه این
بيمارى را در شوروىزدگى مىداند.
«را سن اىم ا ست كه بن ر ا ست كه طبقه كار ط در سطا سط بهاو ت پس
درباىعه ىا نيه دبار ىر ا ن تطىم نيمارر هار خود اسمممت اىم نيمارر كه
شممورتر د نا دارد ىيرطب هو در اىطاو حهب توده ت همه هو فطهنگ اسممت
كه «تودهاىسپ» ناىي ه ى شود.
1
تودهاىسپ كه خود اده شورتىسپ است».
اگر تولد ماركســيســم را انتشــار مانيفيســت بگيریم تا پيروزى انقالب اكتبر دوران
شكوفایى و رشد ماركسيسم است اندیشمندان بزرگى در سراسر اروپا به ميدان مىآیند
و ماركسيسم را غنى و غنىتر مىكنند.
 .1انقالب متفرقه 64
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لنين به همراه صـدها متفكر و پژوهشـگر روسـى و غيرروسـى در حزب سـوسـيال
دمكرات روسيه جمع شدهاند .اما هنوز قادر به برابرى با حزب سوسيال دمكرات آلمان
بهعنوان نخســتين حزب ،با اندیشــهورزانى چون كائوتســكى ،روز لوگزامبورگ و ببل
دیگران نيستند.
با پيروزى انقالب اكتبر یك قرائت از مارك سي سم كه قرائتى ا ست آ سيایى بهعنوان
حزب پيروز حقانيت بيشترى مىیابد.
تا لنين زنده بود هنوز از ماركســيســم آیينى خبر چندانى نبود .بحث و كنكاش روى
مسایل به شدت و قدرت خود در جریان بود .لنين مجبور بود مدام به منتقدین حكومت
بلشویك پاسخ بدهد .كائوتسكى به درك لنين از دیكتاتورى پرولتاریا ،دمكراسى ،تحقق
سو سيالي سم و پيش شرطهاى آن معترد بود و لنين در جزوه «دیكتاتورى پرولتاریا و
كائوت سكى مرتد» ،از درك خود از م سایل بنيادى مارك سي سم دفاع مىكند درون حزب
سو سيال دمكرات رو سيه نيز اندی شمندان بزرگى چون تروت سكى ،بوخارین ،كامنف ،و
زینونف بودند كه نظرات مستقل خود را داشتند.
با مرگ لنين و روى كار آمدن ا ستالين «باب اجتهاد» در مارك سي سم ،الاقل در قرائت
روسىاش ،بسته شد .استالين با درك عاميانه و سطحىاش از ماركسيسم ،از اندیشههاى
ماركس و انگلس و لنين مارك سي سم آئينى را ساخت .و با همين افزار مخالفين خود را
سركوب كرد و از بين برد.
استالنيسم قرائت جدیدى از ماركسيسم شد كه توسب حزب توده در ایران آورده شد
و سرمنشأ ماركسيسم آئينى در ایران شد.

سنت اندیشهكشى
سنت اندی شهك شى ،ما ری شه در تاریخ دیرپاى ا ستبداد و سنت در ایران دارد .از همان
آغاز شــكلگيرى تمدن در فالت ایران هر اندیشــه نوینى با دو نهاد اســتبداد و ســنت
روبهرو شـــد .و رفته رفته این ســـنت جزء فرهنگ بومى مردمان این فالت درآمد .و
دراندیشه ناخودآگاه جمعى این قبيله جا خوش كرد.
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ت نار هى و در پهنهار سممطشممار ا نون ت توسممطرخوررهار ن شمممار
«ن
اسممنب اد ن پيط ،نطى و ناو نه كمنطىم نهانه ،كوني و تعطعمم نطار شممادر ت
تفطىح ،خفه كطدو هط ونه اعنطاض نطار اىنيت ،نه ور سپطدو هط ان ىشه نوىن
ن ىم ىنطق ه ارىنشممانه كه تطا به نه اىم غوطا؛ سممخم كوتاه فطىانطتاى دىطپار
خودكاىگ پوي انه شاهنشاه ارتبار ،اسنعمار نطباىعه ناعث ش ه است كه حق
پيرار ك مطدو ن ما اى مم پ م ى م ه ننگيم ت تباه ن مار خود نيه نه اىم هلود ها
1
هلوده ناشن ».

علل نوشتن انقالب
شعاعيان شش علت براى نوشتن «انقالب» برمىشمارد:
 .1شكست انقالبهایى كه بهنام طبقه كارگر شده است و باعث ضربه زدن بهحيثيت
كموني سم شده ا ست« .انقالب» تال شى ا ست براى ن شان دادن ری شههاى این انحراف و
ن شــــان دادن گذرگــــاهى ا ست كه به كموني سم مىر سد .چرا كه لنيني سم ناگذرگاه
كمونيسم است.
 .2وظایفى كه لنين براى حزب طبقه كارگر پيشـــنهاد مىك ند امروز بس ناقص و
نادرست است .حزب در مقام پيشتاز طبقه كارگر ،در مقام سازمان آگاه ،خردمند و رزمى
و مسلح ارگانيك طبقه بایستى انقالب خود را با جنبش مسلحانه سراندازد .نه اینكه به
اميد قيام ناگهانى وظيفه خود را محدود به تبليغ كند.
 .3جنبشهاى مســلحانه به هر كم و كاســتىشــان بســى ارجمندتر از دغلكارىهاى
احزاب گویا كمونيست امروزى ما است.
 .4هر حزبى كه در برابر پيكارهاى انقالبى در هر كجاى جهان خاموش بنشــيند و یا
سنگر بگيرد كمونيست نيست.
 . 5جنبش مســلحانه و جنگ چریكى پيشــتاز طبقه كارگر نهالى اســت كه از ژرفاى
تاریخ طبقاتى مىروید و در جهان گسترده مىشود.
 .1انقالب ـ شعاعيان صفحه 16
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 .6جنبش مبارزه مسلحانه
حيطه بررسى لنينيسم
شعاعيان مىگوید :امكان آن نبود كه اندی شههاى لنين را از همه سو بكاود و پس به دو
رگه اصلى قناعت مىكند:
 .1انقالب
 .2همزیستى مسالمتآميز
« سركوب پليس این فرصت را از كاوشگر انقالبى مىگيرد تا راستىپژوهى را هرچه
ژرفتر كند» شعاعيان در بررسىهایش روى این دو رگه اصلى به این نتيجه مىرسد كه
اندی شههاى لنين در مورد انقالب كاستىهاى فراوانى دارد .و گوهر اندی شه لنين پيرامون
همزیستى مسالمتآميز ضدانقالبى و خيانتبار است.
يك پرسش
مىپذیریم كه ســركوب همه جانبه ســاواك در آن روزگار ،كه اوج قدرت ســاواك بود،
بهپژوهشگر انقالبى اجازه نمىداد همه جانبه و عميق اندیشههاى لنين را بكاود.
اما چرا به ذهن شعاعيان نر سيد كه مىتوان پژوه شگر بود ،اما انقالبى حرفهاى نبود.
ولى انقالبى بود .ناگفته پيدا ست كه مبارزه م سلحانه پا سخى بود به بىعملى رو شنفكر
تودهاى روشـــنفكر بىعمل .پس مالك انقالبى بودن یا نبودن چيزى نبود جز شـــركت
درپراتيك انقالبى كه این معيار معيارى غلب بود.

یك كجفهمى تاریخى
از مشــروطه به بعد چپ ایران دچار یك كجفهمى تاریخى شــد .به تبعيت از ماركس و
انگلس و لنين به این باور رسيد كه روشنفكر انقالبى طبقه كارگر همان كادر فعال حزب
یا سازمان طبقه كارگر است .غافل از آنكه سازمانده فعال طبقه كارگر در آسيا و اروپا به
یك معنا نيست.
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اوج تعقيب ماركس ،ب ستن روزنامه او و یا تبعيدش به فران سه یا انگل ستان بود .لنين
هم بههمين شكل مدتى در تبعيد سيبرى بود و بعد به اروپا رفت .اما در این سوى دنيا
قضيه از همان ابتدا فرق مىكرد.
غفارزاده رهبر حزب عدالت در رشت مورد سوءقصد قرار گرفت .و در نظميه رشت
1
او را كشتند.
رهبران حزب كموني ست از سال  1309تا سقوط ر ضا شاه در زندان بودند .ارانى
درزندان رضاشاه كشته شد .در حالىكه در فاصله سالهاى 1340ــــ 1300چيزى حدود
چهار دهه اندیشمندى در قدوقامت او نداریم.
از سال 57ـ ـ 1340یعنى حدود  37سال جنبش چپ ،اندیشمند بهمعناى اخص كلمه
به تعداد انگشــتان دســت داشــت .جز ملكى كه بعد از آزادى از زندان در بایكوت مرد،
بقيه كشته شدند .از جزنى گرفته تا احمدزاده و پویان و مؤمنى و شعاعيان.
با نگاهى به كارنامه عملى اندیشـــمندان چپ كه به تمامى جوانمرگ شـــدند بهاین
نتيجه مىر سيم كه شركت آنها در سازمان حزبى امرى غلب بوده ا ست .باید از همان
ابتدا بين پژوه شگر انقالبى و رزمنده انقالبى مرز م شخص ك شيده مى شد .پژوه شگر،
انقالب را از نظر فكرى ت ذیه مىكرد .در حالىكه ارتباط او با ســازمان و حزب انقالبى
یكطرفه بود .او در كنار حزب بود و اما در درون حزب نبود.
از حزب الهام مىگرفت و گرههاى تئوریك حزب و جنبش را باز مىكرد.

ضرورت مسلح بودن شعاعيان چه بود
به را ستى ضرورت م سلح بودن شعاعيان چه بود؟ ناگفته پيدا ست كه شعاعيان كه رابطه
گ ستردهاى با مجاهدین ،فدایىها ،سوسيالي ستهاى ملكى ،آلاحمد ،و دیگران داشت و
خـــود رهبرى جبهه دمكراتيك خـــلق بـــود .باید مسلح مىبود نه به یك سالح بلكه
بههزار سالح.
 .1فعاليتهاى كمونيستى در زمان رضاشاه ـ به كوشش كاوه بيات

126

بازخوانی تاریخ معاصر ایران

مرادم از شعاعيان نــــه بــــهعنوان یــــك كادر انقالبى بلكه بهعنوان یك پژوهشگر
انقالبى است.
در آن روزگار در فاصله سالهاى 54ــــ 1340درحد شعاعيان از نظر بار تئوریك و
درك عميق مسایل به تعداد انگشتان یك دست جنبش در آستين نداشت.
شـــعاعيان ،اگر شـــعاعيان «جنگل و شـــوروى» مى ماند و بعد كتاب «انقالب» را
مىنوشــت و بعد «چند ارزیابى شــتابزده» و چند «نامه به چریكهاى فدایى خلق» را،
چه چيزى از جنبش انقالبى كم مىشـــد ،هيچ .اگر شـــعاعيان در كنار جنبش انقالبى و
براى جنبش انقالبى مىماند .نهایت كه ساواك او را تحمل نمىكرد یا ممنوعالقلم مىشد
و یا زندانى .تا ابد كه نمىتوانســتند شــعاعيان را بهعنوان یك پژوهشــگر چپ درزندان
نگاه دارند .مگر عمر یك دیكتاتورى چند ســال اســت .اگر شــعاعيان در ســال 1354
دستگير شده بود بهعنوان یك پژوهشگر ،در سال  1357او آزاد بود .و جنبش چپ یك
متفكر بزرگ در كنار خود داشت.
در مقطع  1357به جرأت مىتوان گفت شــعاعيان خود یك حزب بود .مگر شــاملو
نبود .مقای سه كنيم شعاعيان را با موجودى با ب ضاعت كم و شعور كم در همه عر صهها،
چه در عرصـــه تئورى و نظر و چه در عرصـــه عمل و كار انقالبى .موجودی كه تنها
سرمایه او درك مح ضر جزنى بود .با این همه به قوزك پاى شعاعيان هم نمىر سيد.
هنوز هم نمىرس ـد ،ه ـزار س ـال دیگر هم نمىرسد .ب ـهراس ـتى كه شعاعيان از جنم
دیگر بود.
همين موجود با آن بضــاعت كم و شــعور كمتر به رهبرى بزرگترین ســازمان چپ
ایران ر سيد .نگاه كنيد به نخ ستين پلنوم سازمان چریكها كه ا سناد آن تو سب یكی از
نفوذیهای آن حزب بالا شكال دزدیده شد1و در سطح جنبش پخش شد تا بى سوادى
چـ ـریكهـ ـا را به نمایش بگذارند .و آنوقت پـ ـى بـ ـه بـ ـزرگى و غنـ ـاى تئوریـ ـك
شعاعيان مىبریم.
تشـــكيالت انقالبى به شـــعاعيان چه داد؟ .هيچ .نگاه كنيم به نامه هاى شـــعاعيان
 .1گفته میشد عامل اين سرقت سعيد نامی بود كه به عنوان نفوذى حزب توده وارد تشكيالت چريكها شده بود.
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بهســـازمان چریكها .نزدیك به یك ســـال ،زندانى یك خانه تيمى .و آن انرژى خالق
نزول پيدا كرد به یك سرباز.

دفتر يكم :بنيادها
دفت ـر ی ـكم در  23بخش و  127بند تنظيم ش ـده است و از م ـات ـری ـاليسم ت ـاریخى
شروع مىشود؛
 .1تاریخ جهان در واپسين تحليل تاریخ دو طبقه است ،بهرهكش و بهرهده
 .2فرماسيونها ت يير كردهاند اما جوهر بهرهكشى و بهرهدهى حفظ شده است.
 .3در ميان طبقات ،تنها طبقه كارگر دشمن هرگونه بهرهكشى است.
 .4طبقه كارگر تنها طبقهاى است كه مىتواند ریشه بهرهكشى را بسوزاند.
 . 5طبقات بهرهكشى داراى دو تضادند ،برون طبقاتى ،درون طبقاتى
 .6طبقه كارگر تنها تضــاد برون طبقاتى دارد ،طبقهاى اســت كه در یك كالبد جهانى
معنا دارد.
 .7طبقه سرمایهدار ،تز و طبقه كارگر آنتىتز اوست.
 . 8جهان طبقاتى جهانى انقالب آفرین است.
 . 9انقالب ،نبرد م سلحانه طبقه یا نيروهاى پي شرو در برابر طبقه یا نيروهاى ارتجاعى
است .جهت بهدست آوردن افزار فرمانروایى و استقرار نظام نوین.
دو نكته

ـ انقالب برابر نبرد مسلحانه گرفته مىشود.
ـ انقالب مىتواند توسب طبقه یا نيروى پيشرو آغاز شود.
 .10طبقه كارگر یگانه طبقهاى اســـت كه به تاریخ و زندگى آدمى آگاهى مىیابد .و
این دانش و خرد را در راستاى تاریخ بهكار مىبرد و آگاهانه انقالب مىكند.
 .11با نابودى نظام طبقاتى ،هر گونه جنگ و انقالب نيز نابود مىشود.
 .12طبقه كارگر براى انجام رسالت خود به آزمونهاى فراوان نيازمند است.
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 .13در تاریخ بشر شماره كمى از انقالبات پيروز شدهاند.
 . 14ماركسيسم فرهنگ طبقه كارگر است ،طبقه كارگر با مسلح شدن به ماركسيسم
پى مىبرد كه هيچ طبقهاى به ســـادگى جاى خود را به طبقه دیگر نمىدهد .هيچ طبقه
انقالبى با آرامش جایگزین طبقه كهنه نمىشود .یگانهافزار زور است .و این زور درچهره
جنبشهاى مسلحانه خيزشهاى توفانى و انقالبها پىگير نمایان شود.
نكته سوم

شعاعيان رسيدن طبقه كارگر را به قدرت از سه طریق ممكن مىداند.
 .1جنبشهاى مسلحانه
 .2خيزشهاى توفانى
 .3انقالبهاى پىگير
 .15بـــراى طبقه كـــارگـــر هيچ راهـــى جـــز انقالب و جنگافزار براى رسيدن
بهپيروزى نيست.
 .16طبقه كارگر بهتدریج به آگاهى مىرســد .نخســت الیه روشــنفكر طبقه به كليه
دانش و آگاهىهاى طبقاتى مىرســد و پس همه طبقه در روند زندگى و ســتيزه طبقاتى
هرچه بيشتر آگاه مىشود.
 . 17الیه روشنفكر طبقه كارگر ،راهنماى طبقه كارگر در انقالب اوست.
 . 18الیه رو شنفكر براى راهنمایى و رهبرى طبقه كارگر نيازمند روابطى به سامان و
اسـتوار در كالبد یك سـازمان اسـت این سـازمان حزب طبقه كارگر ،حزب كمونيسـت
ناميده مىشود.
جمعبندى كنيم

شعاعيان از جوامع انسانى شروع مىكند .جوهر جوامع طبقاتى را بهرهكشى مىداند .تنها
یك طبقه اســت كه رســالت نابودى بهرهكشــى انســان از انســان را دارد آن طبقه كارگر
اســت .طبقه كارگر براى رســيدن به حاكميت راهى جز زور ندارد .و این زور در قالب
جنبشهاى مسلحانه ،خيزشهاى توفانى و انقالبات پىگير خود را نشان مىدهد.
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طبقه كارگر براى آنكه انقالب كند باید به فرهنگ خود م سلح با شد .این فرهنگ از
طریق رو شنفكر طبقه به او مىر سد .الیه رو شنگر براى رهبرى و هدایت طبقه نيازمند
حزب است .این حزب ،حزب كمونيست نام دارد.
 . 19وظيفه حزب راهنمایى طبقه ا ست تا پيروزى كامل تا روزى كه ضرورت حزب
از بين برود.
 .20حزب سازمان پيشتاز طبقه كارگر است.
 .21حزب طبقه كارگر از همان آغاز سازمان جنگى طبقه كارگر است.
 .22ح ـزب طبقه ك ـارگ ـر سازمانى است نظامى .ح ـزب و ارتش طبقه كارگر از هم
جدا نيستند.
 . 23حزب وظيفه دارد انقالب را پي شاپيش آغاز كند و در پرو سه نبرد نيروهاى طبقه
كارگر و توده را به جنبش درآورد و آنها را آگاهانه به ســـوى كمونيســـم رهبرى كند.
بهگفتارى دیگر طبقه و توده را به انقالب بكشــد .طبقه و توده را انقالبى كند .انقالب را
تودهاى كند و سرانجام انقالب را طبقهاى كند توده را تا ستيغ طبقه و طبقه را تا ستيغ
انقالب و روشنفكر خود فراز بكشد.
 .24حزب منتظر نمىن شيند تا توده قيام كند و او رهبرى قيام را بهد ست گيرد .بلكه
خود پيشـــاپيش انقالب را از مرح له نط فهاى آ غاز مىك ند و در پویش همين جنبش
مسلحانه ،طبقه كارگر و توده را انقالبى مىكند و به انقالب مىكشاند.
 .25حزب خود آغازگر انقالب است.
شروع اختالف

تا مرحله حزب ،شـــعاعيان با لنين و لنين با شـــعاعيان اختالفى ندارد .اما از این مرحله
بهبعد لنين كار حزب را تبليغ ،ترویج و ســـازماندهى طبقه و توده مىداند .تا زمانى كه
زمان قيام فرا برسد و حزب با رهبرى قيام طبقه كارگر را به پيروزى برساند.
اما شـــعاعيان نخســـت آنكه ،برخالف لنين ،حزب را ســـازمان جنگى طبقه كارگر
مىداند .و دو دیگر آنكه این سازمان خود پيشاپيش انقالب را آغاز مىكند و در پروسه
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نبرد توده و طبقه كارگر را به انقالب مىكشــاند و انقالب را تودهاى مىكند .لنين بر این
باور نيست.
 .26جهان طبقاتى ما در انقالب است و این بهمعناى آماده بودن شرایب عينى است.
در جامعه طبقاتى شرایب این انقالب همواره فراهم است.
 .27نابودى جهان طبقاتى و برپایى جامعه كمونيســتى تنها پس از آماده شــدن زمينه
چيرگى بر طبيعت شدنى است .پس شرایب عينى ویژه خود را دارد.
 .28جهان بهآســتانه عينى ویژهاى رســيده اســت .شــرایب عينى درهم كوبيدن جهان
طبقاتى .پس باید فریاد زد «كارگران جهان انقالب كنيد».
يك اختالف ديگر

شــعاعيان شــرایب عينى را آماده مىبيند و آنهم بهخاطر جامعه طبقاتى اســت .اما لنين
براى آماده شدن شرایب عينى پيشفردهایى قائل است.
دیگر آنكه شعاعيان شرایب این انقالب را در سرا سر جهان آماده مىبيند .بههمين
خاطر برخالف ماركس كه شعار مىداد «كارگران سرا سر جهان متحد شوید ،او شعار
مىدهد «كارگران سراسر جهان انقالب كنيد».
 .29آماده بودن شرایب عينى بهمعناى آماده شدن بدون درنگ شرایب ذهنى ني ست.
شــرایب ذهنى بهدنبال یك رشــته نبردها و خيزشها و جنبشها و بهدنبال یك رشــته
انگيزههاى اجتماعى و جهانى و تازه از اندك به انبوه بهبار مىنشيند.
 .30هنگامىكه شرایب ذهنى آماده نيست .ممكن است بيداد و ستم جنبشهاى خود
بهخودى را ایجاد كند .همين جنبشهاى خود بهخودى زمينه آفرینش پيشـــتاز طبقه را
ایجاد مىكند ،بازتاب این آفرینش ،انقالب با راهنمایى پيشتاز و سازمان آگاه است.
 .31پس براى انقالب آگاهانه ،آماده شدن شرایب ذهنى الزم است.
 . 32وظيفه پي شاهنگ آفرینش شرایب ذهنى ا ست .حزب خود نيز بخ شى از شرایب
ذهنى انقالب است.
 .33حزب و پي شتاز با آغاز جنگ م سلحانه هم جنگافزار و هم فرهنگ را به طبقه
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مىرســاند زیرا آوردگاه نبرد طبقاتى دانشــكده طبقه و توده اســت .چنين جنگى ناگزیر
جنگى طوالنى و فر ساینده پي شتاز و حزب و پس جنگ فر ساینده توده طبقه و در آخر
جنگى و در چيده و برقآسا خواهد بود.
 . 34انقالب جهانى طبقه كارگر ،انقالبى اســت آگاهانه با پيشــتازى كه خود آغازگر
انقالب است.
اختالفى ديگر

لنين بر این باور ا ست كه شرایب عينى باید آماده شود و شرایب ذهنى هم بر آن سوار
شــود تا شــرایب انقالبى فراهم شــود .حزب با تبليغ و ترویج و ســازماندهى خود كمك
مىكند به آماده شدن شرایب ذهنى و ابزار كار او روزنامه است.
حزب انقالب را مســـلحانه آغاز نمىكند ،تا طبقه و توده به آن ملحق شـــوند .اگر
درجریان قيام كار به دیگرى مسلحانه رسيد ،حزب سعى مىكند درگيرى را هدایت كند
 .35طبقه ك ـارگ ـر طبقهاى مطلقا جهانى است پ ـس م ـرزه ـا و كشورها پدیدههایى
ناكارگرىاند.
 .36تق سيمبندى ك شورها مح صول ت ضاد فرمانروایى طبقاتى ا ست كه با هم ت ضاد
دارند .این تضاد طبقاتى است كه طبقات را تكهتكه مىكند.
 .37مرزها ثابت و محترم نيســتند نه از داخل و نه از خارج زیرا طبقه چيره طبقهاى
جهانى و طبقهاى است منطقهاى.
 .38طبقه كـــارگـــر طبقهاى جهـــانى و داراى ميهن نيست .ميهن پرولتاریا سراسر
جهان است.
 .39انقالب از یك كشور آغاز مىشود اما باید در روند انقالب جهانى انداخته شود،
گــــرفتار كــــردن انقالب در یك ك شور انقالب را پى كور كردن ا ست و دیر یا زود
استحاله مىیابد.
 .40بهمحض پيروزى در یك كشور باید جنگ را از مرزها گذراند .نبرد را گسترش
داد و تا محو تمامى طبقات بهرهكش جنگافزار را زمين نگذارد .قناعت كردن بهپيروزى
ميهن جان انقالب را مىگيرد.

132

بازخوانی تاریخ معاصر ایران

 .41تا انقالب جهانى طبقه كارگر به پيروزى نرسد ،هيچ انقالب كارگرى پيروزمندى
نخواهيم داشــت .انقالب كارگرى خواهيم داشــت .اما پيروزمند نخواهد بود .و پيروزى
غيرجهانى تاكتيكى است.
 .42طبقه كارگر مرز نمىشناسد پس باید انقالب را به كشورهاى دیگر بكشاند.
 .43این اندیشــه كه انقالب كارگرى صــادراتى و وارداتى نيســت .از بُن یاوه اســت.
طب قه كارگر طب قهاى اســـت ج هانى ،مرزها از گ ندزار ن ظام طب قاتى مىروی ند و مورد
پذیرش طبقه كارگر ني ست .پس پي شتاز طبقه كارگر كه به پيروزى ر سيده ا ست بای ستى
همچون پيشــتاز انقالبى نبرد انقالبى را از مرزها بگذراند تا با همين پيكار انقالبى ،طبقه
كارگر كشور دیگر را آمادگى انقالبى ببخشد و به انقالب بكشاند.
 .44ممكن اســت با گســترش انقالب ،ضــدانقالب جهانى ،ســوســياليســم پيروز را
شــكســت بدهد ،چه باك .شــكســت در راه انترناســيونال كارگرى براى طبقه كارگر
سودمندتر است تا خفه كردن سوسياليسم در یك كشور.

سوسياليسم در یك كشور با دو نظر
بلشـــویك ها از 20ــــــ 1917در انتظار پيروزى انقالب در آل مان بودند .آنان تحقق
سو سيالي سم را در ك شورى عقبمانده چون رو سيه بدون حمایت فنى آلمان ناممكن
مىدیدند .با قطع اميد از انقالب در آلمان ،از  1920به بعد م سأله سو سيالي سم در یك
كشور مطرح شد.
وقتى كار سوسياليسم در یك كشور به استبداد داخلى ،فقر ،تضاد طبقاتى و سازش
با امپریاليسم كشيده شد تز سوسياليسم در یك كشور زیر سؤال رفت.
یك نظر بر این باور است كه سوسيالي سم در یك ك شور شدنى است ،اما كموني سم
دریك كشور امكانپذیر نيست1.اما اگر مدل روسى سوسياليسم در یك كشور شكست
خورد ربطى به این تز ندارد.
از  1900به بعد دو آلترناتيو براى روسيه مطرح بود:
 .1منصور حكمت ،علل سقوط شوروى ،مجموعه آاار
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 .1آلترناتيو بورژوازى
 .2آلترناتيو كمونيستى
وقتى در سال  1917بل شویكها به قدرت ر سيدند تا سال  1923درگيرودار جنگ
داخلى و تثبيت اوضاع بودند .بعد از  1923كه اوضاع سياسى تثبيت شد بلشویكها ،كه
دیگر استالين همهكاره شده بود دو كار كردند:
 .1دولتى كردن سرمایه
 .2برنامهریزى كردن توليد
این درك از اقتصــاد ســوســياليســتى كه مبدعين آن انترناســيونال دوم بودند .دركى
غيركمونيستى بود .این مدل از توسعه یك مدل بورژوایى بود.
پس در زیر پرچم سوسياليسم در یك كشور ،آلترناتيو ناسيوناليسم ـ رفرميسم روسى
مطرح شد و به پيش رفت.
سوسيالي ستها در انقالب اكتبر پيروز شدند .اما آنچه انجام شد سوسيالي ستى نبود.
نظر دیگر1بر این باور است كه « سوسياليسمى در شوروى اجرا نشد كه شكست خورده
با شد .شوروى یك ك شور پ سا سرمایهدارى بود .الگویى كه ا ستالين در پيش گرفت یك
الگوى استبدادى ـ بوركراتيك توسعه بود كه ربطى به سوسياليسم نداشت».
اگر سـوسـياليسـم را به معناى اشـتراكى شـدن وسـایل توليد ،ل و كار مزدى ،تحقق
عدالت ســياســى ،اجتماعى ،اقتصــادى بدانيم آنچه در شــوروى اجرا شــد هر چه بود،
سوسياليسم نبود.
 .45طبقه كارگر ،طبقهاى جهانى اســـت .مرزها پدیدههاى ضـــدكارگرىاند .زندانى
كردن سو سيالي سم در یك ك شور به معناى زوال سر شت كارگرى انقالب ا ست .پس
سوسياليسم در یك كشور ناشدنى است.
 .46طبقه كارگر ضمن آنكه جنگافزار را زمين نمىگذارد در سرزمينهاى آزاد شده
سوسياليسم را پياده مىكند .بدینگونه نظام سوسياليستى ،نظام ویژه پشت جبهه انقالب
كارگرى است.
 .1استيوان زاواروش ،مصاحبه
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 .47جنگ و صـــلح فرآورده زندگى طبقاتىاند .طبقات بهرهكش با خود و با طبقات
بهرهده در جنگاند .جنگهاى طبقه بهرهده به مفهوم انقالب است.
طبقات بهرهكش دو دوره زندگى را مىگذرانند ،دوران جنگ و دوران صلح.
طب قات بهرهكش با طب قات بهرهده نيز دو دوره ز ندگى مى گذران ند .دوره ج نگ و
انقالب ،دوران صلح و آرامش ضدانقالبى.
در دوران صلح طبقه كارگر از آگاهى انقالبى حتى خود بهخودى بىبهره است.
در مرحلهاى كه طبقه كارگر آ شكارا به نيروى سيا سى رزمندهاى مبدل شده ا ست
مىكوشد از تضاد طبقات بهرهكش سود برد .پس با این یا آن طبقه كه با بخشهاى دیگر
در تضاد است ،متفق شود .و دوران صلحآميز را به سر برد .این دو صلح كيفاً با یكدیگر
متفاوتاند.
در مرحله اول این طبقه كارگر اســت كه مقهور ارزشهاى طبقات دیگر اســت .اما
درمرحله دوم این طبقه كارگر است كه بنا به ارزشهاى خود با دیگران متحد مىشود.
طبقه كارگر بهتدریج به ارزشهاى خود پى مىبرد و رفته رفته بنا به ارزشهاى خود
به طبقات دیگر سامان مىدهد .از این مرحله جنگ حاكم مىشود.

همزیستى مسالمتآميز لنين
همزیستى مسالمتآميز وقتى طرح شد كه بلشویكها از جنگ داخلى  23ـ 1917سربلند
بيرون آمده بودند و براى بازســـازى اقتصـــاد ویران خود نياز به ارتباط تجارى با جهان
سرمایهدارى را داشتند.
ثمره این همزیســتى قربانى شــدن انقالب جنگل بود .در مرحله بعد قربانى شــدن
نهضت دمكراتيك آذربایجان در سال .1324
بعدها ،از ا ستالين به بعد ،در زمان خرو شچف مطرح شد كه شوروى از نظر نظامى
به آن حد از قدرت رسيده است كه دیگر امكان ندارد سوسياليسم ،را از نظر نظامى نابود
كرد مگر آنكه ســرمایهدارى تن به نابودى كل كره زمين بدهد .پس جهان ســرمایهدارى
مجبور ا ست به ح ضور سو سيالي سم در یك زندگى م سالمتآميز در كنار خود ر ضایت
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بدهد .این زمانى بود كه زرادخانه شوروى پُر بود از بمب اتمى كه مىتوان ست ،پنج بار
كره زمين را نابود كند.
خروشـــچف اعالم كرد جنگ شـــرق و غرب از این به بعد در عرصـــه فرهنگ و
تكنولوژى خواهد بود .همزیستى مسالمتآميز در ابتدا از ضرورتهاى واقعى برخاست،
بازسازى اقتصاد ویران شوروى .شعاعيان این رابطه را مىپذیرد .بلشویكها نيز در ابتدا
بر این باور بودند كه چون «نپ» ،ســياســتهاى جدید اقتصــادى ،كه گامى به پس بود.
موقتى اســت و در اولين فرصــت این همزیســتى به جنگى تمام عيار با جهان ســرمایه
تبدیل خواهد شد .اشكال كار در همزیستى بهعنوان یك تاكتيك نبود .اشكال در آن بود
كه این كمكها در جهت بازسازى سوسياليستى قرار نگرفت .و این عقبنشينى جبران
نشد« .همزیستى مسالمتآميز به نيروهاى كارگرى پيروز یك كشور مىآموزد براى آنكه
نان پارهاى را به كف آورد ،راه آشتى و مسالمت را در نظام و حقوق و فرهنگى كه ویژه
ضـــدانقالب اســـت برگزی ند بدان ام يد كه در آی نده ضـــدانقالب را در روز قطعى
1
نابود كنند .همزیستى مسالمتآميز خلع سالح و خاموش كردن آتش انقالب است».
 .48هرجا سخن از فرمانروایى ا ست در واپ سين تحليل سخن از حاكميت طبقهاى
برطبقه دیگر است.
 .49دولت فرآورده ناســازگارى منافع طبقاتى اســت .افزارى اســت كه طبقه چيره
دراقتصاد ،چيرگىاش را بر سياست اعمال مىكند.
 . 50ســـرشـــت دولت توأم اســـت با دیكتاتورى و آزادى ،آزادى طبقه چيره و
دیكتاتورى برعليه طبقه زیر فرمان.
 . 51در سو سيالي سم فرمانروایى با طبقه كارگر ا ست .چرا كه جامعه سو سيالي ستى
جامعهاى ا ست طبقاتى پس طبقه كارگر دولت خود را سامان مىدهد و با همان سرشت
دو گانه ـ دیكتاتورى و آزادى و به دیكتاتورى پرولتاریا معروف است.

 .1شعاعيان ـ انقالب ـ بنيادها
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دیكتاتورى پرولتاریا
دیك تاتورى پرول تاریا از ه مان نخســـتين روز طرح آن توســـب ماركس از مقوله هاى
بحثبرانگيز در جنبش كمونيستى بوده است.
تا ســال  1917این بحثها جنبه نظرى داشــت و حول این مســأله مىگشــت كه
دیكتاتورى پرولتاریا یعنى چه؟ آیا همان حاكميت پرولتاریاست .آیا با حكومت كارگرى

تفاوت دارد .آیا بخش آغازین حكومت كارگرى اســـت .آیا نگاه ماركس به این مقوله
نگاهى اجتماعى ــــ طبقاتى بوده ا ست یا شكلى ــــ ساختارى .اما با روى كار آمدن
بلشویكها در اكتبر 1917بحث از زاویه نظرى خارج شد و جنبه علمى گرفت .نخستين
بحث جدى بين كائوتسكى كه رهبر بزرگ انترناسيوناليسم دوم بعد از مرگ انگلس بود
كه به شيوه حكومت بل شویكها اعتراد كرد و دیكتاتورى را م ایر ا صول مارك سي سم
دانســت و آزادى را پيششــرط تحقق ســوســياليســم دانســت .لنين در جزوه معروف
«دیكتاتورى پرولتاریا و كائوتسكى مرتد» با رد دمكراسى بورژوازى ،دمكراسى پرولترى
را وسيعترین و عالىترین دمكراسى بشر ناميد.
بعد از مرگ لنين و روى كار آمدن استالين از سال  1923و روى كار آمدن حكومت
ترور و وحشت .زاویه بحث بهطور كامل ت يير كرد.
استالين حكومت استبدادى خود را همان دیكتاتورى پرولتاریا گرفت .و در پشت آن
ســـنگر گرفت تا جنایتهاى خود را توجيه كند ،بورژوازى به این امر دامن زد .آنان نيز
در تبلي ات شان دیكتاتورى ا ستالين را همان دیكتاتورى پرولتاریا گرفتند .و ا ستبداد را
ذاتى تفكر ماركسيستى دانستند.
پس در جنبش كمونيســـتى انشـــقاق بزرگى ایجاد شـــد .بخش بزرگى از احزاب
كمونيســـت اروپایى دیكتاتورى پرولتاریا را همان دیكتاتورى گرفتند و آنرا از برنامه
حزب حذف كردند .وعدهاى دیگر با پذیرش دیكتاتورى پرولتاریا بهعنوان یك مقوله
اساسى و ماركسيسم دست به توجيه جنایتهاى استالين زدند .اما بهراستى دیكتاتورى
پرولتاریا در نزد ماركس و انگلس ،حاكميت پرولتاریا بود .و هيچ ربطى نه با دیكتاتورى
استالين و نه با هيچ سيستم دیكتاتورى دیگر نداشت.

انقالب

137

نكاتى پيرامون دیكتاتورى پرولتاریا
 .1دیكتاتورى پرولتاریا نخســـتين بار در ژانویه  1850در مقاالتى كه ماركس در لندن
مىنوشــت ظاهر شــد .این مقاالت بعداً تبدیل شــد به كتاب مبارزه طبقاتى درفرانســه
1
(1850ـ.)1848
تاریخ  1875و نقد گوتا نخســتين متنى نيســت كه دیكتاتورى پرولتاریا در آن آمده
2
است و این استناد غلب است.
 . 2دركى كه متفكرین قرن نوزده از دیك تاتورى داشـــت ند مت فاوت بود با دركى كه
متفكرین قرن بيستم از آن داشتند .و این برمىگشت به پيشينه تاریخى مقوله دیكتاتورى.
 . 3دیكتاتورى از دیكتاتور گرفته شده ا ست كه نهاد مهمى در جمهورى رم با ستان
بود .این نهاد براى اعمال قدرت در شرایب ا ضطرارى تو سب یك شهروند مورد اعتماد
براى مقاصد محدود و مدت محدود و حداكثر شش ماه ،در نظر گرفته شده بود و هدف
آن حفظ وضـــع موجود جمهورى بود برابر خطرات داخلى و خارجى .نهاد دیكتاتورى
یك نهاد دمكراتيك بود ،نخ ست آنكه م شروعيتاش را از قانون ا سا سى مىگرفت دوم
آنكه قدرت قانونگذارى محدود داشـــت و ســـوم آنكه حداكثر شـــش ماه این حالت
اضطرارى برقرار بود.
این نهاد بعد از سه قرن توسب ژوليوس سزار كه خود را دیكتاتور ناميد منحل شد.
 .4در اردوگاه چپ براى نخستين بار در سال  1828بوناروتى معاون بابوف دركتاب
خود آورد( .با بوف جناح چپ كمون پاریس بود كه ســـازمان توطئه براى برابرى را
در سال  1796در ست كرد) در این كتاب بوناروتى حكومت انقالبى را دیكتاتورى گروه
كوچكى از انقالبيون مىداند كه انقالب را انجام دادهاند و وظيفه خود را آموزش مردم
مىدانند تـــا بـــه مرحله دمكراسى برسند (دیكتاتورى آموزشى) بعدها این كتاب زمينه
تفكر بالنكى شد.
 .1جنگ طبقاتى در فرانسه ـ ماركس
 .2دايرهالمعارف و يكى يديا
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 .5انتســاب دیكتاتورى پرولتاریا به بالنكى بدان علت اســت كه وانمود كنند ماركس
این ایده را از بالنكى گرفته اســـت .و او یك كودتاگر بالنكيســـت اســـت .بالنكى
بهدیكتاتورى نخبگان نظر داشـــت .در حالى كه ماركس از كاربرد دیكتاتورى پرولتاریا،
بهحاكميت سياسى یك طبقه مىاندیشيد.
 .6در اوایل سال  1848ماركس به این نتيجه رسيد كه براى ت ييرات كمونيستى طبقه
كارگر باید قدرت ســياســى را بهدســت آورد .و بهدنبال آن حاكميت كارگرى و دولت
كارگرى آمد .دیكتاتورى پرولتاریا در این پروســـه مطرح شـــد .در مانيفيســـت همين
مضــمون آمده اســت« :هدف بىواســطه كمونيســتها ارتقاى پرولتاریا به یك طبقه،
سرنگون سلطه بورژوازى و تسخير قدرت سياسى توسب طبقه كارگر است».
 .7در فصـــل اول كتاب مبارزه طبقاتى در فرانســـه ماركس دیكتاتورى بورژوایى را
معادل سلطه بورژواى مىگيرد و براى خ صلتبندى جمهورى بورژوایى بهكار مىبرد .و
وقتى مىنویســد در جریان انقالب فرانســه شــعار شــجاعانه« :ســرنگون بورژوازى و
دیكتاتورى پرولتاریا ایجاد باید گردد» مطرح شد ،در واقع م سأله سلطه و خ صلتبندى
را در نظر دارد.
 . 8و وقتى مىگو ید« :پرول تاریا هنوز نمىتوانســـت از طریق ت گامل ه مه طب قات
دیكتاتورى انقالبى را بهدســت آورد» در واقع مســأله حاكميت طبقه را در نظر دارد نه
حاكميت گروهى كوچك را دارد با دیكتاتورى از نوع بالنكى مرزبندی مىكند.
 .9در سال  1850در فصل سوم مبارزه طبقاتى در فرانسه مىنویسد« :پرولتاریا بهطور
فزاینده خود را با مدل سوسياليسم انقالبى سازمان مىدهد .این سوسياليسم عبارت است
از اعالم تداوم انقالب و دیكتاتورى پرولتاریا .همچون نقطهگذار امحاى تمایزات طبقاتى
بهطور كلى».
 .10ماركس به طول معمول از حاكميت طبقه كارگر نام مىبرد .كاربرد دیكتاتورى
طبقاتى در نزد او به معناى ،حاكميت و قدرت سياسى طبقه كارگر است.
 .11در ســال  1852در نامه به ویدمير ماركس مىنویســد« :مبارزه طبقاتى ضــرورت ًا
بهدیكتاتورى پرولتاریا منجر مى شود .كه این دیكتاتورى ،عبارت از گذار به امحاى تمام
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طبقات و به جامعه بىطبقه .كه روشــن اســت منظور حاكميت ســياســى اســت .و این
حاكميت براى گذار به جامعه بىطبقه مىباشد.
 .12از سال  1852به مدت  20سال ماركس دیگر از ا صطالح دیكتاتورى پرولتاریا
اســـت فاده نكرد .به خاطر آن كه جنبش انقالبى در حال ركود بود .و دیگر ات حاد با
بالنكيستها كه به این مقوله حساسيت زیادى داشتند مطرح نبود.
 .13ماركس كمون پاریس را مظهر گرایش حكومت مردم بر مردم مىدانســـت كه
مؤ س سات دمكراتيك را به جمهورى داده بود .و ضمناً آنرا نمونه دیكتاتورى پرولتاریا
هم مىدانست.
در كمون هيچ نشان آشكارى از دیكتاتورى به معناى مدرن نبود .و منظور ماركس از
دیكتاتورى حاكميت سياسى طبقه كارگر در كمون پاریس است.
 .14در ســـپتامبر  ،1871كنفرانس لندن ،اولين اجالل انترناســـيونال پس از كمون با
شكست كمون و آمدن كموناردهاى بالنكيست به انترناسيونال ماركس بار دیگر از واژه
دیكتاتورى پرولتاریا استفاده كردند.
«كموو عبارو نود ا تصممط ق رو سممياسمم نهتسمميوه طبقه كار ط ،ه هو
عبارو نود ا ىياو نطداشمممنم ننياد حاكميت ت سمممنپ طبقات  ،اىا پي ا هوكه
بنيم تمييطر ننوان صورو نگيطد ىك دىرناتورر پطتلنطر عطترو دارد.
 .15در ســـال  1872ماركس دیكتاتورى پرولتاریا را همطراز دیكتاتورى بورژوازى
بيان مىكند ماركس از دیكتاتورىهاى طبقاتى خصلت طبقاتى قدرت سياسى را در نظر
دارد نه اشكال ویژه حكومتى.
 .16وقتى انگلس مىگوید « :بهعالوه هر حزب پرولترى واقعى از چارتيســـت هاى
انگليسى به بعد هميشه یك سياست طبقاتى معين یعنى سازماندهى پرولتاریا بهمثابه یك
حزب سيا سى م ستقل را بهعنوان نخ ستين پيش شرط مبارزه و دیكتاتورى پرولتاریا را
بهم ثا به هدف بىراب طه م بارزه مطرح مىك ند» ،این پيشفرد اســـت كه دیك تاتورى
پرولتاریا داراى معناى ویژهاى جز برقرارى حاكميت طبقه كارگر نيست.
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 .17انگلس در نقد بالنكى چنين مىگوید:
ا هنبا كه هط نالنر هط انقالب را همچوو حم وه عمممطنن ىك اقو يت كوبك
ى فه م نه خودر خود نني به طف نه ى شمممود كه نهدن باا پيطت ر هو ىك
دىرناتورر ناى اىباد طدد.
مممممم خوب تو به كن ي نه دىر ناتورر ت ما طب قه انقالن ىعن پطتل نارىا نو ره
دىرناتورر ع هار كوبك م
 1875 .18نقد برنامه گوتا
انگلس در آستانه وحدت دو حزب سوسياليست آلمان (به رهبرى بيل و السال ،نقد
ماركس بر برنامه اول حزب آلمان را چاپ كرد:
نيم باىعه سممطىاىهدارر ت سمموسممياليسممن در راه تب ىل انقالن اتا نه دتى ،
ىنناس م نا اىم دتره ىك دتراو اننقاا سممياس م تبود دارد كه بيهر نم توان
ناش به ىك دىرناتورر انقالن پطتلنارىا»
 .19این كه مىگوی ند ماركس دو لت كارگرى را برحســـب شـــدت دیك تاتورى،
«دیك تاتورى پرول تار یا» مى نام يد ،غلب اســـت .از نظر ماركس دو لت كارگرى چيزى
نمى تواند باشـــد مگر دیكتاتورى پرولتاریا .در واقع دیكتاتورى پرولتاریا ،دولت طبقه
كارگر ا ست .ماركس به محتواى اجتماعى دولت و خ صلت طبقاتى قدرت سيا سى نظر
دارد نه بيان اشكال ماشين حكومتى یا جنبههاى ساختارى آن و یا سياستهاى آن.
 15 .20سال این مقوله دیگر مطرح نشد تا اینكه در سال  1890كه حزب سوسيال
دمكرات آلمان برنامه ارفوت را جایگزین برنامه گوتا كرد ،انگلس این نقد را (نقد گوتا)
را چاپ كرد.
 1890 .21نامه انگلس به اسميت
«ا ط ق رو سياس فاق ق رو اقنصادر است .پس بطا نطار دىرناتورر سياس
پطتلنارىا ىبار ه ى كنيپ.
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 .21انگلس با دمكراسى حقيقى خواندن كمون مىگوید:
«آ یا مىخواه يد بدان يد دیك تاتورى پرول تار یا شـــب يه چيســــت .به كمون
پارىس نگاه كني »
جمعبندى كنيم
كارل كائوتســـكى« ،دیكتاتورى پرولتاریا را در نزد ماركس یك عنصـــر اتفاقى مىداند.
خرده كلمهاى كه ماركس در یكى از نامههایش از آن ا ستفاده كرده ا ست1.و كارل دیهل
«دیكتاتورى پرولتاریا» را بىاهميت در آثار ماركس مىداند2.و شـــلمو آدميزى مىگوید:
3
ماركس بين 3ـ 2بار در طول عمرش از این واژه استفاده كرده است.
مقوله دیكتاتورى پرولتاریا از سال  1850در آثار ماركس ظاهر شد .در سال 1848
كه مانيفيســت منتشــر مىشــود ،از آن خبرى نيســت .اما از  1850به بعد این مقوله چه
دررابطه با نقد تفكرات بالنكى كه به دیكتاتورى نخبگان معتقد بود و چه درمناسبتهاى
دیگر این مقوله بهعنوان حاكميت طبقه كارگر بهكار برده مىشـــود .از یاد نباید برد كه
دیكتاتورى با پسزمينه تاریخى اســت با معناى امروزیش كه حكومت مســتبد و فردى
معنا مىدهد .همخوانى نداشت.
بههرروى دیكتاتورى پرولتاریا یكى از مقوالت اساسى ماركسيسم است كه بهعنوان
دول ـت گ ـذار طبقه ك ـارگ ـر در ف ـاصله بين ح ـكومت ب ـورژوازى سرنگون شده و
جامعه بىطبقه.
دیكتاتورى پرولتاریا ،دولت خاص جوامعى اســت كه پرولتاریا بهقدرت مىرســد و
رسالتهاى زیر را بهعهده دارند:
 .1كارل كائوتسكى ،ديكتاتورى پرولتاريا
 .2كارل ديهل ،ديكتاتورى و نظام شورايى
 .3مونتى جانسون ،كمون پاريس و دريافت ماركس از ديكتاتورى پرولتاريا ترجمه م .مديرزاده
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 .1در هم شكستن مقاومت بورژوازى براى بازگشت به قدرت
 .2جلوگيرى از تبدیل بورژوازى كوچك به بورژوازى بزرگ
 .3فراهم ساختن دمكراسى درون خلق
 .4درهم كوبيدن مقاومتهاى ارتجاعى
 . 5ریشهكن كردن كليه مناسبات ناعادالنه طبقات استثمارگر
 .6محو تـ ـدریجى شـ ـرایب عـ ـادى كـ ـه بـ ـاعث تـ ـجدیـ ـد تـ ـوليـ ـد مناسبات
استثمارگرانه مىشود.
 .7رشد كامل اقتصاد سوسياليستى
 . 8ارتقاى آگاهى كمونيستى
 . 9حذف هرگونه ت ضاد در جامعه سو سيالي ستى (ت ضاد بين شهر و ده ،ت ضاد بين
كارگران و دهقانان و تضاد بين كار فكرى و كار یدى
 .10محو هرگونه مالكيت بر ابزار توليد
 .11آماده كردن شرایب براى گذار به جامعه كمونيستى
دو نكته مهم
 .1بو خارین در ضـــرورت دیك تاتورى پرول تار یا مىگو ید :پرول تار یا براى تحقق ن ظام
كمونيســتى باید مجموعه قهر و كليه قدرت را در دســت گيرد .تا با درهم شــكســتن
بىرحمانه مقاومت بورژوازى و ســلب آزادى از بورژوازى زمينه را براى دگرگونىهاى
اقت صادى و گذار به جامعه كموني ستى آماده كند .در موارد ا ستثنایى از اقدام به ترور نيز
1
دولت كارگرى خوددارى نخواهد كرد.
ترور ،آنهم توسب یك حكومت نه توسب یك حزب اپوزیسيون ،آنهم توسب یك
حكومت كارگرى هر توجيهى داشته باشد ،توجيهى ماركسيستى ندارد.
 .2لنين در تعریف دیكتاتورى پرولتاریا مىگوید :دمكراســـى اكثریت بر اقليت .فرق
آن با فاشيسم چيست .فاشيسم هم دیكتاتورى اكثریت براقليت است .پس حقوق اقليت
 .1الفباى كمونيسم ،بوخارين 1938ـ ،1888در سال  1938تيرباران شد.
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چه مى شود در یك نظام سوسياليستى .مقایسه كنيم این سخن لنين را با نظر كائوتسكى
كه مىگوید :دمكراسى یعنى حفظ حقوق اقليت .بهراستى دیالكتيك اكثریت ـ اقليت در
یك حكومت كارگرى چيست.
این اقليت را چگونه معنا مىكنيم .حد و مرز آن كجاســت .آیا  49درصــد جامعه نيز
اقليت به حســاب مىآید .آیا اكثریت دليل حقانيت اســت .آیا اكثریت نمىتواند اشــتباه
بكند .و آیا این اكثریت ،اكثریت عددى جامعه اســـت یا اكثریت كه به حقوق تاریخى
خود واقف است.

دیكتاتورى حزب نه طبقه
كائوتســـكى در بحث خود با لنين به نكته مهمى اشـــاره مىك ند ،و مىگوید« :طبقه
نمىتواند حكومت كند بلكه ســـيادت مىكند ».و از ســـویى دیگر یك حزب نمىتواند
نماینده تمام طبقه باشد ،این شدنى نيست چرا كه یك طبقه از الیههاى مختلفى تشكيل
شـــده اســـت و احزاب مختلفى مىتوانند این الیهها را نمایندگى كنند1پس مىتوان از
دیك تاتورى یك حزب بر دیگر احزاب در یك طب قه و دیگر احزاب در طب قات دیگر
سخن گفت .اما دیكتاتورى محدود به این مرحله نمى شود .در خود آن حزب ما جناح
چپ و راســـت و ميانه داریم .كه هر جناح مىتوانند بيانگر تمایالت تاریخى و طبقاتى
بخشــى از حزب باشــند .پس یك جناح در صــدد غلبه بر دیگر جناحها برمىآید .پس
مىشـــود دیك تاتورى یك ج ناح حزب بر عل يه دیگر ج ناح هاى حزب و از آن جا
دیكتاتـ ـورى بـ ـر دیگر احـ ـزاب در طبقه كـ ـارگـ ـر و از آنجا دیكتاتـ ـورى بر احزاب
دهقانى و خردهبورژوایى.
اما باز هم این پرو سه در همين جا متوقف نمى شود .درهمان جناح هم درگيرىهاى
جناحى وجود دارد پس در تحليل نهایى یك نفر غلبه مىكند بر دیگر رقبا.

 . 1عليه لنينيسم ـ مقاالت كائوتسكى در كتاب كائوتسكى عليه لنينيسم ـ مترجم منوچهر صالحى ـ نشر افران
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آزادى مسألهاى بحثبرانگيز
تا پيروزى بلشــویكها در اكتبر  1917كمونيســتها دمكراســى بورژوایى را دروغين و
كاذب مىدان ستند و دمكرا سى براى ثروتمندان دیكتاتورى براى فقرا .لنين تا آنجا درنقد
دمكرا سى بورژوایى پيش رفت كه آنرا فریب طبقه كارگر خواند و نو شت« :تا زمانىكه
ابزار توليد و قدرت ســـياســـى در دســـت اســـتثمارگران اســـت .آزادى واقعى براى
ا ستثمار شدهها غيرممكن ا ست«1.تنها دیكتاتورى پرولتاریا مىتواند ب شریت را از ستم
سرمایه از دروغ ،كذب و سالوس و دمكراسى بورژوایى ـــ دمكراسى براى ثروتمندان و
2
دیكتاتورى براى فقرا ـ برهاند».
اما با قدرت رســـيدن بلشـــویكها نخســـتين بحث این بود كه حد آزادى پرولترى
كجاست و در واقع دیالكتيك دیكتاتورى ـ دمكراسى پرولتاریا مطرح شد.
كموني ستهاى اروپایى خوشبينى ب سيارى ن سبت به دمكرا سى بورژوایى دا شتند.
كائوت سكى بر این باور بود كه تنها راه گذار انقالب ني ست .طبقه كارگر اگر به آن حد از
رشــد كمى و كيفى برســد كه اكثریت مادى و معنوى جامعه را شــامل شــود مىتواند با
ا ستفاده از دمكرا سى بورژوایى به قدرت بر سد .و بورژوازى را مجبور به تمكين قدرت
خود كند .و اگر بورژوازى قواعد بازى را رعایت نكند و دســـت به ســـالح برد ،طبقه
كارگر مى تواند با توســـل به قهر او را منكوب كند و به همگان نشـــان دهد كه این
بورژوازى است كه دمكراسى را رعایت نمىكند.

كائوتسكى دمكراسى را نه فقب شرط ضرور بلوغ و رشد پرولتاریا مىداند بلكه طبقه
كارگر به قدرت رســيده را نيز بىنياز از دمكراســى نمىداند و بر این عقيده اســت كه
سو سيالي سم بدون دمكرا سى شدنى ني ست و تحقق سو سيالي سم یعنى سازماندهى
دمكراتيك توليد و جامعه.
در واق ـع دمكراس ـى را ش ـرط ض ـرورى انتقال ق ـدرت ب ـه پ ـرولتاری ـا و بلوغ
پرولتاریا مىداند.
 .1لنين ،درباره ديكتاتورى و دمكراسى ،ترجمه خليل عباسى
 .2همان منبع

انقالب

145

 . 52پرولتاریاى پيروز از دو سو مورد تهدید است ،از بيرون از سوى سرمایه جهانى
و از داخل بهو سيله تودههایى كه پاالیش كموني ستى نيافتهاند و بيمارى مالكيت در منش
و جان آن ها روان اســـت و حتى كارگران كه با آرمان و منش و جان طبقاتى خود خو
نگرفته و حتى رزمندگان و روشنفكران كه زندگى و سرشت كارگرى را هضم نكردهاند.
پ ـس طبقه ك ـارگ ـر ب ـا اف ـزار دیكتاتورى پرولتاری ـا پشت جبهه سالمى را براى خود
سامان مىدهد.
 . 53اما نمود عينى فرمانروایى طبقه كارگر در زمينه آزادى نمىتواند از سرمایهدارى
واپستر باشـــد .مایه آزادى در فرمانروایى طبقه كارگر قوام آمدهتر و درخشـــانتر از
ســـر ما یهدارى اســـت .همچنين خود كامگى كارگرى تلطيف یاف تهتر از خود كامگى
ســرمایهدارى اســت .شــكى نيســت آزادى در زمان فرمانروایى پرولتاریا بایســتى بســى
ژرفتر و ریشهاىتر از دوره سرمایهدارى باشد.
يك نكته

تا سال  1923سال تثبيت حكومت بلشویكها توجيه خطر ضدانقالب را داشتند .اما از
سال  1923بهبعد سؤال كمونيستهاى اروپایى این بود كه دیكتاتورى پرولتاریا بهمعناى
حذف حداقلهاى دمكراسى بورژوایى نيست.
شــعاعيان ضــمن پذیرش دمكراســى بورژوایى ،گامى فراتر مىگذارد و عمق و قوام
بي شترى براى دمكرا سى پرولترى قائل مى شود .نكتهاى كه از انقالب اكتبر بهبعد تمامى
ك شورهاى بلوك شرق آنرا از یاد بردند .ضمن نقد دمكرا سى دروغين بورژوازى ،آن
بخش از دمكراسى را كه طبقاتى نبود و برمىگشت به دستاوردهاى بشرى را هم زیر پا
گذاشتند و ب ـا ب ـرق ـرارى استبدادى سياه ،دیكتات ـورى پ ـرولتاریا را به دیكتاتورى بر
پرولتاریا تبدیل كردند.
 . 54طبقه كارگر از آنجا كه پاكيزه از تضادهاى درون طبقاتى است .آزادىهاى درون
طبقاتىاش سرریز از بىپيرایگى و رفاقتى كموني ستى ا ست .و بهعلت همين سر شت
آزادىهــــاى دوران فرمــــانروائىاش ژرفتر و گ ستردهتــــر از آزادىهــــاى نظام
سرمـایهدارى است.
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 . 55بــــرنــــامهها بــــا آزادى ،مشورت ،بررسى و پيشنهادهاى همگان تصویب و
بـهاجرا درمىآید.
 . 56آزادى در درون س ـازمان طبقه ك ـارگ ـر (ح ـزب) در ب ـاالترین فراز انقالبى
خود است.
 . 57حزب و دولت انقالبى طبقه كارگر بایســتى جز در زمينههاى امنيتى آنچه را كه
در زندگى ســـياســـى و اقتصـــادى و فرهنگى طبقه كارگر مى گذرد در معرد دید
پرولتاریاى جهانى قرار دهد .حزب نماینده طبقه كارگر بدین عنوان نيســـت كه نيازى
بههماندیشى و مشورت با او را نداشته باشد.
يك مرزبندى ديگر

آزادى درون حزب و در باالترین فراز انقالبى آن ،و پروســه تصــميمگيرىها به شــكل
شــفاف و علنى و همگان دو مرزبندى مهم شــعاعيان اســت با احزاب كمونيســتى و
حكومتهاى كمونيستى بلوك شرق و احزاب وابسته.
بعد از انقالب اكتبر و بعدتر ،بعد از جنگ جهانى دوم و شــكلگيرى بلوك شــرق،
دوبليه گریبانگير احزاب و دولت كمونيستى شد.
نخ ست از بين رفتن دمكراتي سم ت شكيالتى بهنفع سانترالي سم رهبرى ،این ا ستحاله
بهویژه بعد از مرگ لنين و در روزگار استالين صورت گرفت.
ا ستالين در پرو سه باز سازى ك شور رقباى ا صلى خود را تحت عنوان سانتری ستها
(جناح تروتسكى) و چپروها (جناح زینوویف و بوخارین) را حذف فيزیكى كرد.
با خأل «كادرهاى قدیمى» قدرت در دســـت رهبرى حزب كه جناح اســـتالين بود
متمركز شد .و این تمركز رفته رفته در وجود استالين متبلور شد .و «كيش شخصيت» یا

دیكتاتورى استالين بهوجود آمد.
احزاب كموني ستى به احزاب ا ستالني ستى بدل شدند .و سانترالي سم ــــ دمكراتي سم
حزبى تبدیل شد به سانتراليسم مطلق.
دومين بليه ،حزب در ك شورهاى بلوك شرق از آنجا كه خود را نماینده طبقه كارگر
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مىدانســت ،با توطئههایى كه از ســوى امپریاليســم مىشــد رفته رفته خود را بىنياز از

مشــورت و رأى همگانى مىدید .تصــميمگيرىها در پشــت درهاى بســته محدود و
محددودت ـر ش ـد .و رفته رفته م ـردم ،طبقه ك ـارگر و حزب از پروسه تصميمگيرىها
حذف شدند.
شــعاعيان بر این باور اســت كه طبقه كارگر نمىتواند آزادى را در جامعه گســترش
دهد مگر آن كه قبل از آن این آزادى را در جان خود جارى كرده باشـــد و جان طبقه
كارگر حزب طبقه كارگر است .و حزب و دولت قيم طبقه كارگر و توده نيستند .و نباید
طبقه و توده را از پروسه تصميمگيرىها حذف كرد.
 . 58شــيوهاى كـــــه طبقـــــه كارگر با تودهها برخورد مىكند ،شــيوه همزیســتى
مسالمتآميز است.
 . 59طبقه كارگر با نظام سرمایهدارى زاده مى شود .تا مدتى انگيزههاى اقت صادى او
را بهدنبال خود مىكشاند .این دوران دوران ناآگاهى طبقه كارگر است .رفتهرفته بهدروازه
طبقاتى خود ماركسيسم نزدیك مىشود .پس نطفه فرهنگ طبقه كارگر بسته مىشود.
 .60طبقه كارگر با دان ستگى به بنيادهاى فرهنگ خود ،از تنگناهاى شيوههاى ستيز
اقت صادى خود را رها مىكند به فراخناى پيكار سيا سى براى بهد ست آوردن فرمانروایى
سياسى مىرسد .و از اینجا مرزها را مىگذراند و به جهانى بودن مبارزه خود مىرسد.
 .61از این زمان به بعد طبقه كارگر تنها در مكانهاى اجتماعى نيســـت كه اقتصـــاد
آفریننده او ست بلكه هرجا فرهنگ رهایىبخش او ،فرهنگ كموني ستى ،رفته با شد .طبقه
كارگر آنجا هم هست ،هرچند اقتصاد آفرینندهاش اقتصاد سرمایهدارى نباشد.
 . 62این بدان معنا نيســت كه طبقه كارگر دیگر نيازى به كارخانه و توليد و وســایل
توليد صــنعتى ندارد .طبقه كارگر تنها با اتكا بر ریشــههاى مادیش شــاخه مىگيرد و از
دســت ســرمایهدارى رها مىشــود .اما طبقه كارگر مىتواند با مصــالح ایدئولوژیك و
آرمانىاش در مناطقى كه به شيوه توليد سرمایهدارى نر سيده ا ست با اتكاى به بنيادهاى
مادى طبقه كارگر در كشور دیگر شكل بگيرد.
 .63آگاهى كارگرى بدون زندگى كارگرى ،دانشاندوزى آكادميك ا ست ،نه زی ست
آگاهانه كارگرى .براى اینكه آگاهى و زندگى عينى پيوند طبقاتى یابند .بایســـتگى دارد
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آگاهى همواره از زندگى عينى و همواره در زندگى عينى پياده شـــود .و آگاهانهترین
زندگى كارگرى ،ز ندگى انقالبى طبقه كارگر اســـت .پس براى این كه طبقه كارگر با
فرهنگ خود زندگى كند و قوام یابد ،ناگزیر باید در انقالب خود زندگى كند.
بدینسان دیگر نه كارخانه بلكه انقالب ،اینست دایه پرولتاریا.
پس وظيفه حزب طبقه كارگر نه برپا داشـــتن كارخانه كه بنيانگذارى و گســـترش
انقالب ا ست .به واپ سين سخن دیگر گ سترش كار سرمایهدارى ني ست كه طبقه كارگر
انبوه را انبوهتر مىشــود و بهســوى كمونيســم پيش مىتازد ،بلكه با گســترش انقالب
پرولتاریایى است كه این پروسه صورت مىگيرد.
نكتهاى مجادلهانگيز و بديع

حزب طبقه كارگر و به تبع آن انقالب كارگرى از همان ابتدا بين چپها در كشــورهاى
عقبمانده (فئودالى ،نيمه فئودالى ،نيمهسرمایهدارى) مسأله مجادلهبرانگيزى بوده است.
عدهاى بر این باور بودند كه حزب طبقه كارگر در نبود پرولتاریا1شــدنى نيســت .و

عناصــر محافل ماركســيســتى باید در احزاب دمكرات شــركت كنند و جناح چپ این
احزاب را بسازند .تا با همهگير شدن بورژوازى و برپایى صنایع بزرگ ،كارگران صنعتى
(پرولتاریا) بهوجود بياید ،متشــكل شــود و در پروســه نهایى حزب طبقه كارگر انقالب
سوسياليستى مطرح شود.
در مقابل این نظر دیدگاهى دیگر مطرح بود كه فعاليت پيشـــاهنگ طبقه كارگر را
منوط نمىكرد به شكلگيرى كارگران صنعتى بلكه م سلح شدن پي شاهنگ به فرهنگ
پرولترى را كافى مىدانست براى فعاليتهاى سوسياليستى.

اتوریته جهانى
بعدها اندیشــهپردازان حكومت شــوروى ،از اتوریته جهانى ماركســيســم ،به این نتيجه
رسيدند كه در كشورهاى پساسرمایهدارى اگر دمكراتهاى انقالبى به قدرت برسند الزم
 .1پرولتاريا در ابيات ماركس و انگلس به معناى كارگران صنعتى است.
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نيســـت مرحله ســـرمایهدارى را شـــروع كنند مىتوانند با الهام از اندیشـــههاى جهانى
مارك سي سم و با كمك اقت صادى ك شورهاى سو سيالي ستى راه ميانبرى را برگزینند كه به
«راه رشد غيرسرمایهدارى» معروف شد.
مبتكر این تئورى پروفسور اوليانفسكى بود (یا الاقل در ایران اینگونه معروف شد)،
سوریه ،یمن ،الجزایر ،اتيوپى جزء این دسته از كشورها بودند.
قرار بود در پایان این راه كه به سوسياليسم ختم مى شد ،احزاب دمكرات فرا برویند
به احزاب كموني ست و یا در این پرو سه حزب كموني ست و طبقه كارگر آنقدر ر شد
كنند تا بتواند پروسه رهبرى گذار به سوسياليسم را بهدست گيرند.
این حكومتها در وهله نخست احزاب كمونيست را تارومار كردند .و بعد با برپایى
حكومتهاى ا ستبدادى را ،ر شد سرمایهدارى را در پيش گرفتند .راه ر شد سرمایهدارى
آنهم از نوع آسيایىاش ،تجارى ،وابسته و توتاليتر.
 .64طبقه كارگر الیه یا قشــرى فرهنگى دارد كه همان الیه روشــنگر یا پيشــتاز طبقه
كارگر است .این الیه در توليد شركت مستقيم ندارد .اما در زمينه سياسى آموزگار طبقه
كارگر است.
 .65طبقه كارگر در پروســه انقالب خود ویژگى روشــنگرش را مىگيرد بدون آنكه
خود ویژگى اصولى خود را رها كند و درنتيجه طبقه و روشنگر یكى مىشود .بدینگونه
فراز روشــنگرانه پرولتاریا فرود توليدى آن نيســت .فرازى اســت كه طبقه خود ویژگى
روشنگرش را به گوهر توليدى خود پيوند مىزند.
 . 66روشنگر پرولتاریا ،پيشتاز سياسى ،انقالبى و فرهنگى پرولتاریا است.
 .67طبقه كارگر در آوردگاه انقالب كارگرى ا ست كه تابناكترین ارزشها و فضائل
و اخالقيات خود را بازمى یابد .آرمان خود را جهانگســـتر مىكند و به جهان مهرانگيز
كمونيسم مىرسد.
يك نكته مهم

از دیرباز منتقدین جنبش كمونيســتى بر این نكته انگشــت مىگذاشــتند كه آموزگاران
جنبش كمو نيســـتى از ماركس و انگلس و لنين گرفته تا بقيه خود كارگر نبودند پس
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چگونه مىشـــود فردى با خاســـتگاه خردهبورژوایى یا بورژوایى مدافع منافع پرولتاریا
باشــد .و یا آنكه با بســيج كارگران در زیر پرچم خود مدعى مىشــدند .كه كارگران با
كمونيســـت ها كه مدعى دفاع از منافع كارگران را دارند نهتنها موافق نيســـتند بلكه
مخالفاند و حتى در ســركوب كمونيســتها از كارگران ســود مىجســتند( .رژیمهاى
ف ـاشيستى در آلم ـان و ایت ـالي ـا و دی ـگر نق ـاط) شعاعيان در اینجا به دو نكته اساسى
اشاره مىكند:
 .1نخســت آنكه الیه روشــنگر طبقه كارگر دخالت مســتقيم در توليد ندارد .بهدیگر
ســخن كارگر نيســت مســلح به فرهنگ پرولتاریا اســت .و از منافع تاریخى او حمایت
مىكند و راهنماى او در مبارزه طبقاتى او است.
 . 2از سویى دیگر طبقه كارگر در رابطه با و سایل توليد كارگر ا ست ،پاى دوم نظام
سرمایهدارى است .و از سویى دیگر در رابطه با فرهنگ خود كمونيست است.
در سوى نخست طبقه كارگر مىتواند نقش حافظ نظام را داشته باشد و ضدانقالبى
باشد .در سوى دوم است كه انقالبى باشد .اما چگونه؟ طبقه كارگر با مؤلفه آگاهى و با
پيوند با الیه روشنگرش .با گرفتن خود ویژگىهاى روشنگر و خود را به ستيغ روشنگر
كشــاندن اســت كه انقالبى مىشــود .پس بدون مؤلفه آگاهى ،طبقه كارگر مىتواند نقش
ضدانقالبى بازى كند .اما خود طبقه ضدانقالبى نيست.
 .68دشــوارترین وظيفه طبقه كارگر در گذار بهســوى كمونيســم ،ســتيزه فرهنگى و
مرامى است .ستيزهاى دیرپاى ،كند و حساس.
 .69طبقه كارگر در پویه زندگى سرا سر ستيز و نبرد انقالبى و فرهنگىاش هم خود
را از آلودگىهاى فرهنگى طبقه چيره رها مىكند و هم توده را بهســرشــت و فرهنگ و
آرمان كمونيستى مىآراید.
 .70طبقه كارگر با تودههایى كه در جامعه سوسياليستى زندگى مىكنند اما كمونيست
نيست بهگونهاى مسالمتآميز ،آزادانه در دمكراتيك رفتار مىكند.
در این دوره ضــمن ت يير بنيادهاى زندگى آنها ،آنها را به یك رشــته برخوردهاى
دو ستانه ،نظرى و علمى فرا مىخواند .و در روند آن با منطق و دليل ا ستوار با نقشهاى
ناكارگرى آنها به ستيزه برمىخيزد.

انقالب

151

 .71در جامعه سوسياليستى آزادى چندان پر دامنه و گسترده است كه تاریخ طبقاتى
آدمى هرگز نمونهاى از آن را به یاد ندارد .طبقه كارگر از هيچ اندیشـــه و فرهنگ هيچ
طبقهاى در هراسى نيست تيرباران كردن اندیشهها خود دليل در ماندگى است.
 .72طبقه كارگر مىداند براى رسيدن به كمونيسم باید چهار مسأله حل شود.
ـ ت يير خود آدمى
ـ ت يير روابب آدمى با آدمى
ـ ت يير روابب آدمى با اشيا
ـ ت يير روابب اشيا با آدمى
دگرگونى آدمى و پاالیش او از گ ند و پل يدى هاى طب قاتى با هم كارى هم گانى و
مباحث گروهى ميسر است تا با سركوب و تيرباران.
 .73مبارزه طبقه كارگر سه وجه دارد.
ـ سياسى
ـ نظامى
ـ فرهنگى
از یك ســو دشــمنان خود را در آوردگاه نبرد انقالبى بهخاك مىافكند و از ســویى
دیگر با فرهنگ و شيوههاى مسالمتآميز به سوى پاالیش توده مىرود.
يك مرزبندى

شعاعيان براى ر سيدن به جامعه كموني ستى چهار شرط قائل ا ست .براى ح صول این
ت ييرات آزادى توأم با بحثهاى همگانى و خردورزى جمعى را پيشــنهاد مىكند و این
در حالى است كه بنيادهاى زندگى مادى در حال ت يير است.
آ نانى كه معت قد ند به كار بردن زور برعل يه م قاو مت طب قات ذینفع (بورژوازى و
فئودالي سم) باعث نهادینه زور شدن مى شود (مي شل فوكو) و حتى ا ستاليني سم را فرزند

مشـــروع دیك تاتورى پرول تاریاى ماركس مىدان ند از یاد مىبرند كه زمي نه هاى مادى
بازتوليد زور و دیكتاتورى در یك جامعه به واقع سوسياليستى از بين مىرود.
اگر در زمان استالين استبداد سركوب مدام بازتوليد مى شود چون زمينههاى مادى آن
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موجود بود .اقتصـــاد در حال بازســـازى به نفع نومن كالتورا (طب قات جد ید) بود.
سوسياليستى در كار نبود .سرمایهدارى دولتى در حال بازسازى بود .و روبناى آن ساخت
اســتبداد اســتالينيســتى بود .اما شــعاعيان خواســتار خلع ســالح كردن پرولتاریا بهنفع
دمكراسى نيست.
با تفكيك مبارزه پرولتاریا به سيا سى ،رزمى ،فرهنگى م شخص مىكند كه كجا كار
فرهنگى و مبارزه دمكراتيك باید كرد ،كجا كار سياسى و رزمى.
آیا جز این مىشود كرد؟ آیا بورژوازى خود با منتقدین خود چه مىكند؟
كشـــورهاى عقب افتاده را اســـتثنا كنيم .كه كوچكترین اعتراد مىتواند بهبهاى
تمامى زندگى تمام شود .برویم سروقت كشورهاى بزرگ كه از غارت كشورهاى جهان
ســـوم ،ســـفره پرولتاریاى خود را رنگين مىكنند .آنان با مخالف خود چه مىكنند .حد
تح مل آن ها ك جاســـت؟ اگر باور دار ند به ح قان يت تاریخى خود پس این بم باران
شبانهروزى تبلي اتى و سيا سى و آن بگيروبندهاى پيدا و ناپيداى پلي سى ری شه در كجا
دارد .و این همه پليس از همه قســـم و از همه جور و این همه ارتش و زرادخانه هاى
اتمى و غيراتمى از چه رو است.
طُرفه آنســت كه براى بورژوازى همه چيز مجاز اســت ،اما اگر پرولتاریا دســت ببرد
بههمان افزارهایى كه آنان در ك شورهاى خود و ك شورهاى حا شيه سود مىجویند .از
همه سوى مورد انتقاد قرار مىگيرد.
 .74كموني سم نفى مالكيت خ صو صى بر ا شيا و آدمها ا ست .مالكيت خ صو صى
برآدميان از ا ستثمار آدمى از آدمى تا به كانونهاى گرم خانواده ،روابب زن و مرد ،روابب
پدرى ،مادرى ،فرزندى و خویشاوندى نيز مىكشد.
 .75بدون نفى مالكيت آدمى بر آدمى ،هرگونه نفى مالكيت آدمى بر اشــياء نيز دیر یا
زود خود نفى مىشود.
 .76مادامكه مالكيت خ صو صى بر ان سان شىئى شده ادامه دارد .و مادامكه ان سان
شىء شده از جذام شيئيت رهایى نيافته ،هرگونه ل و جداگانه مالكيت شخصى بر اشيا از
لحاظ عملى تالش عبثى است كه دیر یا زود به احياى دوباره مالكيت خصوصى شخص
بر همان شىء خواهد شد.
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 . 77طبقه كارگر با نفى ا ستثمار ان سان از ان سان و نفى مالكيت ان سان بر ان سان شىء
شده خانواده را نيز از بين خواهد برد.
 .78طبقه كارگر گام نخســت را درون حزب و ســازمان پيشــتاز خود برمىدارد .تا
پابه پاى رشـــد جنبش این كيفيت در ميان توده و طبقه بارورتر شـــود .زیرا روند نفى
ا ستثمارگرى ان سان از ان سان ،روز نفى سنتها ،روز نفى ان سان شىء شده به ان سان
راستين از اندك به انبوه است.
 .79زمان انقالبهاى ملى گذشــته اســت ،همچنانكه ضــدانقالب آشــكارا جهانى
مىشود .انقالب هم بهناچار جهانى مىشود.
 . 80این بهمعناى سو سيالي ستى شدن مرحله انقالب ني ست .طبقه كارگر باید پرچم
ستيز با استعمار و ارتجاع را برافراشته دارد .و همه نيروهاى ضدارتجاع ــــ استثمار را
درزیر پرچم خود بسيج كند.
 . 81طبقه كارگر نمىتواند آدمى را به رســـتگارى برســـاند .مگر این كه آدمى را
پي شاپيش انقالبى كرده با شد .مگر اینكه پي شاپيش تودهها را به زندگى انقالبى ك شانده
باشــد .مگر اینكه پيشــاپيش اندیشــه تودهها را انقالبى كرده باشــد .مگر اینكه فرهنگ
جهانى خود را جهانگســتر كرده باشــد .مگر اینكه انبوه تودهها را در زندگى انقالبى و
فرهنگى انقالبى كمونيست كرده باشد.
 . 82طبقه كارگر باید از گذرگاه ،جنبشهاى ضـــداســـتعمارى بگذرد .اما باید بداند
بدون یك همب ستگى انقالبى و بدون یك انقالب سرا سرى و بدون یك پيروزى پهناور
جهانى ،پيروزى هيچ جنبش انقالبى در هيچ كشورى شدنى نيست.
 . 83هيچ راهـــــى جـــــز پيو ستگى یكپارچه و انقالبى همه انقالبها زیر پرچم
پرولتاریا نيست.
يك نكته

شـــعاعيان در این بخش انقالب هاى چين و ویتنام را آخرین انقالبات تودهاى و ملى
مى داند ....اما بر این باور نيست كه مرحله انقالب در سراسر جهان سوسياليستى است.
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بلكه مىگوید انقالب جهانى كارگرى از گذرگاه انقالبات ضدا ستعمارى ـــــ ارتجاعى
مىگذرد ،منتهى با رهبرى طبقه كارگر وگرنه پيروزى این نهضــتها را در شــكل ملى و
محدود بدون رهبرى طبقه كارگر ،موقتى و بازگشتپذیر اعالم مىكند.

شكلگيرى خانواده
انگلس براساس تحقيقات مورگان زندگى بشر را به سه دوران تقسيم مىكند.
 .1مرحله توحش
 .2مرحله بربریت
 .3مرحله تمدن
 .1مرحله توحش

مرحله توحش كه زندگى آغازین بشــر اســت .زندگى در جنگلها و ت ذیه از ميوههاى
جنگلى ا ست .ان سان رفتهرفته سخن گفتن را مىآموزد .آتش ك شف مى شود و سالح و
ابزار سنگى ساخته مى شود .تير و كمان در ست مى شود و شكار به كار عمده ان سانى
تبدیل مىشود.
در این مرحله ازدواج گروهى اســـت .خانواده همخون اســـت و ازدواج با محارم
صورت مىگيرد.
 .2دوران بربريت

این دوران با ســـفالگرى ،اهلى كردن حيوانات ،دامپرورى و زراعت شـــروع مىشـــود.
خانهها از خ شت و سنگ ساخته مى شود .از شير و گو شت حيوانات اهلى ا ستفاده
مى شود و شروع زندگى شبانى ان سان ا ست .در پایان این مرحله با ذوب آهن ،اختراع
الفبا و استفاده از شخم آهنى توسب احشام روبهرویيم.
ازدواج در این مرح له با ممنوع يت روابب جنســـى بين وا لدین و فرز ندان و بين
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خواهران و برادران همراه اســـت .انگلس به آن خانواده بو نالوایى مىگو ید .و بو نالوا
معناى همراه صميمى و شریك دارد .در تمامى این دوران پدر جایى ندارد .فرزند با پدر

شناخته نمىشود .پدر طفل معلوم نيست .بلكه مادر معلوم است پس نسب از طریق مادر
شناخته مىشود.
تكامل تيرهها و ازدیاد طبقات خواهران و برادران كه ازدواج بين آنها ممنوع شـــده
بود .پس ازدواج به شـــكل یارگيرى درآمد .در این شـــكل یك مرد با یك زن زندگى
مىكند .اما فرزندان همچنان به مادران تعلق دارند.
بهعنوان همزاد ضـــرورى كار مزدورى ،فحشـــا حرفهاى زنان آزاد در كنار تســـليم
اجبارى زنان برده پدیدار شد.
فحشــا بهعنوان فرزند نامشــروع جامعه طبقاتى ،با فروپاشــى جامعه طبقاتى بهدوره
تاریخ سپرده خواهد شد.
 .3دوران تمدن

وجه مشــخصــه دوران تمدن یكتاهمســرى اســت .در واقع در مرحله پایانى بربریت
یــكــتاهمسرى شكل مىگيرد .امــا تــا تبدیل شدن به شيوه غالب تا آغاز عصر تمدن
طول مىكشد.
این شكل خانواده متكى بر تفوق مرد است .هدف آشكار آن توليد فرزندان با نسب
پدرى است براى آنكه ارث پدر به فرزند برسد.
از یاد نبریم كه یكتا همسرى به هيچ وجه ثمره عشق جنسى ــــ فردى نبود .و به آن
مطلقاً كارى ندا شت .زیرا ازدواج مانند همي شه م صلحتى بود .این اولين شكل خانواده
اســت كه نه بر شــرایب طبيعى بلكه بر شــرایب اقتصــادى مبتنى بود .یعنى غلبه مالكيت
خصوصى بر مالكيت اشتراكى اوليه .بدین طریق یكتاهمسرى به مثابه آشتى مرد و زن و
به طریقه اولى ،به صورت عالىترین شكل چنين سازش پدیدار نمى شود بلكه برعكس
بهصورت انقياد یك جنس توسب جنس دیگر ،به مثابه اعالم تضاد بين جنسها بهشدتى
كه تا كنون در اعصار ماقبل تاریخ سابقه نداشته است ظاهر مىشود.
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این اولين تق سيم كار بين مرد و زن بهخاطر توليد مثل ا ست .و مىتوان ا ضافه كرد
اولين تناقض طبقاتى كه در تاریخ بهوجود آمد تقارن اســـت با تكامل تناقض بين زن و
مرد و ازدواج یكتـــــاهم سرى .و اولين ستم طبقاتى تقارن ا ست با ستم جنس مذكر
برجنس مؤنث.
به هر روى یكتاهمســـرى پيشـــرفت عظيم تاریخى بود .ولى در عين حال همراه با

بردهدارى و ثروت خصوصى عصرى را آغاز كرد كه تا امروز ادامه دارد كه در آن رفاه و
تكامل یك گروه به قيمت بدبختى و سركوب گروه دیگر بهوجود آمد.

وضعيت خانواده در جامعه كمونيستى
بنياد اقت صادى یكتاهم سرى چه بود؟ تراكم ثروت در د ست مرد و ميل به باقى گذا شتن
ارث براى فرزندان.
با تبدیل قســمت عمده ثروت قابل ارث به مالكيت اجتماعى ،مســأله تراكم ثروت و
ارث تا حدود زیادى حل مىشود و بنيان اقتصادى یكتاهمسرى فرو مىریزد.
با انتقال وسایل توليد به مالكيت اشتراكى خانواده فردى دیگر واحد اقتصادى جامعه
نخواهد بود.
خانهدارى خصــوصــى تبدیل به یك صــنعت اجتماعى مىشــود و تعليم و تربيت
فرزندان به یك امر عمومى بدل مىشـــود و جامعه با رعایت متســـاوى از همه اطفال
مراقبت مىكند.
از خ ـانواده ت ـك همس ـرى ب ـا تمامى وی ـژگىهاى طبقاتى ـ ت ـاریخىاش چيزى
باقى نمىماند.
تك همسرى واقعى
ازدواج از حالت شىء وارگى زن ،بردگى ،استثمار ،توليد مثل ،تحميل اقتصادى خارج و
مبتنى مىشود بر عاطفه متقابل.
و از آنجا كه ع شق جن سى بنابر ماهيتش انح صارى ا ست بنابراین ازدواجى كه مبتنى
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برعشق جنسى است بنابر نفس ماهيتاش یكتاهمسرانه است و زندگى اخالقى خواهد
بود كه عشق در آن ادامه یابد.
بههرروى خانواده مخلوق ســيســتم اجتماعى اســت و فرهنگ آنرا منعكس خواهد
كرد .پس باید ضروریات جامعه را در هر دورهاى برآورده كند.
از اینكه خانواده تك هم سرى برخا سته از نظام طبقاتى ا ست و با فروپا شى طبقات
فرو مىریزد شكى نيست .اما شكل بعدى خانواده در جامعه كمونيستى چه خواهد بود؟
باید نســـل هاى نوینى از مردان پرورش بيابند كه از خرید و تصـــاحب زن خبرى
ندا شته با شند و ن سلهاى نوینى از زنان بهوجود بيایند كه با هيچ ما بهازایى جز ع شق
تسليم مردان نشوند .آنوقت شكل نوین خانواده بهوجود خواهد آمد.
ريشه تاريخى فحشا
جاى آن دارد كه با طرح خانواده و همسرگزینى كمى هم به فحشا بپردازیم.
تســـليم بهخاطر پول در ابتدا یك عمل مذهبى بود .و در معبد خداى عشـــق انجام
مىگرفت .و پول آن به خزانه معبد ریخته مىشـــد .زنان برده خدمتكار معبد آنيتس
درارمنســـ تان ،مع بد آفرود یت در كری نت و نيز دختران رقاص در ه ندوســـ تان اولين
فاحشهگان بودند.
این گونه تســـليم ابتدا در معابد جهت خرید عفت بود .نوعى مجوز براى ازدواج،
بعدها این كار توسب خدمتكاران معابد به نيابت از تمامى زنان صورت مىگرفت.
ام ـا بهعنوان ك ـار در م ـرحله ب ـاالیى ب ـرب ـریت در زمانىكه كارمزدى در كنار بردگى
پيدا شد.
جمعبندى كنيم
بخش بنيادها یك دوره كامل آموزشــى ماتریاليســم تاریخى اســت .شــعاعيان از تقســيم
جامعه به بهرهده و بهرهكش آغاز مىكند .به حزب و پي شاهنگ و پي شتاز مىر سد .رابطه
آنها را با توده و طبقه نشـــان مىدهد .و اینكه چگونه توده و طبقه به انقالب كشـــيده
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مى شـــوند ،و از كدام گذرگاه باید عبور كنند .و فرجام نهایى انقالب كجا خواهد بود.
چگونه به سوسياليسم و كمونيسم خواهند رسيد .و این دو چگونه جامعهاى خواهد بود.
و در آن جام عه حزب و دو لت و پيشـــاه نگ چه خواه ند كرد .و در فر جام ن هایى
سرنوشت حزب ،دولت و خانواده چه خواهد شد.
اهميت بنيادها در این است كه براى نخستين بار در ایران ماتریاليسم تاریخى بهشكل
جامع و مانع نوشته مىشود .كه مىتواند به شكل جزوهاى مستقل چاپ و منتشر شود.

دفتر دوم :خردهگيرىها
دفتر دوم ب ـررس ـى ان ـدیشهه ـاى لنين درب ـاره انقالب است و ب ـا نقل قولى از م ـائ ـو
آغاز مىشود:
شرل اصو ىبار ه بنگ است.
شرل اصو تشريالو ارت است.
ن تو ىبار ه ىسمممو انه باى نطار پطتلنارىا ،باى نطار ىطد باى نطار حهب
كمونيست ىوبود نيست ت در ننيبه پيطت ننوان ش .

تباینها و تفاوتها
اختالف شعاعيان با لنين از حزب و انقالب آغاز مىشود:
«لنيم نه انقالب همچوو پ ى هار نم ان ى ش كه حهب همانن سا ىاو پي شنا
ىسممموح ،خود نخسمممت انقالب را نا نيطتر خود هغا كن ت سمممپس در ىك نبطد
دىطپار ،هطبه نيشممنط توده ت طبقه را نه هترد اه نبطد نرشممان ت ارت تودهار ت
طبقهار را سا ىاو ده ت ع انقالب را ا تخنگاه فطىانطتاى نه ىط كش ».
پس آغازگر انقالب در نزد شعاعيان سازمان پي شتاز ا ست و در پرو سه نبرد تودهها
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بهميدان مىآیند و ارتش تودهاى شكل مىگيرد و حاكميت تو سب ارتش تودهاى ساقب
مىشود .اما ببينيم لنين این پروسه را چگونه مىبيند:
« .1انقالب ا ىا ى خواه بنب خود نهخودر را ه اىت كنيپ.
 .2انمقالب در تب ىمل ت تمييط سطىع ىياو انفبار ت هراى كپ ت ني ش ى اتفاق
ى افن .
 .3تب ىل دترههار هراى نه دترههار انقالن در ك شورهار ا سنب ادر ن نهاىت
سطىع انبا ى شود.
 .4ىضموو اصو فعاليت سا ىاو حهب ،تبويماو سياس است.
 . 5تبويماو سياس پاىه همگ نطناىهها ،تاكنيكها ت كارهار تشريالت است.
 .6اعنصاب اقنصادر در پاىاو تراىل خود نه اعنصاب سياس ىنبط ى شود ت
اعنصاب سياس نه قيا ىنبط ى شود.
 .7سا ىان كه خود نهخود پيطاىوو اىم رت ناىه ت شريل ى شود .نطار همه بيه
ت تهيه ت تعييم ت ابطار قيا ىسو انه همگان حاعط ت هىاده است.
 . 8تاكن يك پطتل نار ىا در دتره هار رخوو افهاى ه اه طب قات ت تقو ىت ت
ت ريپ يطفيت ىبار ه طبقه پيشمممطت ت ا سممموى دىگط عموياو خود را نه بان
ه نهاى اداىه ده تا اىم طبقه در رت ر كه ار  20سممماا را دارد ا عه ه
انبا تييفه تارىخ خود نطهى .
 .9لنيم نط هو نود كه حهب ا دت نخ تشريل شود
م داىطه ى تد كادر رهبطر كه ا انقالنيوو حطفهار تشريل ى شود.
م شبره سنطده شعباو حهب
لنين سر شت حزب را نظامى نمىبيند كار حزب را كه از انقالبيون حرفهاى ت شكيل
شـــده اســـت تبليغ ســـياســـى در دوران آرامش و رهبرى جنبشهاى خود بهخودى و
خيزشهاى انقالبى مردم براى سرنگونى حاكميت مىداند.
بههرروى اختالفات رو شن و آ شكار ا ست .همچنانكه نگاه مائو به حزب و شيوه
مبارزه آنگونه نيست كه لنين هست.
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لنينيسم و ماركسيسم
حزب توفان بر این باور ا ست كه هر كس لنيني سم ني ست ،مارك سي ست ني ست1.آیا این
گونه ه ست .آیا بهرا ستى مارك سي سم برابر لنيني سم ا ست .آیا لنيني سم مارك سي سم دوران
امپریالي سم ا ست .آیا ماركس خود به چنين ای سمهایى باور دا شت .اگر باور دا شت چرا
اعالم كرد «من ماركسيست نيستم» آیا از خودتبرّى داشت یا از هوادارانى كه مىخواستند
از اندیشههاى او آیينى سياسى ـ فلسفى بسازند.
لنيني سم بهرا ستى برابر مارك سي سم ني ست .همچنانكه مائوئي سم هم لنيني سم ني ست.
قرار نيست هم باشد.
شعاعيان بهدرستى بر این اختالف انگشت مىگذارد و نشان مىدهد كه درك مبارزه
م سلحانه از حزب و انقالب با درك لنين یكى ني ست .همان تالش عبثى كه از سالهاى
 1350بهبعد شروع شد و بهجایى هم نرسيد.
حزب توده مدعى بود كه مبارزه م سلحانه با لنيني سم نمىخواند و زمانىكه ان شعابى
راســت در چریكها به رهبرى تورج حيدرى بيگوند شــكل گرفت اعالم كرد كه مبارزه
م سلحانه م ایر لنيني سم ا ست و در مقابل سازمان چریكهاى فدایى خلق هم م صر بود
كه نه ،م ایرتى وجود ندارد .اما م ایرت وجود داشت و شعاعيان این جسارت را داشت
كه اعالم كند مبارزه مسلحانه با لنينيسم یكى نيست قرار هم نيست كه هرمبارزهاى درهر
كجاى دنيا مطابق الگویى باشد كه در گوشهاى دیگر از دنيا به پيروزى رسيده است.
مدلى كه لنين از انقالب و حزب و طبقه ارایه مىدهد ،منطبق است بر شرایب روسيه.
در آنجا جواب مىدهد ،اما در چين چنين نيســت .مائو به صــراحت مىگوید« :شــكل
اصلى مبارزه جنگ است و شكل اصلى تشكيالت ارتش است».
م شكل ا صلى؛ درك لنين یا شعاعيان یا مائو از سازمان پي شاهنگ و پرو سه انقالب
نيست مشكل اصلى آن است كه قرائتهاى مختلف از ماركسيسم را تنها قرائت و آنهم
قرائت ناب تصور كنيم.
 .1در اين نظر احزابى نظير حزب توده نيز مشتركند.
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ه مان كارى كه حزب توده در ایران كرد و دســـت گاه عریض و طو یل تبلي اتى
بلشویكها در سراسر جهان كردند .تا نوار پيروزى به پایان رسيد و تق كار درآمد.
اتحاد جماهير شوروى سو سيالي ستى فرو ریخت و معلوم شد كه نه سو سيالي ستى
دركار بوده است و نه شورایى .آنوقت زرادخانههاى تبلي اتى سرمایه كه سالهاى سال
عامدانه پابهپاى پروپاگاندیستهاى روسى تبليغ مىكردند ،استالنيسم همان لنينيسم است
و لنيني سم همان مارك سي سم ا ست .به راه افتاد كه مارك سي سم به موزه تاریخ سپرده شد.
چرا كه تق اســتالينيســم و لنينيســم درآمد .اما حقيقت ماجرا چيســت؟ طبقه كارگر براى
رهایى خود و تمامى ب شریت راههاى مختلف و تجربه ناكردهاى را مىرود .م سلم ا ست
كه بع ضى از این راهها بىراه ا ست و بنب ست .پس باید برگردد و از آغاز شروع كند تا
فرجام نهایى كه جهانى عارى از طبقه و استثمار باشد.
هرچند امروزه عدهاى به این نتيجه ر سيدهاند كه به شتى در كار ني ست .این مقوله را
باید تنها در دینهاى ابراهيمى ج ست .نفى ا ستثمار شدنى ني ست .بلكه باید تالش كرد
از رنج و آالم ان سانى كا ست1.اما طبقه كارگر در هربار كه شك ست مىخورد .برمىگردد
بهقرائته ـاى انجام شده نگ ـاه مىكند صواب و خطاى آنرا مىی ـاب ـد و ب ـهراه خود
ادامه مىدهد.
این قرائتها از مارك سي سم ،لنين ،ا ستالين ،تروت سكى ،كائوت سكى ،برن شتين ،مائو،
شعاعيان ،ملكى ،احمدزاده ،جزنى ،كاسترو ،انورخوجه و دیگران ،خوب یا بد ،درست یا
غلب جزء كارنامه جنبش كارگرى اســت .طبقه كارگر با بازبينى این قرائتها اســت كه
باالخره راه خود را مىیابد.

ماركسيسم پرچم یك آلترناتيو
حزب توده از یاد برد كه ماركســيســم مشــتى احكام مقدس براى بحثهاى آكادميك
نيســت .قرار نيســت توده و طبقه را در ســالنى بزرگ جمع كنيم ،احكام را یكایك براى
 .1تبارشناسى استبداد  1357ـ اكبر گنجى
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آن ها بخوانيم و از آن ها بخواهيم به خرد خود رجوع كنند و با پذیرش درســـتى آیات
م ـاركسيسته ـاى م ـؤمنى ش ـون ـد .ای ـن ام ـر ش ـدن ـى نيس ـت ،آگاهى اینگونه وارد
طبقه نمىشود.
طبقات براى خواســـت هاى خود به ميدان مبارزه مىآیند و بعد نگاه مىكنند ببينند
كدام پرچم در اهتراز است و آیا در زیر این پرچمها آنها به حقوق خود مىرسند یا نه.
ماركسيسم در پراتيك و عمل ،ماركسيسم مىشود .توده و طبقه اینگونه بهماركسيسم
روى مىآورد .حقانيت مارك سي سم نه در بحثهاى تئوریك كه در پراتيك انقالبى و در
خود زندگى ثابت مى شود .و این شدنى نيست ،اال اینكه پيشاهنگ بهميدان بياید .پرچم
خود را باال ببرد و خود را بهعنوان یك آلترناتيو در معرد انتخاب طبقه و توده بگذارد.
زندگى در پشــت دیوارهاى برلين و شــل و ســفت كردنهایى كه با بادنماى رابطه
شوروى و شاه تنظيم مى شد ،پرچمى نبود كه ك سى در زیر آن جمع شود .اما جنبش
1
مبارزه مسلحانه بود.

رابطه حزب ،پيشاهنگ و انقالب
نخست ببينم كه لنين این رابطه را چگونه مىبيند و بعد به نگاه شعاعيان مىرسيم:
« .1تييفه پي قطاتا پطتلنارىا عبارو ا تعويپ دادو ،رتشمممم كطدو ت هىو
عق ىممممان هتطىم قشطهمممما ت تودههممممار طبقه كار ط ت دهقاناو ت دعوو هناو
نوىم.
نه ن
 .2هنط ىطد سممياسمم شممناخت ل ظهار اسممت كه پي قطاتا پطتلنارىا خواه
توانست ق رو حروىت را پيطت ىن انه تسخيط كن .
 .3فقح نا پي قطاتا نم توان فنح كطد .پي قطاتا را نه تنهاى نهنبطد فطسنادو
نااتط ا حماقت ،خيانت است».

 .1نگاه كنيم به سخنرانى منصور حكمت ،چگونه ماركسيسم تودهاى مىشود.
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لنين وظيفه پيشـــاهنگ را آموزش و آگاهى دادن به طبقه توده مىداند و هنر او را
دردرك لحظه كسب قدرت مىداند.
شعاعيان هم ر سالت پيشآهنگ را برانگيزاننده توده و طبقه مىداند .اما حول محور
تفنگ و مرام .و اینكار را با جنبش مسلحانه پيشتاز شدنى مىداند.
شــعاعيان نيز نيروى حزب و پيشــاهنگ را نيروى ســرنوشــتســاز براى نبرد قطعى
ان ـقالب نمىدان ـد .ام ـا پيشت ـاز موت ـور ك ـوچك اس ـت .نطفه ان ـقالب را براى نبرد
قطعى مىگذارد.
لنين رفتن پيشقراول به ميدان نبرد را منوط مىكند به اینكه «طبقه در مجموع خود،
یك روش پشتيبانى صریح و یا الاقل یك بىطرفى خيرخواهانه كه امكان پشتيبانى او را
از دشمن كامالً از او بگيرد را داشته باشد».
اما شعاعيان شرط ورود پي شاهنگ را به ميان نبرد پ شتيبانى یا بىطرفى طبقه و توده
نمىداند .بلكه این پشتيبانى و بىطرفى را در روند انقالب در نظر مىگيرد.
و اما در مرحله پایانى كه نبرد قطعى ا ست باید نيروى د شمن در ت شتت و پری شانى،
در نزد مردم و لرزان و بىثبات به اندازه كافى اف شاء و در ميان پرولتاریا ت صميم به عمل
انقالبى به قطعيت خود ر سيده با شد .اگر لحظه عمل به در ستى انتخاب شود پيروزى
قطعى است.
اما ببينيم اختالف كجاست.
 .1شعاعيان مىگوید لنين زمان وقوع انقالب و پيروزى را یكى مىگيرد .در حالىكه
این گونه ني ست براى آغاز انقالب ،حزب م سلح پي شتاز كافى ا ست .اما پيروزى انقالب
در گرو نيروى پرولتاریا و توده است ،نيروى پرولتاریا و تودههاى مسلح.
 .2بحران و پوســيدگى طبقات ،خودكار انقالب اســت .و در پروســه عمل انقالبى
بهوقوع مىپيوندند .و الزم نيست كه ما منتظر بشویم كه طبقه حاكم دیگر نتواند به سياق
سـ ـابق حـ ـكومت كـ ـند .در واقـ ـع رویش انقالب خود سبب بحران و فروپاشى طبقه
حاكم است.
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موقعيت انقالبى
به را ستى اختالف بر سر چي ست؟ بر سر نيروهاى ا صلى قيام ني ست .جنبش م سلحانه
پي شتاز چون لنين قيام را كار تودهها مىداند و بر این باور ني ست كه او به نيابت از توده
و طبقه قيام را بهعنوان مرحله قطعى نبرد به فرجام نهایى برساند.
اما در شــروع و در پروســه اختالف هســت .جنبش مســلحانه به نيروى پيشــاهنگ
انقالب را آغاز مىكند و در پروســه نبرد با ضــدانقالب ،توده و طبقه را از اندك به انبوه
بهمبارزه مىكشاند.
براى جنبش مســلحانه پيشــتاز موقعيت انقالبى یك نقطه تبدیل كم به كيف نيســت.
این موقعيت نيز یك پروسه است ،در طى نبرد با به ميدان آمدن توده و طبقه و پریشانى
و گ س ست و بحران در حاكميت ،جنبش به مرحلهاى مىر سد كه نقطه ت سخير قدرت
سياسى است.

لنين و مبارزه مسلحانه

1

پس از خيزش  1905رو سيه نيروهایى د ست به نبرد چریكى زدند .خيزش سرا سرى و
ناگهانى به جنبش مسلحانه پراكنده چریكى ره برد ،ببينم موضعگيرى لنين چه بود.
« .1فنه ى شمممود بنگ پارتيهان  ،پطتلنارىار دارار ه اه را نه دائپالخمطها ت
لوىپم پطتلنارىا نهدىك ى كن ت اىم درست است.
 .2تل ننيبه هميم تاقعيت اىم ا ست كه حهب پطتلنارىا هيچ اه بنگ پارتيهان
را نهعنواو تنها تسيوه ت ىا حن ىهپتطىم تسيوه ىبار ه نم شناس .
 .3همچنيم ننيبه اىم تاقعيت اىم ا ست كه اىم ت سيوه ناى ت تال شعار ت ساىل
دىگط ى بار ه قطار نگيطد ت نا ع م هتطىم هو ها ه ماه نگ شمممود .ت ا راه نفوذ
ه اه نخ ت تشرلدهن ه سوسياليسپ صيقل ىان .
 .1اعتراف به ندانســـتن  ،يك خصـــلت خوب شـــ عاع يان بود .در مورد م بارزات چريكى ســـال هاى  1905روســـ يه مىنويســـد.
آگاهى اين كمترين درباره جنبش چريكى پس از خيزش  1905روسيه بسى ناچيز است .هيچ است و بسى دريغ.
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 .4اىم بنگ پارتيهان نيسممت كه در رتحيه كار طاو ت ثيط ن ى ذارد ،نوره اىم
ع ت شريالو ،ن ا شنم سي سنپ در عموياو پارتيهان ت اىم تاقعيت كه رهبطر
عموياو در دست حهب نيست.
 . 5در دتراو بنگ داخو  ،عال تطىم شرل حهب پطتلنارىا ،حهن بنگبو است ت
در اىم هيچ تطدى ر نيست.
تشريالو
 .6ناى نا نظطىههاى كه ىعنق است بنگ پارتيهان ىوب پطاكن
در بنب ى شود نطخورد اننقادر كطد.
 .7هط عمل ىبار ات در هط بنگ نقطهار ا ن تشمممريالت در صمممفو ىبار ه
داخل ى كن تل ا اىم نم تواو ننيبه طفت كه دىگط نباى بنگ كطد نوره
ناى اىم ننيبه را طفت كه ناى بنگ كطدو را هىوخت.
دیدگاه لنين دیدگاه رو شنى ا ست؛ كار سيا سى حول یك روزنامه سرا سرى و دادن
آگاهى طبقاتى به طبقه و توده ،رهبرى جنبشهاى خود بهخودى است و سمت و سوى
دادن به حر كت ها و خيزش هاى مردمى ،ا ما اگر جنبش به هر دل يل روى به حر كات
قهرآميز آورد ،حزب با ید با ج لب اعت ماد آن ها ،این جنبش ها را ت حت كنترل حزب
درآورد و براى تقویت خب اصلى حزب بهكار گيرد.
در مورد جنگ داخلى موضــع حزب روشــن اســت .حزب حالت جنگى مىگيرد و
شيوه جنگ را مىآموزد اما آنچه م سلم ا ست حزب خود د ست به جنگ نمىزند .خود
پي شاپيش روى به سوى مبارزه م سلحانه نمىآورد و اگر مبارزه م سلحانه درگيرد سعى
مىكند با سمت و سوى دادن به آن آنرا در خدمت اهداف اصلى حزب درآورد.
اما شعاعيان بر این باور ا ست كه مبارزه م سلحانه و جنگ پارتيزانى ته مانده فرهنگ
لومپنى و دائمالخمرى را از ز ندگى پرول تار یا مىزدا ید (بوارو نه لنين) و بســـ يارى از
لومپنها و دائمالخمرها را به پرولتاریاى داراى آگاهى دگردیسى مىبخشد (باز هم بوارو
نه لنين) .باید دید این جنگ را كدام طبقه آغاز كرده ا ست .رهبرى در د ست كي ست و
منـ ـش و مـ ـشى كـ ـدام طبقه بـ ـر جنگ فرمان مىراند .فتواى لنين در این مورد فتواى
نادرستى است.
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يك يادآورى تاريخى
جنبش مسلحانه سالهاى 6ـــ ،1905حزب سوسيال دمكرات روسيه را به چالش كشيد.
منشـــویكها آنرا بهتمامى غلب خواندند .و لنين ســـعى كرد در مقاله «پارتيزان» به این
حركت پاسخ بدهد .پاسخى كه به زعم شعاعيان اپورتونيستى بود.
همين وضعيت در سالهاى دهه  50در ایران پيش آمد .توجهات ناگهانى به سياهكل
و به دنبال آن به حركت چریكها در شهرهاى بزرگ جلب شد.
حزب توده بهعنوان مدعى مارك سي سم و حزب طبقه كارگر مجبور بود مو ضعگيرى
كند .نمىتوان ست در مقابل سمپاتى قدرتمندى كه در جامعه ن سبت به مبارزه چریكها
ایجاد شده بود مو ضع بگيرد .پس از مو ضع دل سوزى وارد شد« .جوانانى صادق» كه
جان شان را براى آزادى مردم مىدهند «حيفاند» .بعد از مدتى به این نتيجه ر سيدند كه
این شيوه ،شيوهاى ا ست خردهبورژوازى و تالش كردند ری شههاى آنار شي سم را در آن
پيدا كنند .محمدر ضا ف شاهى ،مبارزه چریكها را «رومانتي سي سم انقالبى» و عاطفهگرى
خردهبورژوایى دانست و به نقد آن نشست.
بعد پاى لنين به ميان آمد .كه مشى چریكى مخالف لنينيسم است و در آخر درمقابل
آن ایستادن ـد ك ـه مشى چریكى ب ـای ـد بهعنوان یك شيوه مبارزه خردهبورژوایى طرد و
نابود شود.

تسليح طبقه كارگر
لنين نيازى به تســليح طبقه كارگر نمىبيند .نه حزب و نه طبقه نيازى به مســلح شــدن
ندارند .كار حزب آگاهى دادن به طبقه و توده و افشـــاگرى اســـت .آگاهى دادنى كه
مضـمون سـازماندهى دادن را هم دارد .و بعد سـمت و سـوى دادن حزب سـازماندهى
اعتراضات خود بهخودى و اعتصابهاى اقتصادى و گ سترش آن تا اعتصابات سياسى و
در آخر خيزش عمومى در این مرحله ا ست كه طبقه كارگر نياز پيدا مىكند به سالح و
كسانىكه به فن جنگ آگاه باشند.
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لنين در سال  1916پي شنهاد مىكند كه اف سرانى از سوى دولت مأمور آموزش مردم
در اتحادیههاى نظامى ـ تودهاى شوند .كه این امر نه آن روز ،نه در هيچ روزگار دیگرى
شــدنى نبوده و نيســت .طبقه حاكمه مردم را در تشــكلهاى خود و براى مقاصــد خود
آموزشى نظامى مىدهد والغير.
لنين چشم به نظامى كردن هرچه بيشتر مردم توسب امپریاليستها داشت .مردمى كه
در قيام همگانى از این آموزشها بر ضدامپریاليسم و حكومتها استفاده مىكنند.
لنين همچنين روى خلقى بودن ارتش و ملحق شـــدن بخش هایى از ارتش به مردم
درشـــرایب بحرانى حســـاب باز مىكند .در انقالب روســـيه همين امر اتفاق مىافتد.
بخشهایى از ارتش تزار به مردم ملحق مى شوند و شوراهاى سربازان ت شكيل مى شود.
ای ـن ش ـوراه ـا به هم ـراه ش ـوراه ـاى ك ـارگرى مسلح مىش ـوند و آخ ـرین ضربه را
فرود مىآورند.
اما جنبش م سلحانه پي شتاز ت سليح طبقه كارگر را به گونهاى دیگر مىبيند :پي شاهنگ
طبقه به نيروى خود جنگ انقالبى را آغاز مىكند .و در پروســـه جنگ انقالبى ،طبقه
كارگر به آوردگاه این نبرد تاریخى وارد مىشود .آموزش مىبيند .مسلح مىشود و ارتش
تودهاى انقالب بهوجود مىآید.
انتقاد از ماركس
« بنيم پي اسمممت كه اننقادات نه ان ىشمممه لنيم درناره انقالب ت حهب طفنه شممم
نهان ىشههار ىاركس نيه تارد ناش .
ليرم ا دت رت ننوانسنپ داسناو را ا خود رفيق ىاركس هغا كنپ
 .1نخست ا هورت كه ه اه نسن هار در اىم ىينه ن اشنپ.
 .2دت ا هورت كه ا صوا هثار سيا س تطبمه ش ه هو رفيق ن شاو ى ده كه
نسبت نه كارهار فوسف ت اقنصادرا سخت ى تد ت نسيار فشطده است.
نا اىم همه ننا نه هماو ان ك هشناى سخت نابيه ا هثار ىاركس بنيم احساس
كطد كه نُم ان ىشه ىاركس درناره انقالب ت حهب نيه همانن لنيم است.
شعاعيان ـ انقالب
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یكى دیگر از ویژگىهاى برج سته شعاعيان كه ب سيار نادر و سخت آموزنده ا ست
صرافت او ن سبت به آن چيزهایى ا ست كه نمىداند .شعاعيان اهل دوز و كلك ني ست.
اگر نمىداند شــجاعت بازگو كردن آنرا دارد .شــجاعتى كه در اكثر ما نبوده و نيســت.
نمىشـــود با غول بزرگى چون لنين در آویخت و آنوقت بگویى من در اینجا و آنجا
«آگاهى بسندهاى» ندارم .مستمسك خوبى است براى تخطئه شدن .اما شعاعيان ترسى از
این چماقها ندارد .چرا كه قرار نيست سر كسى كاله بگذارد.
ویژگى دوم شعاعيان صداقت و صراحت او در آن چيزى ا ست كه به آن اندی شه
كرده است و به آن باور دارد.
در جدال با لنين عقل مصلحتاندیش به ما مىگوید؛ ماركس را داشته باشد ،لنين را
بزن .در پشت ماركس سنگر بگير به لنين شليك كن .و از موضع ماركسيسم ،لنيني سم را
نقد كن.
این برخورد هرچند برخوردگى پراگماتي سمى ا ست اما آغ شته به اپورتوني سم ناب
است و شعاعيان از برخوردهاى اپورتونيستى متنفر است.
اگر جان مایه نظر لنين همان دید و نظر ماركس اســـت و اگر با بُن مایه دید هر دو
مخالف ا ست شعاعيان ابایى از گفتن ندارد .چرا كه شعاعيان آئينى نبود .هرچند عدهاى
1
بر این باورند كه شعاعيان ماركسيست هم نبود.
ماركسيسم ناب
ماركسيسم تئورى برآمده از پراتيك طبقه كارگر است و فلسفه ماركسيسم و ماتریاليسم
دیالكتيك ،تئورى شناخت و راهنماى عملى او هم هست.
ماركس در تزهاى فوئرباخ ،كار فل سفه را ت يير جهان مىداند نه تف سير جهان ،و این
ت يير با دســـت و عمل طبقه كارگر انجام مىشـــود .پس ناگزیر اســـت بهطور پيگير و
روزآمد راههاى ت يير جهان را كه بر پایه پراتيك انقالبى حاصل مىگردد ،پيدا كند.
 .1بهزاد نبوى ،مصاحبه با روزنامه اعتماد
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شعاعيان از ماركسيسم متدولوژى ماركس را برمىگزیند .نمى شود جهان را ت يير داد
و در پراتيك انقالبى مدام بهدنبال راههاى عملىتر و سهلترى نگشت .نيازى هم بهگفتن
یا نگفتن ماركس و انگلس و لنين نيست.
ماركسيسم در نزد شعاعيان آیات و احكامى نيست كه از لوح محفوظ آمده باشد .و
همه زمانى و همه مكانى باشـــد .آن روز براى ت يير جهان ماركس از حزب و طبقه آن
برداشت را داشت و امروز او برداشت دیگرى داشت .این مخالفت و ارتداد نيست.
انگلس شـــاهكار ماركس را كشـــف و بيان قوانين كلى حاكم بر طبيعت و جامعه
مى دانست و نشان دادن مسير كلى حركت ماده و جامعه براى چه؟ براى ت يير جهان.
بزرگى ماركس و تمایز او با تمامى كسـانىكه به سـوسـياليسـتهاى تخيلى معروف
بودند در آن بود كه ماركس به امكان عملى ت يير جهان باور دا شت و راهى ممكن براى
آن ت يير یافته بود .جوهره ماركسيسم و ناب بودن رگه اصلى ماركسيسم در این حقيقت
نهفته اســت .ماركس پيامبر نبود كه پيشــگویى كند .و تمامى پيشــگویىهاى او مو بهمو
درست از آب درآید.
اگر انقالب در چند ك شور صنعتى و همزمان در اروپا صورت نگرفت ،آنگونه كه
ماركس انتظار داشـت ،چه باك .چپ آئينى از غلب بودن این انتظار وحشـت مىكند .اما
از دامن كبریایى ماركس چيزى كم نمى شود .او مدعى نبود كه دست در عالم غيب دارد
و از تمامى شدهها و ناشدهها مطلع است .ماركس چنين ادعایى نداشت.
شــعاعيان با همين نگاه به ماركســيســم و به مرز انتقاد از ماركس هم مىرســد و از
آنهم مىگذرد .این به معناى ارتداد او ني ست .در آموزههاى ماركس هيچ حكم و ا صل
مقد سى وجود ندارد .همه چيز شك كردنى ا ست .این ا صل مقد سى ا ست كه ماركس
بهآن باور داشت .به آن توصيه مىكرد و متدولوژى او بود.

قانون اصلى انقالب :خيزش یا نبرد مسلحانه
اختالف بعدى بين شعاعيان و لنين بر سر قانون اصلى انقالب است.
لنين خيزش عمومى یا قيام را قانون ا صلى انقالب مىداند .كه تو سب كليه انقالبها
بهویژه انقالب روسيه در سده بيستم به اثبات رسيده است.

170

بازخوانی تاریخ معاصر ایران

اما شــعاعيان خيزش را تبصــرهاى مىداند بر قانون اصــلى انقالب كه از نطفه جنبش
م سلحانه پي شتاز آغاز شده و به سوى جنبش م سلحانه تودهاى ك شيده شده ا ست .كوبا،
آلبانى ،چين ،ویتنام ،یعقوب ليث ،ســربداران ،اســپارتاكوس ،فلســطين ،انقالب گيالن،
ظفار ،همه و همه نمونههایى از این گونه نبردند.
توضيح فلسفى قيام و جنبش مسلحانه
یكى از اصــول دیالكتيك ،اصــل ت ييرات كمى به كيفى اســت .بنا به این اصــل ت ييرات
كمى همينكه به انباشـــتگى ویژهاى رســـيد با یك حركت جهش ت يير كيفى ویژهاى را
بهدنب ـال خ ـود مىآورد .ت ـئورى خي ـزش ان ـقالب را هم ـان ل ـحظه انفج ـارى ك ـم
بهكيف مىداند.
اما ببينيم خردهگيرىهاى شعاعيان به این نگره چيست؛
 . 1انقالب خود یك پروسه است .پس از قانون ت ييرات كمى به كيفى به دور نيست.
انقالب صرفاً خود آن جهش كم به كيف نيست.
جنبش مسلحانه پيشتاز سرانجام در روند انقالبى خود به انقالبى سراسرى مىكشد.
ت يير از كميت پيشتاز به كيفيت طبقه و توده و در آخر انقالب.
بههرروى تئورى مســلحانه پيشــتاز منطبق با قانون ت ييرات چندى به چونى اســت.
درحالىكه تئورى خيزش خيلى بر این قانون منطبق نيست.
 .2نگره خيزش معتقد اســت كه ت ييرات كمى اعتصــابى به ت ييرات كيفى مســلحانه
مىان جا مد .ا ما چگو نه ممكن اســـت ت ييرات كمى غيررزمى به ت ييرات كيفى رزمى
بكشد ،در حالىكه هر ت يير كيفى مستلزم ت ييرات كيفى ویژه خود است.
 .3نگره خيزش برآنســت كه براى رســيدن به ت ييرات كيفى قهرآميز باید یك رشــته
ت ييرات كمى اعتصــابى ،متينگى ،روزنامهاى دســت زد .وجود جنگافزار در این مرحله
ماجراجویى ا ست .اعت صاب اقت صادى در روند خود به اعت صاب سيا سى و اعت صاب
سياسى به خيزش مسلحانه پرولتاریا و توده منجر مىشود.
نگره جنبش مســلحانه پيشــتاز بىآنكه خود را از هر گونه اعتصــاب بىنياز بداند.
سرنوشت انقالب را در نبردى نوین مىبيند .پس بایستى قانون ت ييرات چندى به چونى
هوشمندانه به دیده گرفته شود.
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تئورى خيزش بستر مناسب اپورتونيسم
نگره خيزش ك شتگاه خوبى براى پرورش انواع گوناگون اپورتوني سم و سخنوران پاچه
ورماليده خردهبورژوازى منحب واژهپردازى اســـت .نيروهایى كه طبقه كارگر را با یك
رشـــته نمایشهاى خيابانى و روزنامهبازىهاى صـــد من یك غاز فرســـوده مىكنند .و
بىآنكه كمترین آموزه و امكان برّایى براى دفاع و پایدارى انقالبى به طبقه كارگر بدهند
آنان را براى رساندن به كشتارگاه ضدانقالب گروه گروه بهدنبال مىكشند .بيهوده نيست
كه همگى دكانهاى دونب شى كه در سرا سر جهان بر سر در خود فروتنانه پرچم حزب
كمونيست را برافراشتهاند و در درون آن جان طبقه كارگر را به حراج گذاشتهاند ،ضمناً
به نگره خيزش آميختهاند.

نقد حزب توده
این نقد جان مایه نقد حزب توده و یكى از نقاط فاصـــلهگيرى جنبش نوین چپ از
اندیشـــه هاى لنين بود .حزب توده با آویزان شـــدن به نگره خيزش توده و طبقه كارگر
ایران را تا آ ستانه كودتاى  28مرداد ك شاند و چون روز سرنو شت فرار سيد ،در حا شيه
خيابان انقالب ایستاد و شكست نهضت ضداستعمارى را نظاره كرد .و بعد از كودتا نيز
همان ســبك و ســياق تبليغ و ترویج و تظاهرات خيابانى و ســازمانى كه از بلشــویســم
آموخته بود بهكار بســت و نيروهاى حزب را دســته دســته به كشــتارگاه زندان زرهى
فرســتاد ،تا آخرین هســتهها و عناصــر در آخر به مســكو و آلمان و آلمان شــرقى عقب
نشست و دلخوش كرد به حقانيت تاریخى.
پاسيفيسم جانمايه اپورتونيسم
شــعاعيان روى نكته مهمى انگشــت مىگذارد و مىگوید« :اپورتونيســم با ترور مخالف
است .ترور را برابر تروریسم مىگيرد كه به واقع اینگونه نيست .بهخاطر آنكه در ترور
مستلزم حضور عملى حزب و سازمان پيشتاز است .نمى شود كنار گود نشست و گفت
لنگش كن.
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باید خطر كرد و خطر را بهجان خرید .پس به نقد آن مىنشيند .اما این مخالفت بدان
معنا نيست كه او با دیگركشى مخالف است .او با تمامكشى موافق است .اما نه به دست
خود كه به دست توده و طبقه.
زاويه بىعملى
جان مایه تمامى انتقادها ،انشعابات و بریدنهاى سالهاى  57ـ 1350در جنبش مسلحانه
پيشــتاز بىعملى بود .بهقول شــعاعيان لميدن و جاخوش كردن در كنار ســخنرانىهاى
آتشـــين روزنامهاى و دلخوش كردن به روزى كه آمدنش اجتنابناپذیر اســـت؛ نوعى
دترمينيسم تاریخى .دترمينيسمى كه انسان و نقش تأثيرگذارش در حد سوار شدن بریك
اتوبوس است .نه عنصرى فعال و تأثيرگذار و تاریخساز.
بهراستى نقد حزب توده و تودهاىهاى شــــرمزده از حزب توده از جنبش مسلحانه
چه بود؟
ولو نتاری ستى بودن آن بود؟ آنان جنبش چریكى را جنب شى ارادهگرایانه مىدان ستند.
«مشـــتى روشـــنفكر خردهبورژوا كه مىخواهند اراده خود را بر تاریخ تحميل كنند».
كيانورى در كتاب خاطراتش كه مىگوید« :اینان حوصله كار تودهاى و كار در ميان طبقه
كارگر را نداشتند».
شاید آنگونه بود كه كيانورى میگفت :شاید آنگونه بود كه تورج حيدرى بيگوند و
آن نُه نفر انشـــعابى دیگر مىگفتند ،شـــاید .و یا حتى آن چيزى بود كه ســـازمان پيكار
مىگفت :و موجوداتی از این د ست مىگفتند« :باید پي شتاز بهجاى د ست بردن به سالح
بهميان توده و طبقه برود و با دادن آگاهى و افشاگرى سياسى ،اعتصابات و حركات خود
به خودى توده و طبقه را سمت و سوى بدهد .و با تبدیل اعت صاب اقت صادى بهاعتصاب
سياسى و با تبدیل اعتصاب سياسى به قيام كار انقالب را به فرجام برساند».
خب ببينيم كارنامه منتقدین چه بود .هيچ .و یا شـــاید چيزى نزدیك به هيچ .و اگر
بىانصافى نباشد 15ـــ 10شماره نشریهاى چند صفحهاى در تيراژى كمتر از  100نسخه.
و در عود كرور كرور و خروار خروار حرف و بىعملى .و لم يدن در ك نار ا جاق
راحتطلبى و خوردن اسميرُنف به سالمتى طبقه كارگر پيروزمند جهانى.
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ماركسيسم به مثابه آلترناتيوى عملى
ماركســيســم دین نيســت .همچنانكه ایدئولوژى به مثابه باورهایى مقدس هم نيســت.
ماركسيسم راهنماى عملى و آلترناتيو عملى یك جنبش تودهاى است .اگر جز این باشد
هرچه با شد مارك سي سم ني ست .توده و طبقه گو شش بدهكار حقانيت تاریخى ني ست.
بهدنبال تحقق خواســتهاى عينى و واقعى خود اســت .پس دنبال پرچمى مىگردد كه
شـــعارهایش تحقق آرمان ها و آرزوهاى او باشـــد ،توده و طبقه اینگونه به حقانيت
مارك سي سم پى مىبرد .نه از طریق بحثهاى آكادميك و فل سفى و رو شنفكرانه كه او نه
حوصله و وقت و نه دانش الزم آنرا دارد.

نفى ماركسيسم و نفى انقالب
بگذریم از این حقيقت كه منتقدین مشى چریكى ابتدا از زاویه لنينيسم از جنبش انقالبى
روى گرفتند و بعد لنينيسم را م ایر ماركسيسم دانستند و در آخر ماركسيسم را به موزه
تاریخ سپردند و با نوشتن «مانيفست اصالحطلبى» به این باور رسيدند كه انقالب نهتنها
راه فالح كه راه ضــاللت اســت .پس باید به دامن اصــالحات پناه برد .اصــالحات هم
شدنى نيست اال سفرهاى دور و دراز مردم به اروپا و آشنایى مردم با اندیشههاى مدرن
1
و اگر شانس بياوریم مىتوان منتظر اصالحات بود.
لنينيسم به مثابه يك مذهب
پيروزى درخشــان انقالب اكتبر و دســتگاه تبلي اتى شــوروى از لنين پيامبرى معصــوم
ساخت .شعاعيان بهدرستى مىگوید:
«ا ط نيطتر تئورر خيه صممطفا نه خود ىاركس ت ىاركسمميسممتها تانسممنه نود
د شوارر ىادر ن ا شت .ىارك سي ستها خيو ساده هىادهان نطار د ستكارر
دران ىشه ىاركس دست نه كار شون تل لنيم ت لنينيسپ نه.
 .1نگاه كنيد به مانيفست اصالحطلبى ـ فرخ نگهدار
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بههرروى سيطره ایدئولوژیك حزب كمونيست شوروى و تبلي ات وسيع آنها حول
لنين ،لنينيســم را تبدیل به یك مذهب كرد .مذهبى كه شــك را نســبت به پيامبرش روا
مىدارد اما ن سبت به امام خود را تحمل نمىكند .شعاعيان بهدرستى پيشبينى مىكند كه
«آنچه تا كنون از نقد لنين انجام شــده تازه الفباســت آنهم حروف اول الفباء و باش تا
1
مثنوىها از راه برسند كه همه در راهند و چارنعل»

بخش دوم :در پيرامون همزيستى مسالمتآميز لنين
این بخش مربوط به دفتر دوم «خردهگيرىها ا ست» بخش اول آن برسر اندیشههاى لنين
درباره انقالب بود .و بخش دوم مربوط است به تز همزیستى مسالمتآميز.

تز همزیستى مسالمتآميز
پيروزى بلشــویكها در اكتبر  1917یك پيروزى ســياســى بود .براى حفظ این پيروزى،
پيروزى در عرصه اقتصادى الزم بود .قدرت اقتصادى نيازمند روابب اقتصادى بود .و این
روابب با جهان ســرمایه ممكن بود .پس راهى بهجز همزیســتى مســالمتآميز با غرب
سرمایهدارى نبود.
این جانمایه ا ستدالل بل شویكها بود .اما شعاعيان ری شه این همزی ستى را درنگاه
لنين به خيزش مىدا ند و مىگو ید« :لنين وقتى ن گاه كرد و آ ثارى از خيزش دردیگر
كشورها ندید ،پس چارهاى نداشت جز آنكه پيروزى را در روسيه حفظ كند .اما این تز
در پراتيك انقالبى نشان داد نگرهاى از بُن نادرست است.
تز همزیستى مسالمتآميز لنين بر چهار اصل استوار بود:
 .1رشد ناموزن كشورها باعث پيروزى سوسياليسم در بعضى كشورها مىشود.
 .2وظيفه پرولتاریا حفظ پيروزى بهدست آمده است.
 .1شعاعيان ـ انقالب
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 . 3وظيفه پرولتاریا در كشـــور پيروز آنســـت كه چنان نيرویى فراهم كند كه بتواند
بهپرولتاریاى دیگر كشورها كمك كند و اگر روز نبرد قطعى با امپریاليسم رسيد ،نبرد را
پيروزمندانه رقم بزند.
 .4از آنجا كه انقالب نه وارداتى ا ست و نه صادراتى پس پرولتاریا پيروز باید براى
یك دوره همزیستى مسالمتآميز با جهان سرمایه داشته باشد.
پرولتاریا بهطور كلى از این تز سه هدف را دنبال مىكرد:
 .1بازسازى خود و آماده شدن براى نبرد نهایى
 .2باز داشتن ضدانقالب از حمله به كشور پيروز
 .3گ سترش فرهنگ انقالب از طریق روابب فرهنگى و پرولتاریاى دیگر ك شورها را
به آگاهىهاى كمونيستى رساندن.

ریشههاى تئوریك همزیستى
لنين در سال  1915از ناموزونى تكامل اقت صادى و سيا سى سرمایهدارى سخن گفت و
نتيجه گرفت كه سوسياليسم نمىتواند در آن واحد در همگى كشورها پيروز شود .بعدها
اســتالين نيز تئورى ســوســياليســم در یك كشــور را تأیيد كرد .و هر دوى آنان تكليف
دوگانهاى را براى پرولتاریاى پيروز تعيين كردند:
 .1كمك نه انقالب ت پطتلنارىا در دىگط كشورها
 .2رانطه ىنقانل ت نطانط اقنصادر ،سياس  ،فطهنگ نا دىگط كشورها
شروع اختالف
شعاعيان ر شد ناموزن را مىپذیرد و بر این باور ا ست كه انقالب در ضعيفترین حلقه
رخ مىدهد .اما از آن نتيجه نمىگيرد كه سوسياليسم در یك كشور شدنى است.
اختالف از اینجا به ب عد آغاز مىشـــود .اگر براى پيروزى در نبرد فرجامين ارتش
نيرومند الزم ا ست و شرط دا شتن ارتش نيرومند ،اقت صادى نيرومند ا ست .اقت صادى كه
هماوردى بكند با اقتصاد امپریاليستى ،این هماوردى چگونه ممكن است؟
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امپریالي سم نيروى خود را از تاراج جهان مىگيرد ،ك شورهاى متروپل و م ستعمرات،
سوسياليسم از كجا مىگيرد؟
جهان كنونى ،جهان رها شــده نيســت .بازارهایش پيشــاپيش تقســيم شــده اســت و
صاحب دارد .پس امكان ورود سو سيالي سم پيروز به این تق سيمبندى شدنى ني ست اال
رویهاى كه همساز و همسو باشد با این یا آن امپریاليسم.
گيرم كه وارد این مناســبات شــد .ارزشهاى حاكم بر این مناســبات ضــدكارگرى و
ضـــدانقالبىاند چگونه مىتوان وارد شـــد كارگرى و انقالبى باقى ماند .و آیا مىشـــود
در سيا ست انقالبى بود در حالىكه در اقت صاد ،انقالبى نبود .و اگر دولتى در سيا ست و
اقتصــاد رفتارى امپریاليســتى و ضــدكارگرى داشــته باشــد ،در رفتار و گوهر مىتواند
كمونيستى باشد؟

همزیستى مسالمتآميز در دو دوره
 .1دوره نخست زمانىكه بلشویكها به قدرت مىرسند در حالىكه منتظرند انقالبهایى
قریبالوقوع در آلمان و دیگر كشورهاى اروپایى به وقوع بپيوندد .اما چنين نمى شود ،از
این مرحله به بعد تز سوسياليسم در یك كشور مطرح مىشود .براى استقرار سوسياليسم
نياز به بازسازى اقتصادى بود .پس تجارت با جهان غرب مطرح شد و انگليس براى این
رابطه پيششــرطهایى داشــت ،منع تبلي ات ضــدانگليســى در شــرق كه معناى آن عدم
حمایت از جنبشهاى رهایىبخش در شرق بود.
لنين پذیرفت و نخستين قربانى این همزیستى انقالب گيالن بود ،مرغ عزا و عروسى
سر بریده شد.
در آن روزگار بلشـــویك ها بر این باور بودند كه با بازســـازى اقتصـــادى دخل
امپریاليسمهاى مكار غربى را درمىآورند .پس هر سازش را تاكتيكى موجه مىدانستند.
در این دوره تز همزیســتى مســالمتآميز از موضــع ضــعف و نيازهاى اقتصــادى
بلشویكها برمىخاست.
 . 2فاز دوم ،از كنگره بي ستم حزب كموني ست شوروى به بعد ا ست .ا ستالين مرده
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بود .خرو شچف به قدرت ر سيده بود .و رو سيه شوروى صاحب بزرگترین زرادخانه
اتمى جهان بود .پس بار دیگر تز همزیســتى مســالمتآميز مطرح شــد و اما این بار از
مو ضع قدرت .شوروى به آن حد از قدرت ر سيده بود كه حذف نظامى آن ممكن نبود،
مگر با نابودى كل كره زمين و امپریاليســـتها حاضـــر به نابودى خود به بهاى نابودى
بلشویكها نبودند.
در فاز اول انقالب گيالن و نهضت دمكراتيك آذربایجان قربانى شدند .و در فاز دوم
این همزیستى خود را به شكل روابب گسترده تجارى و نظامى با شاه خود را نشان داد.
حزب توده هم كه وجهالمصالحه این روابب بود.
دو نكته مهم
شعاعيان در اینجا به دو نكته مهم اشاره مىكند:
 .1براى آنكه بدانيم همزیستى مسالمتآميز از شوروى چه ساخته است و شوروى
را به كجا كشانده است باید با پيكرى راست ،دیدگانى گشوده ،اندیشهاى فراخ ،پنجهاى
كوشا آشكارا به خود واقعيت عينى بپردازیم.
و براى ندیدن واقعياتى كه در پهنه جهان گسترده است باید چشم نداشت تا ندید .و
براى دیدن باید وجدان و آگاهى كارگرى ساخته و پرداخته رادیو و روزنامههاى اردوگاه
سو سيالي ستى ندا شت تا نهتنها دید بلكه توان رهجویى و رهپویى نوینى را هم دا شت و
دیـر نيست كه طبقه كـارگر بـا سـالح دیـدن و خالصى از زیر بار تبلي ات مسلح شود.
احسان طبرى ایدئولوگ حزب توده در خاطراتش از استالين مىگوید« :همه مردم او
1
را دوست داشتند و همه از او راضى بودند ،جامعهاى آرمانى با رهبرى كاریزماتيك».
آیا بهراستى اینگونه بود .فردى كه دستش تا شانه در خون مردم آن سامان فرو رفته
بود .بعدها دیگر رهبران حزب توده از آن دیار بهعنوان جامعه آرمانى یاد كردند .و حتى
تا لحظه فروپا شى شوروى د ست از حرفهاى خود برندا شتند .و وقتى « سو سيالي سم
واقعاً موجود» فرو پاشــيد بورژواهاى كرواتزده كه در رأس تمامى احزاب كمونيســت
 .1از نگاه خويشتن ،احسان طبرى ،كه بعد از مرگش چاپ شد.
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جاخوش كرده بودند با حســـاب هاى پُر از دالر خود به روى صـــفحه تلویزیون ظاهر
شـــدند اعالم كردند به طبقه كارگر خيانت شـــده اســـت .توطئهاى توســـب یك خائن
(یلستين) و یك احمق (گوروباچف):
چرا آنان موفق نشدند آن حقایق آشكار را ببينند .چشم نداشتند .چشم فيزیولوژیك
كه نه ،چ شم ایدئولوژیك ندا شتند .باورهاى ایدئولوژیك آنها ،چ شم خرد شان را كور
كرده بود .تا لحظه آخر هر روایتى از فســاد و تباهى اتحاد شــوروى را مربوط مىكردند
بهزرادخانههاى تبلي اتى امپریالي سم .چپ آئينى ،چ شم بينایى خود را به تمامى از د ست
داده بود.
 .2در تمامى طول سالهاى دهه 60ـــــ ،40حقایقى از پ شت پردههاى آهنين1بيرون
مىآید .چپ هوادار شوروى ناباورانه ا ستدالل مىكرد مگر مى شود یك شبه بورژوازى
سركوب شده به سریر قدرت برگردد و بهقول شعاعيان گرز فرمانروایى را بهدست گيرد.
مگر پرولتاریاى شــوروى مرده اســت .آنهم بعد از آنهمه مبارزه و قهرمانى .آیا كودتا
شده ا ست آیا پرولتاریا در جنگ داخلى شك ست خورده ا ست؟ پس ممكن ني ست با
بودن طبقه كارگر پيروز و حاكم شوروى اقتصاد و منش بورژوازى حاكم شود.
شعاعيان از ا ستحاله و دگردی سى پيروزى كارگرى به شك ست كارگرى نام مىبرد.
این استحاله چگونه صورت گرفت؟
ابتدا استحاله اقتصادى بود .بعد به استحاله سياسى تبدیل شد و در آخر به استحاله
در گوهر و جان رسيد.
در این پروسه بلشویكهاى ارتدوكس قتلعام شدند .ردههاى پایينتر دراردوگاههاى
كار اجبارى در سيبرى جان باختند و یا جان بهدر برده از شوروى گریختند.
طبقه كارگر از قدرت رانده شــد .و بلشــویكهاى دیروز به بورژواهاى امروزى بدل
شـــدند .نه كودتایى انجام شـــد و نه جنگى داخلى صـــورت گرفت .پرولتاریا پيروز و
قهرمان به بورژوازى پيروز و ناقهرمان تبدیل شد.
سبيلها را چهارتي ه كردند كراوات زدند .سوار بر ما شينهاى آخرین مدل شدند و
 . 1پرده آهنين ،لقبى بود كه جهان سرمايه به كشورهاى بلوك شرقى داده بود.
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شـــام را به ســـالمتى طبقه كارگر در بهترین هتلها خوردند .بورژوا بودن هم حكایتى
ا ست .م شكل بورژوازى در آن ست كه نمىتواند تمامى مردم را بورژوا كند .وگرنه هيچ
بدى در آن نيست .چپ سنتى تا به آخر از درك پروسه دگردیسى در حزب كمونيست
شوروى عاجز ماند.

جنگ اجتنابناپذیر
در اجتنابناپذیر بودن جنگ سرنو شت بين امپریالي سم و سو سيالي سم بين شعاعيان و
لنين اختالفى نيست .اختالف از چگونگى بسيج ارتش پرولتاریا شروع مىشود.
براى ب سيج این ارتش در دوران صلح ،اقت صادى هم سنگ اقت صاد امپریالي ستى الزم
است .و این هم سنگى ممكن نيست مگر آنكه چون امپریاليسم در تمامى عالم اصول را
بر استثمار و استعمار گذاشت.
اما نگره «انقالب» و شـــعاعيان ،شـــكلگيرى این ارتش را در پروســـه نبرد انقالبى
مىبيند .پرو سهاى كه در طى آن ارتش و اقت صاد امپریالي ستى فر سوده ،ارتش و اقت صاد
پرولترى برناتر مى شود .پس دیگر نيازى به همزیستى مسالمتآميز با امپریاليسم و ورود
به ضدوبندهاى امپریاليستى ،اقتصادى و سياسى نيست.
دومين جدایى انقالب ،با دیدگاه لنين در چهره و ا ستراتژى جنگ سرنو شت ا ست.
لنين این جنگ را یك جنگ كالســيك مىبيند .در حالىكه شــعاعيان این جنگ را یك
جنگ چریكى طوالنى مدت مىبيند كه در پروسه فرجامين به ارتشى كالسيك مىرسد.
و عــلت گــزینش ایــن شيوه جنگ از ســوى پرولتاریا روشن است یكى نبودن توان
مادى دو طرف.
ناگفته پيدا ست كه ارتش امپریالي ستى از حيث ساز و برگ پ شتوانه اقت صادى ،دانش
نظامى ،نيروهاى ذخيره بالفعل ،نوع جنگافزار ،آزمودگى نظامى و عوامل دیگر برتر و
حتى بسيار ب ـرت ـر است .و س ـرن ـوشت یك جنگ كالسيك را همين نبردها و عوامل
تعيين مىكنند.
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اما شيوه جنگ فر سای شى و چریكى ،ضمن آنكه پرولتاریا رفته رفته به این عوامل
دســــت مىیــــابد پــــا بهپاى آن عوامل همسنگ در اردوگاه ضدانقالب را فرسوده و
تضعيف مىكند.
با این نگرش انقالب كارگرى دیگر نيازى به شــركت در بازار جهانى ضــدانقالب و
داد و ستد و روابب صلحآميز بر پایه نگره همزی ستى م سالمتآميز نخواهد دا شت .پس
دیـــگر نيـــازى به ســـازشكارى و بندوبستهـــاى ضدانقالبى و در آخـــر دگردیسى
نخواهد بود.
جمعبندى كنيم
شــعاعيان در آخر اختالف خود را با لنين بر ســر نگره همزیســتى مســالمتآميز چنين
جمعبندى مىكند:
 .1تكامل ناهماهنگ و نگره همزی ستى م سالمتآميز ،هر دو در سراسر تاریخ جریان
داشتهاند و هيچكدام آفریده ذهن لنين نيستند.
 . 2بين رشد جهانى توليد و سرمایه با محدودیت كشورى بدون سرمایه ،بين جهانى
شدن نيروهاى مولد با نظامهاى توليد كشورى تضاد وجود دارد .این تضاد بهدست طبقه
كارگر حل مى شود .تضادى جهانى را باید بهگونهاى جهانى حل كرد .راه حل همزیستى
مسالمتآميز هيچ سازگارى با حل این تضاد ندارد.
 . 3قانون همزیستى مربوط به دورانى است كه زندگى اجتماعى و توليد بسيار بدوى
بود .و یا طب قات چيره طب قاتى بهرهكشا ند و در نتي جه طب قاتى با تضـــاد هاى درون
طبقاتىاند .ولى براى طبقه كارگر كه تضـــاد درون طبقاتى ندارد .و توليد نيز به رشـــد
تعيينكنندهاى رسيده است قانون همزیستى مسالمتآميز معنا ندارد.
 .4قانون همزیســـتى مســـالمتآميز قانون تكامل طبقه كارگر نيســـت قانون تكامل
طبقات ناكارگرى و بهرهكش است .آنان براى بهرهكشى از ملتهاى خود و دیگر ملتها
نيازمند این همزی ستى ا ست .این همزی ستى مىتواند بين دو نظام با فرما سيون مختلف
باشد (فئودالى ،سرمایهدارى)
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 . 5همزی ستى م سالمتآميز چرخ شى انحرافى در حل ت ضادهاى جهانى ا ست .راه
حل تضــاد طبقه كارگر با جهان طبقاتى انقالب جهانى تا رهایى جهانى و نه همزیســتى
مسالمتآميز با ضدانقالب جهانى.
 .6قانون تكامل نابرابر نشــان مىدهد كه در آنواحد در ســراســر جهان انقالب رخ
نمىدهد .اما این بدان معنا نيست كه در همانجا باید ایستاد .و راه همزیستى مسالمتآميز
را در پيش گرفت .بلكه باید از آن منطقه بهعنوان منطقهاى انقالبى براى گسترش انقالب
سود جُست.
 .7اگر بهدنبال رشد ناموزن جوامع براى انقالب باشيم .در غلتيدن به دامن اكونوميسم
است .اما اگر منظور رشد ناموزون در زندگى و فرهنگ و سازمان انقالبى است .كه رشد
فرهنگ و آگاهى انقالبى از كانال همزیستى مسالمتآميز نمىگذرد.
 . 8چگونه ممكن ا ست كه طبقه كارگر پيروز با ضدانقالب یك ك شور همزی ستى
مسالمتآميز داشته باشد در حالىكه طبقه كارگر همان كشور اجازه نُطق كشيدن نداشته
باشــد و باید با آن رفتارى جنگآميز داشــته باشــد .چرا این حق براى طبقه كارگر همان
كشور با ضدانقالب حاكم نباشد.
همزيستى مسألهاى مناقشهآميز
بلشــویكها همزیســتى مســالمتآميز را زنگ تنفســى براى خود مىدیدند تا نفس تازه
كن ند .خرابى هاى ج نگ را ترميم كن ند و در دورى دیگر با نيرویى دیگر به مصـــاف
ضــدانقالب جهانى بروند .پس در این دوره انقالبى ،آنان خود را مجاز مىدیدند دســت
به سازشها و عقبنشينىهایى بزنند .بدان اميد كه در روز موعود تمامى این شكستها
را جبران كنند.
اما بهراســـتى چرا این مرحله موقت دائم شـــد .چرا این عقبنشـــينىهاى تاكتيكى
بهعقبنشينىهاى استراتژیك منجر شد.
آیا بهرا ستى ا شكال در نگره همزی ستى م سالمتآميز بود؟ یا ا شكال در جایى دیگر
بود نگاه كنيم به انقالب جنگل تا ماهيت این همزیستى روشن شود.
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در ابتدا براى بلشــویكها و كمونيســتهاى ایرانى پذیرفتنى بود كه شــوروى ویران
شده در دو جنگ و دو انقالب (جنگ جهانى اول و جنگ داخلى ـــــ انقالب فوریه و
اكتبر) نياز به تكنولوژى غرب دارد .و این تكنولوژى نيازمند رابطه تجارى است دررابطه
تجارى نيازمند یك دوره همزیستى مسالمتآميز است .پس شوروى به سردمدارى لنين،
چيچرین و روتشــتين وارد مذاكره با انگليس و دولت ایران شــدند .این نزدیكى به تبع
خود منجر مىشــد به فاصــله گرفتن از انقالب گيالن .تا این حد پذیرفتنى بود .هرچند
بُنمایه این تفكر غلب و اپورتونيســتى بود .اما شــوروى در این جنگ ،جنگ انقالب و
ارتجاع بىطرف نماند .این حداقلى بود كه انقالب از شوروى مىخوا ست .اما شوروى
چه كرد؟ بهشكل اكتيو به ضدانقالب پيوست و جبهه انقالب را از درون تهى كرد.
همين برخورد ضدانقالبى در سال  1325با فرقه دمكرات آذربایجان كرد.
این همزیستى بهعنوان یك تاكتيك نبود .این عين استراتژى بود.
دو سؤال
شــعاعيان مىگوید؛ لنين در كتاب پُرآوازهاش «امپریاليســم آخرین مرحله ســرمایهدارى»
مىگوید؛ سرمایه خ صلت ملى خود را از د ست داده ا ست و به پدیدهاى جهانى مبدل
شـــده اســـت .استـــالين نيز در كتاب «اصول لنينيسم» از جهانى بودن سيستم سرمایه
سخن مىگوید.
اگر نبرد ميان كار و سرمایه یك نبرد جهانى ا ست ،پس سو سيالي سم در یك ك شور
چگونه معنا پيدا مىكند؟
(ســؤال نخســت) و در روزگارى كه جنبش كمونيســتى و انقالبى ســراســر اروپا،
هندوستان و چين را فرا گرفته بود1.تز همزیستى مسالمتآميز چه معنایى مىداد.
( سؤال دوم) الزم به یادآورى ا ست كه پيروزى سو سيالي سم در یك ك شور در سال
 1916از سوى لنين مطرح شد اما تحقق سوسياليسم در یك كشور از سال  1920بهبعد
 .1لنين در  6دسامبر  1920به غليان جنبش انقالبى در آلمان ،هند و چين اشاره مىكند.
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مطرح شد .زمانىكه انقالبى در اروپا صورت نگرفت و بل شویكها از انقالب در آلمان
نااميد شدند.

علل شكست نهضتهاى كمونيستى
«پوىه بنب كمونيسن در سطاسط بهاو نه ونهار عين  ،هشرارا ى هىو د كه ...نا همه
بانبا رها ت كو ش هاى كه ش ه ا ست .هنچه كه سطانبا نهد ست هى ه ،نه پيطت ر
راسنيم پطتلنارىا ت نه رسنگارر كمونيسن هدى  ،هيچر ا نبوده است».
شعاعيان

شعاعيان به طرح یك سؤال مىپردازد سؤالى كه مدام از سوى د شمنان مارك سي سم
مطرح مى شود« .این شك ستها ری شه در نهاد جنبشهاى كارگرى دارد ».آیا این گونه
است؟ هـرگز طبقه كـارگـر این توان تاریخى را دارد كه رستگارى تاریخ آدمى را بهفعل
درآورد.
پس به عمل ناكامىهاى جنبش كمونيستى مىپردازد:
 .1دورى جنبش از بنيادها (اصول اساسى ماركسيم)
 .2مبتال شدن به مرگبارترین بيمارى ،همزیستى مسالمتآميز و مليتزدهگى،
 .3تهى شدن نهادهاى جهانى كارگرى از جان كمونيستى،
 .4نبودن ژن نظامى در سازمان سياسى طبقه كارگر و زمينه رشد اپورتونيسم
 .5دست نيافتن طبقه كارگر به آگاهى و خرد فلسفى و فرهنگى ریشهاى براى مقابله
با انحرافات رهبرى.
 .6سير قهقرایى فرهنگى ـ فلسفى طبقه كارگر.

سوسياليسم روسى
شعاعيان با اشاره به مانيفست ماركس كه از سوسياليسم ارتجاعى و سوسياليسم فئودالى
و خردهبورژوایى و آلمانى ،نام مىبرد .به سوسياليسم روسى اشاره مىكند و براى آن دو
مشخصه تعيين مىكند.
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 .1باور به خيزش
 .2همزیستى مسالمتآميز با دشمنان طبقه كارگر
براى سوسياليسم روسى مشخصههاى دیگرى نيز مىتوان شمرد:
 .1دولتى كردن صنایع
 .2اقتصاد متمركز
 .3نظامى توتاليتر
ناگفته پيدا ا ست كه این پنج مؤلفه هيچ ن سبتى با سو سيالي سم ندارد .همانگونه كه
سير وقایع نشان دارد .كه بدون حضور آگاهانه انسان ،بدون احترام به كرامتهاى انسان
هيچ سوسياليستى متحقق نخواهد شد.
اما این قرائت از سو سيالي سم ،قرائتى چيره بر جنبش جهانى كموني ستى بود .چيزى
نزدیك به هفت دهه.
ژن نظامى و رشد اپورتونيسم
«ىاركسيسپ نه شيوهار راسنيم نه طبقه كار ط ى هىو د كه نه «اقنصاد» به ا
ذار نه سياست نم تواو رسي .
ىاركسيسپ همچنيم نه طبقه كار ط ى هىو د كه نه «سياست» به ا راه قهطهىيه
نم تواو دست ىافت.
اىم نطداشمممت كه خيه نا هان طب قه كار ط ى گا نه راه قهطهىيه ت ى گا نه راه
رسنگارر طبقه كمممار مممط است ...نطفه سممما ىممماو سياس پطتلنارىا را فاق و
نظاى كطد.
نبود و نظاى در سا ىاو سيا س طبقه كار ط ،ىينه را نطار بذب ت پطتر
اپورتونيسپ سخنور هىاده كطد.
راسنم را كمه بنبم در مطداب بم اهار سيماسم ت نمظطر انم طا هىيهر
ى غوني ».
شعاعيان ـ انقالب
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دیالكتيك سياست و سالح
«در بهاو طبقات هدىياو ا هماو د كه اده ى شون ت تا هو ىاوكه ه شرارا
ى ىيطن سياس ان  ....سياست همانا شيوهار است كه طبقاو نطى هىنن تا ا ط
فطىانطتاىن فطىانطتاى خود را اداىه دهن  .ت ا ط نيسنن نه فطىانطتاى رسن .
سيا ست فم حاكميت طبقات ا ست ت در وهط اىم فم ،ارت ت نيطتر نظاى ت
شمشيط نهفنه است .سياست تئورر ت ارت نيطتر عملكنن ه اىم تئورر است.
ا سو ه تيطه پ شت سيا ست ا ست .ىان كه ا سو ه اىم سيا ست ىادىت طفنه
ه شرارا سخم ى وى  ،بنگ ناىي ه ى شود ت هو اه كه پو شاك لطيف نط هو
ى پوشانن صوح ى خوانن ت نطخورد ىسالمتهىيه.
هيچ ىنافع طبقات ني ست كه ننواو نهد ست هترد ىگط اىمكه اىم ىنافع در بنگ
طبقه دى مگط ن ماش م  .پ مس نيطتو كش مي و ت حفظ هو ني ما ىن نيطتى اس مت
نهنا ارت .
طبقات ان  .ت نا نانودر طبقاو نيه نانود
ارت ت سمممياسمممت همهادهار ن
طبقات نخواهيپ سممياسممت را ا
ى شممون ت پس هط هىنه خال قوانيم ن
سالي ب ا كنيپ هنگاه هشرارا خواسنهاىپ اسارو را نپذىطىپ.
شعاعيان ـ انقالب

آیا بهرا ستى طبقه كارگر خوا ستار خ شونت ا ست؟ آیا مارك سي سم خواهان ك شتار
فردى و یا جمعى اســت؟ این اتهامى اســت كه از ســوى رفرميســتها و ایدئولوگهاى
بورژوازى به طبقه كارگر زده مىشود.
قاتل را رها كردهاند و یقه مقتول را مىگيرند كه تو چرا مقتولى ،بهقول شعاعيان «چه
جهان نامردى!» ارتش و سالح ساخته طبقه كارگر و مارك سي سم ني ست .این دو پابهپاى
شكلگيرى طبقات بهوجود آمدهاند .نخ ست براى غارت و یا ممانعت از غارت شدن،
در كمونهاى نخسـتين و بعد براى حفظ و نگهدارى ثروتهایى كه عاملين توليد آن در
آن سهمى نداشتند و یا اگر داشتند سهمشان ناچيز بود .بردهها باید ابتدا برده مىشدند .و
این ممكن نبود ،اال به قدرت شـمشـير و سـازمان دادن نيروى ارتش .و بعد باید از فرار
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بردهها جلوگيرى مى شد .و اگر فرار مىكردند باید دستگير و مجازات مى شــــدنــــد.
زنـدان و پـليس ،و اگـر شـورش مىكـردند باید سركوب مىشدند با ارتش و شكنجه.
در دوران فئوداليسم همين جوهره باقى ماند .آدمها عود مىشدند .اما وظيفه ارتش
و پليس ،زندان ،شكنجه د ست نخورده باقى ماند .چرا كه گوهر طبقاتى مبتنى بر غارت
و استثمار دست نخورده باقى ماند.
در دوران بورژوازى داستان بههمين شكل بود با سبوعيت و گستردگى بيشتر.
هيچ كس ،از چپ هاى نادم گرفته تا هارترین بخش بورژوازى ،معترد اعمال قهر
از سوى دولتهاى بورژوایى ني ست .سركوب و شكنجه و م سلح شدن تا بُن دندان از
آن سوى پذیرفتنى است .اما از این سوى آوانتوریسم انقالبى است .ارتداد است .چرا كه
ماركس و لنين نگفتهاند .اما زندگى كه گفته اســت .و زندگى بســى باالتر و بزرگتر از
ماركس و لنين است.
مثلث رهايى
«نا اىم همه ،اىم هىيخنگ سيا ست ت نظا  ،هطبن در ست ت ناى سنه نود .تل
نطار رسي و نه كمونيسپ كاف نبود...
ناىسن عنصط دىگطر نه اىم تطكي اعافه ى ش  ،فطهنگ ت فوسفه
ىطا طبقه كار ط نم توان ن تو تثويث ترباتن سياس  ،نظاى  ،فطهنگ خود را
ا بهان كهم نطكن ت بهاو كهم را نانود كن ت بهاو نوىن را كه در رسمممالت
اتست ننياو نه ».
شعاعيان  -انقالب

انسان طراز نوين
ماركس شرط ر سيدن آدمى به جامعه كموني ستى و تحقق كموني سم را ان سان طراز نوین
مىدان ست .ان سان باارزشها و من شى نوین كه شعار «یكى براى همه ،همه براى یكى»
دراو نهادینه شده باشد .انسانى كه به خود و جهان پيرامون خودآگاهى و دانشى ریشهاى
داشته باشد.
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رسيدن به جامعهاى كمونيستى بدون آنكه طبقه كارگر به انبوه كمونيست شده باشد
و این آگاهى از انسان ،انسانى تام و تمام ساخته باشد ،بيشتر به شوخى مىماند .درست
مثل آن چيزى كه در شوروى ،چين ،كوبا ،ویتنام و كشورهاى اروپاى شرقى اتفاق افتاد.
انقالب تو سب حزب كموني ست شدنى ا ست .این دیگر اظهرالمنال شمس ا ست اما
براى ساختن یك جامعه كموني ستى دا شتن رهبران كموني ست و حتى طراز نوین ب سنده
ني ست .باید آگاهى از حزب به طبقه و از طبقه به توده گ سترش یابد .و این با بحثهاى
آكادميك شدنى ني ست .این آگاهى پي شاپيش در پویه یك ر شته انقالبهاى كارگرى و
در پراتيك انقالبى از حزب به طبقه و از طبقه به توده مىرسد.
يك مرزبندى
شــعاعيان از آنجا كه احســاس مىكند ممكن اســت خواســت او از فرهنگ یا «انقالب
فرهنگى چين» یكى گرفته شـــود .یادآورى مىكند كه انقالب فرهنگى چين از ســـنخ
دیگرى است.
كارگرى كه خود آگاهى فرهنگى ندارد چگونه مىتواند انقالبى در ســراپاى دســتگاه
ادارى و علمى در ســـياســـى چين پياده كند .طبقه كارگرى كه هنوز نيروى محركهاش
«كيش شخصيت» است (تو بخوان دیكتاتورى مائو).
این نه انقالب فرهنگى طبقه كارگر كه فریب فرهنگى طبقه كارگر اســت .انقالبى كه
از یك ســو با ميز تميز فالن اســتاد دانشــگاه مبارزه مىكند و از ســویى دیگر پاىكوبان
آمدن فرح پهلوى را جشن مىگيرد و زیر پاى اشرف پهلوى فرش قرمز پهن مىكند.
فرق است كه با ضدانقالب در همزیستى رزمى به سر برى یا همزیستى مسالمتآميز
هنگامى كه زندگى عينى انقالبى فروكش كند چگونه مىتوان انتظار داشـــت اندیشـــه
انقالبى رو به فراز نهد».
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دفتر سوم :شدهها
نهادهاى جهانى طبقه كارگر
 .1انترناسيونال اول
در نيمه دوم قرن  19سرمایهدارى بيش از پيش خصلت جهانى مىیافت از اینرو مبارزه
برعليه آن نيز نمىتوانست ابعاد جهانى نداشته باشد.
در سال  1862در نمای شگاه جهانى لندن مالقاتى بين كارگران فران سوى و انگلي سى
صورت گ ـرفت و مس ـأله وحدت س ـازم ـانى پرولتاریا مطرح شد .بهدنبال این مالقات
در  28سپتامبر  1864كارگران انگلي سى ،فران سوى ،آلمانى ،ایتاليایى ،له ستانى ،ایرلندى
در تاالر ســنت مارتين لندن گرد هم آمدند و بعد از بحثهاى بســيار برنامه پيشــنهادى
كارگران فرانسه به تصویب رسيد .و «جمعيت بينالمللى كارگران» بهوجود آمد.
در  21نوامبر شوراى مركزى موقت برگزیده شد كه كمى بعد نام « شوراى عمومى
بينالملل اول» را به خود گرفت .اورگو رئيس و كِرم دبير كل شــورا شــدند .این دو از
رهبران اتحادیههاى كارگرى انگليس بودند .ماركس بهعنوان عضو شورا انتخاب شد .اما
در حقيقت رهبر واقعى انترناسيونال اول او بود.
نو شتن برنامه و ا سا سنامه شورا به ماركس محول شد .خطابيه افتتاحيه نيز تو سب
ماركس نوشته شد .در این خطابيه ماركس به مسایل مهم اشاره داشت:
 .1پيشــرفت اقتصــادى ســرمایهدارى چيزى جز نكبت و فقر براى كارگران به دنبال
نياورده است.
 .2كارگران براى رهایى كامل باید نظام كار مزدورى را ل و و سلطه سرمایهدارى را
واژگون كنند.
 . 3تسخير قدرت سياسى به صورت نخستين وظيفه كارگران درآمده است .بههمين
خاطر باید در راه ایجاد حزب پرولترى بكوشند.
 .4ضـمن محكوم كردن جنگهاى اسـتعمارى ،كارگران باید یك سـياسـت خارجى
واحد را دنبال كنند.
 .5اتحاد جهانى كارگران شعار «كارگران سراسر جهان متحد شوید» مىباشد.
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در نوامبر  1864خطابه افتتاحيه و اساسنامه به اتفاق آرا به تصویب رسيد.

مبارزات فكرى در داخل انترناسيونال
این مبارزات به دو مرحله تقسيم مىشود:
 .1از تأسيس تا كنگره بروكسل 1868
كه با مبارزه بر عليه پرودونيســم ،تریدیونيونيســم (اتحادیه كارگرى) و الســاليســم
مشخص مىشود.
 .2از كنگره بال  1869تا كنگره الهه 1872
كه با كمون پاریس و مبارزه برعليه باكوئين مشخص مىشود.
پرودونيسم
پرودوني سم یك جریان فكرى بود كه در اوا سب قرن  19در فران سه شایع شده بود و
خواستار جامعهاى با مالكيت كوچك بود.
پرودون كمى بعد از تشـــكيل انترناســـيونال درگذشـــت .اما هواداران او در پاریس
قدرتمند بودند.
ماركس و انگلس از آغاز دهه  1840مبارزه برعليه پرودون را آغاز كردند .اختالف
ماركس ـ انگلس با هواداران پرودون حول چهار محور بود:
 .1قدرت رهبرىكننده انترناسيونال
 .2راه اساسى براى رهایى طبقه كارگر
ماركس به مبارزه ســياســى براى رهایى طبقه معتقد بود .اما پرودونيســمها خواهان
سازش طبقاتى بودند.
 .3ماركس و انگلس خواستار حمایت از جنبش استقاللطلبانه لهستان بر عليه سلطه
تزار بودند ،اما پرودونيسم مخالف بود.
 .4ماركس خواهان ال اى مالكيت خصـــوصـــى بود .پرودونيســـم خواســـتار حفظ
ماكيستهاى خصوصى بود.
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تريديونيونيسم
تریدیونيونيستها رهبران شوراهاى سندیكاهاى لندن بودند ،در دهه  60و  50كه مبارزه
براى بهبود شــرایب زندگى و كار را بهعنوان مطالبات اصــلى پرولتاریا مطرح مىكردند.
آنها با مبارزه سياسى مخالف بودند.
بورژوازى با خرید قشــر باالیى اتحادیههاى كارگرى در واقع یك آریســتوكراســى
كارگرى بهوجود آورده بود .ماركس در سال  1871آنها را «اشرافيت كارگرى» ناميد .و
اما اختالفات حول چه محورهایى بود:
 .1تریدیونيوی ستها با اعت صابات سيا سى به ق صد افزایش د ستمزد مخالف بودند.
آنها افزایش د ستمزدها را سبب باال رفتن قيمتها مىدان ستند .آنان مخالف سندیكا هم
بودند .ماركس در مقابل شعار آنان «یك مزد منصفانه براى یك روزگار منصفانه ،و شعار
ال اى رژیم مزدورى» را مطرح كرد.
 .2ماركس معتقد به مبارزه براى اصــالح قانون انتخابات و كســب حقوق دمكراتيك
بود .در اصـــالحيهاى كه انجام شـــد كارگران همچنان از حق رأى محروم بودند .و این
اصـــالحيه را تریدیونيونها پذیرفتند .و ماركس ضـــمن افشـــاى آنها اعالم كرد آنان
بههمكاران بورژوازى تبدیل شدهاند.
 .3در م سأله ایرلند ،ماركس خوا ستار حمایت از جنبش ا ستقاللطلبانه ایرلند بودند
در ســال  1801رســماً ضــميمه امپراطورى انگليس شــده بود .اما تریدیونيونها مواضــع
شونيستى انتخاب كردند.
بعد از كنگره لوزان به پي شنهاد ماركس پ ست ریا ست شوراى عمومى كه در ا ش ال
اودگر (تریدیونيونى) بود حذف شــد .تریدیونيونها بعد از كمون پاریس بهطور كامل از
انترناسيونال خارج شدند.
الساليسم
الســالينها در اواســب قرن  19در آلمان ظاهر شــدند .در آخر دهه  60و با گســترش
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ســرمایهداران آلمان در ماه مه  1863اتحادیه عمومى كارگران آلمان به ریاســت الســال
تأسيس شد.
فردیناند ال سال (1864ـــــ )1825در یك خانواده پرو سى به دنيا آمد .پدرش تاجر
ابریشم بود .و او در جریان انقالبات  1848با ماركس آشنا شد.
الســال در آغاز دهه  60دو جزوه به نام «جُنگى براى كارگران» و «پاســخ عمومى»
نوشت .السال براین باور بود كه:
 .1دولت وســيلهاى در دســت یك طبقه براى ســركوب دیگر طبقات نيســت .بلكه
مافوق طبقات است.
 . 2براى تبدیل یك دولت خودكامه به یك دولت دمكراتيك باید نظام رأىگيرى
عمومى و عادالنه و مستقيم برقرار كرد.
 . 3مراجعه به آراى عمومى كليد رهایى طبقه كارگر اســـت ،نه انقالب قهرآميز و
دیكتاتورى پرولتاریا.
 .4جز طبقه كارگر دیگر طبقات مرتجعاند .و اتحاد كارگران با دهقانان معنا ندارد.
. 5فقر طبقه كارگر ناشى از قوانين طبيعى است و العالج است و مبارزه براى رهایى
معنا ندارد.
 . 6طبقه كارگر آلمان براى رهایى اقتصــادى باید از اقدامات ســوســياليســتى دولت
پروس تبعيت كند.
با این همه ماركس خواستار پيوستن «اتحادیه عمومى كارگران آلمان» به انترناسيونال
بود .بدان اميد كه طبقه كارگر جوان آلمان از زیر نفوذ ال سالي ستها بيرون بيایند .كه این
امر با مخالفت هواداران ال سال به بهانه ممنوعيت قانون پيو ستن به یك اتحادیه خارجى
مواجه شد.
پس مــــاركس و انگلس بــــا بــــدنه اتحادیه تماس گرفتند .ویلهلم ليب كنشت و
اگوست ببل اولين كسانى بودند كه نظرات آنان را پذیرفتند.
در ســــال  1867مــــاركسيستها از اتحادیه عمومى السال خارج شدند و تحت
رهبرى ليب كن شت در شهر ایزناخ «كنگره ملى سازمانهاى كارگرى بيندو» را ت شكيل
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دادند و حزب كـــارگـــرى سوسيـــال دمكرات آلمان را پایهریزى كردند كه این حزب
بهانترناسيونال پيوست.
باكونين
باكونين در اواخر انترناســيونال ظاهر شــد .ميخائيل باكونين (1876ـــــ )1814در یك
خانواده اشرافى روس متولد شد .وى در قيامهاى پراك و درسد شركت كرد .دستگير و
زندانى شد .در سال  1851به روسيه تزارى تحویل داده شد .وى در زندان «اعترافاتش»
را نوشــت .و بهعنوان یك گناهكار توبه كرد و مورد عفو قرار گرفت .در ســال  1861از
ســـيبرى به ژاپن گری خت و پس به امری كا و از آن جا به ارو پا ر فت ( )1864او
بهانترناسيونال پيوست.
 .1باكونين م شكل ا سا سى را نه سرمایهدارى كه دولت مىدید .وى معتقد بود دولت
خالق سرمایه است .و ثروتهاى سرمایهداران از سوى دولت به آنها عطا شده است.
 .2او با هرگونه دولت و آمریتى از جمله دیكتاتورى پرولتاریا مخالف بود.
 .3او به شورش از طریق توطئه معتقد بود.
 .4ان ـقالب اجتماعى ب ـای ـد ب ـا الق ـاى حق ارث شروع ش ـود و نظام تعاون ـى را
مستقر سازد.
 .5در نظام تعاونى زمين بين دهقانان باید توزیع شــود .كارخانهها در اختيار كارگران
قرار گيرد و مؤسسات خودمختار براى ادغام صنعت و كشاورزى بهوجود آید.
 .6غلب بودن رهبرى متمركز و برنامهریزى واحد اقتصادى
 .7آزادى كامل فرد در جامعه
 . 8لـــومپـــن پـــرولتاریـــا و توليدكنندگـــان كـــوچك ورشـــكسته نقش مهمى
درتحوالت دارند.
باكونين نماینده توليدكنندگان كوچك ورشـــكســـتهاى بود كه در نااميدى بهســـر
مىبردند .علىرغم تفاوتهایش با پرودونيسم ،مضمون طبقاتى هر دو یكى بود .باكونين
در دهه  40تحت تأثير آنارشيسم پردون بود.
باكونين در دهه  60در ایتاليا فعاليت داشـــت .كشـــورى عقب افتاده كه رشـــد
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ســـرمایهدارى در آن باعث ورشـــكســـته شـــدن تعدادى بىشـــمار از كشـــاورزان و
خردهبورژوازى شهرى شده بود .در پایيز  1868باكونين به سویس آمد در اكتبر 1868
«اتحاد بينالمللى دمكراسى سوسياليستى» را سازماندهى كرد.
در ســال  1868ماركس با ورود باكونين به انترناســيونال مخالفت كرد .و در ســال
 1869از او خواســت با انحالل اتحادیهاش اعضــاى او به انترناســيونال بپيوندد .باكونين
پذیرفت اما تشكيالت خود را حفظ كرد.
در سال  1869در پى دومين كنگره انترناسيونال در شهر بال ،هواداران باكونين تالش
كردند به رهبرى انترناسيونال دست یابند .اما موفق نشدند و باكونين به عضویت رهبرى
در نيامد .باكونين «القاى حق ارث» را بهعنوان نقطه شــروع انقالب اجتماعى دردســتور
كار كنگره گذاشــت اما ماركس نشــان داد كه حق ارث یكى از جلوههاى نظام مبتنى بر
مالكيت خ صو صى ا ست و نه علت آن در واقع این مالكيت خ صو صى بود كه موجب
پيدایش حق ارث شده است .و زمانىكه سرمایهدارى ل و شد ،این حق نيز خود ب ـهخود
نـاپدید مىشـود .ماركس اعالم كرد این طرح در تئورى غلب و در عمل ارتجاعى است.
تالش باكونين براى ان شعاب در انترنا سيونال نيز بهجایى نر سيد و در پنجمين كنگره
انترناسيونال در سال  1873در الهه ،از انترناسيونال اخراج شد.
باكونين درسـال  1873از سياست كنارهگيرى كرد و درسال  1976درژنو درگذشت.

انحالل انترناسيونال
بعد از شكست كمون پاریس ،انترناسيونال مورد فشار و ایذا و اذیتهاى بسيار از سوى
دولتهاى ارتجاعى اروپا قرار گرفت و شوراى عمومى ت صميم گرفت در سال 1872
مقر خود را به نيویورك منتقل كند .از سویى دیگر جنبش كارگرى در اروپا را درمرحله
نوینى شده بود كه با شيوههاى سازماندهى انترنا سيونال سازگار نبود .پس بهپي شنهاد
ماركس در  15ژوئيه  1876در فيالدلفيا طى قطعنامهاى انترناسيونال رسماً منحل شد.
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خدمات انترناسيونال اول
انترنا سيونال اول توان ست باعث گ سترش مارك سي سم در اروپا و امریكاى شمالى شود.
بهجنبش هاى كارگرى نزدیك شـــد و جریانات اپورتونيســـتى را منزوى و ایزوله كرد.
انترناســيونال به كارگران انترناســيونال پرولترى و حمایت از جنبشهاى رهایىبخش را
آموخت .و طى هشــت ســال فعاليت خود از ( )1864-1872نهادهایى بهوجود آورد كه
بعدها مورد استفاده سازمانهاى سياسى مستقل طبقه كارگر قرار گرفت.
انترناسيونال دوم
در آغاز دهه  80بعضىها به ماركس و انگلس پيشنهاد كردند فعاليتهاى انترناسيونال از
سرگرفته شود .اما آنان شرایب كافى را فراهم نمىدیدند.
ماركس در  14مارس  1883درگذشــت و انگلس به اتمام كارهاى نيمه تمام ماركس
مش ول شد.
وى جلدهاى دوم و ســوم كاپيتال را بازبينى كرد و بعد در ســال  1884كتاب «منشــأ
خانواده ،مالكيت خصوصى و دولت» را با استفاده از تحقيقات مورگان و دستنوشتههاى
مـــاركس نوشت .در ســـال  1886كتـــاب «لودویك فوئرباخ و پایان فلسفه كالسيك
آلمان» را نوشت.
در پایان دهه  80دو حزب كارگرى آلمان و فران سه پي شنهاد كردند ،كنگره بينالمللى
تشـــكيل شـــود .در زمان تدارك كنگره ،پوســـيبيلســـتهاى فرانســـوى با همكارى
تریدیونيونيستهاى انگليسى و آنارشيستها بهمنظور تسخير رهبرى در جنبش كارگرى
در سال  1888در لندن اجتماع كردند و ت صميم گرفتند در ژوئيه همين سال درپاریس
كنگره بينالمللى برپا دارند.
بعضـــى از رهبران حزب كارگرى فرانســـه و آل مان تصـــميم گرفت ند در كنگره
پوسيبيلستها شركت كنند .انگلس در این زمان  68ساله بود .ضمن انتقاد از سازشكارى
احزاب آلمان و فران سه د ست به اف شاى پو سيبيل ستها زد .انگلس ليبكن شت ،ببل و
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المارك را متقاعد كرد كه خود یك انترناسيونال نوین را پایهریزى كنند .كالرا زتكين نيز
به آنان پيوست.
در  14ژوئيه  1889دو كنگره برگزار شــد .جناح رقيب علىرغم كوشــشهایش تنها
توانســت  70نماینده از  9كشــور گردآورى كند .در حالىكه ماركســيســتها مجمعى با
حضور  393نماینده از  22كشور اروپایى و امریكایى گرد آوردند.
ليبكنشــت ،ببل ،وایالن ،الفارگ بهعنوان هيئت رئيســه انتخاب شــدند .ليبكنشــت
بهعنوان رئيس اجرایى كنگره تأسيس انترناسيونال دوم را اعالم كرد.
انگلس بهعلت كار روى جلد ســوم كاپيتال در كنگره شــركت نداشــت .اما جریان
كنگره را دنبال مىكرد كنگره بهمنظور بزرگداشـــت خاطره مبارزات قهرمانانه كارگران
شــيكاگو در اول مه  1886براى هشــت ســاعت كار روزانه ،این روز را جشــن عمومى
كارگران سراسر جهان اعالم كردند.
انترناسيونال دوم از سال 1896ــــ 1889سه كنگره تشكيل داد و در فواصل این سه
كنگره مبارزه جدى برعليه دو جریان آنارشيستها و جناح راست انجام داد.

آنارشيستها
بعد از شك ست كمون پاریس و گذار سرمایه به مرحله امپریالي ستى ،تعدادى بى شمارى
از خردهبورژوازى ورشـــكســـته به صـــف كارگران پيوســـتند .آنان با خود ایدئولوژى
غيرپرولترى را به در ون جنبش كارگرى آوردند .اینان در فرانســـه ،آلمان ،هلند ،اتریش،
ایتاليا ،اسپانيا ،و سوئيس جریان قدرتمندى بودند .آنان به چه باور داشتند.
 .1با دیكتاتورى پرولتاریا مخالف بودند.
 .2ضرورت سازمان دادن احزاب پرولترى را نفى مىكردند.
 .3بدون توجه به شرایب عينى انقالب ،روشهاى قهرآميز را ضرورى مىدانستند.
 .4با هرگونه مبارزه قانونى مخالف بودند.
 . 5با هر شكل مبارزه اقتصادى مخالف بودند.
 . 6شركت در مبارزات پارلمانى را خيانت به انقالب مىدانستند.
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 .7و با هر جنگى مخالف بودند.
در كنگره لندن ،1896 ،ليبكنشت و ببل ،آنارشيستها را شكست سختى دادند.
اپورتونيستهاى چپ و راست
در این دوران حزب ســـوســـيال دمكرات آلمان بهعنوان قدیمىترین حزب كارگرى،
هدایت جنبش بينالمللى را برعهده گرفته بود .اما خود با رشد دو جریان روبهرو بود:
 .1جریان چپ
كه مخالف اســتفاده حزب از امكانات نوین بود .و دســت به اقدامات آنارشــيســتى
مىزد كه باالخره از حزب اخراج شدند.
 .2جریان راست
كه در رأس آنها ولمار بود .او بهپارلمانتاریسم گرایش داشت و مخالف انقالب بود.
انگلس در این زمان  69ساله بود .در فاصله ژانویه تا ژوئن  1891با سه اقدام ضربه
محكمى بر اپورتونيسم راست وارد كرد:
 .1انتشار «نقد برنامه گوتا» از ماركس
در این نقد ماركس از الســـالينها در دهه  70انتقاد مىكند .انتشـــار این نقد باعث
واكنش شدید در حزب سو سيال دمكرات آلمان شد .كائوت سكى اعالم كرد «این نظر
حزب ني ست» و ليبكن شت اعالم كرد كه «اع ضاى حزب نه مارك سي ست و نه ال سالين
بلكه سوسيال دمكراتاند».
 .2انتشــار مجدد «جنگ داخلى در فرانســه» از ماركس ،همراه با مقدمهاى از خود او
این كتاب حمله مســتقيمى به اپورتونيســم راســت بود كه مخالف انقالب قهرآميز بود.
دراین اثر براهميت فوقالعاده زیاد ســـالح براى پرولتاریا تأكيد مىشـــود« .پرولتاریا با
گرفتن سالح است كه مىتواند پيروز شود».
 .3انتشار «نقد برنامه ارفورت»
حزب سو سيال دمكرات آلمان در سال  1891برنامه خود را بهنام «برنامه ارفورت»
منتشر كرد .در این برنامه مسأله دیكتاتورى پرولتاریا مسكوت گذاشته مىشود.
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مسأله دهقانان
در آغاز دهه  70رشــد شــتابان ســرمایهدارى موجب ورشــكســتگى عده بىشــمارى از
دهقانان شد .جنبش دهقانى در آلمان و فرانسه رو به اعتال گذاشت.
رهبران احزاب كارگرى فرانسه و آلمان سياستى اپورتونيستى در قبال مسأله دهقانى
پيش گرفتند؛ استفاده از آراى آنان در انتخابات.
انگلس بههمين منظور كتاب «مســأله دهقانى در فرانســه و آلمان» را در ســال 1894
نو شت انگلس دهقانان را متحد پرولتاریا در امر انقالب اعالم كرد .و ن شان داد كه یكى
از دالیل شكست كمون پاریس غافل بودن از دهقانان بود .اما ناپلئون سوم توانست این
امر را بفهمد و حمایت دهقانان را به طرف خود جلب كند.
انگلس راه رهایى دهقانان را شركت همراه با طبقه كارگر در انقالب و واژگونسازى
بورژوازى مىدانســـت .و توليد تعاونى را یكى از حلقه هاى گذار بهســـوى اقتصـــاد
سوسياليستى اعالم كـرد .امـا اضافه كرد جلب دهقانان به تعاونىها باید داوطلبانه باشد.

مرگ انگلس و سرنوشت انترناسيونال دوم
انگلس دراوت  1895درگذ شت .و بهتدریج رهبرى انترنا سيونال بهد ست رفرمي ستها
افتاد .آنها باعث نفوذ اندیشــه و اســلوب بورژوازى درداخل جنبش كارگرى شــدند.
متأســفانه رشــد كمى انترناســيونال همســطح با رشــد كيفى آن نبود .و از ميزان آگاهى
ســياســى و روش انقالبى آن كاســته شــد .ناگفته نماند كه درمقابل جناح رفرميســتها،
جناح دیگرى بود كه نظریاتى متفاوت دا شت .رهبرى این جناح بهد ست والدیمير ایليچ
لنين از رهبران جنش كارگرى روســـ يه بود .با شـــروع ج نگ ج هانى اول ()1914
انترناسيونال دوم به سه جناح تقسيم شد:
 .1راست
 .2ميانه
 .3چپ
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جناح را ست به نفع بورژوازى ك شورهاى خود مو ضع گرفت و جنگ را تأیيد كرد.
اما جناح چپ كه شامل حزب سوسيال دمكرات روس (به رهبرى لنين) حزب كارگرى
آلمان (به رهبرى ليبكنشت) و حزب سوسياليست چپ بل ارستان و دیگر احزاب بود
موضعى مخالف اتخاذ كرد.
در سال  1915در سوئيس اتحادیه سو سيالي ستهاى انترنا سيونال ت شكيل شد كه
رهبرى جناح چپ آن با لنين بود .و در ســـال  1917بعد از پيروزى انقالب اكتبر ،این
احزاب براى جدایى كامل از رفرمي ستهاى انترنا سيونال دوم خود را احزاب كموني ست
ناميدند و به عمر انترناسيونال دوم پایان داده شد .لنين در نقد جناح راست انترناسيونال
چنين مىگوید:
«ترشرسنگ اننطناسيوناا دت  ،ترشرسنگ اپورتونيسپ است .اپورتونيستها ا
ى وها پي ىوبباو اىم تر شرسنگ را فطاهپ ى كطدن  .ن ىم ساو كه انقالب
سوسياليسن را نف ى كطدن ...
ىبار ه طبقات ت تب ىل عمممطترر هورا در ل ظاو ىعيم نه بنگ داخو نف
ى كطدن  ...شوتنيه سطىاىهدارر را ىط نا ىيهمپط سن ت دفار ا ىيهم تبويغ
ى كطدن ت ا صل ا سا س سو سيالي سپ را كه ى وها پي در ىانيف ست ت شطىح
1
ش ه ت ى وى كار طاو ىيهم ن ارن نادى ه انگاشنه ت ىا نف ى كطدن »
انترناسيونال سوم
انترنــــاسيونال سوم ،اتحادیه احزاب كمونيست جهانى است كه در سال  1919تشكيل
شــد و تـــــا ســال  1943دوام یافت .كمينترن كوتاه شــده عبارت روســى آن اســت
) (Comun: Stichesky - intermasionalنخ ستين كنگره آن در مارس  1919با شركت
احزاب و گروههاى مارك سي ستى  30ك شور جهان ت شكيل شد .و براى اولين بار احزاب
 .1لنين ـ جنگ و سوسيال دمكراسى
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انقالبى ك شورهاى شرقى و آ سيایى در آن شركت كردند .قبل از آن جل سه م شاورهاى
بهرهبرى لنين در ماه ژانویه تشــكيل شــد و همه احزاب به كنگره دعوت شــدند .كنگره
درپيام خود خواهان مبارزه براى بهدست گرفتن قدرت توسب پرولتاریا شد.
نه ضت انقالبى مارك سي ستى به سرعت در اروپا و آ سيا و امریكا گ سترش یافت و
ریشه دوانيد و احزاب كمونيست در بسيارى از كشورها تأسيس یافت .حزب كمونيست
ایران در سال  1299اعالم موجودیت كرد)1920( .
در این زمان كمينترن به سه جناح تقسيم مىشد:
 .1چپ
 .2ميانه (سانتریستها)
 .3جناح انقالبى
در سال  1920كنگره دوم با شركت  41حزب ت شكيل شد و نقش مهمى در مبارزه
عليه چپروها كه مخالف شركت كموني ستها در پارلمان و سندیكاهاى تحت رهبرى
رفرميستها بود ،كرد.
بيمارى كودكانه چپروى نقش مهمى در این كنگره داشـــت .كنگره پيرامون نقش
دهقانان و خلقهاى كشـــورهاى مســـتعمره و اســـير و روش كمونيســـتها بحث و
رهنمودهاى رو شنى دارد در كنگره هفتم كمينترن كه مبارزه بر عليه فا شي سم (هيتلرى)
در دستور كار بود 76 .حزب كمونيست وجود داشت كه  22تاى آن علنى و  54تاى آن
مخفى بودند.
پس از شروع جنگ جهانى دوم كمينترن منحل شد .گفته مى شود ،ر شد و گ سترش
احزاب با وجود یك مركز واحد م ایرت دا شت .دخالت كمينترن در امور سایر احزاب
نتایج منفى به بار آورده بود .نظرى دیگر براى این باور ا ست كه ا ستالين براى خو شامد
متفقين (امریكا و انگليس) كمينترن را منحل كرد)1943( .
كمينترن و شوروى
انترناسـيونال سـوم در واقع زاده انقالب اكتبر اسـت .حزب سـوسـيال دمكرات روسـيه
به رهبرى لنين در انترنا سيونال دوم موا ضع سر سختى برعليه جناح را ست انترنا سيونال
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دوم گرفت .آنها را به سوسيال شوونيزم (بهخاطر طرفدارى و شركت در جنگ جهانى
اول) و رفرمي ست (عدول از دیكتاتورى پرولتاریا و انقالب كارگرى) متهم كرد .پيروزى
در روسيه مواضع لنين را تقویت كرد و حقانيت نظریات او را نشان داد.
از این تاریخ به بعد جنبش جهانى دو شــقه شــد .یك شــقه كه خود را كمونيســت
مىناميد در انترناســيونال ســوم جمع شــد و احزاب كمونيســت را بهوجود آوردند .و
جناحى دیـگر كـه خـود را سوسيال ـ دمكرات مىنـاميدند راهى دیـگر و تشكلى دیگر
را برگزیند.
اما پابهپاى ســير تحوالت در شــوروى (احزاب و حكومت بلشــویكها) كمينترن از
اهداف اوليه خود بهتدریج دور و دورتر شد.
بل شویكها از انقالب جهانى به سوسيالي سم در یك ك شور رسيدند .و حفظ و بقاى
این كشور در رأس وظایف كمونيستهاى سراسر جهان و كمينترن قرار گرفت .دفاع از
شوروى بهعنوان سوسياليسم برابر شد با انترناسيونال پرولترى.
لنين در ســال  1923مُرد و اســتالين رهبر حزب و حكومت شــد .و بهتدریج تمامى
قدرت را در شوروى قبضه كرد .این پروسه با تصفيهاى خونين در حزب و جامعه انجام
شــد .احزاب كمونيســت مقيم شــوروى ،چون حزب كمونيســت ایران و لهســتان ،نيز
م شمول این ت صفيه شدند .كمينترن نيز جدا از تمامى این تحوالت نبود .و از یك ارگان
مشــورتى به افزارى در دســت حكومت اســتالين درآمد .و اثرات مرگبارى بر احزاب
كمونيست در سراسر جهان و بالخصوص بر حزب توده داشت.
كمينفرم
در سپتامبر  1949دفتر اطالعات كموني ست در ور شو تأ سيس شد .هدف از تأ سيس آن
كمك به گســترش و نفوذ ایدئولوژیك حزب كمونيســت شــوروى و پشــتيبانى از نظام
حاكم آن در سایر كشورهاى سوسياليستى بود.
احزاب كموني ست اروپاى شرقى حزب كموني ست یوگ سالوى و فران سه و ایتاليا از
اعضاى آن بودند.
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با تبدیل انقالب اكتبر به دیكتاتورى بوروكراتيك در شـــوروى رابطه آن كشـــور با
دی ـگر كشوره ـا و اح ـزاب ب ـرادر ت يي ـر ی ـافت .و رابط ـه ب ـرادرى به رابطهاى آمرانه
ت يير یافت.
این دفتر در آوریل  1956منحل شد.
جمعبندى كنيم
انقالب اكتبر مرز بين كموني ستها و رفرمي ستها ا ست .رفرمي ستها خود را سو سيال
دمكرات ناميدند و بعد از بينالملل دوم ،به سراغ بينالملل سوم و چهارم خود رفتند.
از سوسياليسم تنها نامى بر دكانى باقى ماند .و هرچه ماند همه چيز بود اال كمونيستى
و ســوســياليســتى خود نيز چنين ادعایى ندارند .بيشــتر به رفرمهایى درچارچوب نظام
بورژوایى حاكم دلخوش دارند .حزب ســوســياليســت فرانســه در قدرت همان كارى را
مىكند كه حزب د ست را ستى ژاك شيراك مىكند اما ببينم آنانىكه خود را كموني ست
مىدانستند چه كردند.
از سال  1919كه كمينترن (انترنا سيونال سوم) در ست شد .احزاب تا حدودى از
ا ستقالل و شخ صيت برخوردار بودند .اما از مرگ لنين به بعد كمينترن به افزارى براى
سيا ستهاى تو سعهطلبانه شوروى تبدیل شد .از یاد نبریم كه همين كمينترن بر خيانت
شوروى ن سبت به انقالب گيالن و ك شتن تمامى رهبران حزب كموني ست ایران چ شم
فرو ب ست و یك كلمه اعتراد نكرد .از بد عملی شوروى ن سبت به نه ضت دمكراتيك
آذربایجان مىگذریم كه در آن روزگار كمينترن منحل شده بود.
اما كمينفرم كه از سال  1949تا مرگ ا ستالين برقرار بود .دیگر از احزاب ع ضو آن
هيچ استقالل و شخصيتى دیده نشد.
بههرروى فقب از انترنا سيونال اول و انترنا سيونال دوم تا مرگ انگلس ،بهعنوان یك
نهاد بينالمللى ،كارگرى مىتوان نام برد .بقيه دكانهایى بودند در خدمت غير .از روح و
گوهر و جَنَم كارگرى تهى بودند.
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تصرف ماشين دولتى
شك ست رو سيه تزارى در جنگ جهانى اول ،فقر و فاقه مردم ،به احزاب ليبرال و چپ
فر صت داد تا تزار را از قدرت برانند .ادامه جنگ تو سب دولت كرن سكى و شك ست
درجبهه جنگ به حزب بلشویك فرصت داد تا به قدرت برسد.
شعاعيان گرفتن قدرت را به شكل ناگهانى و حفظ بوروكرا سى و ما شين دولتى را
وجه كودتایى انقالب اكتبر مىداند اما منكر وجه انقالبى آن نيست.
اما سؤالى كه مطرح مىشود اینست كه به همانگونه كه ماركس مىگوید و خود لنين
بر آن تأكيد مىكند؛ طبقه كارگر نمىتواند بهطور ساده ما شين دولتى را ت صرف و براى
مقاصد خود بهكار برد.
ماركس از خرد كردن ماشـــين دولتى و انگلس از انفجار آن ســـخن مىگوید .اما
درانقالب اكتبر این اتفاق نمىافتد .به واقع افتادنى ني ست .خرد كردن ما شين دولتى باید
پـ ـابهپـ ـاى ساختن دستگاه نوین بـ ـاشد كه سيستم ادارى را متناسب بـ ـا نيازها انقالب
بهپيش برد.
شعاعيان بر این باور ا ست كه براى درهم شك ستن ما شين دولتى راهى جز انقالب
ني ست .انقالب تمام آن م صالحى كه پرولتاریا براى ساختن د ستگاه ادارىاش الزم دارد
فراهم مىكند .سازمان انقالبى دستگاهى كه سراپاى نيازهاى انقالب را برآورده مىكند.
انقالب در روند خود ،گام به گام ،كاســـتى ها را به فزونى بدل مىكند .تا در آخر
بهساخت سازمان خود فائق آید.
همــــان سان كه انقالب خود از اندك به انبوه ا ست .به همان سان سازمان آن نيز
همين پویه را دارد .راسـ ـتى را كـ ـه یـ ـك جهان نـ ـو را نمىتوان در عرد یك لحظه
لنينى ساخت.

ارتش انقالب
« نطار سا ىاو دادو ىك ارت انقالن  ،پيشنا انقالن  ،نا كار انقالن خود تودهها
ت طبقه كار ط را كه نالقوه انقالن ان  ،نالفعل انقالن ى كن  .ت نهنطىم بهطههار
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هوها را كه همچنيم نا فطهنگ ت ى ش انقالب قوا هى هان در ساخنماو حهب ت
ارت بار ى ده .
ا هميم رت هپ هست كه همواره ارت ا ىك سو ارتش ىمنا ا توده ت طبقه ت
ا سمموى دىگط ،ر ىن او هو نهشممرل داتطوبانه هوهپ تا ه پس ا نشمماو دادو
كاردان ت دليطر ت پاك درتن تى هار در ارت پذىطفنه ى شون .
شعاعيان ـ انقالب

اما حزب بل شویك نه سازمان رزمى دا شت و نه از فن جنگ سرر شته دا شت .پس
دریك سو اف سران تزار را به خدمت گرفت و از سویى دیگر ارت شى از سربازان وظيفه
در ست كرد« .دیگر آ شكار ا ست كه چنين ارت شى ،ارت شى انقالبى نخواهد بود و آنهم
ارتش انقالبى طبقه كارگر.
جمعبندى كنيم
انقالب به شــيوه لنين ،آماده شــدن شــرایب عينى و ذهنى انقالب و فرا رســيدن قيام و
رهبرى آن توســـب حزب طبقه كارگر ،نمىتواند ماشـــين دولتى و ارتش را به یك باره
منهدم یا دگرگون كند .پس ناچار اســـت از فرداى پيروزى براى به چرخش درآوردن
اقتصـــاد و گذران روزمره مردم دســـتگاه دولتى را بهكار بيندازد و ارتش را براى حفظ
قدرت به خدمت گيرد.
لنين خود نيز بر این باور بود كه انهدام ماشين دولتى و تشكيل سازمان انقالبى طبقه
كارگر بعد از پيروزى انجام شود .اما سير حوادث به بلشویكها فرصت نداد تا سازمان
ادارى خود و سازمان رزمى طبقه كارگر را درست كنند.
بحران اقتصادى ناشى از جنگ جهانى و بحران سياسى ناشى از هجوم ضدانقالب،
بلشویكها را وادار كرد سازمان دولتى و ارتش تزارى را با ت ييراتى به خدمت گيرند.
تكليف ما با انقالب ،از اندك به انبوه ،از نطفه مبارزه مســـلحانه پيشـــتاز به جنگ
تودهاى طوالنىمدت روشن است .انقالب در پروسه خود ،سازمان خود و ارتش خود را
درست مىكند .و پابهپاى این ساختن ،سازمان ادارى و رزمى دشمن را درهم مىكوبد تا
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روز ســرنوشــت كه خشــت آخر را بكشــد و ضــدانقالب را بههمراه ماشــين ادارى و
رزمىاش درهم بكوبد.
اما با انقالب به شيوه لنينى چه باید كرد؟ طبقه كارگر چگونه سازمان ادارى و رزمى
خود را درست مىكند؟

شيوه مبارزه در جوامع آزاد و غيرآزاد
اعتراضـــى كه به شـــعاعيان مىشـــود رویه یكســـان اوســـت در «جوامعى كه در آنها
آزادىهایى روان است» و «دیگر جوامعى كه خودكامگى در آنها هنگامه مىكند».
سؤالى كه از شعاعيان مى شود این ست كه« :آیا دورهاى كه پي شاهنگ طبقه با تبليغ و
افشـــاگرى هایش به طبقه كارگر فرهنگ انقالبىاش را مىآموزند و طبقه را به ســـوى
انقالب مىكشـــد و همچنين در خالل آن گســـترش مى یابد و در ميان انبوه توده نفوذ
مىكند ،آیا بيرون از ستيزه طبقاتى است.
پاسخ شعاعيان این است« :نه ،بيرون نيست .عين ستيز طبقاتى است».
آیا در جوامعى كه آزادى بهگونهاى در آن است .سازمان پيشتاز نباید از این آزادىها
سود جوید .و فرهنگ كارگرى را منت شر كند .پا سخ شعاعيان آرى ا ست .پي شتاز طبقه
كارگر باید از كوچكترین آزادى سود جوید .و بار دیگر پرسيده مى شود كه روشنگر با
پراكندن فرهنگ كارگرى و ك شاندن طبقه به حزب و ر سوا كردن طبقه حاكمه ،مىتواند
طبقه كارگر را به سوى خيزش گسترده بكشاند و سرنوشت خود را خود بهدست گيرد.
پس درگيرى ،و جنگ در این جوامع بایستگى ندارد.
در مقابل شعاعيان مىپرسد .آیا حزب طبقه كارگر بههرروى مىخواهد نظام چيره را
درهم بكوبد .اگر پاســخ آرى اســت .خب پرســش بعدى این اســت كه طبقه چيره چه
مىكند؟ آیا شكيبایى پيشه مىكند؟ تا روزى كه حزب تمامى طبقه را آماده خيزش نهایى
كند .هرگز .پرسش دیگر ،پس چه خواهد كرد .پراكندن سازمان پيشتاز و در آخر تأدیب
طبقه .سؤال بعدى این است در چنين هنگامى حزب چه خواهد كرد .یا م ـویهكنان ف ـرو
مىریـزد چـون حزب تـوده .یـا دليرانـه بـه جنگ انقالبى و ستيزه رزمى مىپردازد.
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ديالكتيك رزم و صلح
در جوامعى كه «خودكامگى هنگامه» مىكند .تكليف رو شن ا ست .سازمان پي شتاز چه
بخواهد و چه نخواهد در موقعيت جنگى قرار دارد .پس از بحث ما خارج اســـت و
نيازى به گفتن نيســت كه در چنين جوامعى دادن یك شــعار چه عواقبى دارد چه رســد
بهشعار سرنگونى .مىماند جوامعى كه دمكراسى در آن تا حدودى وجود دارد.
شعاعيان منكر استفاده از این امكانات براى بسيج و آگاهى دادن ،طبقه كارگر نيست.
اما باید دید تا كجا این امكان داده مىشــود .اینجا بحث خواســتن یا نخواســتن ســازمان
پي شتاز ني ست باید دید حد تحمل طبقه چيره كجا ست .تا آن حد پي شاهنگ باید براى
بسيج طبقه كارگر و توده سود جوید.
ناگفته پيداســت كه این جوامع هم درجهبندى دارند .كشــورهاى متروپل كه دســت
درغارت كشـــورهاى فقير دارند مىتوانند توده و طبقه را تا حدى راضـــى نگه دارند.
درطبقه ا شرافيت كارگرى بهوجود آورند و طبقه را به انحراف بك شاند ،با تبلي ات خود
توده و طبقه را گمراه كنند .در این جوامع سازمان پي شتاز را با پنبه سر مىبرند .و پيش
از آنكه كار به زدوخورد بكشـــد .ســـعى مىكنند از راههاى قانونى دخل ســـازمان را
دربياورند .بههرروى زمينه رزم سازمان پي شتاز م ساعد ني ست .ضمن آنكه آنان حزب و
پيشاهنگ را به جنگ مرگ و زندگى نمىكشانند .اما در كشورهایى كه متروپل نيستند .و
اقتصاد متوسطى دارند با حد تحمل كمترى با سازمان پيشتاز برخورد مىكنند تا جایىكه
امكان به خطر افتادن تمامى حاكميت نبا شد .در اینجا دمكرا سى را به كنار مىگذارند و
شمشيرها را بيرون مىكشند ،مثل شيلى كودتا مىكنند .در اینجا سازمان پيشتاز چه باید
بكند و به چه شكل باید باشد.
يك نكته
ت مامى این ب حث ها حول جر یانى مىگردد كه خود را حزب طب قه كارگر مىدا ند و
مىخواهد جامعه ســوســياليســتى برقرار كند .حســاب جریانات ملى ،ملى ـــــ مذهبى،
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دمكرات ،ليبرال ،سو سيال ــــ دمكرات ،رفرمي ست از این ماجرا جدا ا ست .تمامى این
جریانات اختالفات شان ،اختالفى گوهرى ني ست .در شكل حكومت و عناصر حكومت
اختالف دارند.

اشكال مبارزه
ماركسيسم هيچگاه جنبش را به یك شكل مشخص از مبارزه محدود نمىكند.
ماركسيسم به اشكال گوناگون مبارزه باور دارد.
لنين

طبقه كارگر براى بهروزى كه بهروزى دیگران نيز در آن ه ست ،بهدنبال راهى ا ست.
اگر بپذیریم كه مارك سي سم دانش رهایى طبقه كارگر ا ست .كه ه ست .نمىتواند خود را
به یك شـــكل مبارزه محدود كند تجربيات انجام شـــده ،باید به تمامى روى ميز طبقه
كارگر باشد ،از سوسيال دمكراسى اروپا گرفته تا انقالب اكتبر و چين و كوبا و ویتنام.
اشـكال از آنجا ایجاد مىشـود كه یك تجربه موفق مثل انقالب اكتبر مىشـود ،الگو،
نسخهاى براى تمامى كشورها و تمامى ملتها و یا بهعكس مدل كوبا ،جنگ چریكى از
اندك به انبوه مىشود الگو .ماركسيسم از همان ابتدا با الگوبردارى مخالف بود و هست.
باید دید شــرایب فرهنگى ،اقتصــادى ،ســياســى ،اقليمى ،نيازمند چه روشــى در تبليغ،
تشكيالت و سياست هست.
مارك سي سم در وهله نخ ست نيازمند ملى شدن ا ست .ملى شدن به معناى انطباق آن
اصــول بر شــرایب ملى و این نيازمند درك ماركســيســم و شــناخت تاریخ و فرهنگ و
اقتصــاد و اقليم و ســياســت ملى اســت بعد باید دید براى حركت چه ابزارى داریم ،آیا
امكان فعاليت حزب در درون كارخانه هســت .آیا اصـالً كارخانهاى و كارگرى صــنعتى
درميان ه ست تا نفوذ حزب و آگاهى كموني ستى مطرح با شد .اگر ه ست آیا این امكان
هســت كه عناصــرى را جذب كرد .ذكر یك نمونه آموزنده خواهد بود .قبل از بهوجود
آمدن چریكهاى فدایى خلق در سال  ،1350محفل مطالعاتى احمدزاده ـ پویان ،گروهى
را به رهبرى ح سن نوروزى مأمور برر سى نفوذ در ميان كارگران مىكند .پدر ح سن از
كارگران باسابقه تودهاى در راهآهن بود.
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ح سن پس از مدتى به این نتيجه مىر سد كه كارگران به علت سابقه فعاليت حزب
توده درراهآهن به پيشـــاهنگ با بدبينى نگاه مىكنند و به این نتيجه رســـيد كه ابتدا باید
پيشتاز كارى بكند تا كارگران به این باور برسند كه پيشاهنگ بهدنبال وزیر و وكيل شدن
نيستند.
اگر شــرایب و آن ابزار الزم نبود دیگر مدل لنين انقالب (افشــاگرى ،بردن آگاهى و
ســــازمــــاندهى و تبدیــــل انقالب اقتصادى به انقالب سياسى و قيام) دیگر محلى از
اعراب ندارد.
همينطور در مورد مشـــى چریكى و یا هر شـــيوهاى دیگر .باید دیالكتيك الگو و
شرایب را یافت .خليل ملكى از مدل اروپا سود جست و حزب سوسياليست را درست
كرد .حزب توده مدل روسى را در پيش گرفت ،رنجبران مدل چينى و سازمان چریكها
مدل كوبا و امریكاى التين را.
آ یا ه مه این تالش ها غلب بود ،هرگز .بيهوده بود ،هرگز .طب قه كارگر با ید ت مامى
راههاى رفته و نرفته را آزمون كند تا راه منطبق بر شـــرایب را بيابد .شـــاید راهى را كه
درایران باید گزینش مىشـــد ،راهى بود جدا از ت مامى این الگوها .راه پنجمى كه نه
بهذهن ماركس رســـيده اســـت ،نه لنين و نه مائو .روزى مهرداد پاكزاد گفت( :حوالى
ســالهاى  )1360چرا باید برویم ببينم اوليانفســكى و یا زاگالدین چه مىگویند .چرا ما
نباید كارى بكنيم كه آنها بيایند و ببيند ما چه مىگویيم .مگر جز این اســـت كه تئورى
انقالبى از پراتيك انقالبى برمىخيزد .و همين تئورى باز در عمل انقالبى محك مىخورد
و صحت و سقم آن روشن مى شود .پونوماریف و سوسولف درگير چه پراتيكى بودند.
كه حزب توده مىخواست از دست آنها شفاى عاجل دردهاى جامعه ایرانى را بيابد.
ضميمه كتاب
كتاب انقالب در اینجا به پایان مىرسد ،اما با دو ضميمه ،ضميمه نخست مقالهاى است
از لنين بهنام «جنگ پارتيزانى» كه شــعاعيان در متن كتاب به آن پرداخته اســت .و براى
آشنایى با تمامى مقاله ،عين مقاله نيز آورده شده است.
ضميمه دوم نقد ویراستار مزدك است و پاسخ شعاعيان به آن.
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كتاب انقالب در اروپا تو سب انت شارات مزدك چاپ و منت شر شد .از این بابت باید
سپاسگزار مزدك باشيم كه با پایمردىاش ،كتابهایى چند از جنبش كمونيستى ایران را
از گزند حوادث مصون داشته است.
ویراستار در ابتداى كتاب خردهگيرىهایى چند به انقالب مىگيرد كه شعاعيان دراین
ضميمه به آن پاسخ مىدهد .ابتدا نگاه كنيم به خردهگيرهاى1مزدك:
 .1در بسيارى از مقاالت استناجات رفيق منظور شعاعيان است ،غيرمستدل و پيش از
اثبات به حكم رسيده است .از جمله در آن مواردى كه انقالبهاى چين و كوبا و هند و
چين و ...را انف جاراتى درون ســـر ما یهدارى مىدا ند .به باور او ت ييرى در وضـــع
سرمایهدارى پدید نيامده چرا؟ روشن نيست.
 .2او شــكســت امپریاليســم را چون پروســه در نظر مىگيرد وى تفاوت شــكســت
موضعى و مرحلهاى را با شكست كامل نمىبيند.
 .3پروســـه اســـتحاله انقالب هاى پيروزمند كه به باور او به گرداب همزیســـتى
مسالمتآميز مىغلتند و در مقابل دشمن زانو مىزند همچنان بىتوضيح مىماند.
 .4او به مسأله تئورى امپریاليسم لنينى و دیكتاتورى پرولتاریا و حكومت نمىپردازد.
ما تعميم او را در رد لنين در حالىكه او به همزیستى مسالمتآميز ،سوسياليسم در یك
كشور و قيام لنين مىپردازد ،را نادرست مىدانم.
 . 5كاستى بزرگى كه در این اثر دیده مى شود همانا عدم تسلب او به اقتصاد سياسى
و تحليلى كه مىباید ساختمان نوشته او را شفتهریزى مىكرد.
 . 6او عوامل سياسى و اقتصادى كه بر تصميمات لنين اثر داشت را نادیده مىگيرد.
 .7قضاوت او با اطالعات كماش در مورد ماركس نادرست است.
 . 8نســبت دادن اشــتباهات حزب توده به لنينيســم غلب اســت .حزب توده بيشــتر
استالنيست بود.

 .1خردهگيرى به معناى انتقاد است و بايد شعاعيان آنرا از كسروى وام گرفته باشد.
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پاسخ شعاعيان به انتقادات هشتگانه
 .1شعاعيان مىگوید :لنين «چه باید كرد» را در سالهاى 2ــــ 1901نوشت .اما نظریات
اعالم شـــده در كتاب از آن دهه مى گذرد .و بههرروى نظر لنين در مورد قيام ،وظيفه
حزب و دورى از جنبش مسلحانه كاستىهایى دارد.
 .2تئورى امپریاليسم لنين را مىپذیرد .اما براى خود این حق را قائل است كه نظرات
دیگران را هم بشنود و روى آن فكر كند.
 .3دیكتاتورى پرولتاریا را ساخته ماركس مىداند ،كه چنين ا ست و مىگوید ،ربطى
به لنينيسم ندارد .و اضافه مىكند كه پرولتاریا حاكميت را از راه انقالب به چنگ مىآورد
و آنرا توســـب دیك تاتورى پرول تار یا نگ هدارى مىك ند و دو لت را از راه نفى ز ندگى
طبقاتى به زوال مىكشاند .مسأله حاكميت و زوال دولت توسب پرولتاریا یك پروسه را
ت شكيل مىدهند و در ست به همين دليل هم ه ست كه با یكدیگر رابطه ارگانيك دارند.
اما باید دید اسلوب لنين براى زوال دولت چيست.
در پروســه همزیســتى مســالمتآميز لنين نهتنها از زوال دولت خبرى نيســت بلكه
دیكتاتورى پرولتاریا رفته رفته كيفيت كارگرى انقالبى خود را از دســـت مىدهد .و گام
بهگام به دولتى ضدكارگرى تبدیل مى شود .زیرا نمىتوان هم در همزیستى مسالمتآميز
با ضدانقالب جهانى به سر برود .هم در تاراج دیگر خلقها شركت كرد و هم به سوى
تمركز قدرت و دور كردن پرولتاریا از قدرت رو نياورد .ماركس از زوال تدریجى دولت
ســـخن مىگوید .این زوال طى یك پروســـه صـــورت مىگيرد .پس ابتدا الزم اســـت
تضادهاى طبقاتى از طریق تكامل توده به پرولتاریا و پرولتاریا به پيشتاز رو به زوال نهد.
و ثانياً رابطه پرولتاریاى پيروز با ضدانقالب جهانى رابطهاى انقالبى و جهانى باقى بماند
(نه كشورى و مسالمتآميز) این پروسه تبدیل توده به پرولتاریا و پرولتاریا بهپيشتاز نياز
به ارتش و پليس و زندان را از بين مىبرد .و رفته رفته قدرت سيا سى دولت رو بهزوال
مىگذارد و با گســترش هرچه بيشــتر انقالب و تضــعيف هرچه بيشــتر ضــدانقالب نياز
بهتشدید دیكتاتورى و اعمال قدرت سياسى گام به گام كاهش مىیابد.
دولت ســوســياليســم كشــورى نمىتواند زوال كمونيســتى یابد .ناگزیر اســت زوال
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امپریاليســتى یابد نخســت به دولتى ضــدانقالبى بدل شــود و هر آینه انقالب ســياســى
پرولتاریا رخ ندهد و به دولتى امپریاليستى دگردیسى پذیرد.
يك نكته
دولت سوسياليسم كشورى نمىتواند به كشورى كمونيستى گذار كند .كمونيسم شدنى
نيست اال به شكل جهانى .اما بحث اصلى در این است كه سوسياليسم در شوروى بهدنيا
نيامد تا دگردیســـى كند و به هيوالى بورژوازى تبدیل شـــود .ســـرمایهدارى دولتى را
بهعنوان مالكيت اشتراكى گرفتند و به ناف آن برنامهریزى متمركز و استبداد را بستند ،تا
همه چيز جور شود.
ا ستالين سوار بر ا سب نا سيونالي سم رو سى ،ك شور را به سوى تو سعه بورژوایى
هدایت كرد .همزی ستى م سالمتآميز در ابتدا خرید وقت بود براى بازسازى در ميانه راه
همنوایى بود براى تقسيم جهان .اگر بهراستى سوسياليسم در حال تحقق بود .قاعدتاً باید
تضادهاى طبقاتى كاهش مىیافت و دیگر نيازى به آن پليس سركوبگر و آن اردوگاههاى
آدمخوار نبود.
ضعف اقتصادى انقالب
 .4شــعاعيان مىپذیرد كه ميزان آگاهى او در علم اقتصــاد صــفر اســت (كه این یك نوع
شكسته نفسى خاص اوست) اما بر این باور است كه این كاستى یك ضعف فرعى است
نه اصلى .با تحليل اقتصادى نمىتوان درستى همزیستى مسالمتآميز لنين و سوسياليسم
كشورى او را به سر منزل مقصود رساند.
كژپویى جنبش كارگرى در واپ سين تحليل نا شى از م سایل ا ستراتژیكى و تاكتيكى
درزمينه سياسى ،نظامى ،فلسفى و سازماندهى آنها است.
براى جلوگيرى از انحراف جنبش كموني ستى هيچ طرح و برنامه اقت صادى نمىتواند
ضمن همزی ستى م سالمتآميز با ضدانقالب جهانى و ضمن شركت در بازار جهانى
امپریالي ستى ،كموني سم را در شوروى تحقق بخ شند .اقت صاد با همه تعيينكنندگىاش
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درماتریاليسم تاریخى ،معهذا در اینجا نقش تعيينكننده ندارد .در اینجا سياست و فلسفه
و راه ع مل انقالبى و شـــيوه انقالب جهانى اســـت كه پيش مىاف تد .اقتصـــادى كه
درماتریالي سم تاریخى نقش تعيينكننده دارد ،اقت صاد بهمعناى فنى آن ني ست (برنامههاى
اقتصادى) ،قوانين گوهرین اقتصاد ،مكانيسم اقتصاد به مفهوم یك مجرد تاریخى ،فلسفه
اقتصــاد اســت .و درســت بر بنياد همين قوانين گوهرین ،همزیســتى مســالمتآميز،
سوسياليسم كشورى از دست دادن خصلت جنگى راهى جز وادى انحطاط ندارد.
يك نكته
سؤالى كه در این مطرح مى شود این ا ست كه :شعاعيان مىپذیرد لنين تا سال 1920
انقالبى است پس چرا همزیستى مسالمتآميز را برگزید پيروزى سوسياليستها در یك
كشور امرى اجتنابناپذیر در پروسه انقالب جهانى است .رشد نامتوازن اقتصادى ،رشد
نامتوازن آگاهى سيا سى باعث مى شود كه ضعيفترین حلقه در جهان سرمایه از هم
گسيخته شده و كمونيستها به قدرت برسند.
كمال بالهت خواهد بود كه گفته شود فعالً ،آمادگى نداریم وقتى سرا سر دنيا آماده
انقالب شد ما را خبر كنيد.
پرولتاریاى پيروز ،نظامى را كه دنبال خواهد كرد نظامى سوسياليستى است تا اینجا با
شـــعاعيان همراهيم بلشـــویكها نيز همين هدف را دنبال مىكردند .اما جنگ داخلى و
اقتصـــاد ویران ،حفظ حاكميت را ضـــرورت نخســـت آنها كرد .به واقع همزیســـتى
م سالمتآميز كه در واقع نوعى عقبن شينى بود از دل همين ضرورت بيرون آمد .بدان
اميد كه با بازسازى اقتصاد ،تعرضى كمونيستى آغاز شود اما چه اتفاقى افتاد كه یك گام
به پس لنين تبدیل شد به صد گام به پس .اینجاست كه «فلسفه اقتصاد و اقتصاد بهمفهوم
یك مجرد تاریخى» خود را نشان مىدهد.
دو الگو
قبل از انقالب اكتبر دو الگوى توسعه از سوى دو جریان مطرح بود:
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 .1توسعه سرمایهدارى از سوى ناسيونال ـ رفرميسم روسى
 .2توسعه سوسياليستى از سوى سوسيال دمكراسى روسى
ســوســيال دمكراســى روســى درك روشــنى از انقالب داشــت اما در مورد اقتصــاد
سوسياليستى دركى مبهم داشت .درك بلشویكها از اقتصاد سوسياليستى دركى بود كه
انترناسيونال دوم داشت:
 .1مالكيت دولتى
 .2اقتصاد برنامهریزى شده و متمركز
این الگوى توسعه درست همان الگوى ناسيونال ــــ رفرميسم روسى بود .به همين
خاطر كه همزیســتى مســالمتآميز در خدمت این الگو به رشــد بورژوازى انجاميد .و
همزی ستى تبدیل شد به همنوایى و همراهى و كاهش ت ضاد طبقاتى تبدیل شد به سر
بيرون آوردن طبقات جدید (نومن كالتورا) و زوال تدریجى دولت تبدیل شــد به دولتى
متمركز ،توتاليتر و پليسى.
بورژواها در ابتدا از صحنه سياست حذف شدند .اما وقتى در زیرساخت اقتصادى،
اقت صاد به سبك و سياق بورژوازى باز سازى شد ،نمایندگان خود را در رهبران جدید
حكومت پيدا كرد .و در عر صه سيا ست نيز خود را باز سازى كرد .پس اگر همزی ستى
م سالمتآميز در ابتدا نوعى انحراف و عقبن شينى تلقى مى شد ،در زیر ساخت تقویت
شــد بورژوازى در روبنا توجيهات الزم را در همزیســتى پيدا كرد و آنرا تقویت كرد و
همزیستى مسالمتآميز ماندنى شد.
سكوت طبقه
اگر طبقه كارگر چين و شـــوروى به آنچه در حال وقوع بود ،ســـكوت كرد و تن داد
مربوط بود به « ضعف شناخت فل سفى ،سيا سى ،نظامى طبقه» .اگر طبقه كارگر در روند
مبارزات خود بدان اندازه آگاهى مىیافت ،آگاهى ســـياســـى ،فلســـفى كه همزیســـتى
مسالمتآميز منجر به باز ماندن از انقالب مىشود ،بدون شك در برابر رهبرى مىایستاد.
پس نادانى به پروسه تحقق سوسياليسم ،ناچار به اطاعت و سكوت طبقه كارگر كشيد.
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این ناآگاهى مختص به توده و طبقه نبود .بلشــویكها نيز درك روشــنى از پروســه
تحقق سوسياليسم و اقتصاد و سياست و فرهنگ سوسياليستى نداشتند .به همين خاطر
بود كه اســتالين توانســت ،اپوزیســيون خود را به انحاء گوناگون از ميدان بهدر كند .و
دیكتاتورى پرولتاریا را به دیكتاتورى حزب و دیكتاتورى حزب را به دیكتاتورى فردى
خود تبدیل كند .و با حذف حزب و طبقه از پرو سه ت صميمگيرىهاى سيا سى ،نظامى
توتاليتر با ساختى بورژوایى برقرار كند.

برخورد فعال و آگاهانه
انزواى سياسى ـــ اقتصادى بلشویكها ،شكست انقالب در غرب ،درك نادرست لنين و
كمينترن از اهميت انقالبهاى رهایىبخش در شرق ،همه واقعيتهاى م سلمى در برابر
بلشـــویكها بود .اما شـــيوه حل این مشـــكالت چه بود؟ راه انقالب فزاینده جهانى یا
همزیستى مسالمتآميز با ضدانقالب غالب در غرب.
باید دید در برابر واقع يات موجود كمونيســـت ها چه موضـــعى باید مىگرفت ند؛
تسليمطلبانه یا ستيزهجویانه ،تسليم آگاهانه یا ناآگاهانه ،ستيز آگاهانه یا ناآگاهانه.
پيشتاز پرولتاریا نسبت به هر مسألهاى برخوردى فعال و آگاهانه بایستى داشته باشد.
ولى آگاهى پرولترى از آغاز كامل ني ست .براى تكامل این آگاهى پرولتاریا ناگزیر ا ست
نســبت به هر رویدادى نخســت برخورد فعال كند تا در روند آن آگاه نيز شــود .لنين و
بينالمللى كمونيســـتى در برابر عوامل ســـياســـى و اقتصـــادى جهان ســـنگر منفعل و
سازشكارانه گرفتند و این جاى انتقاد دارد.
 .5صراحت لهجه و ضعف عمومى جنبش چپ
شعاعيان مىپذیرد كه آگاهى او نسبت به نظرات كوشندگان كارگرى در جهان كم است.
و آنچه مزدك مىنوی سد« :قطرهاى از دریاى ناآگاهى خود» مىداند .و باز مىپذیرد كه او
مدعى ني ست اولين ك سى ا ست كه خردهگيرىهایى ن سبت به لنين دا شته ا ست و اگر
چنين گفته است پس مىگيرد .و نيز مىپذیرد كه آگاهى او پيرامون ماركس و ماركسيسم
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كم است .و همه اینها را از ندانستن یك زبان خارجى و كار كم جنبش درزمينه ترجمه
این آثار مىداند.
اما جان صحبت خود را در رابطه با اندی شه ماركس در زمينه رابطه حزب و انقالب
درست مىداند.
 . 6حزب توده و لنينيسم
شعاعيان بر این باور ا ست كه حزب توده آنچه كه در كودتاى  28مرداد كرد با اندی شه
لنين در راب طه با وظي فه پيشــــاه نگ همخوانى دارد .اولين جزوهاى كه حزب توده
درتوضـــيح كود تا و خاموش كردن اعتراد هواداران حزبى نوشـــت متكى بر همين
استدالل لنين بود .لنين مىگوید ،پيشاهنگ را نمىتوان بهتنهایى به جنگ دشمن فرستاد.
نخســـت باید توده و ارتش دســـت به عمل بزند تا حزب نقش رهبرى قيام را عهدهدار
شود .حزب در كودتاى  28مرداد در برابر دو سؤال قرار گرفت:
 .1آیا انقالب چيزى جز همان قيام است.
 .2آیا حزب موظف اســـت در برابر ضـــدانقالب با جنبش مســـلحانه خود انقالب
دیرپاى را آغاز كند.
حزب پاســـخ داد ،انقالب همان قيام اســـت .نخســـت باید قيام كارگران ،دهقانان،
سربازان رخ دهد تا حزب رهبرى آن را بهدست گيرد و این یك پاسخ لنينى بود .ناگفته
پي ـدا اس ـت ك ـه است ـالين نيز در زمينه قي ـام و نقش رهبرىكننده حزب ،خود ملهم از
لنين بود.
يك نكته
حزب توده در اوج قدرت استالينيسم بهوجود آمد ،در سال  1320و این روزگارى است
كه قرائت اســتالين از لنين جاى قرائت لنين از ماركس را گرفته اســت .در اینجا حق با
مزدك است گروه خونى حزب توده با استالين خویشى داشت تا با لنين .و این همخونى
هيچ ارتباطى با حزب طبقه كارگر بودن آن ندارد .شـــعاعيان نيز بر این باور نيســـت.
شـــعاعيان در آخرین نامهاش به چریك هاى فدایى ،معيارهاى كارگرى بودن حزب را
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برمىشمارد و نشان مىده ـد ك ـه حزب ت ـوده در هيچ زم ـانى ،ح ـزب طبقه ك ـارگر
نبوده است.
 .7حق انقالب
مزدك شعاعيان را به درك خشك و منجمد از انقالب متهم مىكند و مىنویسد كه« :فن
انقالب بستگى دارد به اوضاع و احوال تاریخى حاكم بر كشورهاى مختلف و دورانهاى
مختلف و لذا انتقاد رفيق به ماركس نادرست است».
شـــ عاع يان در اب تدا فن انقالب را از تاكت يك هاى م بارزه جدا مىك ند .و مىگو ید:
« تاكتيك هاى رزمى انقالب ،تلفيق كار رزمى با كار غيررزمى ،تلفيق كار مخفى با كار
علنى ،وابسته به اوضاع و احوال نبرد .در شرایب لحظهاى و وابسته است به فراز و فرود
جنبش» .اما فن انقالب اینها نيست .فن انقالب ،شكل و شيوه و اصولى از عمل انقالبى
ا ست كه بای ستى انقالبات در ف ضاى آن قرار گيرند .از یك سو فن انقالب خ شك و
منجمد ني ست و از سویى دیگر انعطافاتش در چارچوب همين ف ضا ا ست .این ف ضا كه
فن انقالب در محدوده آن پياده مىشود همان فضایى است كه:
 .1انقالب از هسته انقالبى به سوى یك جنبش سراسرى ره مىسپرد.
 .2انقالب خصلت رزمى دارد.
 .3انقالب از یك منطقه آغاز مىشود و رو به رشد مىگذارد.
 .4انقالب تا مدتها بر جنگ و گریز و برخوردهایى چریكى تكيه مىكند.
با اینهمه زندگى پيچيدهتر از آنســت كه انقالب مطلقاً در همين محدود زاده شــود.
یكى دیگر از شــكلهاى آن قيام یا خيزش اســت .اما برخالف لنين ،قيام قانون اصــلى
انقالب نيست ،قانونى است فرعى .قانون اصلى جنبش مسلحانه از اندك به انبوه است.
 .8انقالبهاى چين ،شوروى و كوبا
شــعاعيان در پاســخ مزدك مىنویســد ،بله این انقالبات كارگرى بودند .اما ســرگذشــت
بعدى آنها در پهنه ارزشهاى پرولتاریایى ني ست .ماندگارى این جنبشها در همزی ستى
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مســالمتآميز با ضــدانقالب ،جدا شــدن از انقالب فزاینده جهانى .پروســه گریزناپذیر
جـــــاذبه ســرمـــــایهدارى را نيمهكاره گذارده و فرآیند بازگشــت به ســرمایهدارى را
پرهيزناپذیر مىكند.
در ست ا ست كه شك ست امپریالي سم پرو سهاى دارد .اما اگر شك ست مو ضعى
امپریاليسـم (مثالً در ویتنام ،از پروسـه خود كه همانا شـكسـت كامل امپریاليسـم اسـت
خارج شود .آنگاه این شكست دیر یا زود به بازگشت امپریاليسم منجر مىشود.

آخرین نامه
هيچ چيز یأسانگيزى در جهان وجود ندارد.
شعاعيان

شــعاعيان كتاب «انقالب» را با نامهاى به انتشــارات مزدك تمام مىكند ،آذر .1354
در حالى كه ام يد بســـ يار دارد بينالم لل انقالب ،جب هه انقالبى وا حدى از خلق ها و
سازمانهاى انقالبى خاور دور ،بىچرخش به سوى همزیستى مسالمتآميز با گام نهادن
در راه انقالب فراینده جهانى ــــ تسمه از گرده امپریاليسم بركشند و با شكست قطعى
امپریاليســم ،آدمى پا به جهانى برابر بگذارد .و با قاطعيتى بىخدشــه مىگوید« :تردیدى
نيست كه اینكار انجام خواهد شد .انقالبات آینده حتى عظمت انقالب ویتنام را از سكه
خواهد انداخت.
ىم هو غوا ىباىپ
كه در اسنوار ىيم اىسناده است
غطىق اا تماى هبهار بهاو
ت بشپان ا شيطن خاسنگاه سنارهار است
شاملو
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جمعبندى كنيم
كتاب شورش كه بعدها ،به انقالب ت يير نام داد و خود زمينه بحثى جدى بين شعاعيان
و چریكهاى فدایى خلق شد ،از جمله آثارى ا ست كه كال سيكهاى جنبش م سلحانه
پيشتاز را تشكيل مىدهد.
تترالوژى جنبش مسلحانه بدین قرار است.
 .1چگونه مبارزه مسلحانه تودهاى مىشود ـ بيژن جزنى
 .2مبارزه مسلحانه ،هم استراتژى ،هم تاكتيك ـ مسعود احمدزاده
 .3ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئورى بقا ـ اميرپرویز پویان
 .4انقالب ـ مصطفى شعاعيان
اما آنچه كار شعاعيان را از سه اثر دیگر متمایز مىكند ،تدوین نگره مبارزه م سلحانه
پي شتاز با نفى لنيني سم ا ست .آن سه اثر دیگر تالش دارند كه ن شان دهند بين لنيني سم و
جنبش مسلحانه پيشتاز منافاتى نيست .اما شعاعيان اصرار دارد كه نشان دهد این جنبش
از ســنخ و جنس لنينيســم نهتنها نيســت كه نافى آنهم هســت .و باالتر از آن لنينيســم
نـــاگذرگـــاه كمونيســـم است .و اینكـــار در آن روزگار در نوع خود بىنظير و حتى
كمنظير بود.
شعاعيان نخ ست ن شان مىدهد كه م شروعيت او از بودن در زیر پرچم لنين ني ست.
چماق بزرگى كه ساليان بسيار در دست حزب توده و بعدها در دست« ،اپورتونيستهاى
ســخنورى» بود كه در زیر پر چشــم لنين لميده بودند و چریكها مدام مىخواســتند با
قســم حضــرت عباس ثابت كنند كه تمام گفتار و كردارشــان مو به مو مطابق نص آیات
شریفه در آثار لنين است .كه بهراستى این گونه نبود .شعاعيان شریعت خود را از كسى
نمىگيرد .به ماركس ،مائو ،انگلس ،تروت سكى و هر كس كه مىر سد و نظر و عملش را
نمىپســـ ندد بهقول خودش «خرده» مىگيرد .و براى خردهگيرى هایش از پو یه عملى
زندگى مثال مىآورد.
بدین شـــكل شـــعاعيان در هماورى با غول هاى بزرگى چون لنين ،مائو ،ماركس،
تــروتسكى و انگلــس از یــك تئوریــسن محلى فــرا مىروید و به یك نظریه پرداز
جهانى مىرسد.
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چند نگاه شتابزده
این كتاب نيز توسب انتشارات مزدك چاپ و پخش شده است و شامل پنج نگاه است.
 .1نگاه اول :شيوه ستيز
 .2نگاه دوم :ساخت سازمانى
 .3نگاه سوم :ضعف ایدئولوژى
 .4نگاه چهارم :شناخت پليس سياسى
 . 5نگاه پنجم :شناخت دوست و دشمن

نگاه اول :شيوه ستيز
این بخش به درخوا ست مجاهدین نو شته شده ا ست .تا به غناى برنامههاى رادیو عراق
كمك كند .بخ شى كه در د ست نيروهاى اپوزی سيون بود ،احتماالً رادیوى ميهنپر ستان
باید با شد .و این در روزگارى ا ست كه شعاعيان رابطه تنگاتنگى با مجاهدین دارد .پس
در سال  1351چاپ و پراكنده شد .و بازبينى مجدد كتاب در سال  1353است با امضاء
«رفيق» ،روزگارى كه شعاعيان با چریكها زندگى مىكند.
این جستار از مشروطه شروع مىشود تا سال  ،1350و نگاهى گذرا است بهحركتها
و جنبشها و علل شك ست آنها كه بر محور م سلح نبودن جنبشهاى شك ست خورده
مىچرخد .شــعاعيان از رفرميســتهاى اشــرافى شــروع مىكند .قائممقام و اميركبير ،كه
مىخواستند از باال دست به اصالحات بزنند « .ستيز از باال ،خامى و گمگشتگى ستيز نيز
بود .چگونه مى شود شيوه ،شيوه ستيز از باال را همچون شيوهاى تعيينكننده بـــــاور
داشـت .تـاریخ بـا چنين بـاورى زندگى نمىكند و پس شكست ،پشت شكست».
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بعد نوبت به م شروطه ر سيد« .نيروهاى نوین به ستيزه برخا ستند .حركتى شهرى،
بيشتر در پایتخت و چند شهر بزرگ مثل تبریز ».ستيز سيمایى مسالمتآميز و مظلومانه
داشــت منتظر مراحم ملوكانه بودند پس عریضــه مىنوشــتند .پاك درمانده بودند و این
درماندگى نيز خود ریشــهاى طبقاتى داشــت ».بســتنشــينى ،تعطيل بازار ،اعتراضــات
خيابانى و فرستادن عریضه به شاه و وزیران چهره این دوران ستيز را نشان مىدهد.
ســـتيز رو به برنایى نهاد .گام بعدى نبرد مســـلحانه بود .تبریز جنگافزار بهدســـت
گرفت .چهره ستيز ت يير كرد .مسالمت به قهر استحاله یافت .ستيز به سالح دست یافته
بود ولى هنوز دان ستگى نيافته بود كه چگونه و تا به كجا باید و در چه ژرفایى این افزار
مينویى انقالب را بهكار برد .اما ستيز هنوز پهنگستر نشده بود.
دسيسهها آغاز شد .خردهبورژازى با بىخردى ناب ،جنگافزا به زمين گذاشت .تبریز
در هم شكست و به دنبال تبریز همه چيز در هم شكست.
بعد گيالن نبرد را آغاز كرد و بهدنبال آن مشــهد و تبریز .و گيالن همان تبریز بود .با
همان كا ستىها و فزونىها .همچنان سردرگم ،سردرگمى سرمایهدارى .انقالب ا سلحه
د ستى خود را دا شت ليكن ا سلحه م زیش را ندا شت .در ست همچنان تبریز و ناچار
شكست نازل شد.
ستيز تا سال  1350از سالح دور ماند .كاغذبازى و شكستهاى بىحاصل .تا جریان
ملى شدن نفت پيش آمد .م صدق با هنرمندى ب سيار ستيزههاى پارلمانى را دنبال كرد و
جنبش ضـــداســـتعمارى را از گذرگاه نفت به جلو برد .جنبش كه در شـــيوه ســـتيز
كاستىهایى داشت اصالحطلبى و حركت آرام سرشت آن بود .و دیگر آنكه این ستيز از
باال و ميانه تجاوز نكرد و تودهاى نشد.
مصدق ارتش را از دست شاه بيرون كشيد؛ اما از دست ضدانقالب نه ،آنهم با قيام
 30تير  .1331بای ستى توده را م سلح مىكرد .اما نه م صدق و نه حزب توده از این قيام
درس نگرفتند .ا سلحه به مردم داده ن شد .ارتش از د ست شاه خارج شد ،اما در د ست
ارتجاع ـ استعمار ماند .و سرانجام با كودتا به دست شاه افتاد.
دیگر از پایدارى مظلومانه كارى ســاخته نبود .مردم هيچافزارى براى دفاع نداشــتند.
تنها حزب توده نيرویى داشــت .اما این نيرو براى جنگ نبود .آزنيرواندوزى به اندوختن
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آنها كشيده شد .حزب توده از موضع گنجاندوزى حركت مىكرد .حزبى خردهبورژوایى
و اپورتونيستى كه نه به توده كه به بيگانه تكيه داشت.
حزب توده در برابر كودتا كارى نكرد .تنها نيروهاى انقالب را كت بســـته تحویل
ضدانقالب داد بعد از كودتا نيز نه ضت مقاومت و حزب توده باز همان سبك و سياق
قدیم ،كاغذ و روزنامه و متينگ را ادامه دادند.
تا باز شدن ن سبى فضا در سال 41ــــ ،1339جبهه ملى دوم بدون خرد و هنر جبهه
ملى آغاز بهكار كرد .ارتش ان از آغاز تا انتها دانشـــگاه بود ارتشـــى كه بر عليه رهبرى
دست به كودتا زد و جبهه ملى سوم درست شد .ولى سرنوشتى نوین آفریده نشد .آنها
نيز از جهت شيوه ستيز به شيوه قهرآميز روى نياورند و در حد ستيزههاى سيا سى و
مجلسى ماندند.
مصدق در این زمان تنها راه رستگارى را «راه الجزیره» اعالم كرد.
جبهه ملى دوم و ســوم آنقدر بىابتكار و بىاندیشــه بودند كه در برابر شــعارهاى
مزورانه انقالب سفيد پاك گيج ماندند.
در همين روزگار منبرها به شور انداختن در دل پامنبرىها پرداختند.
 15خرداد در تهران و قم شروع شد و در هم شك سته شد .د ستگاه با شعار انقالب
سفيد چيره شد .همگى این شكستها مبارزه را به آستانه نوینى كشاند .راه مسالمتآميز
دیگر شــدنى نبود .ضــدانقالب همه روزنهها را كور كرده بود .تنها راه رســتگارى راه
انقالب بود .بدینسان جنبش شفيقترین یار خود اسلحه را پيدا كرد.

نگاه دوم :ساخت سازمانى
تا انقالب م شروطه ت شكيالتى به قدرت ت شكيالت ا سماعيليه در تاریخ مبارزات ایران
نيســت تشــكيالتى كه توانســت با كادرســازى انقالبى خود ،فدائيانش ترســى در دل
فئودالها و حكام وقت بيندازد .متأســـفانه كار تحقيقى روى فرم ســـازمانى آنها انجام
نگرفته است .تا این فرم تشكيالتى پایهاى براى سازمانهاى بعدى باشد.
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در آ ستانه انقالب م شروطه ما ت شكيالت فراما سونرى را داریم .ت شكيالتى نهچندان
قدرتمند ولى بههرروى نيمهعلنى ،نيمهمخفى براى انجام رفرم در جوامعى كه عقبمانده
بودند .نام فراموشـــخانه تأكيدى بود بر حفظ اســـرار و حفظ اســـرار یكى از اصـــول
سازمانهاى مخفى است.
با شـــروع انقالب مشـــروطه كه در واقع تاریخ معاصـــر ما آغاز مىشـــود ما با دو
تشكيالت به مفهوم درست آن روبهرویيم:
 .1تشكيالت انجمنى غيبى
رهبرى این تشكيالت با على مسيو بود .لقبى كه به درستى معلوم نشد كه چرا بهاین
مرد بزرگ آذرى داده شـــد .كه مســـيو به معناى آقا خود لفظى فرنگى بود .اما در نزد
ای ـراني ـان ب ـه معن ـاى مسيحى و ارمنى ت ـلقى مىش ـد .ك ـه نام على خود نافى ارمنى
بودن او بود.
در دوران استبداد ص ير این تشكيالت تبریز را نجات داد و اگر ستارخان سردار ملى
شد جد از جنم ستارخان ،درایت و كياست این تشكيالت بود.
 .2سازمان سوسيال دمكرات تهران
ســـازمان ســـوســـيال دمكرات تهران كه رهبرى آن با حيدرخان عمواوغلى بود.
بزرگترین ار گانيزاتور مشـــرو طه .همين تشـــكيالت بود كه در ت ندپيچ هاى انقالب
كارگشاى كارها بود .و یكى از شاهكارهاى آن ترور اتابك صدراعظم مرتجع محمدعلى
شاه بود .كه از دیار فرنگ آمده بود تا بساط مشروطه را برچيند.
الزم به ذكر ا ست كه این دو ت شكيالت ،بخشهایى از فرقه اجتماعيون ـــــ عاميون
بودند كه مركز اصلى آن در قفقاز بود.
بعد مىرسيم به كميته مجازات ،با ضعفها و قوتهاى خودش .تشكيالتى نيمهعلنى
ـ نيمه مخفى كه مىتوانست در پروسه خود ،سازمانى قدرتمند شود ،اما بعد از دو ترور
درخ شان به علت ندا شتن ا ستراتژى رو شن و م ایرت اهداف با ت شكيالت بهبىراهه
رفت و متالشى شد.
و در اولين ضــربه رهبران آن ،ابوالفتحزاده ،منشــىزاده ،عمادالكتاب و بقيه دســتگير
شدند .تعدادى اندك چون احساناهلل خان گریختند و به نهضت جنگل پيوستند.
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بعد از كميته مجازات ،فرقه عدالت را داریم و بعد از آن حزب كمونيســـت ایران را
كه در واقع فرار روئيدن یكى از دیگرى است .با همان فرم تشكيالتى بلشویكها ،نوعى
كپىبـردارى از حـزب لنينى .فـرمى كـه منـاسب سـاخت سياسى ـ فرهنگى ما از همان
ابتدا نبود.
ارانى و كامبخش در همان چاهى افتاد كه حزب كمونيســـت افتادند و بعدها حزب
توده به همان كوره راهى رفت كه دیگران رفته بودند.
چيدن تمامى تخممرغها در یك ســـبد ،همان حزب لنينى اســـت .حزبى كه در یك
كشور نيمهدمكرات كارآیى دارد.
چه در ضربه  ،1316گروه  53نفر ،كه كامبخش در یك روز تمامى جيك و بوكهاى
تشـــكيالت را در كتابچهاى تحویل پليس داد و چه قبل از آن در ضـــربات ســـالهاى
 10ـ 1309رضاشاه بر حزب كمونيست ایران و چه در جریان سالهاى  3ـ 1332حزب
توده ،منطبق نبودن تشكيالت بلشویكى بر شرایب ایران به عينه خود را نشان مىداد.
اما از آنجایىكه به قول مالنصرالدین ،حرف مرد یك كالم است ،نه ارانى و كامبخش
نه ا سكندرى و رادمنش و نه كيانورى و طبرى ،در سى از این ضربات نگرفتند و به فهم
درست و دیالكتيكى تشكيالت نرسيدند.

انواع تشكيالت
شعاعيان سه نوع تشكيالت را برمىشمارد:
 .1تشكيالت علنى
 .2تشكيالت نيمهعلنى ـ نيمهمخفى
 .3تشكيالت مخفى
كه این اشـــكال را گوهر طبقاتى ،خب مشـــى و اهداف آن ســـازمان تعيين مىكند.
بــهعبارت دیگر هــر ســازمان براساس استراتژى و تاكتيك خود شكل سازمانىاش را
تعيين مىكند.
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 .1تشكيالت علنى
شعاعيان تشكيالت علنى را مخصوص سازمانهاى «اصالحطلب و سازشكار» مىداند.
كه منظورش بورژوایى ليبرال اســت .كه در شــرایب مناســب فعاليت ســياســى مىكند و
درهنگام ســركوب ســياســت صــبر و انتظار را پيش مىگيرد و به ســركار خود (بازار،
دانشــگاه و تجارت) باز مىگردد .ذكر یك نكته ضــرورى اســت كه فعاليت علنى براى
سازمانهاى به گوهر انقالبى هيچ منعى ندارد .آنگونه ني ست كه هر فعاليت علنى ن شان
از رفرميسم و سازشكارى داشته باشد .هنر یك سازمان انقالبى استفاده درست از شرایب
ا ست .در روزگارى كه بههر دليلى ،از ضعف حكومت گرفته (آغاز سلطنت محمدر ضا
پهلوى) ت ضاد درون حكومت ( سالهاى 41ــــ )1339و یا ر شد و اوج نه ضت مردمى
(57ــــ ،)1356امكان فراهم شود تا سازمان پيشاهنگ فاصله خودش را با مردم كم كند.
باید بدون فوت وقت از این وضــعيت ســود جوید .شــعارهاى خود را بين توده و طبقه
منتشر كند .و دست بهسازماندهى الزم در تشكيالت ،صنفى ،فرهنگى و سياسى بزند.
 .2تشكيالت نيمهعلنى ـ نيمهمخفى
شــعاعيان این گونه ســازمانها را ســازمانهاى انقالبى در گفتار و رفرميســتى در كردار
مىداند و در واقع گوهر طبقاتى آنها است كه آنها را ناچار به گزینش چنين تشكيالتى
مىكند .شعاعيان این شكل مبارزه را نوعى بيمارى مىداند .بيمارى كشندهاى كه گریبان،
دلير شهيد ارانى را هم گرفت.
م بارزه ني مهعلنى ،ني مهمخفى یك و جه دیگرى هم دارد .و بهطور كلى مذموم و
مطروح ني ست در سال  1327كه شاه در دان شگاه ترور شد .و این ترور به حزب توده
منتسب شد .حزب غيرقانونى و بخشى از رهبرى آن دستگير شدند .حزب از سال 1327
تا كودتا نيمهعلنى ـ نيمهمخفى بود.
یك ســـازمان انقالبى در شـــرایب ویژهاى ،حكومتهاى پنجاه ــــــ پنجاه كه هنوز
بهیكپارچگى ضدانقالبى نر سيدهاند تا توان سركوب صد در صد جامعه را دا شته با شد.
مىتوان این گزینه را در پيش گرفت و به فعاليت خود ادامه داد تا جایىكه یك ســـویه
شود یا به وضعيت علنى بازگردند یا صد درصد مخفى شوند.
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سازمانهاى انقالبى كه به گوهر انقالبىاند ،این پتان سيل را دارند كه تحت شرایطى
علنى یا مخفى شوند .بهواقع اال ستي سيته ت شكيالتى دارند .این نيمهعلنى ــــ نيمهمخفى
بودن متفاوت است با جریانات رفرميستى كه پذیرش و توان مخفى شدن را ندارند.
يك يادآورى تاريخى
شعاعيان به ترور یوسف خزدوز اشاره مىكند كه اسرار تشكيالت ،انجمن غيبى را افشاء
كرده بود .از این نوع ترور ما با ترور حســـينخانهلل در كميته مجازات و ترورهایى در
حزب توده ،سازمان مجاهدین و سازمان چریكهاى فدایى خلق روبهرویيم.
اخيراً عدهاى (مازیار بهروز در شـورشـيان آرمانخواه مسـعود نقرهكار در مقاله ترور
سياسى) با طرح ترور در سازمانهاى سياسى به مذمت آن پرداختهاند.
مسـأله ترور در سـازمانهاى انقالبى یك پارادوكس اسـت ،مهم آن اسـت كه از چه
زوایهاى به آن نگاه مىكنيم.
طرح مجرد مسأله به پاسخى درست و روشن راه نمىبرد .اینكه ترور تشكيالتى بد
ا ست و حرف در ستى ا ست .اینكه یك سازمان انقالبى نباید ع ضو خود را ترور كند.
این هم حرف درستى است اما اینكار قلوهكن كردن یك حقيقت از صد حقيقت است.
از زاویه دیگر نگاه مىكنيم ســـازمانى انقالبى (انجمن غيبى ،كميته مجازات ،حزب
توده ،ســازمان مجاهدین ،ســازمان چریكها و الخ) در یك موقعيت جنگى اســت .براى
آزادســازى ميهن .آدمهاى بســيارى را به ســختى گرد آوردهاند كه در یك جنگ مرگ و
زندگى ،ارتجاع و اســتعمار را به تمامى نابود كنند .آنســوى جبهه نيز ،تمامى نيروهاى
خود را بســيج كرده اســت كه چند صــباحى دیگر به خيانت خود ادامه دهد .پس براى
ماندن از هيچ جنایتى روىگردان نيست .در چنين شرایطى آیا رهبرى یك سازمان مجاز
اســت زندگى دیگران را بهخاطر دهان گشــاد یوســف خزدوز یا حســينخانهلل به خطر
بيندازد .هرگز.
برســيم به ترور حســام لنكرانى در حزب توده ،كه به علت ارتباطات گســتردهاش
درحزب اطالعات ب سيارى از سازمانهاى مخفى حزب دا شت .معتاد شده بود .حزب
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قادر نبود او را متقاعد كند براى درمان به شـــوروى برود باید با او چه مىكردند .اجازه
مىدادند دستگير شود یا خود را تسليم كند و جان صدها نفر را به خطر بيندازد.
بر سيم به ترور پنجه شاهى كه بهخاطر ارتباط با دخترى همتيم ترور شد .حيثيت و
آبروى یك جنبش انقالبى مطرح ا ست .خونهاى ب سيارى بر زمين ریخته شده ا ست.
احمدزاده و پویان و مفتاحى و سالحى و زیبرم كه هر كدام ارزش ملكى داشتهاند .حاال
در یك خانه تيمى ،و به هر دليلى یك چریك خواســته اســت با هم تيمىاش م ازلهاى
بكند ،حاال شما بيایيد این عشق را افالطونى بدانيد و فرد كنيد هيچ انگيزه جنسى هم
در آن نبوده است .و بهطور كل این عشق ،یك عشق آسمانى بوده است .باالتر از این كه
نمىشــود .فرد كنيم ســاواك این تيم را دســتگير مىكرد و خانم را با شــكم برآمده یا
برنيامده به تلویزیون مىآورد و مىگفت نگاه كنيد دخترهاى شـــما را به خانههاى تيمى
مىبرند با شكمهاى باد كرده یا نكرده بيرون مىآیند .جواب این آبروریزى را چه ك سى
مىداد .حاال چریكها چگونه به مردم مىگفتند ،این عشـــق اهورایى بوده اســـت و یا
موردى نادر و اتفاقى بوده است .با دیگر تيمها چه مىكردند .اگر این تبدیل بهیك سنت
مى شد .جواب خود و دیگران را چه مىدادند نمى شد كه از فردا یك آژان  24ساعته را
در هر خانه تيمى به گشتزنى گذاشت .تا مبادا فالن چریك فيلش یاد هندوستان بكند.
نباید ســروقت او مىرفتند و یك گلوله در م ز او خالى مىكردند كه مرد ناحســابى،
هوس هندو ستان كردهاى ،بلند شو برو هندو ستان در خانه تيمى كه نمى شود د ست به
سروگوش همتيمى كشيد.
برویم برســيم به مهندس رضــا عســگریه از جبهه دمكراتيك شــعاعيان .آقا از مبارزه
خسته شده است .آدم بدى است؟ هرگز .این حق هر كسى است كه امروز انقالبى باشد،
فردا نباشـــد آیا باید او را كشـــت؟ هرگز .اما اگر این آقا ویرش گرفت برود خود را به
ساواك معرفى كند و تمامى اسرار سازمانى را افشاء كند .آیا نباید سروقت او مىرفتند با
یك گلوله م زش را در دهانش مىریختند تا جان دليرى چون شـــعاعيان كه یك موى
بدنش به هزار نفر بریدهاى مثل مهندس رضا عسگریه مىارزید حفظ شود.
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ذكر يك نمونه؛ حزب توده
حزب توده در سال  1327به ناچار زیرزمينى شد .امكانات حزب براى فعاليت زیرزمين
بى كران بود .حزب شهرى با تمام وسایلش در زیرزمين ساخته بود اما یك چيز نداشت،
سرشت انقالبى.
حزب توده در واقع اداى یك سازمان مخفى را درمىآورد .زیرا این شكل سازماندهى
باید با هدف ،خب مشـــى ،جهانبينى و آرمان ،تاكتيك و آمادگى رزمىاش پيوســـتگى
ارگانيك داشته باشد.
شـــعاعيان در اینجا بهدرســـتى فرق مىگذارد بين ســـازمانى كه بنا به خبمشـــى و
گوهرش ستيز پنهانى را بر مىگزیند و سازمانى كه بهناچار «قایم» مى شود .قایم شدن
بهراستى با مخفى شدن یكى نيست.
حزب توده از جان مبارزه و ســازمان پنهانى تهى بود .ولى الشــه آنرا داشــت .آخر
ستيز پنهانى در نهان بودن خال صه نمى شود .دا شتن بافت زیرزمينى ،نا شناخته ماندن
كادرهاى مخفى در جایگاههاى آ شكار جامعه ،حرفهاى بودن بخ شى از كادرها ،دا شتن
خانههاى امن ،كه به این ویژگىها ،ویژگىهاى ج سمى یا عام سازمان پنهانى مىگویند.
اما این سازمان باید جان و سرشت انقالبى داشته باشد .هوشيارى نيز یكى از ویژگىهاى
این ســازمان اســت .هوشــيارى از ضــربات دشــمن و حفظ و نجات نيروهاى لو رفته و
تبدیل آنها به كادرهاى حرفهاى و بردن آنها بهمناطق امن.
مخفىترین بخش حزب ،سازمان نظامى حزب بود كه تا نفر آخر در سر كار دستگير
شدند این هم از آن حكایتهاى مبارزه مخفى به سبك و سياق حزب توده است.
بعد از كودتا نيز حزب و جبهه ملى نيمهعلنى ـــــ نيمهمخفى شــدند .اما این مخفى
شدن نه بهخاطر تحليل و شناخت علمى و گوهر انقالبى شان بود بلكه به زور تو سرى
دستگاه چيره سر در الك خود فرو برده بودند.
جامعه سوسياليستها
جامعه سوسياليستها جریان خليل ملكى بود .جریانى كه در سال  1326از حزب توده
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جدا شــد .مدتى بعد بههمراه مظفر بقایى حزب زحمتكشــان را بهوجود آورد و بعد از
جدایى از بقایى ،نيروى سوم و بعد جامعه سوسياليستها را سازماندهى كرد.
شعاعيان تحليلى درست از جامعه سوسياليستها مىدهد .تحليلى كه تا آنروز نظير
ندا شت .حتى اندی شمندى چون جزنى وقتى به ملكى مىر سد نمىتواند از زیر تبلي ات
حزب توده به دركى درســت از ملكى برســد و انشــعاب ملكى را ،انشــعابى راســت و
1
اپورتونيستى ارزیابى مىكند.
اما ببينيم شعاعيان چه تعریفى از ملكى مىدهد.
 .1ساخت اندی شه آنها در زمينههاى بنيادین چون انقالب ،ستيز پنهان و شناخت
توده و همبستگى رزمى با توده و جنبش مسلحانه همانند حزب توده بود.
 .2اما ملكى مصدق را شناخت.
 .3جنبش ملى شدن نفت را درك كرد.
 .4او دانست كه حزب توده ،حزب طبقه كارگر ایران نيست.
 . 5و در آخر فهميد كه شوروى انترناسيوناليست نيست.
نيروى ســوم جناح چپ جنبش نفت را در دســت داشــت .ولى كيفيتاً فرقى با جناح
را ست ندا شت .ب سيج انقالبى نمىدید .پي شنهادهایى مىداد اما خود عمل نمىكرد .مثل
حزب توده ،ســراپاى ســازمان نيروى ســوم علنى بود .بههمين خاطر بعد از كودتا دوام
نياورد بعد از كودتا به نهضــت ملى پيوســت .و همه هنر او «ماهنامهاى» بود .ســخت
اپـورتـونيستى و بـىسـروته ،بـا خردهگيرىهـایى آبكى از حكومت و همگى درشكسته
و اندوهناك.
به دو جناح چپ و را ست بعدها تق سيم شد .كه جناح چپ آن خامتر و ناپختهتر و
منحرفتر از جناح راست كه خليل ملكى بود.
در برابر انقالب ســفيد موضــع جامعه هرچند آبكى و غيرانقالبى بود .اما از موضــع
جبهه ملى دوم بسى واالتر بود.

 .1تاريخ سى ساله ـ جزنى
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جبهه ملى دوم
جبهه ملى دوم هيچ فرقى با جبهه ملى اول نداشت .جز آنكه جرأت عمل ،خرد سياسى
و پنهانكار و خبم شى جبهه ملى اول را ندا شت .و بدتر از همه از شرایب نوین جامعه
و جهان آگاهى نداشت و بهطور كلى فاقد آبدیدگى و تجربه پيشين بود.
ستيز همچنان در گذرگاه آشكار و نيمهآشكار بود .و دردناكتر از همه گذرگاه جبهه
ملى دوم و سوم رژیم توانست بسيارى از نيروها را شناسایى كند.
جبهه ملى سوم
فرزند جبهه ملى دوم بود .ســرشــار از ســرگردانى و بىاصــولى بىخردى و بزدلىهاى
پيشين ســاختمان ســازمــانى در جبهه یــكى بــود .بدون خبمشى و هدفى انقالبى،
بدون برنامه.
نهضت آزادى
این ســازمان از پهلوى جبهه ملى دوم بيرون آمد .از نظر ســيماى ســازمان ،خبمشــى و
هوشيارى با جبهه ملى دوم تفاوتى نداشت .اما صميمى و گستاخ بود.
جمعبندى كنيم
اگر بخواهيم شيوه ستيز و ساختمان تشكيالتى صد ساله اخير را جمعبندى كنيم بهنتایج
زیر مىرسيم:
 .1خبمشىها انقالبى نبودند.
 .2سازمانها علنى یا نيمهعلنى بودند.
 .3گرایش به سالح نداشتند.
 .4به سرنگونى بنيادین ضدانقالب نمىاندیشيدند.
شعاعيان در پایان به این نتيجه مىرسد كه شكست این سازمانها ،شكست خود این
سازمانها نبود .شكست خبمشى و سرشت آنها نيز بود.
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پس جنبش به جاده نوینى گام نهاد .یك راه بيشـــتر نبود؛ قهر ،قهر انقالبى ،بهكمك
این عوا مل داخلى ،عوا مل خارجى نيز بهك مك این راه نوین آ مد .جنبش هاى انقالبى
درالئوس ،ویتنام ،كوبا ،امریكایى التين ،افریقا ،فل سطين ،عوامل بيرونى م ساعدى بودند
در راه برگزیدن ستيز مسلحانه و در كنار همه اینها شكست هرگونه مبارزه اصالحطلبانه
و مماشاتگرایانه در سراسر جهان.

ديالكتيك سازمان و تشكيالت
شكل سازمان و یا ت شكيالت برمىگردد به گوهر طبقاتى ،ا ستراتژى و آرمان هر جریان
سياسى از یك سوى و از سویى دیگر وضعيت دمكراسى در جامعه.
در جوامعى چون ایران دو گونه تشكيالت قابل تصور است:
 .1تشكيالت علنى با ساخت سازمانى باز
این تشــكيالت مربوط اســت به جریانات رفرميســم كه به مبارزه علنى باور دارند و
درپى اصالحات در چارچوب نظام موجودند.
ساخت سازمانى آنها از یك ه سته مركزى كه به چند ده نفر مىر سد و تودههاى
هوادار كه ارتباط ارگانيك با این هســته ندارند .حول روزنامهاى منســجم مىشــوند و
درانتخابات و فعاليتهاى پارلمانى فعال مىشــوند .با شــروع ســركوب دفتر و روزنامه
تعطيل و هر كدام به دنبال كســـب و كار خود مىروند .نهایت با انتشـــار اعالميههایى
گهگاه با امرى موافقت و مخالفت مىكنند .و اگر رژیم در فاز كمحوصــلگىاش باشــد
آنها را دستگير و روانه زندان مىكنند .نمونه تيپيك آن نهضت آزادى است.
 .2تشكيالت علنى و نيمهعلنى با ساخت نيمهباز
این نوع تشكيالت نيز مربوط به جریانات رفرميست است منتهى در طيف چپ .مثل
حزب توده تشكيالتى با ساختى بوروكراتيك و از باال به پایين به شكل یك هرم ،نوعى
الگوبردارى از حزب بلشویك عضوگيرى در این تشكيالت نه چندان سخت با پذیرش
اساسنامه ،دادن حق عضویت ممكن است و بر سرشت انقالبى تأكيدى ندارند.
در شرایب باز در ت شكيالت علنى دمكراتيك كارآ و در سخنورى و روزنامهنوی سى
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فعالند .با ت يير شــرایب توان نيمهمخفى شــدن را دارند و این نيمه بودن بســتگى دارد
بهشدت سركوب فعاليت .در واقع بستگى دارد به تحمل حاكميت.
اما با ت يير شرایب و بسته شدن تمامى فضاها و شروع دوران سركوب این تشكيالت
قدرت تبدیـل خـود بـا سـازمان بسته و مخفى را ندارند .و با اولين ضربه فرو مىپاشد.
 .3تشكيالت علنى ،نيمهعلنى و مخفى با ساختى منعطف
این تشكيالت با گوهر انقالبى ،خواستار دگرگونى عميق و كسب حاكميتاند .بسته
به شرایب مىتوانند به ساختى بسته ،نيمهباز و باز تبدیل شود.
در شرایب دموكراتيك مىتوانند به سرعت علنى شوند .تشكيالت دموكراتيكشان را
فعال كنند .و با تقســـيم بندى نيروهاى طرفدار خود به ســـمپات ،هوادار ،هوادار فعال،
پيشعضو ،عضو ،كادر ،سازمان خود را گسترش دهند.
تشكيالت شامل دو بخش است:
 .1كادرهاى حرفهاى ،كه كاركنان رسمى سازماناند.
 .2اعضا و هواداران حزبى كه به شكل نيمهوقت در خدمت سازماناند.
با سختتر شدن ش ـرایب ق ـدرت آنرا دارند ك ـه بخش س ـازمان را مخفى و ب ـخش
دی ـگر را در ق ـالب تش ـكيالت دم ـوكراتيك س ـازمان ده ـند .و ح ـالت نيمهعلنى ـ
نيمهمخفى بگيرند.
و با شروع سركوب توان ،آنرا دارند كه والفور سازمان را كوچك كنند و درخانههاى
امن كه قبالً تدارك دیدهاند ،كار سازمانى خود را به پيش ببرند.
حيات و ممات یك سـازمان انقالبى بسـتگى دارد به درك دیالكتيكى آن سـازمان از
شرایب و نوعى از تشكيالت كه امكان بقاء داشته باشد.

نگاه سوم :ضعف ایدئولوژى
در دو نگاه قبلى شــعاعيان جنبش را از نظر مشــى و ســازمان بررســى كرد و این نگاه
بهضــعف تئوریك جنبش مىپردازد به نگره شــورشــى جنبش و تئورى انقالبى در چند
گروه بررسى مىشود
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حزب توده
نبود نگره انقالبى و چيرگى ن هاد اپورتونيســـتى در این حزب فره نگ نوینى به نام
ماركسيسم بهوجود آورد كه هرچه بود ماركسيسم نبود و هرچه بود انقالبى نبود.
همين كيفيت حزب را به آنجا ك شاند كه نفت جنوب را براى انگليس و نفت شمال
را براى روسها مىدانســـت1.با مصـــدق مخالفت مىكند با ملى شـــدن نفت مخالفت
مىكند و در برابر حكومت چهار روزه قوام كه به قيام  30تير منجر مىشـــود ســـكوت
مىكند .كودتا را نظاره مىكند و د ستهد سته دالوران خلق را به ك شتارگاه مىفر ستد و از
رابطه شاه و شوروى حمایت مىكند و فروش ا سلحه رو سى به ایران را توجيه مىكند.
این سطح نازل تئورى در صميمىترین عنا صر حزب چون خ سرو روزبه وجود دا شت
روزبه در كتاب «اطاعت كوركورانهاش» ،حزب توده را حزبى رفرميست مىداند .و خود
را معتقد به انقالب معرفى مىكند .اما وقتى حزب توده در ســال  1327طى یك قطعنامه
اعالم مىكند كه یك حزب انقالبى اســـت .روزبه مى پذیرد و خود را تا به آخر وقف
حزب مىكند .در حالىكه هر حزب به گوهر نماینده ســازمانى و آرمانى یك طبقه ویژه
است و مش ـى را ب ـرمىگ ـزیند كه ب ـا س ـرشت طبقاتيش یگانه باش ـد .پس هيچ ح ـزبى
با ص ـدور قطعنام ـه ن ـمىتواند بناگ ـاه از نمایندگى یك طبقه به نمایندگى طبقه دیگر
نقل مكان كند.
حزب توده حزبى آشـــكــارا خردهســـرمــایــهدارى و آن هم بــدترین بخش آن،
خردهسرمایهدارى رفرميست و ناانقالبى بود.
بهخاطر همين ضعف تئورى بود كه بعد از آنهمه كثافتكارى حزب ،روزبه بهجاى
ایســتادگى در مقابل حزب ،توجيهگر اقدامات ضــدكمونيســتى و اپورتونيســتى حزب
مى شود و باز خودش را تودهاى مىداند روزبه هرگز تميز نداد كه فاجعه ده شتناك 28
مرداد به دل يل ناانقالبى بودن حزب توده پيش آ مد .اگر روز به داراى ن گاه علمى بود.
دستكم پس از  28مرداد مىتوانست منشأ اقداماتى ارجمند شود.
 .1روزنامه مردم ،مقاله احسان طبرى

چند نگاه شتابزده

235

دســتكم باید پس از  28مرداد از حزب مىگســســت و با بيرون كشــيدن عناصــر
انقالبى و برپایى جنبش مسلحانه ،جنبش را به راه درست مىانداخت.
تهيدســتى خســرو از نگره انقالبى باعث شــد كه همانگونه كه در زندگيش افزارى
دردســـت حزب بود پس از شـــهادتش نيز دســـتاویزى در دســـت حزب براى آنكه
بهسستیهایش مردانگىهاى ناآگاهانه او را بدهد.

روزبه و حزب توده
داســتان حزب توده« ،داســتان پرآب چشــمى اســت» .حزبى كه فرصــتهاى بىبدیل را
بهخاكستر بدل كرد .روشن بود كه بعد از كودتا نيز از خواب اپورتونيستى كه در ذرهذره
وجودش رسوخ كرده بود بيدار شود.
اما تالش روزبه بعد از كودتا و پایمردیش در زندان و دادگاه ،ن شان مىداد كه جنس
جنم او از جنس و جنم رهبرى حزب نبود .روزبه این پتانســيل را داشــت كه حزب را
بهراه دیگرى بكشــاند .اما در زمانىكه او باید در هيئت یك ژنرال ظاهر مىشــد خود را
ســرباز گوش به فرمان رهبرى حزب نشــان داد .و تا به آخر به ماهيت واقعى حزب پى
نبرد .شــاید این عيب روزبه نبود .ضــعف تئورى انقالبى در حزب توده بيداد مىكرد و
روزبه چيزى جدا از حزب نبود.

جبهه ملى و مصدق
مصدق در آغاز از ت ضاد امریكا و انگليس بر سر نفت سود برد و جنبش را به پيش برد.
اما باالخره این ت ضاد به وحدت تبدیل شد .و كودتاى  28مرداد صورت گرفت .بعد از
كودتا احزاب جبهه ملى نه ضت مقاومت را در ست كردند با همان شيوه ح ساب روى
تضاد و دو امپریاليست ،تضادى كه پایان یافته بود .و هر كدام به سهمى از نفت رضایت
داده بودند .و این اوج بىخبرى جبهه بود.
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جامعه سوسياليستها
همين اندی شه بىخردانه از م ز خالى جامعه سو سيالي ستها نيز تراوش مىكرد .نزدیكى
به ام ـریكا و هشدار به ام ـریكا كه اگر عاقالنه عمل نكند ،حزب توده روى كار مىآید.
و حتى بدانجا رســـيدند كه دادن پایگاه به امریكا براى حفاظت كشـــور از روس ها
بالاشكال است.
گروه ماركسيستها
گروه ماركسيستها چون نيروى سوم از حزب توده جدا شده بودند .این گروه در طرح
مســـائل تئوریك ناب بىهمتا بود ولى انقالبى نبود .براى نخســـتين بار اینان بودند كه
1
حزب توده را با شمشير ماركسيسم تشریح كردند.
مارك سي ستها انگليس را ا ستعمارگر درجه اول ایران مىدان ستند و براى امریكا رتبه
دوم قائل بودند .اینان نبرد دو استعمار را در سيماى نبرد پایگاههاى داخلیشان مىدیدند،
فئوداليســم و ســرمایهدارى ،كه فئوداليســم پایگاه اســتعمار انگليس و بورژوازى پایگاه
امپریالي سم امریكا ا ست پس وظيفه نيروهاى چپ مبارزه بر عليه ا ستعمار درجه اول و
پایگاهش و اتحاد با امپریاليسم امریكا و پایگاهش مىباشد.
برنامه حداقل آنها حمایت از سرمایهگذارى خارجى براى صنعتى كردن كشور بود.
كـــه بـــاعث تـــوليد مراكز توليدى ،گسترش پرولتاریـــا و زمينه براى خيزش بـــراى
پرولتاریا است.
در بين همه تحليلها ،تحليلهاى این گروه منسجمتر و دستگاه اندیشه آنها همنواتر
بود اما آنچه در د ستگاه اندی شه آنها وجود ندا شت ،گوهر انقالبى بود .ا سلحه فراموش
شده بود و چه فراموشكارى كوچكى!

 .1مت سفانه شعاعيان نمونهاى از تحليل آنها نمى آورد .اين تحليل نيز تا امروز مفقوداالار است.
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يك نكته مهم
شعاعيان در اینجا مسأله مهمى را مطرح مىكند «آیا تضاد ،هر گونه تضادى قابل استفاده
هســت»؟ و جواب او آرى اســت .مىتوان از تضــاد امریكا و انگليس ،فئوداليســم و
بورژوازى كمپرادور سود ج ست .همانگونه كه م صدق در فاز اول ملى شدن صنعت
نفت با هنرمندى تمام سود برد .ولى آنچه مهم است چگونگى كار است .آنچه باید حل
شود همين است.
و بر این باور است كه هرگونه تضادى باید در چارچوب اصول و خبمشى انقالبى
مـورد بهرهبـردارى قـرار گيرد و از نـظر او خـب انـقالبى نبرد مسلحانه و جنگ تودهاى
است.
آویختن به تضاد درون ضدانقالب در بيرون از جنبش مسلحانه و انقالبى ،دست باال
ثمرهاى بيش از آنچه نفت و با آن هنرمندى مصدق به بار آورد به بار نمىآورد.
یكى از خطاهاى جنبش نفت حســـاب بيش از اندازه روى این تضـــاد بود .تضـــاد
به وحدت تبدیل شده بود و مصدق و جبهه ملى از آن غافل بودند.
جمعبندى كنيم
شعاعيان در این بخش با نگاهى گذرا به حزب كمونيست ایران ،حزب توده ،جبهه ملى،
نيروى سوم و مارك سي ستها ،یكى از دالیل شك ست جنبش انقالبى را ضعف نگره
شورشى1مىداند .كه این ضعف در هر كدام به شكلى است.
يك سؤال استراتژيك
سؤالى كه شعاعيان به آن جوابى نمىدهد این است كه چرا جنبش انقالبى ایران از چپ
گرفته تا دمكراتهاى انقالبى و بورژوازى ملى ،در یك قرن گذشــته ،الاقل از مشــروطه
بـ ـهبـ ـعد ،نتوانستند به ایـ ـن ضعف غلبه كنند .و این بيمارى كشنده را به شفایى عاجل
بدل كنند.
 .1نگره شورشى همان تئورى انقالبى است.
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براى رسيدن به پاسخ باید سه نكته تاریخى را در نظر گرفت:
 .1نهاد استبداد
 .2نهاد سنت
 .3ضعف تاریخى ساخت اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى
از سقوط سا سانيان تو سب اعراب بادیهن شين ،كه ما بهعنوان یك امپراتورى بزرگ
در سرا شيب سقوط و ا ضمحالل قرار گرفتيم .ساخت اقت صادى ما د ستخوش ویرانى
قرار گرفت .حمله م ول و اقوام ترك آســياى مركزى مزید بر علت شــد .بهگونهاى كه
درعصـــر صـــفویه ما نتوانســـتيم گذار از فئوداليســـم به بورژوازى را انجام دهيم .پس
بورژوازى ما در حد همان سوداگرى باقى ماند.
ركود در ساخت ،ركود در تفكر را دنبال داشت .و ما در آستانه انقالب م شروطه كه
انقالب بورژوا ـ دمكراتيك ما بود فاقد دانشمندان عصر روشنفكرى خود بودیم.
مونتســكيو و ولتر و روســوى ما در حد آخوندزاده و تالبوف و حاج ســياح و ملكم
خـالصـه شـدنـد امـا ایـن زميـنه تـاریـخى هـجوم و ویرانى بـر دو بستـر استبـداد و
سنت ـ ویرانى را در ذهن و عين صد چندان كرد.
هر اندی شه نویى از سوى نهاد ا ستبداد كه سلطنت نماینده آن بود و نهاد سنت كه
روحانيت آنرا نمایندگى مىكرد تحمل نشـــد .پس هر جوانهاى در زیر مالت آهك و
سيمـان استبداد و سنت مدفون شـد .و در ركـود عينى ،خـاموشى و رخـوت ذهنى صد
چندان شد.
با این مؤلفهها ما وارد عصــر جدید شــدیم و ناگهان خود را با نهاد دیگرى روبهرو
دیدیم ،اســتعمار كه او نيز مالت اســتبداد و ســنت و عقبماندگى را با قدرت جادویى
جهانى خود صد چندان كرد.

تفكر جبههاى شعاعيان
«ىبار ه ع اسنعمارر م ارتباع كنون نيا ىن بناو سا ىاو ت طط كارر است
كه ننوان كويه نيطتهار انقالن ت ع ا سنعمارر را صط نظط ا هرىاو ت ىطا شاو
كن ا ىا
درنط يطد ت نه نبطد نرشمان  .سما ىاو ببههار! هط كس بوو ىا ن
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اسمت .ت هط كس بوو ىا نميطد ا ىا اسمت .رفيق همط ىا اسمت .اىمكه كسم
هنگمممما پطتمممماب نممممارنبك ىا عو نگوى ىا ىاركس ،ىهپ نيست .ىهپ پطتاب
نارنبك است».
شعاعيان

شـــ عاع يان مرح له انقالب را ر هایىبخش ملى مىدا ند .و از آن بهعنوان مرح له
ضداستعمارى ــــ ارتجاعى نام مىبرد .و در این مرحله بورژوازى ملى ،خردهبورژوازى،
دهقانان و طبقه كارگر به آوردگاه انقالب مىآیند تا استعمار و ارتجاع را از اریكه قدرت
بهزیر كشند.
بههمين خاطر م بارزه مىتوا ند شـــ كل جب هه به خود بگيرد این تفكر به شـــ كل
قدرتم ندى از چر یك هاى فدایى و كمتر در م جا هدین بود .بن يان گذاران چر یك ها با
سازمان نناميدن خود بر این باور بودند كه جبههاى از نيروها را سازمان بدهند.
مجاهدین نيز در ابتدا در پذیرش عنا صر چپ سختگيرى ندا شتند .نمونه بارز آن
شعاعيان بود .كه قبل از پيو ستن به چریكها ارتباطات تنگاتنگى با مجاهدین دا شتند از
كمك مــــالى گرفته تــــا دادن طرحهاى فرار براى ر ضایى و نو شتن مقدمه بر دفاعيه
رهبران سازمان.
شعاعيان خود نيز با در ست دان ستن مبارزه جبههاى در دو نوبت تالش كرد جبههاى
از نيروها تشكيل بدهد ،اما دو عامل باعث شكست او شد؛ نخست ضرباتى كه سازمان
متحمل شد (جبهه دمكراتيك) در دو نوبت و بخ شى از كادرها شهيد و د ستگير شدند،
دوم درك عق ـب افت ـاد ني ـروه ـاى جنبش از م ـذهبى و چ ـپ ،نسب ـت به همكارى
دریك جبهه.
در بخشـــى از ســـازمان مجاهدین این تفكر بود كه با ســـازمان چریكهاى فدایى
همكارىهاى اطالعاتى و كمكهاى مالى ــــ لجستيگ داشته باشند .متقابالً در چریكها
همين د ید بود .ا ما بخش مذهبىتر م جا هدین م خالف ك مك هاى مالى ،اطال عاتى و
1
همكارىهاى دیگر بودند.
 .1نگاه كنيد به خاطرات عزت شاهى
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بعدها در انشعاب به چپ مجاهدین در سال  1354و آن تصفيههاى خونين ،صمدیه
لباف و شریف واقفى ،تو سب تقى شهرام و بهمن آرام .آن ه ستههاى در ست همكارى
بهعقب رانده شـــد .و با صـــدور فتواى نجسها ،توســـب روحانيت در زندان و با كافر
دان ستن مارك سي ستها و منع همكارى و ارتباط با آنها ،امكان هر گونه مبارزه جبههاى
به صفر رسيد .از سال  1357به بعد هم دیگر مسأله نزدیكى و جبهه بيشتر به یك توهم
مرگبار شـــبيه بود تا یك واقعيت عينى .حزب توده براى تشـــكيل جبهه متحد خلق با
حزب جمهورى اسالمى آب در هاون مىكوبيد.

ترور و تروریزم ،انتقادى از چریكها
شعاعيان از چریكها انتقاد مىكند كه بعد از ترور سپهبد فرسيو1و ت شيد ،از آنجا كه نام
اینك ـار ت ـرور است و ت ـروریزم عم ـلى غي ـراصول ـى است ای ـن شي ـوه را ب ـهیكباره
كنار گذاشتند.
شعاعيان در این انتقاد تو ضيح مىدهد كه بين ترور و تروری سم تفاوت ب سيار ا ست
درتروریسم ،ترور به صورت یك شيوه بنيادین درمىآید .چه كه تروریسم كشتار زعماى
قوم را بنياد دگرگونى اجتماعى مىدانند ،تروریســـم تاریخ را ســـاخته ذوات برگز یده
مىداند و از همين رو به ترور روى مىآورد.
انقالب نيز ،اما ترور مىكند .اما ترور براى انقالب حالت آرمانى ندارد .در زمان و
مكان مشخصى ترور ضرورى مىشود.
بعدها كه شــعاعيان به چریكها مىپيوندد ،حميد اشــرف به او توضــيح مىدهد كه
مسأله نظرى نبوده است بلكه عملى بوده است .ضرباتى كه خورده بودند ،توان عملياتى
آنها را كاهش داده بود و آنها نمىتوان ستند به سرعت ترور بزرگ و موفقى مثل ترور
فرسيو را سازمان دهند.
شعاعيان به شيرینى هرچه تمامتر مىنویسد« :طبيع است كه ىم همان اىم اننقاد
را پذىطفنپ ت پس اىنك نيه ناىسممن هشممرارا ىادهتر شممو كه اىم خطدهار كه نه ف اىياو
طفنه ش نادرست است».
 .1سپهبد فرسيو دادستان نظامى ارتش بود كه چريكهاى سياهكل را اعدام كرد.
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انتقاد از مجاهدین
جنبش فل سطين به روى جنبش انقالبى ایران تأثيرات خود را مىگذا شت .پليس در ابتدا
نتوان ست از این تأثير و تأثر آگاه شود مجاهدین از این كوربينى پليس سود جُ ست و
بخشى از نيروهاى خود را براى آموزش به فلسطين فرستاد.
2
سازمان الفتح 1،الهامبخش مجاهدین وجبهه دمكراتيك خلق ،الهامبخش چپها شد.
شعاعيان انتقاداتى چند بر مجاهدین وارد مىداند:
 .1غره شدن به سطح باالى پنهانكارى
 .2تالش برنامه براى اینكه اگر گروه دیگرى دست به سالح برد آنها چه بكنند.
 .3كمبود فراوان خصلت نظامى
 .4عدم استفاده از سالح تا مدتى بسيار
مجاهدین در حال تدارك و سازماندهى و پرورش كادر بود و مىپندا شت تا سطح
معينى از تدارك نيرو ،درجه باالى مخفىكارى به آنها امكان مىدهد تا از چشــم پليس
دور بمانند .و در این دوران آنها موفق شدند كادرهاى ب سيارى را به فل سطين بفر ستند.
و اسلحه و مواد منفجره به حد قابل مالحظهاى انبار كنند.
كار درســت آن بود كه به محض حركت توســب چریكهاى فدایى ،مجاهدین جبهه
نوینى را بگ شایند چرا كه پليس هو شيار مى شد كه اگر این گروه د ست به سالح برده
ا ست چه دليل دارد كه گروههاى دیگر د ست به سالح نبرند ،پس اولين هدف خود را
دستگيرى گسترده نيروها مىگذاشت گشودن جبهه نوین دو فایده داشت:
 .1سازمان حالت جنگى به خود مىگرفت و ضربهناپذیر مىشد.
اما مجاهدین با حركت چریكهاى فدایى وارد عمل نشـــد .عمليات خود را موكول
كردند به آستانه جشنهاى  2500ساله .دو عمليات بزرگ در دستور كار بود:
 . 1الفتح به رهبرى ياسر عرفات بود كه يك ناسيوناليست عرب بود.
 .2جبهه دمـ ـكراتيك خـ ـلق بـ ـه رهبرى جـ ـرج حبـ ـش بـ ـود كه يك مـ ـاركسيست بود كه مقدمهاى شـ ـورانگيز بر كتـ ـاب پويـ ـان
درتئورى بقا نوشت.
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انفجار سالن كنفرانس وزارت كشور كه هيئت دولت در آن جلسه داشت.
انفجار بایگانى وزارت دارایى
اما این دو كار در جهت كمك سازمان چریكها بود نه گشودن جبههاى نو.
مجاهدین ســالح كافى داشــت ولى اراده اســتفاده از آنرا نداشــت .دســتگيرىهاى
نخســتين مجاهدین در حالى صــورت گرفت كه همگى بىســالح بودند .تنها در ربودن
شهرام پسر اشرف سازمان دست به سالح برد كه پس از آن اسلحه از آنها گرفته شد.
بعدها ،مجاهدین به این نتيجه رسيدند كه در صورت درگيرى دست به سالح برند.
1
شهيد احمد رضایى نخستين مجاهدى بود كه دست به سالح برد.

نگاه چهارم :شناخت پليس سياسى
در كشــورهاى فقير و یا كمى فقير و بههرروى توتاليتر ،پليس ســياســى را از وضــعيت
اقتصادى ـ اجتماعى و یا از سطح پيشرفتگى و یا پسماندگى كشور نمىتوان شناخت.
این حكومتها كه پایه اصــلىشــان بر ســركوب اســت .پليس ســياســى یعنى اُس و
اساس حكومت .تمامى درآمد كشور از ابتدا و انتها در حلقوم این هيوال ریخته مى شود.
و به هرروى با آخرین دســـتاوردهاى جهان مدرن مجهز و به آخرین تجربيات جهان
ضدانقالبى ،امپریاليسم ،مجهز مىشوند.
شــيوه ســركوب در تمامى دوران به یك شــكل نبوده اســت .پليس از نخســتين
حكومتهاى ایران یك نقش واحد نداشــته اســت .شــاید بتوان گفت كه گوهر پليس و
ح ـكومت در تم ـامى ای ـن دورانه ـا یكى ب ـوده است .ام ـا عمق و پهناى آن یكسان
نبوده است.
با مقایسه حكومت قاجار و پهلوى دید عينىترى به قضایا مىیابيم.
اوج سركوب حكومت قاجار با شروع انقالب مشروطه است .و ابزار حكومت دراین
 .1اين بخش در جزوه اى كه شـــ عاع يان به م جا هدين داده بود حذف شــــده بود .شـــ عاع يان ب عد ها كه به چر يك ها پيوســــت.
مورد انتقاد قرار گرفت كه چرا تن داده است به حذف اين انتقاد و شعاعيان اين انتقاد را پذيرفت و آن انتقاد را به كتاب افزود.
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زمان خال صه مى شود به یك هنگ قزاق و یك د ستگاه فك ستنى نظيمه حكومتى .آنهم
متمركز در تهران و در دیگر بالد حكومت ابزار چندانى براى سركوب نداشت.
سركوب سيستماتيك مربوط به دوران معاصر است از پهلوى به بعد .ارتش مدرن و
سراسرى ،پليس مدرن و همهجاگير .شكنجههاى وسيع راهها و ارتباطات ،تمركز سالح
و پول در د ست دولت و واب سته شدن تدریجى مناطق مختلف از نظر مالى و اقت صادى
به پایتخت و از بين رفتن قدرت ایالت و عشـــایر بهعنوان رقيب دولت و خلع ســـالح
یكباره توده.
این پروســه بعد از كودتاى  28مرداد و جدا شــدن یكباره حكومت از مردم به اوج
خود رسيد و ميوه تلخ آن بهوجود آمدن سازمان امنيت یا ساواك بود.
پليس ســياســى ایران بعد از كودتا ،با انهدام ســازمانهاى حزب توده و آموزشهاى
امریكایى و تشــكيل ســاواك و به خدمت گرفتن بخشــى از كادرهاى نادم حزب توده
قدرتمند شد .اما جنبش پابهپاى پليس سياسى قدرتمند نشد و علت داشت.
خ شونت ركن ا سا سى پليس سيا سى و ستون فقرات این پليس ا ست .اما این خود
گواه ناتوانى آن نيز هســت .زیرا اگر پليس نتواند با پنبه ســر ببرد و بخواهد با ســركوب
جلو برود همان زمان به ارتش تبدیل شــده اســت و این آشــكارا ورشــكســتگى پليس
سياسى است.
از كودتا تا آســتانه رســتاخيز ســياهكل پليس ســياســى قادر بود با نفوذ ،تعقيب،
تله گذارى و خریدن خائنين پيشـــاپيش نيروها را درهم بكوبد .اما با عود شـــدن خب
ستيزه پليس هر چند در این زمينه چيزهایى مىداند ولى در كردار از آن بيگانه است پس
باید جاى پنبه و شمشير را عود كند.
جنبش انقالبى با كمتجربگىهایى روبهرو بوده است .همين امر باعث ضرباتى جدى
بر پيكر جنبش شده است.

اصول كار پليس سياسى
پليس سياسى كار خود را روى شش محور به جلو مىبرد:
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 . 1تحليل حوادث جهانى و اثرات آن روى وضـــعيت نيروهاى داخل كشـــور ،مثل
تحليل پيروزى انقالب كوبا و اثرات آن روى جریانات سياسى ایران
 .2كار روى سوابق گروهها و جریانات سياسى
 .3كسب اطالعات (مستقيم و غيرمستقيم)
 .4كسب اطالعات از وضعيت درونى جریانات سياسى
 . 5كار روى عناصر شناخته شده
 .6شكنجه
پليس سيا سى جنبشهاى انقالبى را در سرا سر جهان و منطقه مدام دنبال مىكند و
بعد بهدنبال ردّپاى آن در ميان جریانات داخل مىگردد .تا پيشــاپيش براى پاتك انقالب
خود را آماده كند و یا پيشاپيش آنرا خنثى كند.
از سویى دیگر براى هر گروه ميز جداگانهاى دارد .ميز حزب توده از ب ،ب سماهلل تا
به آخر كالسهبندى شده است و مدام آدمها و جریانات دنبال مىشوند چه در سطح فكر
و چه در سطح عملى و چه در سطح زندگى خصوصى.
هر ميز مدام براى خود كســب اطالع مىكند؛ از راه نفوذ ،تعقيب و مراقبت ،شــنود،
كنتـ ـرل پست ،كنتـ ـرل رفت و آمـ ـد و دنبـ ـال كردن خب به خب تحليلهاى درونى و
بيرونى گروه.
كار روى عناصر شناخته شده از سه زاویه براى پليس مهم است با تعقيب و مراقبت،
شنود تلفنى ،كنترل بستههاى پستى ،رفت و آمدهاى فردى ،و شناختن آدمهاى سياسى و
به خدمت گرفتن این عنا صر با ا ستفاده از ضعفهاى عنا صر سيا سى ،این ضعفها
مىتواند ،مالى ،خانوادگى ،جنسى ،ش لى ،تحصيلى و هر چيز دیگرى باشد.
ن ـاصر آق ـایان ب ـهعنوان یك ت ـودهاى شن ـاخته ش ـده در ح ـالىك ـه عضو محفل
عباس سوركى بود توسب ساواك دستگير و به خدمت گرفته شد .همو بود كه سوركى
و جزنى را هنگام تحویل ســالح به ســاواك تحویل داد و گروه جزنى در آســتانه ورود
بهفاز عملى دستگير شد.
س ـاواك ب ـا ك ـرامت دانشي ـان نيز ب ـهعنوان عنصر شناخته شده همين ك ـار را كرد
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امير فتانت را كه زندان ســياســى بود به خدمت گرفت و او را بهعنوان عضــو ســازمان
چریك هاى فدایى خلق به نزد كرامت فرســـتاد و با دادن اعالميه و بولتن نشـــریات
سازمانى و اخبار و اطالعاتى كه ساواك داشت ،اعتماد او را جلب كرد .و هنگامىكه سه
محفل سماكار ،بطحایى و دان شيان ت صميم دا شتند فرح و وليعهد را به گروگان بگيرند،
كرامت براى گرفتن كمك تســـليحاتى به فتانت مراجعه كرد و فتانت نياز به ســـالح را
به ساواك اطالع داد و ساواك فهميد ،محفل دان شيان در آ ستانه ورود به فاز عملى ا ست
پس دستگيرىها شروع شد و داستان معروف دادگاه گلسرخى پيش آمد.
و در آخر شكنجه بهعنوان یك ابزار كارآمد پليس سياسى مطرح است.
در ك شورهاى ا ستبدادى كه حقوق ب شر ،دادگاه ،وكيل مدافع و حقوق قانونى زندان
مورد احترام نيست .شكنجه مىتواند بهعنوان ابزار كارآمدى عمل كند.
آدمى به درجاتى در زیر شـــكنجه به حرف مىآید ،بههمين خاطر چریك ها زمان
حرف زدن را از  48ســاعت در آخر به شــش ســاعت رســاندند و این نشــان از شــدت
شكنجه و سبوعيت ساواك داشت.
بههررو كار پليس سياسى شگردها و زیر و بمهاى كار آن به این شش محور خالصه
نمى شود .یكى از شيوههاى پليس سيا سى گ شتهاى ویژه در سرا سر شهر و كنترل
گذرگاهها اســت .عناصــر مشــكوك دســتگير و تحت بازجویى قرار مىگيرند .یكى از
عواملى كه به ســاواك در این دســتگيرىهاى خيابانى كمك مىكرد شــكل و شــمایل
ویژهاى بود كه در سالهاى  1350به بعد عناصر سياسى پيدا كرده بودند .فرم آرایش مو
و ســـبيل ،نوع كفش و لباس و شـــلوار ،نشـــان مىداد كه این فرد هوادار چریكها یا
مجاهدین است.
از شگردهاى دیگر پليس در د ستگيرىها ،شروع د ستگيرىها از ضعيفترین حلقه
بود .در دستگيرى گروه دانشيان ،سماكار ،بطحایى ،پليس به درستى از شكوه ميرزادگى
شروع كرد .و با شكنجه و تهدید و تطميع توانست اطالعات زیادى از او بهدست بياورد
و این دادن اطالعات بهحدى بود كه محفل گل سرخى كه هيچ ارتباطى با این سه محفل
ندا شت و ماهها قبل گل سرخى د ستگير شده بود بار دیگر به زیر شكنجه ك شيده شود
بدین بهانه كه تو نيز مىخواستهاى شاه را ترور كنى.
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 .1پيشينه تاريخى
تا دهه  40ستيزهگران از دو دسته بيرون نبودند؛ تودهاى ،مصدقى
شيوه كار و طرز تلقى آنها براى سازمان امنيت رو شن بود .و این رو شنى به حدى
بود كه ساواك خود تشكيالت خوزستان و تهران را توسب عباس شهریارى براى حزب
تـوده ایجـاد كرد .و خود با امكانات سازمان امنيت ،بهنام حزب توده ،اعالميه كمونيستى
مىداد.
پس پليس تا مدتى از تحولى در جنبش سيا سى ایران غافل ماند تا زمانىكه تفنگها
به غرش درآمدند.
 .2راههاى كسب اطالع پليس
الف) تشكيل ســـازمـــانهـــاى پليسى مثل تشكيالت تهران براى جذب و شناســـایى
عناصر سياسى:
ب) نفوذ در ســازمانهاى ســياســى ناصــر آقایان در تشــكيالت جزنى ،امير فتانت
درتشكيالت دانشيان
ح) حركت در مكانهاى عمومى و دقت روى رفتار آدمها
د) شناسایى مكانهایى كه افراد سياسى رفت و آمد مىكنند مثل كوه
 .3كسب اطالع از خارج
رژیم بخشــى از اطالعاتش را از جریانات ســياســى خارج كشــور كه بهعلت شــرایب
دمكراتيك بىاســـتتار حركت مىكنند بهدســـت مىآورد .از كنفدراســـيون ،جریانات
پروچينى ،حزب توده مقيم خارج و تشكيالت جبهه ملى اروپا.
 .4شيوه شكار
پليس از سه راه به شكار انقالبيون مىرود.

چند نگاه شتابزده

247

الف) انقالبى مىتراشد مثل سازمان رهایىبخش نهاوندى
ب) انقالبيون خود ردّ پاى مىگذارند و پليس پى مىگيرد و ردّ آنها را مىزند.
ج) در محلهاى رفت و آمد انقالبيون كمين مىگذارند .مثل زیر نظر گرفتن عناصــر
شناخته شده و مبارز.
 . 5شكنجه
پليس از شكنجه دو هدف را دنبال مىكند:
الف) كسب اطالعات
ب) هراس در دل دیگران
شــكنجه براى پليس از ســویى دیگر معيارى براى درســتى اعترافات زندانى اســت
همين امر به زندانى كمك مىكند تا با مقاومت خود پليس را گمراه كند.

روستا :آوردگاه انقالب و ضدانقالب
انقالب در چين ،كوبا ،ویتنام ،امریكاى التين امكانات بالقوه و بالفعل ،روســـتا را براى
انقالب و ضــدانقالب روشــن كرد .پس در یك زمان دو نگاه (انقالب و ضــدانقالب)
متوجه روستا شده اما امكانات بالقوه روستا چه بود.
 .1نبود شبكه پليس در روستا
 .2آمادگى بيشتر روستایيان براى مسلح شدن
 .3پراكندگى روستاها كه خود سبب پراكندگى نيروى پليس مىشد.
 .4امكان آسانتر دسترسى به مواد غذایى
 . 5امكانات وسيع براى عقبنشينى نيروها و جنگ و گریز و پناهگاههاى طبيعى
ضدانقالب چه كرد
انقالب ســفيد كه پيشــنهاد اصــلى آن از ســوى امریكا بود .براى از بين بردن زمينههاى
انقالبات دهقانى بود.
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پس پليس زیر پوشــش اصــالحات ارضــى شــبكه خود را به روســتاها كشــاند.
شركتهاى تعاونى ،شركتهاى سهامى زراعى ،خانههاى ا صناف ،شبكههایى بودند كه
پليس از طریق آنها مىتوانست روستا را كنترل كند.
بدین طریق پليس از طریق كدخدا ،ژاندارم ،سپاهيان دانش و متصدیان این شركتها
اقدام به سه كار كرد:
 .1بریدن پاى هر تازهوارد به روستا با دستگير و بازجویى
 .2آگــاهى مستقيم از جنبشهــاى خــود بــهخــودى دهقانى با متالشى كردن از
درون و یا سركوب
 .3از هم پاشاندن توليد خود مصرفى روستا و وابسته كردن آنها به شهر
انقالب چه كرد
همزمان با ضدانقالب ،انقالب نيز متوجه روستا شد:
 .1شنـــاســـایى مناـــطق روستـــایى توسب گروه جزنى (عزیز سرمدى ،كالنترى،
صفایى فراهانى ،و جليل انفرادى)
این شناسایىها اطالعات ارجمندى نصيب گروه كرد كه بعدها این تجربيات طى دو
نامه از زندان رشت توسب حسن ضياءظریفى به غفور حسنپور داده شد .كه پليس بعد
از دستگيرى حماسهسازان سياهكل پى به این نامهها برد ظریفى بار دیگر به زیر شكنجه
كشيد و با تالش بسيار پرارزش برادرش دكتر ظریفى ،اعدام او به ابد تبدیل شد.
این شناسایىها براى مناسب بودن و یا نبودن مناطق براى جنگهاى چریكى بود.
 .2تجربه دیگر مربوط به گروه دام انى ـــــ راد بود .كه با خرید زمين در خراســان
ت صميم دا شتند .عمليات چریكى كنند .نكته مثبت كار آنها ن سبت به گروه جزنى ،جز
شناسایى ،رفتن به روستا و بررسى كشيدن آنها به انقالب بود.
 .3تجربه سوم مربوط به كرد ستان ا ست .برنامه آنها آماده سازى رو ستایيان براى
پيو ستن به انقالب و بعد عمليات م سلحانه بود .ضدانقالب آگاه شد .و برخورد ناگزیر
بود و برخورد پيش آمد.

چند نگاه شتابزده

249

ضدانقالب چهار كار كرد:
 . 1دستگيرى گسترده آموزگاران و كارمندان در سنندج ،براى یافتن هواداران احتمالى
چریكها و ایجاد فاصله بين مردم و چریكها.
 . 2در برابر خشونت ضدانقالب ،جنبش نتوانست خشونت انقالب را اعمال كند باید
همان كارى با همكاران بومى رژیم مىشـــد كه رژیم با هواداران چریكها مىكرد این
عدم خ شونت نهتنها نيروهاى بومى را شامل مى شد كه به نيروهاى نظامى حكومت نيز
كشيده شد.
 . 3ا شكال دیگر پرهيز از درگيرى با نيروهاى ضدانقالب بود .پا سخ به حمالت كار
درســتى بود اما حمله نكردن باعث فرســودگى نيروها مىشــد .از ســویى دیگر براى
كشاندن توده به انقالب باید قدرتنمایى كرد و قدرتنمایى یعنى زدن ضربه.
 .4بىطرف كردن و اح يا ناً انقالبى كردن نيرو هاى دشـــمن در مرح له آ غازین امر
اشتباهى است افسرى را كه شریفزاده آزاد كرد .وقتى بار دیگر با نيروى بيشتر با گروه
درگير شد .خود او شریفزاده را كشت و درجه گرفت.
 . 5تكيه تمام به ج رافيا نه بر توده ،ضــعف دیگر حركت بود( .ســياهكل نيز چنين
بود) تكيه باید بر دیالكتيك منطقه ـ توده باشد.

از بين بردن خودكفایى روستایى
روستاها بهعلت توليد مواد غذایى خویش و بهعلت خودمصرفى شان ،ضمن بىنيازى از
شهر ،تكيه گاه نهایى براى ارتش انقالب بود .این ویژگى خود را در انقالبات چين ،كوبا
و ویتنام و امریكاى التين خود را نشان داد.
تخصيص زمينهاى روستایى براى محصوالت صادراتى مثل مارچوبه ،جدا از آنكه
تقسيم كارى جهانى ــــ امپریاليستى بود یك نگاه پليسى هم در آن بود با وابسته شدن
روستا به شهر و سپردن خرخره روستا به دست دولت در شهر.
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چريك شهرى
چریك شـــهرى تجربه امریكاى التين بود .تجربهاى كه به لحاظ ســـادگى عمليش قابل
استفاده در هر شرایطى بود.
با این نگره دیگر به شبكههاى سرا سرى حزب لنينى نيازى نبود .شبكههایى كه با
سركوب و نفوذ پليس بي شتر از آنكه یك كار انقالبى با شد یك كار پلي سى بود( .نگاه
كنيم به نفوذ ساواك در تشكيالت حزب توده ،توسب عباس شهریارى).
این نگره همچنانكه توجه انقالب را برانگيخت ضدانقالب را نيز هشيار كرد .پس از
سوى حكومت هيئتى جهت مطالعه به امریكاى التين فرستاده شد.
عمليات چریكى شهرى چند ویژگى داشت:
 .1به سهولت كانون مىتوانست وارد عمل شود.
 .2بار اقتصادى و نظامى زیادى به رژیم تحميل مىكرد.
 .3باعث جسارت مردم و ت يير روحيه مردم مىشد.
تمايزات نگره كانونى با انجمنهاى مشروطه
 .1انجمنها به اسلحه بىتوجه بودند.
 .2انجمن تبریز اســتثنائاً به ســالح توجه داشــت .اما به دفاع مســلحانه باور داشــت
درحالىكه نگره كانون بر جنگ چریكى متحرك و فرساینده استوار است.
 .3انجمن تبریز به روستا بىتوجه بود.
 .4انقالب گيالن به نگره كانونى نزد یكتر بود .از نظر ســـالح ،رخ نه در م يان
روســـتایيان و جنگ و گریز پراكنده و فرســـاینده .اما دانش انقالبى جنگل بدوى بود.
نمىتوانست شيوه جنگ و گریز را به تئورى و اسلوب جنگى و انقالبى منظمى درآورد.
ميرزا نه از نگره جنگهاى چریكى و فر ساینده آگاهى دا شت و نه داراى آنچنان پایهاى
در دانش و فلســـ فه نظرى بود كه بتوا ند ب نا به آزمون هاى روزا نهاش چنين تئورى و
اصولى را بنياد نهد.
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چریك فدایى خلق
بعد از شكست جنگى ،چریكهاى فدایى خلق بر بنياد نگره كانونها شكل گرفت.
سازمان چریكها در ابتدا چهرهاى یكسره نظامى از خود نشان داد.
روش نظامى چریكها با ضربه زدن م سلحانه به تودهها جرأت بخ شيد اما بایدها و
نبایدهایى كارشان دارد:
 .1حمله به پایگاهها و كالنترىها و مســتشــاران نظامى و بانكها و هواپيماها خوبند
اما باید كارى كرد كه تودهها را با رژیم سرشاخ كند.
 .2عمليات باید به نيازمندىهاى تودهها وابستگى داشته باشد.
 .3پایگاههاى شهرى باید به حد كافى آماده شوند.
 .4همه نيروها نباید در خب آتش قرار بگيرند.
 . 5مقدارى زیاد از چریكها را نباید در یك خانه جمع كرد.
 .6رعایت مســـا یل امنيتى ،رعایت نكردن مســـا یل امنيتى باعث دســـتگيرى هاى
گستردهاى شده است.
 .7در دستور كار گذاشتن اكيد خودكشى براى حفظ اسرار سازمان
 . 8پذیرش كليه نيروها (چپ و غيرچپ) ،هرچند چریكها با نام خود به جبهه باور
دارند .اما در عمل فقب ماركسيستها را مىپذیرند.
يك پيشبينى تاريخى
«نا اىم همه ن نيست هميم با نگوىيپ كه ن تطىم نيمارر سا ىاو اىنيت ،هماو
نيمارر تودهار د ا ست .تودهارهاى كه نه هنگا شور ت اىمان شاو ىك بناو
نالى را نط سممط خوق اىطاو هتردن  ،ن شممك هنگا خودفطتشمم ناب ت ن اىمان
ىطوقش ماو ن مالى ص پ موه ن ماات مط ن مط س مط دسن مگاه در خ مواهن هترد كه
درداسناوها ننوىسن
نهرا سن كه خو شبخن توده اىطاو ا ست كه حهب توده ىكپاربه هماو سا ىاو
اىنيت نطار ارتبار ت اسنعمار طدانن ه دسنگاه بيطه ش .
نم ماش كم مه اىم مم دسنگاه را نم مه بناو خاك سياه ننشان كه تم مارىخ نهىم ماد
ن اشنه ناش .
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شاى اىم هپ ا شوخطبع تارىخ است كه رسالت نانودر ارتبار مممم اسنعمار را
ن ىم ساو نه دست حهب توده سپطده است».
شعاعيان

بعد از كودتاى  28مرداد و ســركوب حزب توده و جبهه ملى بریدههاى حزب توده
و جبهه ملى به خدمت فرماندارى نظامى درآمدند .و این بخش هسته اصلى سازمان شد
كه بعدها به سازمان امنيت ،ساواك ،معروف شد.
شــعاعيان بهعنوان ســهشگرى بىبدیل دســت به ســه پيشبينى مىزند .كه هر ســه
بهواقعيت مىپيوندد.
 .1نخست مىگوید ،لنينيسم ناگذرگاه كمونيسم است.
 .2دوم مىگوید :چریكهاى فدایى اگر به خود نياید دیر نيســـت كه ســـر از حزب
توده درآورند.
 .3و سوم مىگوید :ساواك حكومت را به خاك سياه مىكشاند.
ســاواك بعد از كودتا از دل فرماندارى نظامى بيرون آمد .آدمكشــانى كه با راهنمایى
مأموران سيا و اینتليجنت سرویس درس آدمك شى را آموختند و روى ت شكيالت مخفى
و نظامى حزب توده پياده كردند .ساواك پایههاى خود را بر جنایت بنا نهاد .و این خود
پا ش نه آ شيل ساواك و حكومت بود .م شتى فرومایه و آدمكش گرد آمدند تا با سركوب
هر اندیشهاى ،حكومت نامشروعى را بر اریكه قدرت باقى نگاه دارند.
حكومت از یك نكته تاریخى غافل ماند .سازمان امنيت ،سازمان آدمك شان ني ست.
شــاخكهاى حســاس یك نظام اســت كه پيشــاپيش نظام را از ورطههاى هولناكى كه
درجلو او اســـت آگاه مى كند .و با بهره گرفتن از خبرگان و اندیشـــمندان راه چاره را
مىیابد و جلو پاى حكومت مىگذارد.
اما از آنجا كه ساواك نه باشگاه اندیشمندان و خبرگان حكومت كه باشگاه آدمكشان
حكومت بود از درك نارضــایتى مردم غافل ماند ،همه چيز را توطئه كمونيســم جهانى
مىد ید .مىپ نداشـــت در پشـــت هر حركتى كمونيســـت ها پن هانا ند .م جا هدین را
مـــــارك سي ستهاى ا سالمى مىدان ست .و حركت روحانيت را توطئه سرخ و سياه
بهحساب مىآورد.
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براى واكســـينه كردن جامعه از خطر كمونيســـت از كودتا به بعد ميدان را براى
تشكيالت مذهبى باز گذاشتند .تشكيالت پدر شریعتى در مشهد و بعدها حسينيه ارشاد
در تهران و قبل از تمامى اینها تشــكيالت وســيع و ســراســرى حجتيه و تشــكيالت
سرا سرى هيئتهاى مذهبى نه ساخته ساواك كه به ت صور ساواك در سمت و سوى
خواستههاى آنان بود.
ســاواك به اغماد از كنار تشــكلهاى مذهبى مىگذشــت .آقایان بهشــتى ،باهنر،
غفورى ،مطهرى از م سئولين بخشهاى آموزش ،كتب در سى بودند .و د ست روحانيت
در تبلي ات گفتارى و نوشتارى باز بود .ساواك هيچ نوشتهاى را بر عليه اندی شه مذهبى
برنمىتافت .نه از آنرو كه روحانيت آزردهخاطر شــود .بلكه بهخاطر آنكه مىپنداشــت
مذهب بخشى از سپهر دفاعى حكومت هم هست.
ساواك ذهن پاد شاه را از كموني سم پر كرده بود .سازمان سيا را نيز ساواك با این
كوربينى تاریخى خود به خواب كرد .گزارشات بعدى سيا مؤید این امر است كه آنان با
طناب ساواك به چاه رفتند.
طرفه آنكه پادشــاه ســابق در آخرین روزهایى كه جریانات اســالمى در حال آماده
شــدن براى دریدن او بودند به روحانيت هشــدار مىداد كه گول چپها را نخورید كه
آنها مذهب شما را هم از بين مىبرند.
ســـاواك هرچ ند خود مذهبى بود .ا ما از مذ هب بىاطالع بود .عمق مذ هب را
نمىفهميد .شـــاه نيز نمىفهميد .از حماقت او همين بس كه در تقدس مىخواســـت با
روحانيت مســابقه بدهد .ابتدا مدعى شــد كه در ســقوط او از خرى در امامزاده عبداهلل
حضرت عباس او را نجات داده است بعد نجات یافتن از ترورش را وابسته كرد به امام
ه شتم شيعيان و خود را كمر ب سته او دان ست و در م صاحبهاش با اوریانا فاالچى مدعى
شد با امام دوازدهم شيعيان هر ماه در باغى در شميران مالقات مىكند.
نگاه ســاواك به مذهب نگاهى ســطحى و فونكســيونل بود .آنرا پادزهر كمونيســت
مىدید .پس در دور دادن به جریانات مذهبى با دست باز برخورد مىكرد.
تيمسار مقدم رئيس ساواك با آیتاهلل بهشتى ارتباط داشت .و فكر مىكرد تظاهرات
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مذهبىها بالمانع ا ست .به شرط آنكه كموني ستها در آن نفوذ نكنند .و وقتى به شتى
بهاو تلفن مىزد كه پالكادرهایى كه ساواك گرفته است از بچههاى ما ا ست دستور آزاد
كردن آنها را مىداد .ساواك از حكومتخواهى شيعه چيز زیادى نمىدانست .بخشى را
كه به خدمت گرفته بود .و بخش دیگر را مىپنداشت با یك توپ و تشر و گرفتن تعهد
سرجایشان مىنشاند.
و تا روز آخر نفهميد كه خطر در كدام ســو حكومت را تهدید مىكند و چرا .پس تا
آخرین لحظه در سركوب و كشتار چریكها سرسوزنى كوتاه نيامد .حتى این كورفهمى
بعد از بهمن  57ادامه یافت مىپنداشت كه مشتى آخوند عرضه اداره حكومت را ندارند.
بلكه این تودهاىها و كمونيستها هستند كه حكومت را اداره مىكنند.
ناگفته پيدا ا ست كه سقوط شاه تنها به كورفهمى ساواك مربوط نبود .یكى از عوامل
آن بود پيشبينى شـــعاعيان نيز در رابطه با نقش ســـاواك در ســـقوط حكومت بود كه
بهدرستى چنين بود.

نگاه پنجم :شناخت دوست و دشمن
در این بخش شعاعيان از نگاه چپ به در ستى انتقاد مىكند .چپى كه هر نوع وحدت با
راســت را با اپورتونيســم یكى مىگيرد« .اینگونه داورى كه خود ته مانده اپورتونيســم
چپ است كه خود ميراثى است از حزب توده و شركا».
این بيمارى به جناح راست هم سرایت كرده است .اما بههررو راست از چپ هراسى
نداشته است .اما چپ مدام از راست در بيم بوده است.
انقالب مشروطه توسب جناح راست آغاز شد .نبرد مسلحانه را نيز جناح راست آغاز
كرد .در حالىكه حيدر عمواوغلى مســتأصــل بود .تبریز و ســتار دســت به اســلحه برد.
درهمان حال به جناح چپ ميدان داد تا هنرنمایى كند .سوسيال دمكراتهاى قفقازى را
با آغوش باز پذیرفت .اما در جریان پارك اتابك ،حيدر و جناح چپ در این توطئه
شركت كردند.
در جنبش جنگل نيز رابطه همين گونه بود .ميرزا با عدالتىها و ارتش ســرخ حاضــر
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بههمكارى شد .اما باز این جناح چپ بود كه با استعمار متحد شد بر عليه جناح راست.
در جریان نفت نيز حزب توده با جمال امامى و انگلي سىها عليه م صدق همآوا شد
ولى مصدق بيمى از شوروى و حزب توده نداشت.
بعد از قيام  30تير حزب توده شرط وحدت را جبهه واحد ضدا ستعمارى گذا شت
كه جبهه ملى نپذیرفت كودتا شد و حزب توده با بىعملى از كنار آن گذشت.
در سالهاى 41ــــ( 1339جبهه ملى دوم و سوم) ،جناح راست با جناح چپ جبهه
ملى عليه رهبرى منحب جبهه متحد شـــدند .مصـــدق نيز جانب دانشـــگاه را گرفت .و
رهبرى قيچى شد ،جبهه ملى سوم نيز به جایى نرسيد.
بعد از آن جنبش راه دیگرى را برگزید .براى اولين بار در تاریخ جنبش ضداستعمارى
خلق ایران ا ست كه جناح چپ از جناح را ست پي شى گرفته ا ست نبرد م سلحانه آغاز
شده است انقالب درگرفته است.
جمعبندى كنيم
آخرین نگاه با امضاى «رفيق» در بهمن  1350به پایان مىرسد .شعاعيان بحث درستى را
مطرح مىكند .چپ از مشروطه به بعد در وحدتش با جناح راست انقالب ،خردمندى به
خرج نمىدهد .از پارك اتابك گرفته تا انقالب گيالن و ملى شــدن صــنعت نفت .پس
شكاف بيشتر و بيشتر شد.
با ان شعاب به چپ در سازمان مجاهدین در سال  1354آخرین اميدها بر باد رفت و
از سال  1357به بعد این اشتباهات به اشكالى دیگر تكرار شد.
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شرح ماجرا
كتــــاب «انقالب» كــــه قبل از وحدت گروه شعاعيان با چریكها توسب مجاهدین به
حميد ا شرف داده مى شود .چریكها با نظریات شعاعيان آ شنا مى شوند .بههمين خاطر
وقتى شــعاعيان پيشــنهاد وحدت مىدهد .جناحى از رهبرى چریكها مخالفت مىكند و
وحدت ایدئولوژیك را شـــرط نزدیكى مىداند .عين همين برخورد در جبهه دمكراتيك
خلق (گروه شعاعيان) وجود دارد .حامل این نظر نادر شایگان ا ست او نيز با وحدت با
چریكها قبل از یگانگى ایدئولوژى مخالف بود.
با شهادت شایگان و ضربه خوردن گروه ،زمينههاى نزدیكى بيشتر شد .شعاعيان نيز
با وحدت مخالفتى نداشت .تنها شرط او به بحث گذاشتن انقالب درميان چریكها بود.
حميد اشــرف از ابتدا با وحدت موافق بود .او نيز چون بنيانگذاران ســازمان شــرط
وحدت را یگانگى ایدئولوژیك نمىدانســـت .اعتقاد به مبارزه مســـلحانه و فدایى بودن
مجوز ورود به چریك هاى فدایى خلق بود .هنوز چریكها به ســـازمان تبدیل نشـــده
بودند .و باور به لنينيســـم علىرغم اعتقاد آنها هنوز به ایدئولوژى رســـمى آنها تبدیل
نشده بود.
بعد از وحدت ،كميتهاى مأمور بررسى «انقالب» شد .و در نهایت نظر مؤمنى بهعنوان
پاسخ چریكها به شعاعيان داده شد.
حميد مؤمنى مســـئول ایدئولوژیك چریك ها ،نظریات خودش را در مورد انقالب،
درجزوه «شـــورش نه قدم هاى ســـنجيده در را انقالب» جمعآورى كرد و در مجموع
«انقالب» را رد كرد .شــعاعيان در پاســخ به مؤمنى «پاســخهاى نســنجيده ،به قدمهاى
سنجيده» را نوشت .و هر دوى آنها توسب انتشارات مزدك در اروپا منتشر شد.
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پا سخ شعاعيان با آیهاى از قرآن شروع مى شود «حق آمد و باطل رفت .باطل نابود
شـــدنى اســـت» كه بهعنوان تزیين در اب تدا یك ب حث تئور یك و آن هم از ســـنخ
ماركســيســتىاش هيچ جایى ندارد .بعد مقدمه ناشــر را داریم ،تاریخ این مقدمه 1355
اســت .ناشــر مؤمنى را متهم مىكند كه از متد تودهاىها ســود جســته اســت و اینكار
درابتداى كتاب كار درستى نيست .در این پلميك سياسى ناشر باید بىطرف باشد .چرا
كه هر دو طرف دا ستان ،حرفهاى خود را به تف صيل گفتهاند و باید به هوش و گوش
خواننده احترام گذاشــت تا به حوصــله تمام اســتدالالت دو طرف را بشــنود و در آخر
قضاوت كند كه حق با كيست.
بعد تقدیمنامه كتاب را داریم ،به نادر شــایگان كه مربوط اســت به كتاب انقالب كه
شعاعيان بار دیگر پاسخهایش را به او تقدیم كرده است و چه بهتر .و بهراستى سزاوارتر
از نـادر شایگان در ایـن ميهمانى كيست .گـوارایش باد با آن شـيفتگىاش به كمونيـسم
و كينه طبقاتىاش.
و بعد پاسخ مؤمنى است؛ با مقدمه و شش فصل و یك ضميمه.

مقدمه
مؤمنى در ابتدا چند انتقاد به شعاعيان وارد مىكند:
 .1استفاده از منابع مسألهدار
 .2آوردن اصول اوليه ماركسيسم با بيان غيردقيق
 .3ایجاد رابطههاى متافيزیكى و فرماليستى براساس منطق صورى
 .4الهام از گردانندگان مجله اندی شه و هنر و سایر نمایندگان « سو سيالي ستها»ى
ضدكمونيست بينالمللى در ایران
 . 5بنا كردن كتاب بر الكتيزم (درهمآميزى) و ایدهآليسم
 . 6دفاع از منابع روشنفكران خرده بورژوا
 .7كتابسازى
 . 8نفهميدن رابطه دیالكتيكى صورت و محتوا
 .9نداشتن درك درست از لنينيسم
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 .10ا ستفاده از زبان یاغيان جنگل ،مارك سي ستهاى علنى ،و رو شنفكران چپنماى
ضدماركسيست
 .11تالش براى زیاد كردن حجم كتاب
 .12تكرار مرتب مطالب
 .13تعهد نداشتن به آنچه مىنویسد
 .14پنهان كردن منشأ عقاید خود.
 .15رد كردن انقالبهاى ملى و لزوم انقالب جهانى
 .16تقليد از ناصر وثوقى
 .17ابدى دانستن مرزها
 .18ندانستن فرق بين سرزمين و كشور
 .19تقليد از دبره ،ضمن آنكه دبره را هم نفهميده است
 .20مسخ كردن حرفهاى لنين
 .21نفى كردن قدرت و حضور شوراها در شوروى
 .22دستكارى عمدى در نوشتههاى لنين
 .23او در ســـال  1348تئورى دبره را نقد مىكند پس نمىتواند شـــورش را بين
سالهاى  50ـ 1347نوشته باشد.
 .24كتاب شورش هيچ ربطى به تئورىهاى چریكهاى فدایى خلق ایران ندارد.
يك توصيه درست
مؤمنى معتقد اســت كه نقد شــعاعيان بر لنينيســم همه جانبه نيســت .این حرف درســتى
است .شعاعيان خود نيز بدان معترف است ،اما شرایب جنبش و سركوب پليس را مانعى
براى كارى همه جانبه مىداند .پس مىگوید« :به رگههاى اصــلى بســنده كرده اســت».
مؤمنى یك تو صيه در ست به شعاعيان مىكند و مىگوید« :اگر بر این باورى كه اندی شه
لنين كه امروز بههرروى اندیشه چيرهاى بر جنبش كارگرى است .اندیشهاى ضدانقالبى
است پس مهمترین وظيفه او كنار گذاشتن تمامى كارها و پرداختن به لنينيسم است .اگر
در ایران امكان تحقيق نيست مىتوانى به انگليس ،فرانسه یا سویس بروى.
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كار اصــولى آن بود كه اگر ما حزبى انقالبى و اســتخواندارى داشــتيم ،شــعاعيان را
به مأموریتى مطالعاتى مىفرســـتاد و او را از تيررس حوادث دور مىكرد تا او بتواند با
دســت باز كار خود را روى لنينيســم تمام كند .اما این حزب نبود .تنها ســازمان انقالبى
چپ فعال ،چریكهاى فدایى خلق بودند .آنان كه خود از سنتز نقد بىعملى حزب توده
برخاسته بودند .و مالك و معيار انقالب براى آنها عمل و پراتيك انقالبى بود.
م سعود احمدزاده در كتاب نامبردار «هم ا ستراتژى و هم تاكتيك»اش ،تئورى انقالب
را كامل شده مىدانست و تنها براى عنصر انقالبى ،عمل و تطبيق تئورى انقالبى بر عمل
انقالبى قائل بود .این نگاه كه نوعى عملزدگى در آن بود .ســـبب اصـــلى آن بىعملى
حزب توده بود .و با اینكه شــعاعيان خود بر این نگاه نقدى نوشــته بود ،روحيه حاكم
برجنبش بود .و شعاعيان نيز خود جزئى از این جنبش بود .باید نوشتههاى خود را ،خود
زندگى مىكرد تا دیگران باور كن ند .بار عاطفى انقالب بر خرد انقالبى غلبه داشـــت و
اجازه نمىداد ،كسـى خود را از جو سـنگين پراتيك انقالبى برهاند به خارج برود و كار
صد نفر را خود یك تنه به انجام برساند.

ادعا نه ،واقعيت
شعاعيان نگران روزى مىشود كه؛
«كسجج ن بي نند و ار ىخ لعص را بر بني د اندنشججها ى «نججارش» سججزاوار آتش
بدانند و ارآننه وافه ا ى انن نانجججصه چان پ ايزى خشجججك براى آتش زدپ
بهج پ اندنشجججه ا ى نانن و براى آتش زدپ به گاار اندنشجججه و براى آتش زدپ
بهخ سججصگ ه اندنشججه و براى آتش زدپ به نج داب و ىرواز كهكشج پ به كهكشج پ
اندنشه طببه ك رگر بهك ر رود »
مؤمنى دلنگرانى شعاعيان را به ریشخند مىگيرد و آنرا دریچهاى براى «گنده كردن
خود و كتاب» مىداند.
اما حق با شـــعاعيان بود و او بهراســـتى از اینگونه خودبزرگبينى ها كه اخالقى
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خردهبورژوازى بود ،فر سنگها فا صله دا شت .او كه بهرا ستى از ضمير «این كمترین»
استفاده مىكرد.
امروز اندی شههاى او بهانهاى براى ت صفيه ح سابهاى ضدكموني ستى دیگران شده
اســت .شــعاعيان چریكها را دوســت مىداشــت .خود را عضــوى از خانواده آنها
مىدانست .حماسه سياهكل را عامل عمدهاى در تولد «انقالب» مىدانست .تا آخر خود
را «دو ست» چریكها خطاب مىكرد .انتقادهایش را با ام ضاى «دو ست» براى چریكها
مىفرســـ تاد .اگر انت قاد مىكرد كه در اكثر موارد حق به جا نب او بود .انت قاد هایش،
خردهگيرىهایى درون خانوادگى بود .او از اشتباهات كلى و جزئى آنها برمىآشفت :از
بُن مایههاى اندیشههاى تودهاى در درون چریكها دلش بهدرد مىآمد .و فریاد مىكشيد.
ا هل دوز و ك لك نبود .ا هل م عام له و ب ندوبســـت نبود .ا هل نان قرد دادن هاى
اپورتونيســتى نبود .خطر اپورتونيســم را كه مىدید و فریاد مىكشــيد .این فریاد فریادى
پدرانه و برادرانه بود.
اما این فریادها امروز ســـنگرى شـــده اســـت براى عدهاى تا بيایند و مواضـــع
ضدكمونيستى خود را تبليغ كنند.
دفاع از يك قاتل
تروتسك در س ل  1940بهوسي ه نك انبالب اسپ ني ن در كشار ىكزنك ب تبر
كشصه ند ىس از ىرگ انن دننن كينهتاز ىرولص رن  ،النخاراپ برسر جن زهاش
نشسصند و ب جه ن جشخاار آن جچه ك جه ت ج رنخ و عن جل ان جبالب آپرا ىح جكام ك جرده
باد ىرداخصند
حميد مؤمنى ـ شورش نه
تروت سكى از رهبران بزرگ سوسيال دمكراسى روسيه ،بزرگترین رهبر انقالبى بعد
از لنين و فرمانده ارتش ســـرخ بعد از انقالب اكتبر بعد از روى كار آمدن اســـتالين با
اسـتالين اختالف پيدا كرد و تبعيد شـد ،و از آنجا كه او بسـيار بزرگتر از اسـتالين بود،
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قرائت جدیدى از ماركسيسم ارائه داد .و هوادارانى بسيار در جهان یافت .اینكه در ميان
استالين و تروتسكى حق با كه بود .آنچه مسلم است حق با استالين نبود.
فرد بگيریم ،فرد محال كه محال نيست ،حق با استالين بود .آیا تروتسكى دشمن
خونى پرولتاریا بود آنگونه كه مؤمنى مىگوید ،هرگز .تروت سكى تمامى عمرش را براى
رهایى طبقه كارگر گذاشـــته بود .اختالف او با لنين و اختالف او با اســـتالين برســـر
شيوههاى ر سيدن به سو سيالي سم بود .گيرم كه راه و روش تروت سكى غلب بود .و راه و
روش ا ستالين شوروى را به سو سيالي سم مىر ساند .فعالً كارى نداریم كه نر ساند .و
داستان استالين ،داستان ناسيوناليسم روسى بود نه سوسياليسم روس .اما فرد كنيم كه
ا ستالين نماینده واقعى سو سيالي سم روس بود .و تروت سكى راه او را نمىپ سندید .آیا
مىشود او را كشت ،هرگز.
باز هم فرد كنيم فرد محال كه محال نيست .تروتسكى دوست طبقه كارگر نبود.
دشمن بود .آن هم دشمن خونى ،آیا مجاز مىدانيم یك انقالبى اسپانيایى را بفرستيم م ز
دشمن طبقه كارگر جهانى را در مكزیك با تبر داغان كند ،هرگز.
تروتســكى بهراســتى چه مىكرد ،نه بهعنوان یك كمونيســت ،حتى بهعنوان دشــمن
طبقه كارگر جهانى .آنچه در شوروى اتفاق مىافتاد ،مىگفت ماركسيستى نيست .جواب
او چه بود .حكومتى با آن د ستگاه غولآ ساى تبلي اتى ،پا سخ به انتقادات او .ن شان دادن
راستىهاى خود و كژىهاى او.
همانگونه كه لنين به انتقادات كائوتسكى جواب مىداد.
آیا جواب نقد تروت سكى ،این نقد از هر زاویهاى كه بود ،تبریك اسپانيایى در م ز او
بود .آیا این ترور قابل دفاع است ،هرگز.

تروتسكى كه بود
لئون داوید ورویج برونشــتين تروتســكى از پدر و مادرى یهودى در نزدیكى اليزا بهدنيا
آمد .پدرش مســـتأجر زمينهاى كشـــاورزى در جنوب روســـيه بود .تحصـــيالتش را
دردانشگاه اودسا بهپایان رساند .و بعد به انقالبيون پيوست.

جدال انديشهها

265

در سال  1905به ریا ست مجلس نمایندگان كارگران سن پطرزبورگ برگزیده شد.
دستگير و به حبس ابد محكوم و به سيبرى تبعيد شد .از سيبرى گریخت و به عضویت
هيئت تحریریه پراودا درآمد.
در سال  1914بر عليه جنگ مقاالتى نوشت و در آلمان به زندان افتاد.
بعد از انقالب مارس  1917به روســيه بازگشــت و به حزب بلشــویك پيوســت .و
درحــكومت بــلشویــكهــا بــه عضویت شــوراى كميسرهاى مردم و كميسر امور
خارجه درآمد.
در سال  1918پيمان صلح برست ليتوفسك را با آلمانها بست و آنگاه كميسر جنگ
شد .و ب ـا س ـازم ـاندهى ارت ـش س ـرخ در جنگه ـاى داخلى در چهار جبهه جنگيد و
پيروز شد.
بعد از مرگ لنين ،در سال  1925از كار بركنار و به سيبرى تبعيد شد .در سال 1927
به اتهام عمليات ضدحزبى ،از حزب اخراج شد در سال  1929به استانبول تبعيد شد .از
آنجا به نروژ و ســپس امریكا رفت .از ســال  1937در مكزیك زندگى مىكرد و در 21
اوت  1940به دست یك تروریست و به تحریك استالين كشته شد.
زندگى و نظریات تروتســكى را باید در ســه مقطع بررســى كرد ،تا انقالب اكتبر ،تا
مرگ لنين ،و از مرگ لنين تا ترور خود او .مجموعه نظریات او ب عدها نحله جدیدى
دراندیشه چپ ایجاد كرد كه احزاب تروتسكيست زاده آنند.
بههرروى برر سى آرا در نظریات تروت سكى از حو صله این بحث خارج ا ست .تنها
بسنده مىكنيم به نقد او از استالينيسم ،نقدى كه باعث ترور او شد.
تروتسكى در سال  1923كتاب «مشى نوین» را نوشت .و خطر انحطاط بوروكراتيك
را اعالم كرد .و نو شت« :بوروكراتي سم ا سا ساً یك پدیده نوظهور ا ست كه از وظایف
جدید ،عملكردهاى جدید ،مشكالت جدید و اشتباهات جدید حزب ناشى مىشود».
تروت سكى در سال  1928كتاب «بينالملل سوم پس از لنين» را نو شت .و شك ست
اپوزی سيون چپ در داخل رو سيه را پيروزى رژیم بوروكراتيك دان ست .و این پيروزى
ناشــى بود از افول مبارزات طبقاتى در ســطح جهانى (شــكســت انقالب آلمان  1923و
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شــكســت انقالب چين  )1927و رشــد یك اشــرافيت كارگرى كه بهعنوان پایگاه رژیم
بوروكراتيك درون حزب عمل مىكرد.
تروت سكى در سال  1929اتوبيوگرافى خود را نو شت (زندگى من) و ن شان داد كه
پس از پایان جنگ داخلى و بروز خسـتگىها و بىتفاوتىها« ،ارتجاعى اجتماعى» حاكم
شــد كه بســيارى از انقالبيون  1917را به كارگزاران رژیم تبدیل كرد .تروتســكى از این
دوره بهعنوان «رها شـــدن بىفرهنگان درون بلشـــویكها» یاد مىكند از ســـال 1932
تروت سكى به این نتيجه ر سيد حزب كموني ست شوروى و كمينترن دیگر قابل ا صالح
نيستند پس باید بينالملل جدیدى را بنياد نهاد.
در سال « 1933ماهيت طبقاتى دولت شوروى» را نو شت .تروت سكى بر موارد زیر
انگشت گذاشت؛
 .1استالنينيسم در داخل بر عليه طبقه كارگر عمل مىكند .اما در خارج هنوز بهعنوان
«دروازهبان فتوحات اجتماعى انقالب پرولترى» موضع دارد.
 .2كمينترن دیگر هيچگونه نقش ضدسرمایهدارى ایفا نمىكند.
 . 3استالينيسم معرف یك قشر بوروكراتيك است كه از طبقه كارگر برخاسته و چون
انگلى از بدنه طبقه ت ذیه مىكند.
 .4تروت سكى تئورى « سرمایهدارى دولتى» و «كلكتيوی سم بوركراتيك» بينالملل دوم
را رد كرد و گفت طبقه جدیدى در كار ني ست ،یك ق شر بوركراتيكى ا ست كه مثل یك
كاســـت عمل مىكند و دیكتاتورى اســـتالينى مباینتى با ماهيت پرولترى دولت ندارد.
تروتســـكى از واژه «دولت كارگرى منحب» براى تعریف حكومت ســـود مىجوید .و
مىگوید :دیكتاتورى پرولترى ناب هيچگاه در شوروى وجود نداشته است.
 .5رژیم است ـالين ش ـوروى قاب ـل اصالح نيست و تنها طریق سرنگونىاش انقالبى
است از پایين.
 . 6باید در برابر تهدیدات بورژوازى جهانى از دولت شوروى حمایت كرد ـ چرا كه
تجســم دســتاوردهاى ضــدســرمایهدارى اكتبر اســت .نباید به بهانه غيرپرولترى بودن
حكومت شوروى به ابزار دست امپریاليست تبدیل شد.
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در سال  1936تروت سكى «رو سيه به كدام سو مىرود»1را نو شت .تروت سكى در این
كتاب مىگوید :اساس حكومت بوروكراتيك از فقر جامعه در تأمين اشياء مصرفى ریشه
دارد .و تا زمانىكه كمبود حكمفرما باشــد تضــاد بين مناســبات توليد اجتماعى شــده و
اشـــكال بورژوایى توزیع اجتناب ناپذیر اســـت .این تضـــاد باعث توليد و بازتوليد
اجتنابناپذیر قدرت محدودكننده بوركراسى استالينيستى شد.
این بوركرا سى كه حدود 15ـــــ 12در صد كل جمعيت شوروى را شامل مى شود
بهانقالب جهانى خيانت مىكند هرچند در حرف مدعى آنســت .بورژوازى جهانى نيز تا
احياى كامل سرمایهدارى در شوروى دشمن این بوروكراسى است.
تروتســـكى در آخرین مجادالتش با برنهایم ،ریزى شـــاختمن و ســـایر مدافعان
«كلكتيویسم بوركراتيك» رژیم شوروى را ،حكومتى گذار بين سرمایهدارى و سوسياليسم
دانست كه در چنگال رژیمى پليسى گرفتار است .تجربه شوروى یك «انحراف استثنایى»
اسـت از قوانين عام گذار از سـرمایهدارى به سـوسـياليسـم در یك جامعه عقبافتاده و
2
تحت محاصره سرمایهدارى.

ماركسيستهاى امریكایى
«در ال و اش ع ك كردپ به اصججاالح انبالب سججعيد» گروا كه باداً بهن م
ى رك سي سبا ى اىرنك ن ىارو ندند به نك از ترارىا ى ى ك  ،ت ض د بين
اىپرن ليسجججك اىرنك و انگ يس »،چسجججبيدند آپا ى گعصند بارفوازى كنپرادور
تكيهگ ه طبب ت اىرنك و فراداليسجججك تكيهگ ه طبب ت انگ يس اسجججب ىس براى
ن ج ب جاد ك جردپ فرادالي جزم و اىپرن ج لي جسك انگ يس ب ند ب بارفوازى كنپرادور و
اىرنك ىصحد ند
بني پ گتار انن گروه فردى باد به ن م ىحناد تاك كه در جزوه « چه ب ند كرد»
41جججج 1340نظرات گروه را بي پ كرد تاك ب بزرگ ن ش پ دادپ ت ض د اىرنك و
انگ يس ،تب يغ ت ضداىرنك ن را ك ر عن ل انگ يس ى دانسب
 .1اين كتاب به غلط بهنام انقالبى كه به آن خيانت شد ترجمه شده است.
 .2مجله سوسياليسم و انقالب ـ ترجمه خسرو شاكری تفسير تروتسكى از استالنيسم.
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تاك دو ىعهام ىخص و «ى نگ ه اقص دى» و «ىصحد سي س » را ب اك ا نصب ه
ى گرفب و ىب رزه بارفووازى كنپرادور و فرادالي سك در انراپ را اناك ك از ت ض د
درون اىپرن ليسججك اىرنك و انگ يس ى دانسججب و ى گعب :ب ند ج نش بارفوازى
كنپرادور را گرفب كه ركص اسجججب در جهب تك ىل ج ىاه و ىيروزى بارفوازى
كنپرادور به ي ت ى دى و ىاناى نه ضب انبالب كنك ى كند و انراپ را از نر
فراداليسجججك ني ت ى داد و ى گعب اگر نصاانيك بهع ب خ ججج با ى ضجججدى
بگانيك زنده ب د بارفوازى كنپرادور ى گانيك ىيروز ب د بارفوازى كنپرادور
بارفوازى كنپرادور در اثر رنججد بادا ى تااند به بارفوازى ى بدل نججاد ىس
ى تجججااپ در انجججه جججج بججج گجججردپ بجججرافرانصه گعب :زنده ب د اىپرن ليسك
ني تبخش اىرنك
ىحناد تاك كص ب چه ب ند كردش را ال و اش ا صال ت ار ض نا نب و
گرواش را تشكيل داد كه انن ىاضاع ىسأله ارتب ط ا صن ل او را ب س زى پ سي
الاقل بهعنااپ نك اىر ىناب ً ىنكن ىارح ى س زد »
حميد مؤمنى ـ شورش نه

سنتى غلط
انت ساب این گروه به امریكا ،بهجاى رد تئوریك تحليلهاى آنها و واب سته كردن رهبران
آن كه عنا صرى شریف و انقالبى بودند ب سيار سنت مرگبارى بود كه مخترع آن حزب
توده در ایران بود .خليل ملكى هنگامىكه از حزب توده من شعب شد ،حزب اعالم كرد
در سفر به انگلستان ملكى ت يير كرد و دیگر ملكى سابق نبود .انگليس او را خریده بود.
بعدها در انشـــعاب پيروان بيانيه  16آذر كه هبتاله معينى در رأس آن قرار داشـــت،
انشعاب به كشتگر ــــ هليل رودى منتسب شد و فرخ نگهدار اعالم كرد كه هليل رودى
در امریكا درس خوانده است و عنصر مشكوكى است و انشعاب زیر سر او است .و باز
پاى «سيا» به ميان آمد.
آن هم با همين استدالل «یك امر منطقاً ممكن»
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پاكسازى زبانى :رجالههاى كثيف و متعفن
در سممماا  1331نه تناقض
سااها نع هميم انقالن نمار
نود در قباا نور تا ر كمپطادتر
اتخاذ نشود كه ىنبط نه تقوىت

«ىور در ىر ا شمممماره هار ىبوه عوپ ت ن
اىپطىاليستها ت اسنفاده اىطاو ا هو اشاره ى كن
خائم ت سممياسممتنا دلقك نوشممت «ناى ىواي
نممممهخصمممموب قشطمممم ع فئوداا هو رتشمممم
فئوداليسپ طدد.
ت كي خاصم رتر تضمماد نيم اىپطىاليسممتها ت شمماخ ت نطگ دادو ني ا ح ت
غيطا نه هو اتليم نار در اىطاو ا طط خويل ىور ت سمماىط ربالههار كثيم ت
ىنعفم نيطتر سو انبا طفت».
حميد مؤمنى ـ شورش نه

خليل ملكى از گروه  53نفر بود .گروهى كه وظيفه احياى حزب كموني ست ایران را
برعهده داشت .در سال  1316دستگير و تا تبعيد رضاشاه در زندان بود.
بعد از آزادى در ســـال  1320با مدتى تأخير به حزب توده پيوســـت و در كنگره
نخست حزب به عضویت كميسيون تفتيش درآمد.
بعد از شــكســت غمبار فرقه دمكرات و خيانت شــوروى و دنبالهروى حزب توده
بهخاطر وابستگى حزب به شوروى از حزب جدا شد.
در آستانه ملى شدن نفت ،در سال  1329به مظفر بقایى و روزنامه او ،شاهد ،پيوست
و حزب زحمتك شان ملت ایران را در ست كرد .و تا زمانىكه بقایى در خب م صدق بود
با او بود .و بهمحض د شمنى بقایى با م صدق از او جدا شد و نيروى سوم را در ست
كرد .در آســتانه كودتا به شــاه نزدیك شــد .و بعد از كودتا مدتى در زندان فلكاالفالك
بود .و بعد از آزادى به شكل نيمهعلنى فعاليتهایش را در حزب سوسياليست ادامه داد.
ملكى رفته رفته از كمونيسم روسى فاصله گرفت و به اندیشههاى سوسيال دمكراسى
اروپایى نزدیك شد .معتقد بود باید از تضاد بين امپریاليستها به نفع مردم سود برد و از
درگيرى امپریاليستها باید جانب امریكا را گرفت كه حامى بورژوا ــــ كمپرادور است
درمقابل انگليس كه طرفدار فئودالها بود.
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همين ســياســت را نســبت به حكومت داشــت .معتقد بود ،از جناح مترقى حكومت
درمقابل جناح مرتجع ،حمایت كرد.
م ـلكى ن ـه رج ـاله ب ـود ،ن ـه خ ـائن و نه دلقلك .مىپنداشت سنگ بزرگ عالمت
1
نزدن است.
باید در حد توان جنبش شعار داد .ممكن است با او موافق یا با او مخالف باشيم .اما
نمىتوانم او را خائن بدانيم .خيانت یك قضـــاوت تاریخى اســـت .زمانىكه از حوادث
فاصـــله گرفتهایم و كارنامه یك آدم یا حزب را بررســـى مىكنيم .و در انتها قضـــاوت
مى كنيم كه آن فرد یا حزب در تند یا كُند كردن جنبش چه ميزان مؤثر بوده اســـت .آیا
عامدانه بوده ا ست یا ناآگاهانه و آن وقت مىگویيم فالن جریان خيانت كرد و یا كارش
و كارنامهاش با خيانت شانه به شانه بود.
این زبان ،زبان ســـوســـيال دمكرات هاى روس بود .نگاه كنيم به جزوه دیكتاتورى
پرولتاریا و كائوت سكى مرتد اثر لنين .لنين در این جزوه كوچك بيش از دهها فحش نثار
كائوتسكى مىكند از خائن و مرتد گرفته تا نوكر و سگ زنجيرى سرمایهدارى.
در حالىكه كائوتسكى حتى یك بار هم از چنين واژههایى استفاده نمىكند :این زبان
بعدهــــا به ایران وارد شد و از طریق حزب توده در ایران رواج یافت .نگاه كنيد به سه
ن ـامه كميت ـه م ـركزى ح ـزب ت ـوده ب ـه رهب ـران ح ـزب در مسكو ،آن هم در آستانه
كودتاى  28مرداد.
در این سه نامه رهبران حزبى همدیگر را جاسوس و خائن و مزدور و نوكر و فاسد
متهم مىكنند .و این فحشها به خانوادههاى آنان نيز تسرّى مىیابد.
جمعبندى كنيم
م ـؤمنى ت ـالش مىك ـند ریش ـهها ـى تفكر شعاعيان را بي ـابد .درجستجوهایش بهسه
كانون مىرسد:
 .1نامه ملكى به كاتوزيان
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 .1رژى دبره
 .2سوسياليستها
 .3ماركسيستهاى امریكایى
جز این مؤمنى تالش مىكند نشان دهد كه شعاعيان دانش اندكى در زمينه ماركسيسم
دارد و تو ضيحات او در مورد ماتریالي سم تاریخى و دیگر ا صول مارك سي ستى ناقص،
نارسا و حتى غلب است.
ب ـهه ـرروى م ـؤمنى در خ ـاتمه ای ـن بخش اعالم مىكند ب ـررسىهایش شامل دو
بخش است:
بخش نخست شامل چهار فصل است:
 .1فصل اول :زبان قراردادى نویسنده
 .2فصل دوم :شيوه تفكر و استدالل او
 .3فصل سوم :موضع سياسى او
 .4فصل چهارم :روشنفكر نویسنده كيست
بخش دوم شامل دو فصل است:
 .1فصل اول :اشكال تاریخى مبارزه
 .2فصل دوم :مسئله انقالب جهانى

آناليز شورش از نگاه مؤمنى
از م شروح انتقادات مؤمنى بر كتاب شورش ب سنده مىكنيم به فهر ست این انتقادات كه
شـــعاعيان نيز به تفصـــيل به تك تك آنها پاســـخ مىدهد .نخســـت مرورى مىكنيم
برانتقادات مؤمنى.
 .1زبان تقليدی ست از ك سروى و نا صر وثوقى كه از آن براى لفاظى ا ستفاده مىكند.
این زبان او را از جامعه و توده دور مىكند و ناشــى از خصــلت تكروى او اســت .این
زبان خواننده را از مسخ حقایق و ضعف شدید استدالل دور مىكند.
در مورد زبان حق با مؤمنى است .شعاعيان خود در مقدمه كتاب تو ضيح مىدهد كه
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براى گمراه كردن ساواك از این زبان سود جسته است .اما با لو دادن او توسب مهندس
رضا عسگریه و ثقيل بودن زبان شعاعيان دست به اصالحاتى مىزند و زبان شورش را
بهزبان انقالب تبدیل مىكند .كه زبانى است شيرین ،سرشار از عاطفه با رگههایى از طنز
كه انقالب را از خستگى مىرهاند.
 .2در شيوه تفكر او پنج انحراف وجود دارد.
ـ قراردادى بودن و بىحد و مرز بودن مفاهيم براى او
ـ فردگذارى
ـ علتبافى
ـ جدانگرى
ـ چسبيدن به گوشه و كنار قضایا
او در عمل ایدهآليزم و در شيوه متافيزیكى است.
علتبافى و يك نمونه
«نوىسن ه شور نهبار عوتىان  ،عوتناف ى كن  .نه بار اىمكه هط پ ى ه را
ىعووا ىبموعهار ا عول ن ان ت نع اىم ىبموعه عول را دسنهنن ر كن ت عوت
ا صو را ك شم كن  .ت سطانبا رانطه دىالرنير عوت ت ىعووا را ىطالعه كن  .نا
اتليم عون كه نهنظط ى رسمم خود را راعمم ى كن  .رانطه هورا نا ىعووا
نه شرل ىنافيهىر ىكبانبه در نظط ى يطد ت سخت در هو غطق ى شود .حاا
هوكه اىم عوت ىمرم است ىك عوت فطع ىا خيال ناش .
سقوط سطىع حروىت در رت سيه نهت سيوه قيا تودهها ت نيه نبود بنگ بطىر
طوان ى و در انقالب اكنبط را سممب خطد نش م و ىاشمميم دتلن كهنه ،تطنيت
انقالن نش و تودهها ت خالصه عوت اصو ان طا انقالب اكنبط ى دان .
در حال كه ،در انقالب اكنبط ىاشمميم دتلن كاىال خطد ت نانود شمم ه ت شمموراها
نهنطىم شممرل حروىت اسممت كه تا كنوو نشممط نهخود دى ه اسممت انقالبهار
سممياسمم نع ر نيه هپ الگور شمموراها را پذىطفنن ت هيچىك تا كنوو شممرل
عال تطر ا حروىت شوراها عطعه نرطده است»
حميد مؤمنى ـ شورش نه
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آیا تا سال  1353عالىترین شكل حكومتى كه بشر بهخود دیده است حكومت اتحاد
جماهير شوروى بود؟
آیــــا بالفاصله بعد از انــــقالب اكتبر ،دستگاه ادارى سابق منهدم شد و بهجاى آن
شوراها نشستند؟
آیا بشر حكومتى پليسىتر و سركوبگرتر از حكومت استالين سراغ دارد؟ تا آن لحظه
و دقيقهاى كه مؤمنى نقدش را بر «انقالب» مىنوشت؟ هرگز.
امكان ندا شت شوراها بافت ا صلى حكومت شوروى با شد و ا ستالين حرف اول و
آخر تمامى اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى را بزند .كه بهراستى دیگر نه اتحاد بود،
نه جمهورى ،نه شورایى و نه سو سيالي ستى .از سال  ،1924مرگ لنين تا سال ،1953
مرگ استالين ،در سكوت مطلق توده و طبقه صدها هزار نفر را در زندانها و تبعيدگاهها
و اردوگاه هاى كار اجبارى تصــفيه فيزیكى كردند .و حرف اول و آخر اســتالين بود ،نه
حزب ،نه كميته مركزى ،نه دفتر سياسى و نه شوراها.
بىخبرى مؤمنى از آنچه در شورش اتفاق افتاده بود دو علت داشت:
 .1بسته بودن فضاى داخلى شوروى
 .2تبلي ات وحشتناك حكومت در پنهان كردن حقایق
تمامى تبلي ات بر آن بود كه سوسياليسم در شوروى مستقر شده است ،خب مؤمنى
پذیرفته بود براى تحقق سوسياليسم عدهاى با گناهیابى گناه قربانى شدهاند.
 .3شيوه استدالل
مؤمنى شيوه استدالل شعاعيان را داراى هشت اشكال مىبيند:
ـ فردگذارى
ـ منطق صورى
ـ دروغگویى
ـ علتتراشى
ـ چسبيدن به گوشه و كنار قضایا
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ـ شعارهاى توخالى بهجاى استدالل
ـ تناقضگویى با نقشه
ـ فرار از استدالل
 .4در فصل سوم مؤمنى انتقادات زیر را بر شعاعيان وارد مىداند.
ـ حزب و ارتش یكى نيست .و تمام اعضاى ارتش عضو حزب نيستند.
ـ تمام افراد حزب نظامى نيستند.
ـ حزب سازمان سياسى طبقه كارگر است.
ـ مبارزه مسلحانه مىتواند قبل از تشكيل حزب شروع شود.
ـــ انقالب همه را كمونيست نمىكند .چرا كه در انقالب ،دهقانان و خردهبورژوازى
هم شركت دارند.
ـ ـ كمـ ـونيست كسـ ـى اسـ ـت كه عضو حزب باشد یا در جهت ایجاد چنين حزبى
فعاليت كند.
ـ هر كمونيستى كه كارگر نباشد جزء طبقه كارگر نيست.
ـ اینكه فرهنگ طبقه كارگر مىتواند جانشين كارخانه و توليد شود غلب است.
ـ لنين ماركس را جزء روشنفكران بورژوازى مىداند.
ـ فرهنگ كارگرى و كمونيستى بدون كارگر و طبقه ایدهآليزم خالص است.
ـ در كالم او كينه نسبت به پرولتاریا و مبارزات او دیده مىشود.
ـ موضع سياسى او باز كردن در حزب به روى روشنفكران خردهبورژوازى است.
ـ آزادى بيان و اندیشه براى او هدف نهایى است.
ـ او معنى اصطالحات قشر روشنفكر را نمىفهمد.
ـ در جامعه سوسياليستى قشر عظيم روشنفكران همچنان به بورژوازى تعلق دارد.
ـ بزرگترین خطر در ساخت سوسياليسم روشنفكراناند.
ـ او مىخواهد هژمونى روشنفكران بورژوازى را در حزب و انقالب تأمين كند.
ـ او الیه روشنفكر یا روشنفكران انقالبى را جزء طبقه كارگر مىداند.
ـ او در آموزش ماركسيسم صداقت ندارد.
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ـ او مىخواهد همه چيز را خودش كشف كند و چنين چيزى ممكن نيست.

صداقت در آموزش
ات در هىو ىاركسيسپ م لنييه ص اقت ن ارد...
ات ى خواه همه بيه را خود كشم كن ت بنيم بيهر ىمرم نيست.
حميد مؤمنى ـ شورش نه

يك يادآورى
حميد مؤمنى براى تمامى انتقادات لي ست شده ،دالیل خودش را آورده ا ست كه نيازمند
خواندن این ا ستدالالت ا ست و ما از آوردن آن خوددارى كردهایم .پا سخ به آنها را نيز
در بازخوانى «پاسخ شعاعيان ــــ پاسخهاى نسنجيده» خواهيم خواند .اما در البهالى این
بازخوانىها بخشهایى كه نيازمند برر سى بي شتر ا ست .روى آن تأكيد بي شترى خواهيم
كرد .مؤمنى در چند جا این مطلب را تكرار مىكند كه شـــعاعيان در آموزش صـــداقت
ندارد «و كشف همه چيز» توسب شعاعيان امكان ندارد .چرا مؤمنى چنين فكر مىكند؟
چپ در ایران از یك آموزش غلب ضـــرباتى جدى خورد .پذیرش بىچون و چراى
نظــــرات و تجــــربيــــات دیگران از ماركس گرفته تا لنين و مائو از كاسترو گرفته تا
چهگوارا و هوشىمينه.
چپ آیينى همينگونه بهوجود آمده نگاه زودباورانه به گفتهها و نوشتهها.
گفتهها به آیه تبدیل شد و آیه در نزد مؤمنان نه براى احتجاج كه براى پذیرش است
تعبد جاى تعقل را گرفت.
پس آنچه كه ماركس ،لنين ،مائو و كا سترو گفت ،درب ست پذیرفته شد و براى یافتن
خطا و صـــواب هر كارى بهجاى رجوع به خود زندگى و پراتيك انقالبى ،رجوع شـــد
بهكتاب آیات همان ســيره نبوى و كتب آســمانى در نزد مؤمنين .پيامبر در فالن جا فالن
كار را كرد فالن چيز را گفت.
اما شعاعيان اهل چون و چرا ا ست .مىگوید زندگى از دستها شروع مى شود نه از
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لبها .پس براى در ستى یا نادر ستى پدیدهها به زندگى رجوع مىكند .و بعد برمىگردد
مىبيند كه ماركس و انگلس و لنين و مائو چه گفتهاند .اگر مطابقت داشـــت مىپذیرد و
اگر نداشت بهخاطر پيامبران از حقيقت زندگى صرفنظر نمىكند.
وقتى مىگو ید انگلس ،وقتى ســــا یه ماركس باالى ســـرش نبود ،ام كان گذار
مسالمتآميز را مطرح مىكند .از همين نگاه نظر مىدهد.
مــــؤمنى بــــه روایتــــى درست مىگوید كه شعاعيان صداقت ندارد در آموزش
مارك سي سم ــــ لنيني سم .شعاعيان ارتدكس نبود و این در نزد چپ آیينى بهمعناى عدم
صداقت بود.
يك تناقض و راه حل آن
مؤمنى ضــمن رد نظر شــعاعيان ،عبور پرولتاریاى پيروز از خاك خود به خاك دیگرى
براى كمك به پرولتاریاى در بند ،كمك كشــورهاى ســوســياليســتى را به ســازمانهاى
انقالبى از طریق پيوندهاى انقالبى مىپذیرد .اما مىگوید ،ظهور رویزیونيســـم جدید در
ك شورهاى سو سيالي ستى باعث شده ا ست .كمكى به جنبشهاى انقالبى ن شود و اگر
كمكى هم باشد به احزاب اپورتونيسم داده مى شود .اما قضيه به همين جا تمام نمىشود
در بع ضى موارد ك شورهاى سو سيالي ستى منافع جنبشهاى انقالبى را فداى منافع خود
مىكنند و این تضادى است بين پرولتاریاى از بند رسته و تودههاى تحت ستم و تضادى
است بين ساخت سوسيالي سم در یك كشور و وظایف بينالمللى .مؤمنى راه برونرفت
از این بنبســت را ایجاد بينالمللى واقعى از كمونيســتها مىداند .بينالمللى كه امروز
تشــكيل آن ممكن نيســت .اما با رشــد جنبشهاى رهایىبخش و مبارزه ایدئولوژیك در
سطح جنبش جهانى كمونيستى در آیندهاى دور این بينالملل تشكيل خواهد شد.
در اینجا مؤمنى دچار پارادوكســى گيجكننده مىشــود .كشــورهاى ســوســياليســتى
بهوظایف خود عمل نمىكنند ،هيچ .به خاطر ســـوســـياليســـم كشـــورى ،جنبشهاى
رهایىبخش را قربانى هم مىكنند با اینهمه ،هنوز سوسياليستاند .اما كمونيست واقعى
نيســتند .باید منتظر ماند تا روزى كمونيســتهاى واقعى ،بينالملل واقعى خود را ایجاد
كنند و به كمك جنبشهاى رهایىبخش بشتابند.

جدال انديشهها

277

اما براى شـــعاعيان معنا ندارد كه مىتوان ســـوســـياليســـت بود و منافع خلقها و
پرولتاریاى ســـایر كشـــورها را قربانى منافع خود كرد .با امپریاليســـم در همزیســـتى
مســـالمتآميز بود اما با جنبش هاى انقالبى در تضـــاد و دشـــمنى .این رفتار دوگانه
مانعهالجمع است .مؤمنى سعى مىكند با رویزیونيسم دانستن آنها این تناقض را توضيح
دهد .اما رویزیوني سم به چه معنا ست .مؤمنى رو شن نمىكند و باز هم تو ضيح نمىدهد
كه رویزیوني ستهاى جدید چه ك سانى ه ستند .فرق آنها با رویزیوني ستهاى قدیمى
چيست .و قدیمىها چه كسانى بودند و حال چه مىكنند.
شعاعيان تحقق چنين سو سيالي سمى را باور ندارد .نه منكر پيروزى سو سيالي ستها
دریك ك شور ا ست و نه مخالف انقالبهاى رهایىبخش ،آنگونه كه مؤمنى او را متهم
مىكند منتهى بر این باور ا ست كه پرولتاریاى از بند ر سته در یك ك شور م شخص باید
درهمزیستى ستيزهگرانه با امپریاليسم باشد و
«ا ط در ست ا ست كه پي شنا شور ش نا بنگ شور ش طبقه را نه شور
ى ك شان  .ت ا ط در ست ا ست كه طبقه كار ط پاك بهان ا ست ت هپبنيم ا ط
اىم همه در ست ا ست كه ىط ها ت ك شورها نطار طبقه كار ط نه ىعنار نطد ت
د شمن هدى نا هدى ت پس ا بشمه نظا هار ع كار طر ى بو ش پس اىم
همه درسمممت اسمممت كه هو نيطتى ا طبقه كار ط بهان كه در سمممط ىين
پيطت رهار شورش نه دست هترده است ناىسن همچوو پيشنا شورش نبطد
را ا ىط ها نگذران تا نا هميم پيرار شممورشمم « ،كشممور»« ،باىعه» ت ىا دىگط
نيطتهار طبقه كار ط را در سط ىين دىگط در ىط سنپ ع انقالب باو ى كن ت
فنه ى ش مود كه هنو هى ماد ش مورش ن م ارد ،هى ماد ش مورش ن مخش ت
نهشور كشان ».1

 .1شعاعيان ،انقالب
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چند نكته
نكته اول :صدور ضدانقالب
سرمایه یك مقوله جهانى ا ست .جهانى فكر مىكند و جهانى هم عمل مىكند .و هرجا
موقعيتاش به خطر بيفتد از كشـــورهاى دیگر كمك هاى مالى ،نظامى ،لجســـتيك و
سياسى مىگيرد تا انقالب را به عقب راند.
نگاه كنيم از همان فرداى پيروزى انقالب اكتبر با كمك به ضدانقالب و ل شكرك شى
بهباكو شروع مى شود تا دهها كودتا و مداخله نظامى و سركوب خونين نهضتهاى ملى
و رهایىبخش ،تمام اینها صدور ضدانقالب ني ست و اگر هم با شد نه ا شكال فل سفى
دارد (عمده بودن ت ضاد داخلى براى تحول پدیده) و نه ا شكال سيا سى دارد ( صدور
ضدانقالب) .اما تمامى اینها براى انقالب هم اشكال فلسفى دارد و هم سياسى.
طرفه آنكه این خردهگيرىها بي شتر از جانب ك سانى ا ست كه یا در طيف نيروهاى
چپاند و یا روزگارى در این قبيله بودهاند.
نكته دوم :خشونت
از همان ابتداى تاریخ كه جامعه نخســتين به جامعه بردهدارى تحول یافت ،خشــونت از
جانب طبقات فراد ست بر عليه طبقات فرود ست (بردهها ـــــ رعيتها ،كارگران) بوده
ا ست و اگر طبقات فرود ست د ست به سالح بردهاند ،به آنان این شيوه تحميل شده
ا ست .درنزد بع ضى چپها ،چپهاى دیروزى و ليبرالهاى امروزى ،سركوب ،ك شتار،
شكنجه از سوى طبقات فرادست ،اعمال خشونت نيست و اگر هم باشد چون از جانب
حاكمان اسـ ـت ،پذیرفتنى است ،امـ ـا از سـ ـوى طبقات فرودست ،خشونت به حساب
مىآید و مذموم است.
نكته سوم
مؤمنى فراموش مىكند موضع شخصىاش را نسبت به همزیستى مسالمتآميز كه یكى
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از اساسىترین انتقادات شعاعيان به لنينيسم است ،بيان كند ،اما از مجموع بحثها چنين
برمىآید كه مؤمنى همزیستى مسالمتآميز را براى پياده كردن سوسياليسم كشورى قابل
توجيه مىدانسته است.
نكته چهارم
مؤمنى با این فرد شروع مىكند كه سوسياليسم در شوروى و كشورهاى بلوك شرق
درحال ا ستقرار یا م ستقر شده ا ست .پس زدوبندهاى حقيرانه با دیكتاتورىهاى دور و
نزد یك و قر بانى كردن احزاب برادر و جنبش هاى ر هایىبخش را انحرا فاتى در روب نا
مىبيند و آنرا منتســب مىكند به رویزیونيســم .رویزیونيســمى كه از زمان خروشــچف
شروع شده است و همينطور آمده است تا سال .1353
انحرافاتى در روبنا كه با اســتقرار تمام و كمال ســوســياليســم در زیربنا ،این انحراف
خود به خود ت صحيح خواهد شد .ری شه این انحراف هم در نفوذ ایدئولوژى بورژوایى و
خرده بورژوایى در حزب طبقه كارگر اســـت .تمامى این تئورى بر یك فرد بنا شـــده
ا ست و آنهم ا ستقرار سو سيالي سم ا ست .اما شعاعيان ا ستداللش را از همان انحرافات
روبنایى شروع مىكند و به زیربنا مىرسد.
وقتى لنين و بلشــویكها روى انقالب گيالن معامله مىكنند و رضــاخان را به ميرزا
كوچك خان ترجيح مىدهند ،شعاعيان مىگوید ،نمىتوان سوسياليسم بود با ضدانقالب
هم دست در یك كاسه كرد .نمىتوان در افریقا و آسيا با امپریاليسم به همزیستى رسيد
و همچنان به آرمانهاى پرولترى وفادار بود .پس در زیربنا سوسياليسمى در كار نيست.
هرچه هست سوسياليسم نيست و هرچه باشد انقالبى نيست.
به هر روى مؤمنى و شعاعيــــان ،هر دو بــــا یك فرد آغاز مىكنند فرد غلب و
فرد درست.
خدمتگزار يا جزء طبقه
«ى ركس نيز از دانشجججننداپ بارفواى باد او آگ ا نه تحب تأثير وجاد اجصن ع
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طب به ك رگر قرار گر فب خد ىبگزارى به طب به ك رگر را انص خ ب كرد و او ب
نركب در ىب رزات طببه ك رگر به تدونن اندئالافى او ىاف ند »
حميد مؤمنى ـ شورشى نه

مؤمنى روشـــن نمىكند كه ماركس بورژوا كه آگاهانه تحت تأثير وجود اجتماعى
طبقه كارگر قرار گرفت و بهجاى آن كه نوكرى طبقه بورژوا را بكند .نوكرى طبقه كارگر
را برگزید و در مبارزات او شــركت كرد و موفق شــد ایدئولوژى او را بنویســد ،باالخره
چه نسبتى با این طبقه دارد.
خدمتگزار بورژوازى كه بورژوا نمىشـــود ،آیا خدمتگزار طبقه كارگر ،كارگر
مىشود یا نه .جواب صریحى مؤمنى نمىدهد.
شعاعيان تكليفاش رو شن ا ست .رو شنگر را الیه فرهنگى طبقه مىداند كه نق شى
درتوليد ندارد .معلم ،پيشاهنگ و راهنماى طبقه كارگر و جزء طبقه كارگر است.
اما روشنفكر مؤمنى پادر هواست .به طبقه خود پشت كرده است به خدمت طبقهاى
دیگر در آمده است ،اما جزء طبقه نيست.
طبقه يا روشنگر
نا عي پ :نخسب روننگر به ك يه دانش و آگ ا طبب ت ى رسد و سپس انگ
طببه را در روند زندگ و سصيز طبب ت آگ ه ى كند
ىؤىن  :انن تاده ا ى ك رگر اسجججصند كه در نصييه تيربي ت انبالب ت رنخ خاد
بهك يه دانش و آگ ا ى ر سند تدونن و جنعبندى انن دانش و آگ ا  ،ترارنزه
كردپ آپ بهوسي ه روننعكراپ انبالب  ،جزء ن چيزى از انن ىروسه ت رنخ اسب
آگاهى طبقه كارگر از آنچه در زندگى و اطراف او رخ مىدهد ،یك آگاهى خام و
شكل نگرفته ا ست به همين خاطر ا ست در جنبش اعترا ضى كارگران ما از شك ستن
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ما شين داریم تا ك شتن سرمایهداران .شناخت علمى جامعه سرمایهدارى و جمعبندى
مبارزات كارگران ،كاریست كه توسب قشر فرهنگى طبقه كارگر صورت مىگيرد.
با ظهور ماركس و انگلس و تدوین مانيفســت حزب كمونيســت و بحثهاى نظرى
بعد ،در برابر الیه فرهنگى طبقه كارگر سه وظيفه قرار دارد:
 .1نخست آنكه باید خود به كليه دانش و آگاهى طبقاتى برسد.
 .2و بعد این آگاهى را به درون طبقه ببرد .مبارزات خود بهخودى كارگران ،مبارزاتى
دانشين نيست.
 .3اما وظيفه پي شاهنگ به این دو خال صه نمى شود .تطبيق تئورىهاى مارك سي ستى
برشرایب مشخص اجتماعى نيز جزء وظایف او است.
این وظایف به معناى تشـــخص طبقاتى براى الیه روشـــنگر نيســـت .این به معناى
هژمونى روشنفكران بورژوازى بر حزب طبقه كارگر نيست .روشنفكران بورژوازى مگر
م ز خر خوردهاند كه بيایند شــمشــير طبقهاى را تيز كنند كه اولين گردن كه بزند گردن
پسرعموهاى او است.

فصل پنجم
در این فصل مؤمنى انتقادات خود را چنين فصلبندى مىكند:
 .1او شرایب عينى و ذهنى انقالب را نفى مىكند.
 . 2او تئورى كانون شورشى دبره را براى سراسر جهان در تاریخ مطلق كرده است.
 .3از ارتجاع تاریخى بىاطالع است.
 .4او قيام را تبصرهاى بر قانون اصلى انقالب مىداند.
 . 5او انقالب را بهطور كلى یك شورش مسلحانه از اندك به انبوه مىداند.
 .6آنچه كه او درباره قانون ا صلى انقالب مىگوید ،جلوهاى ب سيار صورى از ر شد
كمى مبارزه مسلحانه است و برخالف تصور او شامل قيام هم مىشود.
 .7ط ـوالنى ب ـودن ان ـقالب را ش ـرایب تعيين مىكن ـد و رب ـطى به ق ـانون اصلى
انقالب ندارد.
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 . 8نمىتــــوان گفت قــــانون اصــــلى تمــــام انقالبهاى تاریخ جنگ چریكى
طوالنىمدت است.
 .9او سایر اشكال مبارزه را محكوم مىكند.
 .10اشكال تاریخى مبارزه متنوع است و نمىتوان هيچ یك از اشكال را مطلق كرد.
 .11انقالب یك امر داخلى است و كمك خارجى تنها بهعنوان عوامل مساعدتكننده
مىتواند مؤثر باشد.
 . 12صـــدور انقالب نداریم ،اما انقالبيون به شـــكل فردى مىتوانند به كمك دیگر
انقالبها بروند.
 .13در مرح له انقال بات ر هایىبخش مرز ها ضـــرورىا ند پس از پيروزى انقالب
سوسياليستى مسأله حذف مرزها مطرح مىشود.
 .14كشـــورهاى ســـوســـياليســـتى و ظهور و رویزیونيســـم جدید كمك چندانى
بهجنبشهاى انقالبى نمىكند و یا از احزاب اپورتونيسم حمایت مىكند.
 .15ك شورهاى سوسيالي ستى منافع جنبشهاى انقالبى را فداى ساخت سوسيالي سم
دركشورشان مىكنند.

مقدمه
این كتاب در نيمه دوم سال  1353با ام ضاى سرتق (كه نام م ستعار شعاعيان ا ست)
منتشر ش ـده است و طبق معمول ن ـاشر آن ن ـه در ایران كه در اروپ ـا انتش ـارت مزدك
بوده است (اجرأ عظيما).
پيشــگفتار با یك بند اذان شــروع مىشــود؛ «بشــتابيد براى بهترین كارها» ،كه طبق
معمول تزیينى است و مثل بقيه موارد غير ضرور.
شعاعيان جریان نقد مؤمنى بر كتاب «انقالب» را اینگونه توضيح مىدهد؛
در ابتدا حميد مؤمنى نقدى بر كتاب مىنویســـد :اما این نقد مورد پذیرش رهبرى
چریــكهــا قرار نمىگيرد .پس نقــد براى كــار جــدىتر بــه او پس داده مىشـــود.
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درپىگيرىهاى شــعاعيان ،او را به حميد مؤمنى وصــل مىكنند .تا حضــوراً همدیگر را
قانع كنند .اما هيچكدام موفق نمىشوند دیگرى را مجاب كنند.
در تاریخ  23خرداد  1353شعاعيان نامهاى به چریكها مىنوی سد و تقا ضا مىكند،
تكليف كتاب را روشـــن كنند و در  3خرداد به او اطالع مىدهند ،نقد كتاب به پایان
رسيده است و در تاریخ  1353/7/15نقد مؤمنى به او داده مىشود.
چریكها براى نقد كتاب هيئتى را مأمور اینكار كرده بودند .كه نو شتههاى نخ ستين
در ضربه محله شترداران از بين رفت و به دست ساواك افتاد.
شعاعيان در فاصله خرداد تا مهر در مذاكراتى كه با حميد اشرف دارد متوجه مىشود
كه رهبرى چریكها با كليه نظرات داده شده مؤمنى موافق ني ستند .اما ا صول آنرا قبول
دارد .و وقتى شعاعيان از حميد اشرف مىپرسد آیا این پاسخ یك پاسخ سازمانى است،
اشـــرف به او مىگوید :نه رفقا با لحن برخورد موافق نيســـتند .اما نویســـنده آن چنين
خوا سته ا ست .پس شعاعيان در پا سخ به مؤمنى سعى مىكند با خ شونت پا سخ ندهد
بهچند دليل:
 .1نــخست آنكــه بــه ایــن نتيجه از قبل رسيده بود كه از شيوههاى پرخاشگرانه
دورى كند.
 .2رهبرى چریكها با لحن مؤمنى موافق نبود.
 .3شعاعيان در مالقاتهایش با مؤمنى احساس مىكند ،مؤمنى برخورد شخصى با او
مىكند .پس شعاعيان تصميم مىگيرد از افتادن در این مسير اجتناب كند.
 .4شـــرایب غمانگيز جنبش اجـــازه نمىدهد آنچه در اصول درست است در عمل
انجام شود.
 . 5پاسخ مؤمنى را بهعنوان یك پاسخ سازمانى نمىگيرد .چرا كه فاقد مهر و امضاى
چریكها بود پس پاســخ او نيز باید نه خطاب به چریكها كه خطاب به مؤمنى باشــد.
ضمن آنكه صالح نبود پردهدرى راجع به نقد به حساب چریكها گذاشته شود ،آنهم
در شرایب وخيم جنبش.
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خاستگاه روشنفكر
رو شنفكر كه معادل انتلكتوال فران سه ا ست بعد از م شروطه به منورالفكر ترجمه شد .و
بهكسانى اطالق مىشد كه خواستار ت يير وضع موجود و مدرنيزه كردن كشور بودند.
در فرانسه نخستين بار انتلكتوال به كسانى اطالق شد كه:
 .1از دید اخالقى موضعى انتقادى به جامعه داشتند.
 .2مخالف بىعدالتى بودند.
 .3عناصر فهميده و فاضل جامعه بودند.
این واژه نخستين بار توسب موریس بارس نویسنده دست راستى فرانسه به كسانى
اطالق شد كه نسبت به بىعدالتى به دریفوس صداى اعتراد خود را بلند كرده بودند.
در ســال  ،1894دریفوس كه از یك خانواده یهودى بود و در ارتش فرانســه خدمت
مىكرد با شهادتى دروغ به جا سو سى براى رایش آلمان متهم شد و به جزیره شيطان
فر ستاده شد .دو سال بعد اميل زوال نوی سنده معروف فران سوى با نامهاى تحت عنوان
«من متهم مىكنم» صــــداى اعتراد خود را بلند كــــرد و جنبش اعترا ضى و سيعى
درفرانسه به راه افتاد.
اينتليگنتيسا
در رو سيه و له ستان قرن نوزده به ا شرافزادگان تح صيل كردهاى كه خود را وقف نقد
جامعه ســـرمایهدارى خود كرده بودند  intelligentsiaمىگفتند به معناى خردورزان و
ف ضال .اینان در سيا ست دخالت م ستقيمى ندا شتند اما خوا ستار ت يير جامعه بودند .در
این راه منافع خود را فداى جامعه مىكردند.
پس از جنگ جهانى اول اینليگنتيســـا شـــرقى و انتلكتوال غربى ادغام شـــدند .و با
مشخصه زیر به اهل اندیشه اطالق شد:
 .1مبارزه با بىعدالتى
 .2موضع انتقادى نسبت به جامعه از دیدگاه اخالقى
 .3حامالن تفكر جدید
 .4تحصيلكرده بودن
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طبقه روشنفكر
 .1تقسـ ـيم جـ ـامعه به طبقـ ـات و پيدایى طبقات اجتماعى بنيادىترین تقسيم اجتماعى
آدمى است.
 .2هر گو نه بخشب ندى دیگر در جام عه بخشب ندى درون طب قاتى اســـت .این
بخشبندىها را الیهبندى یا قشربندى طبقات اجتماعى مىگویند.
 .3قشـــر یا الیه چون طبقات پدیدهاى اجتماعى نيســـتند .بلكه پدیدهاى طبقاتىاند.
بهعبارت دیگر ،جامعه به طبقات و طبقات به الیههاى طبقاتى تقسيم مىشوند.
 .4هيچ الیهاى وجود ندارد كه متعلق به این طبقه باشد اما به آن طبقه نقب بزند.
 . 5طبقات پدیدههایى اجتماعىاند .پس مىتواند به بخشهاى اقتصــادى ،اجتماعى،
سياسى ،نظامى ،فرهنگى ،ادارى ،فكرى ،صنفى تقسيم بشوند.
 .6هر طبقهاى آرمان ویژه خود ،پس حزب و سازمان ویژه خود را دارد.
 .7كار فكرى از دوران بردهدارىها آغاز شد .جامعه دچار تق سيمبندى دیگرى شد؛
كار فكرى و كار یدى.
 . 8آنان كه كار فكرى مىكنند به انتلكتوال معروف شدند.
 .9كار فكرى پهنه وســيعى دارد از رهبرى مذهبى ،ســياســى ،اقتصــادى گرفته تا
گروههاى هنرى.
 .10سي ـاست اه ـرمى طبق ـاتى است .پ ـس ه ـر طبق ـهاى سياست و كاركنان ویژه
خود را دارد.
 .11كاركنان سياسى طبقه كارگر را روشنفكران طبقه كارگر مىگویند.
 .12روشــنگر ،راهنماى طبقه كارگر اســت در ســتيزه طبقاتى ،در پيكار ســياســى،
درآگاهى فلسفى در نبرد انقالبى در گرفتن اهرم قدرت.
 . 13حزب طبقه كارگر ،سازمان سياسى طبقه كارگر است و محل گرد آمدن بهترین،
آگاهترین و فداكارترین عناصر طبقه كارگر .این افراد كار فكرى و كار یدى مىكنند.
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 .14حزب جزء جدائىناپذیر طبقه كارگر اســت .پس عناصــر تشــكيلدهنده حزب،
جزء طبقه كارگرند.
 .15كاركنان فكرى طبقه كارگر ،جزء طبقه كارگرند.

كمونيست كيست و جزء كدام طبقه است
مؤمنى دو تعریف مشخص به دست مىدهد:
 . 1ك سى ا ست كه ع ضو حزب انقالبى طبقه كارگر ا ست و یا در جهت ایجاد چنين
حزبى فعاليت مىكند.
 .2هر كمونيستى كه كارگر باشد عضو طبقه دیگری است.
تعریف نخست كاستىهایى دارد .یك هنرمند ،شاعر ،نویسنده ،مجسمه ساز مىتواند
عضـــو حزب ن باشـــد و در ج هت ای جاد حزب هم ف عال يت نك ند .ا ما با آر مان هاى
كمونيســـتىاش جامعه را آماده پذیرش مرام كمونيســـتى كند .هنرمندى مثل شـــاملو را
نمىتوان كمونيســت ندانســت .چرا كه عضــو حزب نيســت و در جهت تشــكيل حزب
1
فعاليت نمىكند.
تعریف دوم هم برى از كاســتى نيســت .كارگر با طبقه یكى نيســت .یكى مىتواند
كارگر نباشــد اما الیهاى از طبقه كارگر باشــد .الیه فرهنگى طبقه كارگر .روشــنفكران
انقالبى طبقه كارگر كه بخشــى از حزب طبقه كارگر را تشــكيل مىدهند .با توليد رابطه
مستقيم ندارند .تنها آرمانهاى كارگرى دارند.
بههرروى هر طبقهاى ایدئولوژى ویژه خود را دارد .كمونيزم ایدئولوژى طبقه كارگر
ا ست .كموني ستها پي شروترین و آگاهترین عنا صر طبقه كارگرند .و حزب كموني ست
سازمان سياسى طبقه كارگر است .حزب تمام طبقه نيست اما از كوشاترین و پيشروترین
عنا صر ت شكيل مى شود .پس هر ع ضو حزب جزء طبقه كارگر ا ست« .اینكه ا شخا صى
روزى روز گارى در چه خانوادهاى زاده شـــدها ند براى تعيين جای گاه طب قاتى آن ها
درجامعه كافى ني ست .اینكه ا شخا صى در چه سنگرى از سنگرهاى طبقاتى ،هماكنون
 .1نگاه كنيد به مقاله منصور حكمت ،چرا مرگ شاملو را تسليت نگفتيم.
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عمالً زندگى یا نبرد مىكنند معياری ا ست براى اینكه دان سته شود كه آن شخص جزء
كداميك از طبقات است.»1
نـ ـظر شعاعيـ ـان در مـ ـورد طبقه ،حـ ـزب و كمونيستها كاملتر و جامعتر از نظر
مؤمنى است.

روشنفكران انقالبى جزء كدام طبقهاند؟
شــعاعيان براى طبقه كارگر ،الیهاى فرهنگى قائل اســت .كه این الیه كارگر نيســتند .اما
بهعنوان رو شنگر طبقه كارگر ،آموزگار و راهنماى اویند ،در مبارزه سيا سى ،اقت صادى،
فرهنگى براى گرفتن گُرز فرمانروایى.
مهم ني ست این روشنفكران ،بهقول ح ضرت اخوان «پدرشان كي ست» ،2در كدام خانه
و طبقه به روى خشت افتادهاند ،مهم این است كه روشنگر پرولتاریا براى آزادى طبقه و
توده مبارزه كنند.
مؤمنى روشــنفكر انقالبى را كه شــعاعيان از آن بهعنوان «روشــنگر طبقه» یاد مىكند
نمىپذیرد و طبقه را مقولهاى اقتصادى مىداند .و از نظر او كسى عضو طبقه كارگر است
كه در رابطه با توليد از نيروى كارش ا ستفاده كند .اما رو شنفكر كه كار یدى نمىكند و
از ارزش اضافى كارگران استفاده مىكند نمىتواند عضو طبقه كارگر باشد.
پس روشنفكر انقالبى را مقولهاى سياسى مىداند كه پایگاه خردهبورژایى یا بورژایى
دارد ،اما تحت تأثير تضادهاى عينى جامعه و مبارزات طبقه كارگر ،به سمت طبقه كارگر
و حزب او مىآید .و شـــرط عضـــویت آن ها پذیرش مرامنامه حزب و آمادگى انجام
وظایف محوله و پيروز بيرون آمدن از آزمونهایى است كه در جلو راهش قرار مىگيرد.
 .1شعاعيان ،پاسخ به مؤمنى
 .2مهدى اخوان االث ،شعر چاووشى.
بهل اين آسمان پاك
چراگاه كسانى چون مسيح و ديگران باشد
و پستانى چو من
هرگز ندانند و ندانستند
پدرشان كيست
و يا سود و زيانشان چيست
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با این همه مؤمنى روشــن نمىكند كه روشــنفكران كه پایگاه طبقاتىشــان بورژایى و
خرده بورژایى ا ست .به سمت حزب طبقه كارگر مىآیند ،مرامنامه حزب را مىپذیرند،
براى هر كارى آمادگى دارند وقتى در راه آرمانهاى حزب به شهادت مىر سند آیا جزء
طبقه كارگر هستند یا نه.
مؤمنى معتقد است كه شعاعيان بين هفت مقوله سرگردان است و روشنگر او در هر
جایى یكى از این هفت مقوله است .حال ببينم این هفت مقوله چيست:
 .1روشنفكر
 .2روشنفكر انقالبى
 .3افراد آگاه طبقه
 .4انقالبى حرفهاى
 .5پيشاهنگان انقالبى
 .6سازمان پيشاهنگ
 .7اعضاى حزب
روشنفكر
اطالق روشـــنفكر به تحصـــيلكرده ،كارى كه مؤمنى و دیگران مىكنند1غلب اســـت.
رو شنفكر كه زادگاه آن انقالب كبير فران سه ا ست .به ك سانى اطالق مى شد كه مو ضعى
انتقادى ن سبت به جامعه دا شتند و مخالف بىعدالتى بودند .ضمناً جزء تح صيلكردگان
جامعه نيز بودند.
بعد از انقالب م شروطه ،رو شنفكر وارد ادبيات سيا سى با شد .ابتدا منورالفكر گفته
شــد كه ترجمهاى عربى بود .اما مراد تحصــيلكرده صــرف نبود .مراد كســانى بود كه
مخالف ارتجاع و عقبماندگى اقت صادى ـــــ سيا سى جامعه بودند .و در ضمن داعيه
رهبرى جامعه را نيز داشتند.
 .1نگاه كنيد به جالل آلاحمد ،خدمت و خيانت روشنفكران
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روشنفكر انقالبى
روشنفكر انقالبى در رابطه با طبقه انقالبى معنا مىیابد .طبقه ضدانقالبى روشنفكر ندارد.
ایدئولوگ و كاركنان فكرى دارد .اما به آنها روشنفكر انقالبى اطالق نمىشود.
هر طب قه انقالبى (بورژوازى خردهبورژوازى و پرول تار یا) ال یهاى فرهنگى دارد .كه
این الیه روشــنفكران انقالبى آن طبقات اســت .این روشــنفكران رهبران و آموزگاران
طبقات خودند در ستيزه طبقاتى براى بهدست آوردن «گرز فرمانروایى».
در جریان نبرد انقالبى عناصرى از روشنفكران خردهبورژوایى و بورژوایى تحتتأثير
شرایب عينى طبقه كارگر به سمت طبقه كارگر مىآیند .اینان افرادىاند كه مىتوانند خود
را تا سطح باالى رو شنفكران طبقه كارگر باال بك شند .و حتى در رهبرى و هدایت طبقه
جا مى گيرند .اینان به واسطه پذیرش مرام كارگرى و قرار گرفتن در سنگر كارگران جزء
الیه فرهنگى پرولتاریا و جزء طبقه كارگرند.
به هرروى مراد از روشنفكران انقالبى ،روشنفكران طبقه كارگر است ،نه روشنفكران
انقالبى بورژوایى و خردهبورژوایى.
استدالل شعاعيان ،استدالل روشنى است .روشنفكر در برابر روشنگر ابهاماتى دارد.
در حالىكه رو شنگر فاعليت صاحب اندی شه رو شن را نيز ن شان مىدهد .و دیگر آنكه
اطالق روشنفكر به كاركنان فكرى جامعه و تحصيلكردگان بالكل غلب است.
اما مراد شــعاعيان از روشــنگر ،روشــنگر طبقه كارگر اســت .كه رابطه او را با طبقه،
رابطه فرهنگى او تعيين مىكند نه رابطه اقتصــادىاش .وقتى مىگویم روشــنفكر انقالبى
طبقه كارگر یا روشــنگر طبقه كارگر مرادمان قشــر فرهنگى این طبقه اســت كه معلم و
پيشتاز و راهنماى او نيز هست.
معيار سنجش زادگاه خانوادگى او ني ست .رو شنفكر بهطور كلى یك مقوله سيا سى
ا ست نه اقت صادى مؤمنى ا شتباه مىكند .ماركس و انگلس رو شنفكران بورژوا نبودهاند.
لنين هم بعيد ا ست كه گفته با شد ماركس و انگلس رو شنفكر بورژواى ه ستند .اگر هم
گفته با شد به خطا گفته ا ست .چگونه ممكن ا ست رو شنفكر بورژوایى بياید آموزگار
تاریخى طبقه كارگر شود .طبقهاى كه رسالت دارد بورژوایى را تاریخاً از بين ببرد.
روشنفكر بورژوایى و خردهبورژوایى چه ارتباطى با سازمان پيشاهنگ و حزب طبقه
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كارگر دارد .م سأله جا سو سى و نفوذ كه مطرح ني ست .م سأله در حد تاریخى آن مطرح
است .روشنفكر بورژوا و خردهبورژوا حزب خود را دارد .جایى حرف مىزند كه حرف
او خریدار داشته باشد.
مسأله هژمونى روشنفكران خردهبورژوازى در حزب طبقه كارگر ربطى به تعریف از
مقوله روشنفكرى ندارد.
چه كســى مىتواند شــك كند ماركس و انگلس و لنين روشــنفكران طبقه دیگرى
بودند .كه با پُشت كردن به طبقه خود طبقه دیگرى را یارى كردند و چرا!
هر طبقهاى الیه فرهنگى خود را دارد .و این الیه فرهنگى جداست از تحصيلكردگان
و كارگران فكرى آن طبقه .به آنان روشــنفكر اطالق نمىشــود .روشــنفكر بار اجتماعى
دارد .این بار ،ن شر و گ سترش فرهنگ انقالبى ا ست .و در این ن شر و گ سترش عن صر
رهبرى را نيز با خود دارد.
اندیكاتورنویس اداره ثبت و مميز و مالياتى و خطاطان ســـنگهاى قبر كه از طریق
كار فكرى ارتزاق مىكنند در مقوله كارگران فكرى مىگنجند و ربطى به مقوله روشنفكر
و روشنفكرى ندارند.
افراد آگاه طبقه كارگر
آگاهى طبقه كارگر از اندك به انبوه اســـت .الیهاى از طبقه كارگر به اصـــول مبارزاتى
مارك سي سم م سلح مى شود .و در رهبرى مبارزات خود بهخودى ،اقت صادى ،سيا سى و
فرهنگى طبقه قرار مىگيرد .این افراد بههمراه رو شنفكران انقالبى ،حزب طبقه كارگر را
ت شكيل مىدهند .و جدا از آنكه از فرداى ع ضویت در حزب كار بكنند یا نكنند ع ضو
طبقه كارگرند.
انقالبيون حرفهاى
انقالبيون حرفهاى حزب طبقه كارگر و یا سازمان پي شتاز طبقه كارگر برا ساس قابليتها
و نيازهاى سازمان به خدمت تمام وقت حزب و سازمان درمىآیند .و از صندوق حزب
زندگى مىكنند.این افراد چه كارگر باشند و چه روشنفكر عضو طبقه كارگرند.
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پيشاهنگان انقالبى
به اعضــاى حزب كمونيســت و بيشــتر به اعضــاى ســازمانهاى پيشــاهنگ و در ایران
بهاعضاى سازمانهاى چریكى اطالق مى شود .مىتوانند كارگر یا روشنفكر باشند .درهر
دو حالت جزء طبقه كارگرند.
سازمانهاى پيشاهنگ
به سازمانهایى اطالق مى شود كه در جهت ت شكيل حزب طبقه كارگر فعاليت مىكنند.
حميد مؤمنى سازمانى را پي شاهنگ مىداند كه به حزب طبقه كارگر تبدیل مى شود .این
شرط ،شرط در ستى ني ست .مهم دا شتن مرام كارگرى و مبارزه در سنگر طبقه كارگر
براى برپایى جامعه كمونيستى است ممكن است در بين راه شرایطى فراهم آید از جمله
ســركوب و قلع و قمع آن توســب پليس و ســازمان نتواند به آن درجه از رشــد كمى و
كيفى برسد كه به حزب طبقه كارگر تبدیل شود.
اعضاى حزب
اع ضاى حزب طبقه كارگر مىتوانند كارگر یا رو شنفكر انقالبى طبقه كارگر با شند .اینان
آگاهترین و پيشروترین عناصر رهبرى طبقه كارگرند .جدا از آنكه حرفهاى باشند .كارگر
باشند یا نباشند .كار یدى بكنند یا نكنند .عضو طبقه كارگرند.
جمعبندى كنيم
مؤمنى با حذف روشــنفكران انقالبى طبقه كارگر از طبقه كارگر بر این باور اســت كه از
هژمونى روشـــنفكرى بر حزب م مان عت بهع مل مىآورد و شـــ عاع يان با قرار دادن
رو شنفكران بهعنوان الیه فرهنگى طبقه در پى هژمونىطلبى رو شنفكران خردهبورژوایى
و ب ـورژوایى ب ـر ح ـزب طبق ـه ك ـارگر است .كه این گونه نيست و به تمامى حق با
شعاعيان است.
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حزب و تعريف آن
ابتدا نگاه مىكنيم به تعاریف لنين و استالين از حزب:
 .1حزب كموني ست به مانند گردان پي شاهنگ طبقه كارگر و مجمع مهمترین عنا صر
طبقه كارگر است.
 .2حزب به مانند گردان پيشــاهنگ طبقه كارگر باید بهترین عناصــر طبقه كارگر را
جذب كند.
 .3حزب جزء جدائىناپذیر طبقه كارگر است.
 .4حزب مجمع بهترین عناصر طبقه كارگر است.
 .5حزب عالىترین شكل وحدت طبقاتى پرولتاریا است.
با این تعاریف چند نكته روشن مىشود:
 .1شعاعيان در مورد تعریف حزب با لنين همداستان است.
 .2حزب جزء طبقه كارگر اســت .و عناصــر تشــكيلدهنده آن ،روشــنفكران انقالبى
كارگران انقالبى است .پس روشنفكران انقالبى جزء طبقه كارگرند.
روشنفكران در دوران سوسياليزم
مؤمنى مىگوید:
«در ج ىاه سا سي ليسص نيز قشر عظيك روننعكراپ (نان كل ك رگراپ فكرى)
انچ ن پ وجاد دار ند و ب ز انچ ن پ به بارفوازى تا دار ند و خار ا ي ن
سرى نهدارى از ساى انينا اسب
قبالً نيز یادآور شدیم كه اطالق كلمه روشنفكر به كاركنان فكرى (كارمندان دولت و
ادارات ،تكنسينها ،مهندسين ،پزشكان و وكال والخ) درست نيست.
و اما در دوران سوسياليزم پرولتاریا با كار تربيتى ،فرهنگى از یك سو و از بين بردن
فاصلههاى طبقاتى از سوى دیگر ،كاركنان فكرى غير پرولترى را پرولتریزه مىكند.
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ضمن آنكه پرولتاریا با متال شى كردن دولت و د ستگاه ادارى بورژوازى و ساختن
دولت و دستگاه ادارى پرولترى ،بخش زیادى از كارها را خود دست مىگيرد.

احياى سرمایه دارى و خروشچف
مؤمنى نفوذ روشـــنفكران بورژوازى را در حزب و دولت پرولتاریا خطر بزرگى مىداند
كه مىتواند طى دهها ســال «ســوســياليزم را به ســرمایهدارى دولتى و خود كم كم به
بورژوازى بوروكراتيك تبدیل مىشوند».
و براى نمونه به احياى سرمایهدارى در یوگسالوى اشاره مىكند .و رویزیونيستهاى
خروشچفى را نفوذ بورژوازى در كادر دستگاه حزب و دولت مىداند.
مؤمنى بر این باور نيست كه این نفوذ منجر به احياى كامل سرمایهدارى در شوروى
شده است .برخالف شعاعيان ،انحراف را در روبنا مىبيند.
در اینجا شــعاعيان مىپرســد این رویزیونيســم كه یك شــبه بهوجود نيامده اســت.
خرو شچف مىتواند تبلور م سيرى با شد كه از زمان لنين و ا ستالين آغاز و پيموده شده
است .این احياى سرمایهدارى را باید در پروسه سوسياليزم مشخص به بررسى گرفت.
شعاعيان سؤال دیگر مىپرسد مگر نه این است كه طبق نظر ماركسيسم سير تكامل
بازگ شتناپذیر ا ست .نمى شود فئوداليزم را به بردهدارى و سرمایهدارى را به فئوداليزم
بازگشت داد.
این سير قهقرایى چگونه آرام و بهتدریج صورت مىگيرد .مگر نه اینكه قرار ا ست
ت يير هر حالتى از این نوع به شكل جهش و انفجارى صورت گيرد.
مؤمنى انحراف را در روبنا مىبيند كه باالخره پرولتاریاى قهرمان شــوروى و اقتصــاد
سوسياليستى آنرا از حزب و دولت جارو خواهد كرد.
هنرمندى هنرمند
«به انن نن ىردازم كه بخش دوم از دفصر دوم انبالب را تحب چه نرانا س ى پ
دادم زنرا دسججب كك ى دانك در جه ن كه در آپ ونصن م و اندوچين وجاد دارد،

294

بازخوانی تاریخ معاصر ایران
اگر ى نسججبب به نججرانط و اىك ن ت خاد و نيز نسججبب به انرىندىا ى خاد لش
بگش نيك ك رى جز ال زن در نازهگراپ دورهگرد را اني م ندادهانك».1
شعاعيان ـ پاسخ به

حميد مؤمنى وقتى در ســـر قرارش با فيروزى به شـــهادت رســـيد كل داروندارش
بهپنجاه تومان نمىر سيد .وقتى با یك كلت و یك كپ سول سيانور و چند سكه م سين
بخواهى نظامى را كه پشت به پشت امریكا و انگليس و روس دارد .و روى دریاى نفت
و طال و مس مىخوابد از اریكه قدرت بهزیر بكشــى و گُرز فرمانروایى را از دســت او
بگيرى چه باید گفت؟ .هنرمندى هنرمند یعنى این.
شعاعيان از سال  1351كه مخفى شد و جا و مكان درست و حسابى نداشت .بيشتر
نوشــتههایش را در گورســتانها و خرابهها نوشــت2.و همانجا یادداشــتهایش را پنهان
مىكرد .چند بارى این یاددا شتها از بين رفت .شاید ك سانى كه زاغ سياه او را چوب
مىزدند .تصـــور مىكردند كه این ناشـــناس دارد چيز گرانبهایى را پنهان مىكند .كه
به راســتى گرانبها بود .اما نه از دید جویندگان گنج ،باید نویســنده باشــى تا بدانى از بين
رفتن نو شتهها یعنى چه و دوبارهنوی سى آنها در حال و هوایى كه از بين رفته ا ست چه
كار شاقى است.
هنرنمایى هنرمند وقتى به اوج مىرســد كه ذكر مصــيبت را نيز الفزنى بدانى آنهم
الفزنى در یوزهگران دورهگرد.
فصل مشترك تروتسكى و شعاعيان
تروتسكى تا مرحله انقالب ،لنينيست است .در حالىكه شعاعيان انقالب را به شكل یك
پروسه ،از اندك به انبوه مىبيند و آنهم با پيشتاز مسلح كه چون موتور كوچك انقالب
را آغاز مىكند .اما در مرحله پس از پيروزى فصل مشترك او با تروتسكى آغاز مى شود
 .1شعاعيان ،پاسخ به مؤمنى
 .2بازجويى افراخته ـ اسناد ساواك
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رهبرى انقالب بورژوا ـ دمكراتيك در دست پرولتاریا ،ادامه بدون وقفه انقالب بهانقالب
سوسياليستى ،رد سوسياليسم در یك كشور و به تبع آن همزیستى مسالمتآميز و ادامه
انقالب تا فرجام نهایى.
چينىها در اختالفات شان با شوروى كه عمدتاً برمىگ شت به رهبرى جنبش جهانى
ك ـمونيس ـتى ،از روی ـزی ـونيسم خ ـروش ـچفى ش ـروع كر ـدند و رفت ـه رفت ـه بهت ـز
سوسيال ـ امپریاليسم رسيدند ،سوسياليست در حرف ،امپریاليسم در عمل.
خروشـــچف جدا از تماس اشـــتباهاتش یك كارى بزرگ كرد .و آن انتقاد از كيش
شـــخصـــيت اســـتالين بود .انتقاد از دیكتاتورى اســـتالين كار بزرگى بود .هرچند درى
بهحقيقت نگ شود و نتوان ست به گ سترش دموكرا سى در حزب و جامعه كمكى جدى
كند .اما در دیوار دیكتاتورى حزبى ،ترك بزرگى ایجاد كرد .احياى ســرمایهدارى از نظر
چينى ها و تجدیدنظرطلبى و رســـوخ اندیشـــه هاى بورژوایى و خردهبورژوایى ربطى
بهخروشچف نداشت.
شعاعيان درست مىگوید باید برگشت و ریشههاى آنرا در سوسياليسم روسى دید.
سه ديدگاه
در دهه  50ـ 1340نسبت به شوروى سه دیدگاه بود.
 .1شوروى نظامى ا ست سو سيالي ستى كه حامل این نظر حزب توده بود كه به خب
یك معروف بود.
 .2شـوروى نظـامى است سـوسيـال امپـریـاليسـم .كه سـازمانى انقالبى حزب توده
حامل آن بود .بعدها حزب رنجبران (ســازمان انقالبى ســابق) و طيف جریانات خب 3
براین باور بودند.
 .3شــوروى نظامى اســت رویزیونيســتى كه حاملين آن ســازمان چریكها بود و راه
كارگر كه به خب دو معروف بودند.
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متدولوژى درست
مؤمنى ابتدا از نویسنده شروع مىكند و مىگوید :مهم است كه بدانيم پرسشگر یا منتقد
كي ست .در م سایل سيا سى دان ستن این امر مهم ا ست .پس به پسزمينههاى سيا سى
شعاعيان كه ماركسيستهاى امریكایى است مىرسد.
لقبى كه نوعى تحقير و اتهام از آن بيرون مىآمد .و بي شتر ری شه هوچىگرى دا شت
تا نقدى جدى و رودررو با جریانى كه معتقد بود در مبارزه بين امپریاليســـم انگليس و
فئوداليســـم بهعنوان پایگاه آن باید جانب امپریاليســـم امریكا و پایگاه آن كه بورژوازى
وابسته است را گرفت.
و بعد به منابع فكرى او مىپردازد و او را به كپىبردارى از اندیشــههاى رژى دبره و
سوسياليستهاى ضدكمونيست دست راستى متهم مىكند.
و بعد جا جا او را به فرماليســـم فلســـفى ،ایدهآليســـم و همنوایى و همســـویى با
ســوســياليســتهاى ضــدكمونيســت متهم مىكند او را دروغگو و غردورز مىداند و
درآخر مىرسد به نظریات شعاعيان.
اما شعاعيان ا صوليت كار را رها نمىكند .مىداند كه این یك بحث درون خانوادگى
اســت بحثى اســت تئوریك و آموزشــى براى آن روز و فردا .پس ابتدا از مبانى شــروع
مىكند ،درست مثل یك معلم و آنجا كه مؤمنى را گوشه رینگ گير مىاندازد و مىتواند
ضــربات فرماليســتى و ایدهآليســتى او را جواب دهد مىگوید :آدمى در مىماند كه این
رفتار قدمهاى سنجيده را تزویرى سنجيده یا نادانى هولناك « شورش نه» به پُرآوازهترین
مفاهيم ماركسيستى ،كدامين یك بداند؟
البته از آنجا كه بناى پاسخها به روى حسننيت گذاشته شده است این است كه گفته
مىشود حتماً اندكى بىتوجهى در كار بوده است.
استثمار نه ،استثمارگر
مؤمنى در تعریف استثمار و استثمارگر دچـــار یك خطاى تئوریك مىشود .ابتدا جامعه
را به دو قســـمت تقســـيم مىكند؛ بهـــرهكـــش و بهرهده .آنانىكه از دسترنج دیگران

جدال انديشهها

297

استف ـاده مىك ـند جزء استثم ـارگ ـران و آن ـانىك ـه از دس ـترنج خود استف ـاده مىك ـند،
جزء استمارشدگاناند.
براى استثمارگر بودن سه شرط الزم است:
 .1مالكيت بر وسایل توليد
 .2خریدار بودن نيروى كار
 .3فعال بودن براى بقاء
اگر استثمارى این سه شرط را نداشته باشد نمىتوان آنرا جزء نيروهاى استثمارگر
گذاشـــت .زندگى كودكان از دســـترنج دیگران (پدر و مادر و خانواده) زندگى فعاالن
حزبى (از صــندوق حزب و دســترنج كارگران و هواداران عضــو حزب) اســتثمار تلقى
نمىشود ممكن است تسامحاً به آن استثمار گفت اما استثمار نيست.
براى اســتثمار به افراز بهرهكشــى ،دولت و حاكميت طبقاتى و وابســتگى به طبقات
اسـتثمارگر الزم اسـت .و تمامى اینها را افراد نانخور خانوادههاى كارگرى و نيروهاى
انقالبى كارگرى فاقدند .در این زمينه نيز حق با شعاعيان است.
مشى كارگرى بدون كارگر
شعاعيان مىگوید با پيدایش ماركسيسم طبقه كارگر از وابستگى خشك به كارخانههاى
سرمایهدارى درآمده است .هر جا كمونيستها باشند ،از آنجا كه كمونيستها عناصرى
از طبقه كارگرند ،طبقه كارگر هم بهصـــورت كم یا زیاد هســـت ،منتها در ســـيماى
پيشتازانش .خواه در آن مكان كارخانه توليد سرمایهدارى باشد یا نباشد.
این حرف نویى ني ست .قبل از او لنين و ا ستالين و مائو نيز گفتهاند .شعاعيان كمى
آنرا تئوریكتر بيان مىكند م سأله این ا ست كه آیا در ح ضور سو سيالي سم الزم ا ست
جوامع ســير كالســيك را طى كنند یا مىتوانند از روى مراحل بجهند .در این زمينه دو
دیدگاه وجود دارد:
 .1یك نظر بر این است كه جوامع باید سير طبيعى خود را طى كنند.
 .2نظـ ـر دوم بـ ـر ایـ ـن باور است كه در این دوران ،با حضور اندیشه ماركسيستى،
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رشــد كمى كارگران مالك نيســت .مالك مشــى كارگرى ،راســتاى انقالب و رهبرى
كارگرى است.
طبقه كارگر ،مشــى و رهبرى خود را نه از ســوى انبوهى خود بلكه از ســوى حزب
خود بهدســـت مىآورد .در جوامعى كه با انبوه كارگران روبهرویيم ،طبقه كارگر باز هم
رهبرى را از طریق سازمان و حزب خود مىتواند به دست بياورد.
انقالب كارگرى مىتواند بىنياز از انبوهى كارخانه و كارگر آغاز شود ،دنبال شود و
حتى به پيروزى بر سد .و حتى پرو سه روابب سو سيالي ستى را آغاز كند ،اما بدون حزب
كمونيست محال است.
زیرا انقالب كارگرى ،م شى آن كارگرى ا ست نه انبوه رزمندگان آن كارگرند .گوهر
انقالبى را راستاى آن تعيين مىكند .و راستاى انقالب را رهبرى آن بر مبناى بار تاریخى
خود تعيين مىكند .پس تجلىگاه م شى كارگرى در جوامع م ستعمره ـــــ نيمه فئودال،
حزب كمونيست ،حزب طبقه كارگر است .كه تجلىگاه مشى كارگرى است ،از آن طبقه
كارگر اســت و عناصــر تشــكيلدهنده آن از لحاظ اجتماعى وابســته به طبقه كارگر و
عناصرى از طبقه كارگرند.
اما حزب كمونيســت ،تمامى عناصــر آن كارگر نيســتند .حزب كمونيســت ،حزب
كارگران ني ست مجمع بهترین عنا صر طبقه كارگر ا ست .این عنا صر هم كارگرند و هم
غيركارگر كه جزء طبقه كارگرند .این عناصـــر غيركارگر بهخاطر داشـــتن ایدئولوژى یا
آرمان كارگرى ،به خاطر زندگى انقالبى كارگرى ،به خاطر كوشـــش و تالش در جهت
هدفها و منافع پرولتاریا خود را نشان مىدهند.
مؤمنى م شى كارگرى را بدون ح ضور كارخانه ممكن نمىداند .اما از نظر شعاعيان
ممكن است و بهراستى ممكن است و حق با شعاعيان است.
حزب و كارگر
از ســــال  1285تا امــــروز ،از نخ ستين ه ستههــــاى تئوریك تبریز تا ت شكيل فرقه
اجتماعيون ــــ عاميون و بعد حزب عدالت و حزب كموني ست و احياى آن و گروه 53
نفر ،و بعد حزب توده و سازمان چریكهاى فدایى خلق تا سال  1357و از سال 1357
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با حضــور دهها ســازمان چپ ،از حزب توده گرفته تا حزب توفان و كار و رنجبران و
طيف فدایى ،و طيف خب سه و راه كارگر و طيف احزاب سوسياليست ،یك نكته مدام
مورد بحث بوده اســـت آیا با وضـــعيت كارگر و وضـــعيت كارخانه در ایران ،فعاليت
كمونيستى و تشكيل حزب كمونيست ضرورت دارد و یا نه؟
عدهاى بر این باور بودند كه باید بورژوازى رشـــد طبيعى خود را طى كند .جام عه
صنعتى ب شود .و كارخانههاى متعدد و بزرگ صنعتى و كارگران صنعتى (پرولتاریا) را
بهوجود بياورند .آنوقت مىتوان از حزب طبقه كارگر و ت شكيل آن سخن گفت .تا آن
روز ت شكيل حزب كموني ست و فعاليت م ستقل كموني ستى كارى ا ست زودرس و با
صدمات بسيارى همراه خواهد بود.
دیدگاه دوم كه باز از همان آغاز انقالب مشــروطه بر پرچم مســتقل تأكيد مىورزید.
براین باور بود كه علىرغم نبود كارگر صـــنعتى و كار خا نه هاى بزرگ در ایران،
كمونيســتها باید مســتقالً در زیر پرچم طبقه كارگر و با نام و برنامه مشــخص فعاليت
كنند .اینان كســـانى بودند كه در كارخانه ها و معادن نفت و مس باكو با اندیشـــههاى
سوسيال دمكراسى آشنا شده بودند .و مشى و اندیشه و مرام كارگرى و تشكل مستقل
كارگرى را ضمن ضرورى دان ستن ،كافى مىدیدند براى فعاليت م ستقل .همين نكتهاى
كه شــعاعيان به آن اشــاره دارد و با مؤمنى بر ســر آن اختالف دارد .شــعاعيان مىگوید
دردوران معاصر ،اندیشه كارگرى مىتواند جاى كار كارگرى و كارخانه را بگيرد و دیگر
نيازى به صــبر كردن نيســت تا بورژوازى رشــد كند و در پروســه رشــد خود كارخانه
درست كند و كارخانه ،كارگر صنعتى بيافریند.
«طب به ك رگر بداپ ان گ م كه به دروازه فرا نگ طب ب ت خاد گ م ى ن هد،
ى ركسجججيسجججك ،در زىينه ت رنخ نيز تنگن ى نظ م و تاليد را كه در بند ىرزا و
جااىع اسجججب را در اك ى كابد و ىروازكن پ به سجججراسجججر دنجججصگ ه جه پ ب ل
ى گشجج ند سججخن كات ه فرانگ طببه ك رگر ى تااند در انه ج و ص در ار
كي كه ك رخ نه و تاليد سججرى نهدارى نيسججب ج نشججين ك رخ نه و تاليد نججاد و
طببه ك رگر را در آپ ىك پا ى اجصن ع را نيز بي فرنند»1
 .1شعاعيان ـ كتاب انقالب
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رابطه پيشاهنگ و طبقه
رابطه پيشــاهنگ و طبقه كارگر از دیرباز مورد اختالف بوده اســت .مؤمنى پيشــاهنگ را
كاركنان فكرى طبقات دیگر مىداند ،بورژوازى ،كه تحت تأثير م بارزات طبقه كارگر
به سوى او ك شيده مى شود .آرمان او را برمىگزیند .با شرط و شروطى مىتواند در كنار
او و حتى پيشاپيش او قرار گيرد ،اما او را الیهاى از طبقه نمىداند.
اما شعاعيان نخست روشنفكر را به بخش سياسى كاركنان فكرى منتسب مىكند .كه
كار درســتى اســت .ثبّات كفن و دفن ثبت احوال جزء كاركنان فكرى اســت .اما اطالق
روشنفكر به او بيشتر به شوخى شبيه است تا اطالقى درست.
شــعاعيان بين روشــنفكر و روشــنگر ،روشــنگر را برمىگزیند .چرا كه وجه فاعلى
روشن كردن دیگران را با خود دارد كه اینهم كار درستى است.
روشـــنگر ،راهنما و آموزگار طبقه اســـت در مبارزه طبقاتى ،كه ابتدا خود به آگاهى
مىرسد و بعد طبقه را به آگاهى مىرساند كه عين آگاهى از اندك به انبوه است.
رو شنگر براى راهنمایى به سامان خود نيازمند روابطى به سامان ا ست .و این رابطه
بهسامان در حزب عينيت مىیابد.
حزب محل تجمع پي شاهنگها طبقه كارگر ا ست .ا شتباه ن شود ،حزب طبقه ني ست
تمامى طبقه را شامل نمى شود .بهترین عنا صر را در خود جاى مىدهد .این عنا صر یا
كارگران پيشــرو هســتند یا روشــنفكران انقالبى طبقه كارگر .پس هر كس عضــو حزب
است ،روشنفكر طبقه نيز هست و به تبع آن جزء طبقه نيز هست.
يك نكته مهم :انحرافات حزبى
مؤمنى مىگوید« :نویسنده شورش با كارگر دانستن ،روشنفكران انقالبى مىخواهد آنانرا
چنانكه هســتند ،درســت با تمام خواســتها و خصــلتهاى طبقاتى نشــان بر انقالب
پرولتاریا تحميل كند .و بعد با تبدیل كردن آنان به روشنگر طبقه ،هژمونى خردهبورژوایى
را در انقالب كارگرى تأمين كند.»1
 .1حميد مؤمنى ـ شورش نه
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روشــنفكر انقالبى طبقه كارگر ،كارگر نيســت اما جزء طبقه كارگر اســت و این با
كارگر بودن تفاوت دارد (تفاوت كارگر و طبقه).
اما مؤمنى به نكته مهمى ا شاره مىكند؛ رو شنفكران انقالبى از آنجا كه در توليد نقش
مســتقيمى ندارند مىتوانند حزب را دچار انحرافاتى كنند .این انحرافات ربطى به پایگاه
طبقاتىشان ندارد.
حزب باید براى مقابله با این امر باید عالوه بر مكانيزمهایى كه در درون حزب تعبيه
شده است؛ از سانتراليسم ــــ دمكراتيك گرفته تا انتقاد و انتقاد از خود و برگزارى مدام
نشــســتهاى حزبى ،وزن مخصــوص كارگرى حزب را زیاد كند و با پرولتریزه كردن
هرچه بيشتر روشنفكران انقالبى ،با ذهنىگرایى آنها مقابله كند.

تضاد درون طبقاتى و طبقه كارگر
مؤمنى نمىپذیرد كه طبقه كارگر ،طبقهاى ا ست رها از ت ضاد و بهعلت جهان شمول بودن
تضاد ،طبقه كارگر را نيز طبقهاى با تضاد درون طبقاتى مىداند.
شــعاعيان اما ،ضــمن پذیرش تضــاد در درون طبقه كارگر ،به بررســى تاریخى طبقه
كارگر اشاره مىكند.
شعاعيان وقتى مىگوید :طبقه كارگر بهیكباره از ت ضادهاى درونطبقاتى پاك ا ست.
طبقه را بهصــورت یك مقوله تاریخى در نظر مىگيرد نه بهصــورت مشــخص و آمارى.
مهم آنســـت كه دانســـته شـــود طبقه كارگر از نظر تاریخى داراى چه كيفيت و چه
مشــخصــهاى اســت .براى اینكه مىخواهيم موضــعگيرى تاریخى كنيم .تا طبقه كارگر
ناآگاه به منافع طبقاتى و تاریخى خود را به خودآگاهى برســـانيم .داشـــتن دید تاریخى
است كه مىتــواند بهعنــوان راهنمایى براى پاكسازى طبقه از اخالقيات و رسوم جهان
سرمایهدارى باشد.
مؤمنى در جواب شـــعاعيان مىگوید :طبقه كارگر مانند هر پدیدهاى داراى تضـــاد
داخلى اســـت« ،وقتى ماركس مى گو ید :پرول تار یاى ج هان مت حد شـــو ید .در واقع
بهتضادهاى درونى طبقه كارگر معترف است».
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شـــعاعيان عدم یكپارچگى بالفعل طبقه كارگر را بهعنوان یك عارضـــه و بيمارى
مىداند و طبقه كارگر را به گوهر از لحاظ تاریخى متحد مىداند .این بيمارى ناشـــى از
فریبكارى بورژوایى ا ست كه طبقه كارگر را م صنوعاً از یكدیگر جدا كرده ا ست .این
تضاد درون طبقاتى نيست زیرا از ذات و جان طبقه نمىجوشد.
شيوه برخورد با اپورتونيسم
شعاعيان در این بخش به نكتهاى ا شاره مىكند كه جاى تأمل دارد ،تأمل ب سيار سخن
برسر اپورتونيسم و شيوه اپورتونيستى است.
«اپورتونيســم آنگاه كه ســخن بر ســر مســایل مشــخص اســت به مقوالت و مفاهيم
مىپردازد و هنگامىكه سخن بر سر مقوالت و م سایل كلى ا ست به م سایل جزیى و
روزانه مىپردازد ....اپورتونيزم علىرغم یادآورىهایى كه مىشــود از آنجایى كه به گونه
درمانناپذیرى با اپورتونيزم سر شته شده و خو گرفته ا ست .باز هم همان رفتار را دنبال
مىكند و در اینجا ست كه دیگر نه منطق م ز و زبان بلكه منطق پنجه و شم شير ه ست،
1
این است داورى او»
اپورتونيسم را باید در زندگى روزانه دنبال كرد .سایه به سایه او را در پراتيك انقالبى
تعقيب كرد .و به توده و طبقه نشــان داد او چه مىكند و چرا .نه به این خيال كه روزى
پى به حقيقت تابناك زندگى مىبرد و دســـت از شـــيطنت برمىدارد .این خوشخيالى،
همان چاه ویلى ا ست كه سازمان چریكهاى فدایى در آن افتادند .بلكه بدین خاطر كه
چهره واقعى او را نزد توده و طبقه عریان كنيم.
مبارزه با اپورتونيسم ،مبارزهاى است سخت و بىامان در سه عرصه سياست ،اخالق
و تشكيالت.

 .1شعاعيان ـ پاسخ به مؤمنى
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انقالب جهانى طبقه كارگر
مؤمنى مىگوید :انقالب سوسياليستى به شكلى همزمان در چند كشور اروپایى ،آنگونه
كه ماركس پيشبينى مىكرد به وقوع نپيوســـت .دليل آنهم آنگونه كه لنين مىگوید؛
صــلح اجتماعى بين طبقات حاكم و محكوم در كشــورهاى صــنعتى بود كه خود ریشــه
درغارت كشورهاى استعمارزده داشت و به یُمن آن غارت رفاه مختصرى براى كارگران
كشــورهاى متروپل بهدســت آمده بود .بههمين خاطر تضــاد بين خلقهاى كشــورهاى
عقبمانده و غارتگران امپریاليســت به تضــاد اصــلى جهان ســرمایهدارى تبدیل گردید.
سوسياليستهاى راست ،تروتسكيستها و در واقع جيرهخواران امپریاليسم ،لنينيسم را
انحراف از ماركســـيســـم مىدانند و با نفى انقالب هاى رهایىبخش ملى مىگویند كه
انقالب سوسياليستى پدیدهاى جهانى است و باید در كشورهاى پيشرفته صنعتى به طور
ه ـمزم ـان اتف ـاق بيفت ـد .ن ـویسنده ش ـورش ،ح ـرفهاى سوسياليستهاى راست را
1
تكرار مىكند».
حساب شعاعيان با آنچه سوسياليستهاى راست مىگویند ،جداست .شعاعيان نهتنها
انقالب هاى ر هایىبخش را رد نمىك ند ،بل كه اینگو نه انقالب ها را گذر گاه انقالب
جهانى طبقه كارگر مىداند .نگاه كنيم« :طبقه كارگر ناچار اســـت ،از گذرگاه جنبشهاى
2
ضداستعمارى و انقالبات رهایىبخش بگذر».

نمود و ماهيت
در برخورد مؤمنى با شـــعاعيان یك نكته قابل تعمق هســـت كه در بســـيارى از موارد
درجنبش چپ بدینگونه رفتار شده است و به نوعى به یك عادت تبدیل شده است.
مؤمنى چند بار به ناصر وثوقى و گرداننده مجله اندیشه و هنر و ایزاك دویچر اشاره
مىكند و آنان را سوسياليستهاى راست ضدماركسيست خطاب مىكند و بعد با یافتن
 .1حميد مؤمنى ـ شورش نه
 .2شعاعيان ـ پاسخ به مؤمنى
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یكى دو ت شابه در اندی شههاى شعاعيان با وثوقى و دویچر ،این باور را در ذهن خواننده
ایجاد مىكند كه نمودهاى مشترك گوهرهاى یكسانى دارند.
ن شان دادن یكى دو نمونه یكى بودن گوهر پدیدهها ني ست .هر نمود را باید با گوهر
خود برر سى كرد .ضمن آنكه شعاعيان به انقالب سو سيالي ستى در چند ك شور باور
ندارد .از نفى سوسيالي سم در یك ك شور به گ سترش انقالب در دیگر مناطق مىرسد نه
به نفى انقالب در آن مناطق.
ايزاك دويچر كه بود
در ســال  1907در گراكوى بهدنيا آمد 19 .ســاله بود كه به عضــویت حزب كمونيســت
لهســتان درآمد ( )1926و به زودى در رهبرى حزب قرار گرفت .و این زمان مصــادف
بود با مرگ لنين و بهقدرت رسيدن استالين و شروع انحطاط در انقالب اكتبر .دویچر در
این زمان به اپوزیســيون حزب بلشــویك نزدیك شــد .در ســال  1931رهبرى جناح
اپوزی سيون ضدا ستالين در حزب كموني ست را بر عهده گرفت .در سال  1932او را از
حزب اخراج كردند و او در آستانه جنگ دوم به انگلستان رفت.
قدرت تحليل مسایل سياسى از او در انگلستان او را به یكى از صاحبنظران درمورد
انقالب اكتبر و اســتالينيســم تبدیل كرد .بيوگرافى تروتســكى ،انقالب ناتمام از آثار مهم
اوست .دویچر در سال  1968درگذشت.
ناصر وثوقى كه بود
وثوقى از اع ضاى حزب توده در سالهاى نخ ستين تأ سيس حزب بود .در سال 1326
همراه خليل ملكى در اعتراد به وابستگى حزب توده به شوروى از حزب جدا شد .كه
انشعاب درستى بود .وقتى ملكى حزب زحمتكشان را با بقایى درست كرد همراه او بود.
بعد از انشعاب نيز او نيروى سوم بود .از آنجا از ملكى جدا شد.
در دهه  40وثوقى را در سردبيرى مجله هنر و اندیشه مىبينيم.
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دو نگاه به طبقه و انقالب
 .1نگاه مؤمنى
مؤمنى نخســـت آنكه انقالب و طبقه را كشـــورى مىداند .و بعد براى انقالب كارگرى
درایران عوامل داخلى و خارجى را در نظر مىگيرد .عامل داخلى علت ا صلى حركت و
عامل خارجى كمك و مساعدت به عامل داخلى.
 .2نگاه شعاعيان
شعاعيان اما طبقه كارگر را پاك جهانى مىداند و مرزها را ساخته و پرداخته بورژوازى
و براى آنها هيچ اعتبارى قائل نيســت .بههمين خاطر گســترش انقالب را نه به معناى
صدور انقالب بلكه به معناى گسترش انقالب در پهنه طبقه كارگر به حساب مىآورد.
نيروى كارگر پيروز مىتواند به «اعتبار عوامل درونى انقالبى طبقه كارگر جهانى و
تودهها ،آنها را به انقالب بك شاند ».این در ست همان فهم در ست تأثير به اعتبار عوامل
درونى است .با این حساب دیگر صدور انقالب مطرح نيست .زیرا در این جا چيزى از
خارج وارد نمىشود.
طبقه كارگر بالقوه انقالبى اســت .این بهمعناى عامل درونى اســت .حال براى بالفعل
كردن آن باید زبانههاى انقالب را به آن نزدیك كرد.
هنگامىكه طبقه كارگر در بخشــى از جهان به پيروى مىرســد .منتظر نمىنشــيند تا
بخش دیگر انقالب كند و بعد به او كمك كند .بلكه از اســـتعداد انقالبى طبقه كارگر و
تودهها بهره مىجوید و انقالب را بدانجا مىكشاند.
شعاعيان طبقه كارگر را نخست جهانى مىبيند .دوم مرزها را به رسميت نمى شناسد
و سوم طبقه كارگر را بالقوه انقالبى مىداند.
يك نكته :بدفهمى حزب توده
شــعاعيان انقالب را از زاویه پرولتاریاى پيروز و وظایف او مىبيند .این زاویه از ســوى
پرولتاریاى تحت ستم و در حال انقالب فرق مىكند .او خودش را ا سير مرزها مىبيند.
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مرزهایى كه هرچند تاریخا او آنرا رد مىكند ،اما به روز باید آنرا بپذیرد .و درچارچوب
همين مرزها ،اســتراتژى و تاكتيك خود را برگزیند .پس وظایف او نســبت بهانقالب در
داخل مرز خود و وظایف او در عرضه انقالب جهانى متفاوت با پرولتاریاى پيروز است.
حزب توده از همان ابتدا دچار وارونه فهمى شده از جایگاه پرولتاریا پيروز به مسایل
داخل ایران نگری ست .پس پندا شت آنچه كه براى شوروى وظيفه مبرم ا ست .براى او
تكليف عاجل اســـت .بگذریم از آنكه پرولتاریاى پيروز (حكومت شـــوروى) از همان
آغاز در پى سود و منافع ملى خود بود.
در ای ـن بخش شعاعيان از زاوی ـه پرولتاری ـاى پيروز به مسأله نگاه مىكند ،و مؤمنى
از زاوی ـه پ ـرولت ـاری ـاى در ح ـال انقالب ب ـه انقالب نگ ـاه مىكند .در واقع دو زاویه و
دو نگاه است.
انقالب دائم
انقالب دائم یكى از پایههاى ا صلى تفكر شعاعيان و یكى از گرههاى ا صلى اختالف او
با لنين اســت .از همين جایگاه اســت كه ســوســياليســم در یك كشــور و همزیســتى
م سالمتآميز لنين نيز زیر سؤال مىرود و یكى از عر صههـــــاى برخورد شعاعيان و
لنينيسم مىشود.
اما همين باور پاشـــنه آشـــيل شـــعاعيان نيز هســـت .چپ آیينى از همين باور
بهتروت سكي ست بودن شعاعيان مىر سد و تروت سكى بهعنوان یك مرتد در اردوگاه چپ
آیينى كافى است كه شعاعيان را براى دو دهه به محاق ببرد.
در تمامى طول این ســالها تروتســكى ناخوانده ماند .تبر اســتالين در م ز او براى
ارتداد او كافى بود.
و اما ببينيم تروتســكى در تشــریح انقالب دائم كه به نام او الصــاق شــده اســت چه
مىگوید و بعد بررسى مىكنيم فصل مشترك او و شعاعيان را.
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پيشينه تاريخى
انقالب مداوم نخســتين بار از ســوى ماركس مطرح شــد .و منظور او انقالبى بود كه با
هيچگونه از اشكال سلطه طبقات سازش نمىكند و سه مشخصه دارد:
 .1در عرضه دمكراتيك متوقف نمىشود.
 .2انقالبی اس ـت ك ـه ب ـه اق ـدام ـات س ـوسياليستی و جنگ عليه ارتجاع خارجی
مبدل میشود ..انقالبى است كــــه بــــهاقدامات سوسياليستى و جنگ عليه ارتجاع خارجى
مبدل مىشود......
 .3با نابودى كامل جامعه طبقات پایان مىیابد.
انقالب مداوم چه در آن زمان و چه در بعد پاسخى بود به دركى كه تروتسكى از آن
بهعنوان ماركســيســم مبتذل یاد مىكرد .دركى كه یك حكومت دمكراتيك را مرحلهاى
واســب تا جامعه ســوســياليســتى مىدانســت .كه مىتوانســت با رفرم تدریجى ،بهطور
م سالمت (ژاورس)1یا بهطور قهرآميز (گ سده)2به جامعه سو سيالي ستى گذار كند .در این
دوران پرولتاریا براى سوسياليسم سازمان مىیافت و تعليم مىدید.
با مرگ ماركس تا ســـال  1905این مفهوم فراموش شـــد .تا اینكه انقالب بورژوا
دمكراتيك  1905روسيه مطرح شد.
سؤالى كه در آن روزگار مطرح بود ،این بود كه كدام طبقه وظایف انقالب دمكراتيك
را انجام خواهد داد .دو نظر بود:
 .1پلخانف و مارتف .انقالب  1905را انقالبى بورژوایى مىدیدند كه رهبرى آن با
بـــورژواى ليـــبرال اســـت و حـــزب طبقه كارگر باید جناح چپ جبهه دمكراتيك را
تشكيل دهد.
 .2لنين حل م سأله ار ضى را درجه اول اهميت مىدید .و از آنجا كه بورژوایى ليبرال
با مالكيت بزرگ پيوندهاى مرئى و نامرئى بســيارى داشــت قادر نبود مســئله زمين را
 .1دو تن از سوسيال دمكراتهاى اروپايىاند.
 .2دو تن از سوسيال دمكراتهاى اروپايىاند.
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بهطور انقالبى حل كند .پس لنين رهایى دهقانان را در وحدت با پرولتاریا و تشـــكيل
دیكتاتورى ـ دمكراتيك پرولتاریا و دهقانان مىدید.
تروتسكى در این سال تئورى انقالب مداوم خود را تدوین كرد .ضمن آنكه درمورد
حل مســـأله زمين با لنين موافق بود .دیكتاتورى ــــــ دمكراتيك پرولتاریا و دهقانان را
بالاشــكال نمىدید .و مىپرســيد كه باالخره رهبرى با كدام طبقه اســت .و مناســبات
پرولتاریا با دهقانان چه خواهد بود.
تروتسكى براى تئورى خود سه پایه قائل مىشود:
 .1انقالب بورژوا ــــ دمكراتيك در رو سيه به شرطى به آماجهاى خود مىر سد كه
رهبرى در دســت پرولتاریا باشــد و پرولتاریا ضــمن انجام وظایف دموكراتيك انقالب،
اقدامات ســوســياليســتى را نيز در دســتور كار خود قرار مىدهد .این بخش مركزى این
تئورى است انقالب بدون وقفه از دمكراتيك به سوسياليستى فرا مىروید.
 .2دومين جنبه این تئورى مربوط اســـت به انقالب مداوم در كليه مناســـبات حاكم
برجامعه سوسياليستى.
 .3خصلت سوم این تئورى وجه بينالمللى آن است .انقالب سوسياليستى بر شالوده
ملى آغاز مىشـــود .اما در این چارچوب نمى ماند .حفظ انقالب در چارچوب ملى و
سوسياليسم در یك كشور ،مرگ انقالب خواهد بود .بلكه انقالب در یك كشور حلقهاى
1
است از زنجيره انقالب جهانى ،انقالبى كه یك پروسه مداوم است.
ژورناليسم منحط
ژورنالي سم چيز بدى ني ست .اطالعر سانى و تحليل م سایل روز در سطح فهم عوام و
خوانندگان خاص آن روزنامه ،با كمى پياز داغ براى جلب خواننده .كمى راســـت و
دروغ ،پخش و گســترش شــایعه ،مشــتى حرفهاى درگوشــى ،كمى هوچيگرى و در
جـــــاهایى قدرى باجخواهى كردن براى گرفتن آگهى كه شــاهرگ ت ذیه روزنامه و یا
مجله است.
 .1براى آگاهى بيشتر رجوع شود به انقالب مدام از تروتسكى
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این كار وقتى منحب مىشـــود كه به عرصـــهاى وارد شـــود كه از آن او نيســـت و
ب حث هاى تئوریك ،كه افزار و م تدولوژى خاص خودش را دارد اگر به ژورناليســـم
كشيده شود تبدیل به دعواهاى چاله ميدانى و بحثهاى كنار خيابانى مىشود.
حال ببينيم شعاعيان چه تعریفى براى ژورناليسم منحب دارد:
«نياه روزن ىهاى ،چن پ نياهاى اسب كه نخص ب انااع و اقس م بهص پ و ىرخ ش
و قرچ گرى و بدوپ اننكه ذرهاى برا پ و دليل در ك ر ب ند ب ىدندهاى كه ىارد
ىسندش نيسب درافصد
در نججياه روزن ىهاى كانججش ى نججاد ب ىگرگان  ،ىروندهسجج زى ،روانك وىا ى
ىسجججب نه دانه ب را كردپ اصجججال و اسجججصدالل درب ره ىاضجججاع ت ،ب ىرداخب
بهخردهرنزاجججججج ب ىشجججباكاندازى ب قضججج ن برخارد كند وق ب ب ى ن پ از
ضرورن ت آپ اسب
در انن نياه ق نع ندپ در ك ر نيسب ت ابد ى تااند فحش بداد و فحش بسص ند
و بحث را اداى جه داد انن نياه ،نياه ى چهورى ليدهترنن عن صر طبب ت بهرهكش
و ارتي ع اسب» 1
شيوه درست
«كنصر از بيسججب صججعحه به انن ىاضججاع اخص ج د داده نججده كه انن كنصرنن
انچاپ دنگر د ننن پ دور و نزدنك ىرولص رن گعصها ى لنين را تغيير نكل داده
و ن درسب تعسير كردهام
رو نن ا سب كه اگر انن ادع از را سص برخاردار ب ند نپتنرفصن آپا ت زه خاد
گااه ارچه بيشججصر كنر بسججصن به ى يدىا ى ىنش و اخالق دنججنن پ ىرولص رن
دربند بند وجاد انن كنصرنن اسب
ول ار آننه انن ادع بر لغزش و خا ا سصاار باد ب آرزوى ب سي ر به انن اىيد دل
ى بندم كه چرنكا ى فدان خ زنن ىس در بهص پ زدن ش پ به دنگراپ ججججج و
 .1شعاعیان کتاب ات ب
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البصه نه به ايچ رو به خاد ىن ججججج اندك بي شصر درنگ كنند اىيد ن بي و آرزوى
زن دي اسب؟»1
شعاعيان ـ پاسخ به مؤمنى

شعاعيان در بحثهایش مدام جنبه آموز شى آنرا نگاه مىكند و این خ صي صه شاید
ریشــه در معلم بودن او نيز داشــته باشــد و یا شــاید مىپنداشــت كه چپ ایران نيازمند
آموزش بسيار است .پس در فراز  37به دو نكته مهم اشاره مىكند:
 .1ن ـخست پ ـذیرش خ ـطا و ب ـراب ـر داش ـتن اص ـرار ب ـر خ ـطا ب ـا ب ـدت ـرین
منشهاى ضدكارگرى
 .2تأمل بيشتر بر زدن بهتان در بحثها.
متأ سفانه شرایب آنگونه ن شد كه این بحثها و بحثهاى دیگر ادامه یابد و در این
د یالوگ ها چپ یاد بگيرد چگو نه ب حث ك ند .خ طاى خود را ب پذیرد و در برابر این
یادآورى سر تعظيم فرود بياورد و سپاسگزار باشد.
بعد از بهمن  1357آنچه كه در جنبش چپ جارى و ســارى شــد بهقول شــعاعيان
«هوچيگرى» بود سبك و سياقى كه بيشتر و بيشتر حزب توده مروج آن بود.
جنبش مسلحانه پيشتاز بر اصول زیر متكى بود:
 .1نبود دمكراسى با همان ميزانى كه لنين براى كار انقالبى الزم مىدید.
 .2نبود اعتصاب اقتصادى گسترده و به تبع آن اعتصاب سياسى فراگير
 .3باور به آماده بودن شرایب عينى
 .4باور به شروع انقالب توسب سازمان مسلح پيشتاز.
این اصــول ،اصــولى متفاوت بود با آنچه كه لنين مىگفت .نقد حزب توده و گروه
بيگوند ،گروه من شعب از چریكها ،در ست بود .جنبش مبارزه م سلحانه انحرافى بود از
لنينيسم ،اشكال آنها در این بود كه شيوه مبارزه را مطلق مىكردند و در این مطلقگرایى
از یاد مىبردند كه شرایب ایران ،شرایب روسيه تزارى در فاصله سالهاى 1917ــــ1900
 .1شعاعيان كتاب انقالب
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ني ست اگر بپذیریم كه مطلق كردن شيوه مبارزه غلب ا ست و ا صول لنينى قيام ،ا صولى
همه زمانى و همه مكانى نيســت .اصــول شــعاعيان از اندك جنگى به انبوه جنگى ،نيز
نمىتواند به اصولى همه زمانى و همه مكانى تبدیل شود.

دو نگاه و دو اصول
شعاعيان اصول اساسى انقالب را از دید لنين چنين برمىشمارد:
 .1آماده بودن شرایب عينى و ذهنى انقالب
 .2باور حداكثر توده و طبقه به درستى برنامه حزب
 .3نخواستن مردم و نتوانستن حاكميت به زندگى به سياق گذشته
 .4فرا روئيدن اعتصاب اقتصادى به اعتصاب سياسى
 .5رسيدن لحظه سرنوشت و گرفتن قدرت توسب حزب
 .6بودن دمكراسى حداقل براى رشد حزب و تبلي ات حزبى
اما شعاعيان خود براى انقالب اصولى دیگر قائل است:
 .1شروع انقالب توسب پيشاهنگ به شكل مسلحانه
 . 2به انقالب كشاندن توده و طبقه و آگاهى دادن در پروسه حركت
 .3تشكيل حزب در پروسه حركت
 .4اضمحالل تدریجى حكومت و تقویت تدریجى انقالب
 .5تشكيل ارتش انقالب و گسترش آن تا لحظه سرنگونى
 .6و باالخره آخرین ضربه و پيروزى
لنين و شعاعيان در دو مسير جداگانه حركت مىكنند .براى اینكه نقطه شروع آنها
یكى نيست .در اینجا دو اشتباه از همان آغاز صورت گرفت:
 .1نخســت آنكه احزابى كه خود را دنبالهروان بلشــویكها مىدانســتند ،مثل حزب
توده به بل شوی سم و لنيني سم بهعنوان الگوى همه مكانها و همه زمانها نگاه مىكردند.
در پى ســـاختن حزبى لنينى و برپا كردن قيامى لنينى بودند .اما از یك نكته غافل ماندند
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و آن دمكراتيســـمى كه لنين براى كار حزبى و قيام الزم مىدید در ایران مهيا نبود .پس
حزب لنينى تبدیل شـــد به دامگهى براى یكباره گرفتن فعالين حزبى و دوباره شـــروع
كردن حزب از نقطه صفر.
 .2اشتباه دوم ،انطباق جنبش مسلحانه پيشتاز بود بر اصول و قواعد لنينى.

چپ آیينى
اندیشههاى ماركس چه در زمان خود و چه بعد رفته رفته در نزد عدهاى به آیينى تبدیل
شــد .جامعه در دوران گذار از فئودالى به بورژوازى ،گرایشــات آیينى را با آدمها منتقل
م ـىك ـرد .اگ ـر قرار اس ـت ك ـه عي ـسى مس ـيح را كنار بگذاریم حتماً باید ماركس را
جاى آن گذاشت.
در جوامع آسـيایى كه مذهب در روح و روان جامعه ثقل بيشـترى داشـت ،این نگاه
سنگينتر بود.
ماركس و انگلس به پيامبران اوالعزم تبدیل شــدند و لنين و اســتالين و بعدها مائو و
كاسترو و انورخوجه و چهگوارا به ائمه معصومين.
جامعه آیينى ،چپ را نيز آیينى كرد .كاپيتال شـــد قرآن و مجموعه آثار لنين شـــد
نهج البالغه و با همان غلوى كه بعدها پيروان على در حق على كردند .لنين رف ته رفته
باالتر از ماركس شد .حال ببينيم شعاعيان چگونه از چپ آیينى سخن مىگوید:
«برخاردى خشك و ن دانسصن ،ن سزاگان و دنن مىراكن  ،لنين را چاپ ىي ىبرى
ورج وند و لغزشن ىتنر ى ىندارند
خدا دانسججصن لنين بداپ ىان اسججب كه لنينىرسججص پ ار كس ج را كه خااسججب
انصب دى به لنين بكند ،زب نش را تحب عنااپ راباه دن لكصيك انصب د ب گانندهاش
ى برند و ب انااع و اقس م بهص پا روبهرونش ى كنند و ىتاش دانسصن لنينيسك
بداپ ىان سب»1
 .1شعاعيان پاسخ به مؤمنى
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انتقاد و رابطه ديالكتيكى با گويندهاش
«ى ركسججيسججب ججججج لنينيسججبا ى واقا ار انصب دى به لنين را البصه در راباه
دن لكصيك ب گانندهاش ىارد بررس قرار خاااند داد»
حميد مؤمنى ـ شورش نه

سؤال نخ ست این ا ست كه آیا این قانون در رابطه با لنين مطرح ا ست یا ن سبت به
هر پدیده و شخص دیگرى سارى و جارى است.
و سؤال دوم آنست كه رابطه دیالكتيكى انتقاد و انتقادكننده به چه معناست.
در یك بحث جدى ،دو سوى پلميك باید با شناسنامههاى روشن سخن بگویند :این
به چه معناســت؟ یعنى آدمها از تاریكى ســنگ نيندازند .تا پاســخدهنده بداند طرف او
كيست روى صندلى كدام حزب و گروه نشسته است و دارد با چه كسى بحث مىكند.
از این بحثهاى بى شنا سنامه زیاد دیدهایم .یكى مىآید پ شت سر شعاعيان سنگر
مىگيرد و چریكها را مىزند .بعد حزب توده و استالين را مىزند .بعد كل جنبش چپ
را مىز ند .و در آخر نمىفهمى كه این بي كاره حســـن كيســـت .چه مىگو ید و چه
مىخواهد .و از كــــــدام زاویه دارد بحث را پيش مىبرد .و در آخر مىبينى راســـت
ارتجاعى است.
انتقاد و رابطه دیالكتيكى با گویندهاش یعنى این ،با شــناســنامه روشــن ،با موضــع
مشخص به یك بحث جدى و تئوریك باید وارد شد تا سره از ناسره مشخص شود .اما
از اینجا به بعد كجفهمى شروع مىشود.
براى ما شجرهنامه منتقد مهم نيست .اگر مهم هم باشد ربب مستقيمى به بحث ندارد.
شنا سنامهدار بودن بدین معنا ا ست كه بدانيم از كدام مو ضع طبقاتى و سيا سى سؤال
مى شود چرا مهم ا ست؟ بدین خاطر كه هر ك سى دنيا را از زاویه منافع طبقاتى خودش
مىبي ند .و در پى هر نفىاى ،اث باتى را در پيش خود دارد .یا در پى اث بات موضـــع و
تفكرى است.
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فىالم ثل ز مانى كه جالل آلاح مد مدرنيســـم را ن قد مىكرد ،ما ن گاه مىكردیم و
مىدیدیم كه او از زاویه سنت دارد مدرنيسم را نقد مىكند .مىفهميدیم كه این نقد ،یك
نقد ارتجاعى است .و براى آلاحمد كف نمىزدیم.
بههرروى رو شن بودن آدمها با شنا سنامههای شان كمك مىكند كه ما بدانيم از چه
مو ضعى مورد پر سش قرار مىگيریم .كمك مىكند به پا سخ ما اما این بدان معنا ني ست
كه انتقاد را رها كنيم و یقه انتقادكننده را بگيریم .كجفهمى از این شـروع مىشـود .انتقاد
را رها كنيم ،یقه اصـــل و نســـب انتقادكننده را بگيریم .انتقاد را رها كنيم یقه مســـایل
خصوصى و مشخصى و كج و كولگى خانوادگىاش را بگيریم.

استالينيسم
«انگ ى كه از نياه اسص لين سخن گعصه ى ناد ىب اد نياه ناىيدان درت رنخ
آدى نيسب ىب اد نياه ناىيدان در جنبش ك رگرى اسب و انچنين ىب اد
چن پ نياهاى اسب كه درسب ىغ نر ب انه اصال و ارزشا ى كنانيسص اسب
و آپ عب رتسب از:
 1ج نشين كردپ ىس نل نخ بهج ى ىس نل طبب ت
 2ج نشين كردپ ىروندهس زى بهج ى بيببجان
 3ج نشين كردپ تكعير به ج ى برخارد ى ركسيسص ب اندنشها
 4تحرنك انخ د و نانصها ىن پ
 5در اخصي ر تاده قرار دادپ ىروندها ى س خصه نده ع يه آپ كس پ
 6بهص پ زدپ
 7بزرگ كردپ نك ىاضاع و ن نك نخص ونژه براى ى نن ل كردپ آپ
 8ىرداخصن به گتنصه افراد و نصييهگيرى براى ردّ زى پ ل وى
شعاعيان ـ پاسخ به مؤمنى

ا ستالين در سال  1923دبير كل حزب كموني ست شوروى شد .و از آن روز تا سال
 1953كه درگذشــت بهتدریج بر قدرت خود افزود و به دیكتاتور اتحاد شــوروى تبدیل
شد .ا ستالين مردى اهل اندی شه نبود .اثرى ماندگار و قابل طرح در ادبيات مارك سي ستى
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هم ســـنگ ماركس و انگلس و لنين و رزا لوگزامبورگ و دیگران ندارد .پس نمىتواند
خالق مكتبى شود نمىتواند در ردیف ماركسيسم و لنينيسم ،استالينيسم را نيز گذاشت.
اما در مجموع حكومت ســى ســاله او قرائنى از ماركســيســم باب شــد ،قرائتى كه تا
فروپاشى اتحاد جماهير شوروى سایه خود را بر آن دیار و دیاران دیگر گسترده بود .این
قرائت كه قرائتى عاميانه ـ استبدادى از ماركسيسم بود به استالينيسم معروف شد.
بههرروى آنچه را كه به قطعيت مىتوان گفت ،آنچه از ابتدا در شــوروى ســارى و
جارى شد نطفههاى گذار جامعه عقب افتاده روسيه به جامعهاى مدرن و صنعتى بود.
این گذار با مصــادره ســرمایههاى بزرگ ،كارخانهها و زمينها آغاز شــد و به مزارع
ا شتراكى و صنعتى شدن ك شور ك شيده شد ،اما با ماهيت و سمت و سویى بورژوایى.
نوعى سرمایهدارى دولتى كه به خطا با سو سيالي سم یكى گرفته شد .یا ت صور مى شد
نزدیكترین حالتى اســت كه مىتوان از آن به آســانى به ســوســياليســم گذر كرد .اما
سرمایهدارى دولتى آنچنان سختجان و قدرتمند بود كه امكان گذار به سو سيالي سم
درآن نبود.
این گذار با آنكه گذارى بورژوایى بود اما مبانى فكرى خود را از مارك سي سم گرفت
دیكتاتورى پرولتاریا محل خوبى براى حكومت توتاليتر اســـتالين بود .تا جامعه دهقانى
روس را به جامعهاى صنعتى و بزرگ تبدیل كنند .ا شتراكى شدن و سایل توليد ،محمل
خوبى برود براى مصـــادره اموال و تبدیل دولت به دولتى ســـرمایهدار .افزون بر آن كه
تمامى این اتفاقات در كشــورى با فرهنگى اســتبدادى در حال وقوع بود .فرهنگى كه از
دو سوى (حكومت و مردم) پذیرفتنى بود.
درگيرى با امپریالي سم نيز مزید بر علت شد .نهتنها كمكى به دمكرا سى در رو سيه
نكرد بلكه توجيه مناسبى براى خفقان و سركوب بيشتر شد.
یك نكته در اینجا الزم به ذكر است .این گونه نبود كه تمامى این خصلتهاى زشت
در وجود ا ستالين بود .ا ستاليني سم یك جریان بود .نوعى نگاه و تفكر به جامعه ،حزب،
فعاليت سياسى ،حفظ حقوق مخالف ،دمكراسى و یكباره را گویم به انسان بود.
س ـر ای ـن اژده ـا در ش ـوروى ،است و پ ـاى آن در اطراف و اكناف دنيا پخشوپال
شده بود.
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استالين كه بود
ژوزف (یوسف) ویسارینویچ جوگاشولى معروف به استالين (فوالد) در  8دسامبر 1878
در گرجســتان بهدنيا آمد .پدرش ویســاریون جوگاشــولى و مادرش اكاترینا گالدزه بود.
مادرش هنگام تولد یوسف یك سرف (رعيت) بود.
در كودكى او را « سو سو» مىگفتند كه نام م ستعار گرجى براى جوزف بود .پدرش
خياطى ورشكسته بود مدام مست بود و استالين را كتك مىزد .در سال  1888به تفليس
رفت و به علت نامعلومى كشته شد.
مادرش در خانه ثروتمندان رختشویى مىكرد.
ه شت ساله بود كه به مدر سه كلي ساى گورى رفت در چهارده سالگى به مدر سه
علوم دینى تفليس رفت مادرش مىخواست او كشيش شود.
در همين زمان جذب یكى از سازمانهاى سوسيال ـ دمكرات گرجى شد .و به تبليغ
ماركســيســم پرداخت بههمين خاطر در ســال  1899از مدرســه اخراج شــد .او پس
بهس ـازم ـانه ـاى مخفى قفقاز ملحق شد و از سال  7ـ 1902بارها دستگير و به سيبرى
تبعيد شد.
در كنگره پنجم حزب در سال  1907در لندن شركت كرد.
در ســال  1905رهبر گروهى بود كه با ســرقت بانكها حزب را كمك مالى مىكرد.
اقدامات متهورانهاش او را در حزب بلندآوازه كرد .در ژانویه  1912وارد كميته مركزى
حزب شد.
مهمترین اثر تئوریك او در این دوران «ماركســـيم و مســـأله ملى بود» كه در دوران
تــــبعيد نــــوشت بههمين خاطر بعد از پيروزى انقالب اكتبر كمي سير خلق براى امور
مليتها شد.
در ســـال  1903با اكاترینا ســـوانيدزه ازدواج كرد كه ثمره آن یاكوف بود .اكاترینا
درسال  1907درگذشت .استالين او را بسيار دوست مىداشت.
یاكوف در جنگ جهانى دوم ا سير شد .اما ا ستالين حا ضر ن شد او را با ژنرال آلمانى
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عود كند و او در اســارت مُرد .بار دیگر ازدواج كرد كه حاصــل آن یك پســر و یك
دختر بود.
زن دوم او در سال  1932مُرد .و گفته مىشود خودكشى كرد.
وا سيلى پ سر او در سال  1962به علت الكلي سم مرد و دختر او ا ستوالنا در سال
 1967به امریكا رفت.
مادرش در سال  1937مرد و استالين فقب گلى براى قبر او فرستاد.
در سال  1912در كنفرانس پراگ به كميته مركزى وارد شد و در سال  1917سردبير
پراودا شد در انقالب فوریه از دولت كرنسكى حمایت كرد به شكلى كه حاضر به چاپ
مـــقاالت لنـــين براى ســـرنگونى كرنسكى نبود .و در ســـال  1917به عضویت دفتر
سياسى درآمد.
در ســـال  1918در ســـالگرد انقالب اكتبر در پراودا نوشـــت تمام كارهاى عملى و
سازماندهى قيام زیر نظر تروت سكى رهبر شوراى پتروگراد انجام شده ا ست و حزب
مدیون او است .اما در سال  1924مدعى شد در روز انقالب او مركز حزب بوده است.
در جنگ داخلى و جنگ لهستان بهعنوان كميسر سياسى در جبهه بود .تا سال 1923
مسئول امور مليتها در كميسریاى خلق بود.
در  3آوریل  1922دبير كل حزب شد .در ابتدا نپذیرفت چرا كه دبير كلى م سئوليت
مهمى نبود محبوبيت او در حزب منجر به كســب قدرت ســياســى براى او شــد .لنين
دربستر بيمارى بود كه خواهان بركنارى استالين شد .اما این امر در كنگره حزب رد شد.
در سال  1924پس از مرگ لنين به همراه كامئوف و زینوزف رهبر عملى حزب شد.
آنها سانتریست بودند ،جناح چپ ،تروتسكى و جناح راست بوخارین بود.
در مرگ لنين مسئول تشييع جنازه او بود .او استاد باندبازى بود.
ابتدا با كامنف و زینوویف جناحى بر عليه تروتســكى درســت كرد .بعد از بركنارى
تروتســـكى با بوخارین بر عليه زینوزیف و كامنف متحد شـــد .زینوزویف و كامنف و
كروپسكایا در ژوالى  1926اپوزیسيون متحد را درست كردند.
در ســال  1927در كنگره پانزدهم حزب ،زینوزیف و تروتســكى را از حزب اخراج
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كرد .و كامنف از كميته مركزى بركنار شــد .بعد نوبت به «اپوزیســيون راســت» رســيد،
بوخارین و ورایكوت.
در ســال  1928تروتســكى تبعيد شــد و در ســال  1940در مكزیك توســب یكى از
هواداران استالين كشته شد.
در دهه  30دست به كشتار و تصفيه مخالفان خود زد كه اوج آن سال  1937بود.
در فاصــله ســالهاى 34ـــــ 1932دهقانانى كه در مقابل كلكتيویزاســيون مقاومت
مىكردند سركوب كرد بين (4ـ )20ميليون آمار كشتهشدگان است.
در جنگ دوم ابتدا با هيتلر به سازش رسيد اما بعد مورد تهاجم قرار گرفت.
در سال  1953مرد و نيكيتا خروشچف جانشين او شد و در سال  1956خروشچف
دركنگره بيست پرده از جنایات او برداشت.

متدولوژى درست :تحليل طبقاتى
«ار طببهاى بر ى نه ارزش ا ى فرانگ خاد بصااند تندتند برچسجججش خي نب را
بهروى انن ن آپ بچسججج ب ند طب به ك رگر نن تاا ند زنرا طب به ك رگر ب ىا ي ر
ى ترن ليسص  ،ت رنخ و نن س ن طبب ت به قض ن و انخ د ى ىردازد »
شعاعيان

چه ب سيار تحليلهاى چپ ،الاقل از سال  1320به بعد ،آغ شته به همين مردهبادها و
زندهبادها بوده اســـت .و بهجاى تحليل طبقاتى ،با انگ خائن خود را خالّص كردهاند و
دیگر نيازى ندیدهاند كه تحليل كنند چرا خليل ملكى ،فىالمثل ،به او جناح مترقى و
مرتجع در حكومت بعد از كودتا مىرســد .با یك انگ اپورتونيســم راســت حزب توده
خيال خود را راحت كرد .در سالهاى 60ـــــ 1357نيز بخش ب سيارى از پولميكهاى
ســـياســـى بر همين منوال بود .پس بههرروى ،به كُنه قضـــایا پى نبردیم .حزب توده و
اكثریت تمامى گروههاى مخالف حاكميت را ضــدانقالب و آلت دســت امپریاليســم و
اپوزیسيون چپ و دمكرات ،حزب توده و اكثریت را اپورتونيسم و خائن دانستند.
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تحليل طبقاتى به ما كمك مىكرد كه هر عنصر یا جریان را بشناسيم و بدانيم در چه
شرایب مكانى ـ تاریخى قرار دارد .و در این شرایب از آن چه انتظارى باید داشت .انتظار
نبرد مسلحانه از رجل ملى دكتر مصدق ،انتظارى ابلهانه بود .بوارونه آن جریانى كه خود
را حزب طبقه كارگر مىداند و در مقابل كودتا به انتظار مىگذرد.
از اینجا به بعد مىتوان به قضاوت نشست كه واكنش جبهه ملى و حزب توده نسبت
به كودتا چه بوده است؟ بىعملى ،اشتباه و یا خيانت و یا اشتباهى همردیف خيانت.
جمعبندى كنيم
كتاب انقالب ( شورش) یكى از چهار اثر مطرح در جنبش چریكى ایران ا ست ،اما آنچه
ك تاب را از ســـه ك تاب دیگر (جزنى ،اح مدزاده ،پو یان) مت مایز مىك ند ،تبيين م بارزه
مســلحانه نه بر پایه لنينيســم كه بر پایه نفى لنينيســم اســت .اصــولى برخاســته از تبيين
تاریخى شعاعيان از تحليل تاریخى ـ مادى جامعه.
بــــههمين خــــاطر ایــــن كتاب فرا مىرود از كتابى منطقهاى ــــ محلى به كتابى
فرامنطقهاى ـــ جهـــانى كه اصول ماركسيسم را از دیكتاتورى پرولتاریا گرفته تا حزب
طبقه كارگر و جامعه كموني ستى و سو سيالي ستى را با پژوه شى نوین به صحنه مبارزه
طبقاتى مىآورد.
پا سخ مؤمنى به این كتاب كه از سوى چریكها مأمور برر سى كتاب شده بود ،بر
پایه لنيني سم ا ست .این پا سخ در زمان خودش با آن او ضاع و شرایب در نوع خودش
براى یك سازمان چریكى كافى و وافى بود.
كار هم گاهى به جدل ك شيده مى شود .روزگار نامراد و تنگ جامعه حو صله هر دو
را به سوى بىحوصلگى مىكشاند .ولى در كليت بحث هر دو طرف خوددار و در هيئت
ی ـك ای ـدئول ـوگ ظاهر مىشود ام ـا در مجموع شعاعيان شيرینتر گزیدهتر و عميقتر
ظاهر مىشود.
بزرگى شعاعيان در آنست كه با همان اندك اطالعاتى كه چپ از وضعيت كشورهاى
به اصطالح سوسياليستى داشت به فراست دریافت ،آنان به سوى سوسياليسم نمىروند.
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شعاعيان یك منزهطلب بود و اپورتوني سم سيا سى شوروى ،از انقالب گيالن گرفته
به بعد ،با دركى كه او از سوسياليسم داشت ،همخوانى نداشت .شعاعيان نه از اطالعات
آمارى و دادههاى اقتصــادى كه از عملكرد شــوروى در دیگر كشــورهاى بلوك شــرق
دریافت كه نمىتوان سوسياليست بود و در همزیستى با امپریاليسم ،با یك رژیم توتاليتر،
روى انقالب هاى ر هایىبخش م عام له كرد .بههرروى مهم نبود كه در این جا و آن جا
كداميك درســتتر مىگویند .مهم دیالوگى بود كه شــروع شــده بود و اگر ســركوب
وح شتناك ساواك فر صت مىداد مىتوان ست د ستاوردهاى بزرگى براى جنبش چپ
داشته باشد.
«ب ن سصگ دارد و نخ سب آ نك را از خاد انصب د كنك و آ نك را نيز خاد را ت حيح
كنك چن پكه نگرنسججصه نججد ىن در آغ ز جنالت لنين در كرونججه افزودم انن
دسججصگ ه ادارىو و سججپس خاد جن ه لنين را آوردم ل آپكه ان پسجج پ كه
چرنكا ى فدان خ بهدر سص تاجه كردهاند خاا سب لنين از ى راگراف كه ب
جن ه «ى گانند و دت دسججصگ ه الزم باده اسججب» ،آغ ز ى نججاد و به فال زده
نده اسب ى ن پ ى ن بد خاد دسصگ ه ادارى ناروى نيسب »
بهارروى بدننس پ آنك را از خاد خرده ى گيرم و آنك را خاد را نكااش ى كنك
و آنججك را خاد را درسججب ى كنك و اىيدوارم كه بصاانك ىس از انن دچ ر اننگانه
لغزشا نيز نشام»1
شعاعيان گفتههاى لنين را به خطا به دستگاه ادارى شوروى منتسب مىكند و مؤمنى
در برر سىهایش به این خطا پى مىبرد .شعاعيان به متن ا صلى رجوع مىكند و مىبيند
ا شتباه كرده ا ست .پس آ شكارا مىپذیرد و آ شكارا از خود انتقاد مىكند شيوه ح سنهاى
كه اگر فرصت مىیافت در پوليك سامورایىها نهادینه مىشد.

 .1شعاعيان پاسخ به مؤمنى صفحه 256
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درآمد
كتاب هشت نـــامه به چریكهاى فدایى خلق به همت خسرو شاكرى منتشر شده است
با چهار مقدمه

مقدمه نخست
مقدمه نخست از پيمان وهابزاده است تحت عنوان تكاندیشى شعاعيان و چپ آیينى.
وهابزاده شرح كوتاهى از زندگى سيا سى شعاعيان ارائه مىدهد .كه او پانایراني ست
بود .بعد از كودتا ماركسيست شد و در اواخر دهه  30به گروه پروسه پيوست و درسال
 1339جن ـاح چپ جبهه م ـلى دوم بود .جن ـاحى ك ـه ج ـزنى و س ـوركى ني ـز در آن
فعال بودند.

جنگ جزنى و شعاعيان؛ دروغ یا حقيقت
وهابزاده از جنگ بين شعاعيان و جزنى سناریوى من سجمى مى سازد كه پایان آن طرد
و انزواى شــعاعيان اســت .آیا بهراســتى این گونه بوده اســت؟ پژوهش خواهيم كرد .اما
درتمامى نوشتههاى بيژن جزنى ما جز یك نام از شعاعيان در تحت عنوان «گروه جریان»
برخورد دیگرى نمىبينيم .نه در بررسىهاى جزنى در مورد جبهه ملى دوم و سوم و ن ـه
بعد .از یـاد نبریم كه جزنى تـاریخ  30ساله را از سال  1349به بعد درزندان مىنویسد.
شــعاعيان نيز در تمامى نوشــتههایش نامى نه خوب و نه بد از جزنى نمىبرد آنهم
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شعاعيان با آن روحيه تند و تيزى كه داشت ،امكان نداشت با جزنى برخوردهایى دراین
سطحى كه وهابزاده مدعى آن است داشته باشد و از آن در نوشتههایش یادى نكند.
شــعاعيان اهل كوتاه آمدن و زیرســبيل در كردن و نان قرد دادن و نان به نرخ روز
خوردن نبود .او بهكلى از این اخالق اپورتونيستى مبرّا بود.
نخست به سناریوى وهابزاده نگاه كنيم.
«در انين س لا باد كه جزن ىس از خااندپ برخ از تح يلا ى گروه جرن پ
به اسصهزا جرن پ را ى ركسيسبا ى اىرنك ن ن ىيد»1
اگر منظور نامگذارى جزنى در تاریخ  30ساله است كه نوشتن این تاریخ درسالهایى
صــورت گرفته اســت كه این جریان منحل شــده و دیگر وجود خارجى ندارد .جزنى
چنين مىنویسد:
«نا رى كه بدنن ترتيش از طر زب كنانيسب داده ى ند انن باد:
اگر نگانك زنده ب د اىپرن ليسك اىرنك  ،زنده ب د بارفوازى كنپرادور
بگانيك :ىيروز ب د كنپرادور ،ىيروز ب د اىپرن ليسجججك اىرنك انن تيزنه و تح يل ن م
زب كنانيسب انراپ را به ى ركسيسبا ى اىرنك ن تغيير داد »2
جزنى در اینجا بهعنوان یك تاریخنویس دارد روایت تاریخ مىكند .و مدعى نيســت
كه بهنظر او باید آنها را ماركسيستهاى امریكایى ناميد.
فرد دوم كه ،نظر وهابزاده نيز باید همين باشــد ،آن اســت كه جزنى نه در حين
نو شتن تاریخ سى ساله كه در همان سالهاى 45ــــ 1343این نامگذارى را انجام داده
اســت .پس باید شــعاعيان منبع این خبر باشــد یا او با واســطه این امر را منتســب كند
بهجزنى .ببينيم شعاعيان چه مىگوید:
 .1كتاب  8نامه به چريكهاى فدايى خلق ،شاكرى ،صفحه 11
 .2تاريخ سى ساله جلد  ،2ص  ،52جزنى
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«ن م ى رك سي سب»ا را در بيروپ از «جرن پ» خاد بهخاد رونن پ گتا نصند ول
ضنن ً چاپ بر انن ب ور بادنك كه ىي پ دو اىپرن ليسك اىرنك و انگ يس ،ب نسص ب
اىپرن لي سك اىرنك ع يه اىپرن لي سك انگ يس ىصع ند ن چ ر ك ر را بداني ك ش ند
كه كس ج ن كه صججنين نه دوسججب دارند ىس ج ئل نظرى را ب ااچ گرى خي ب ن و
روزن ىهاى دراك آىيزند ى ساند اىرنك را نيز به ى رك سي سبا افزودند و تركيش
ىرنگاپ ى ركسيسبا ى اىرنك ن را س خصند »1
نه جزنى و نه شعاعيان هيچكدام برگهاى رو نمىكنند كه چه كسى یا چه كسانى این
نام را به جد یا به اســـتهزا یا هوچىگرانه برگزیدند .پس منبع مقدمه نویس « 8نامه
چریكها» چيست ادامه دهيم:
«اى برخارد جزن ب نا عي پ نيز ب ند به گاش كا نندگ پ آپ زى پ نيز ر سيده
ب نجججد ب رى ،تأثير فارى برخارد جزن ب نجججا عي پ و انعكرانش ان ن ىنزوى
كردپ ى ججاع نججا عي پ در جبهه ى دوم باد انين اىر آخرى انگيزه جزن
درتحبير نا عي پ باده ب ند افزوپ بر انن تاصيو تااينآىيز جزن ججج كه چاپ
گان ى نك ىندانصن اندنشه و اندنشهگر اسب جز ترور نخ يب نن تااند ب ند
ج اثر ونرانگرش را ت س لا ى باد بر راباها ى انبالب نا عي پ عظ كرد »2
كدام برخورد؟ آیا این برخورد فيزیكى بود ،مســلحانه بود یا نظرى؟ این كوشـندگان
كه باید به گوشـشـان رسـيده باشـد چه كسـانى هسـتند .در كدام آثار مكتوبشـان این
برخورد را براى ثبت در تاریخ آوردهاند؟ در كدام آثار جزنى و شـــعاعيان ما ردّپایى از
این برخورد مىبينيم اگر برخوردى در این سطح صورت گرفته راوى كيست؟
نه روایت جزنى از گروه جریان و نه روایت شـــعاعيان و نقد او از جریانات جبهه
 .1نامه هشتم شعاعيان
 .2صفحه  12مقدمه ،وهابزاده
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ملى دوم و سوم ردّپایى از این برخورد نمىبينيم .شعاعيان ك سى نبود كه هر برخوردى
را بدون جواب بگذارد و مكتوب نكند .آنقدر شــجاعت داشــت كه بگوید جزنى غلب
بودن تحليل حمایت از امپریاليســم امریكا و بورژوازى كمپرادور را به او گوشــزد كرده
اســت و او آشــكارا اعالم نكند .الاقل در ســالهاى  1350بهبعد ،كه او درســت مىگفته
است و او مىپذیرد.
و دیگر آنكه چه ك سى گفته ا ست شعاعيان در جبهه ملى دوم و سوم منزوى شده
اســت .كافى اســت به «تزى براى تحرك» او نگاه كنيم و ببينيم كه او در ســطح باالى
جنبش با ســـران نهضــــت آزادى و رهبران در جه اول مذهبى (ميالنى ،خمينى و
شریعتمدارى) مرتبب بوده است .پاسخ نامه او را از دكتر مصدق هم كه داریم كه خطاب
به او مىگوید« :الحق به اوضاع ایران واردید» ادامه دهيم:
«س ج لا باد به انگ م نگ رش ت رنخ س ج س ج له برخارد تحبيرآىيز جزن ت د
اته ى جدى ع يه نجججا عي پ و ن رانش در جرن پ قرار گرفب اته ى كه دنگر
نن تااپ آپرا از دند رق بب اندئالافنك تاجيه كرد در ت رنخ سججج سججج له جزن
ىس از ن م برخ از اعض ج ى «جرن پ» از انن ىحعل بهن م «ىروسججه ى ركسججيسججب
لنينيسجججب ا ى انراپ» ن د ى كند نان ب نك چرخش ق ك دو ىحعل بسجججي ر
ىصع وت را نك ى گيرد جزن از ىروسججه ى ركسججيسججب لنينيسججبا ى انراپ»
بهدرسجججص ىنزله گروا ى يس ن د ى كند كه داى باد براى نجججن سججج ن و
دسصگيرى فا الپ چپ در س لا ى چهل ترفند ق بل تاجه جزن در آپ ا سب كه
ب آپكه از ىرو سه و ى رك سي سبا ى اىرنك ن بهعنااپ دو جرن پ ن د ى كند اى
تا گان نك اسصند »1
در این قسمت مقدمهنویس به سه نكته اشاره مىكند:
 .1زدن اتهام
 .2رقابت ایدئولوژیك
 .1ص  ،12مقدمه وهاب زاده
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 .3زدن ترفند
بين جزنى و شعاعيان در سالهاى  40به بعد در جریان جبهه ملى دوم و سوم رقابتى
وجود نداشــته اســت هر دو جزء جناح چپ جبهه ملى بودند و اختالف همه با رهبرى
جبهه ملى بود .جزنى در تاریخ سى سالهاش هيچ ا شارهاى به درگيرى خود با شعاعيان
ندارد .شعاعيان نيز در كتاب «چند نگاه شتابزده» كه به قضایاى جبهه ملى دوم و سوم
مىپردازد ،اشارهاى به چنين درگيرى ندارد.
در سالهاى  1350به بعد كه شعاعيان از لنيني سم فا صله مىگيرد و به صاحبنظرى
م ستقل تبدیل مى شود جزنى چهار سالى ا ست كه در زندان به سر مىبرد و از هر نوع
رقابت و درگيرى با شعاعيان دور ا ست .حال بر سيم به «ترفند جزنى» و «گردش قلم»
او .نگاه كنيم به تاریخ سى ساله
«ىروسه ى ركسيسب لنينيسب انراپ بين س لا ى 38ج 1336تشكيل ند
در س ج ل  1338اث جرى از ج ج نش ان جن ىحعل ىنصشر ن جد بهن م «تح يل زب
تاده انراپ» كججه زب را زب خردهبارفوان و ب ج انججدئالافى خردهبارفوان
ارزنج ج ب ى كج جرد ىج جهكتج جرنن عج ج ب انصب ه زب را عدم درك ى ركسيسك ج
لنينيسك ى دانسصند
ط سججج لا ى 41جججججج 1339در انن ىحعل انشجججا ب را داد كه خاد را زب
كنانيسب انراپ ى ن ىيد و «چه ب ند كرد» را ىنصشر كردند 1
در س ل  1343ظ اراً «ىرو سه» كه به «جرن پ» نيز نهرت دا نب خاد را ىنحل
س خب ى رك سي سبا ى اىرنك ن نيز خاد را ىنحل كردند انن ت نيك به انن
خ طر گرفصه نججد كه دنگر ايچكس ص زعن ى خاد انن ىح فل نن تاانسججصند
انك ر كنند كه ى يس از انه چيز آپا اطالع دارد»2
پس جزنى بين پروســــه و ماركســـيســــت ها و حزب كمونيســــت ایران كه
 .1گفته مىشود اين اار كار محمود توكلى و شعاعيان است.
 .2تاريخ سى ساله ،جزنى
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بهماركســيســتهاى امریكایى معروف بودند .ولى خود گروه ،خود را ماركســيســتها
مىناميدند ،تفاوت قائل اســـت و آنها را یكى نمىگيرد .دوم آنكه برخالف وهابزاده
كه سازمان پرو سه را یك جریان پلي سى مثل ت شكيالت تهران حزب توده مىداند ،یك
سازمان پليسى نمىداند .بلكه مىگوید پليس از همه چيز آنها اطالع داشت.
اطالع داشتن پليس كـــه مىتـــواند بهعلت ولنگ و بازى یك گروه و یا نفوذ پليس
در یــــك گروه بــــاشد ،فرقى بسيار دارد با تشكيالت تهران كه یك تشكيالت پليس
ساخته بود.
بهراستى درك نثر ساده جزنى نيازمند «تو گویى» و «من مىگویم» دارد؟ خوشمزهتر
آنكــــه در دهــــان جزنى گــــذاشته مىشود كه «جزنى به درستى پروسه را یك گروه
1
پليسى مىداند».
در حالى كه چنين نيســـت .و جزنى بر پليس بودن این جریان به صـــرافت چيزى
نمىگوید ادامه دهيم.
اما مقدمهنویس ولكن معامله نيســت .و هنوز دالیلى دارد كه «یكى انگاشــتن محفل
مطالعاتى توكلى ــــ شعاعيان كه از سر بىنامى بهنام «جریان» شناخته مى شد ،با پروسه
ماركسيست ــــ لنينيستهاى ایران فراتر از یك خطاى تاریخنگارانه است .به چه دليل؛
پس دليل مىآورد:
«بهن در كنان نه شمممطح ا طته ى رسممم كه هو هپ نه سمممب ن ناى
نه طته تطنت حي رىه ىا طته «داىمان م راد» ىشهور نودن .
بهن دسنگيطر اعضا ت ىنالش ش و اىم طته را در ساا  1347نه «بطىاو» ىا
«پطتسه» نسبت ى ده .
نخ ست آنكه جزنى این دو گروه را یكى نمىگيرد .پس بهتر ا ست مقدمهنویس بار
دیگر تاریخ سى ساله را از نو بخواند تا ببيند كه جزنى بين پرو سه و مارك سي ستهاى
 .1وهابزاده همان مقدمه
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امریكایى فرق قائل اســت .دوم آنكه دســتگيرى این گروه را به گروه پروســه نســبت
نمىدهد .تا مقدمهنویس دليل بياورد كه در سال  1343پرو سه منحل شده بود .در سال
 1347وجود خارجى نداشت.
نگاه كنيم به تاریخ سى ساله ،گروه دام انى ـ راد.
«گروه تربيت حيدریه
منوچهر دام انى در دانشــكده پزشــكى با گروه معروف به پروســه آشــنا شــد و
بهعضـــویت آن درآمد .در جبهه ملى فعاليت مىكرد .از ســـویى دیگر راد دانشـــجوى
دان شكده علوم بود .از طریق فعاليتهاى صنفى به فعاليتهاى جبهه ملى ك شانده شد.
راد روابب مخفى با دام انى و پروسه داشت.
پس از فروكش كردن فعاليت ،راد در تماس با دام انى تصميم مىگيرد مشى قهرآميز
را پياده كند .و از آنجا كه اعضا و طرفداران «پروسه» در زمينه مسایل ایدئولوژیك مشى
چينى را برگزیده بودند .در صـــدد تدارك جنگ چریكى دهقانى برمىآیند ....درتر بت
حيدریه مزرعهاى مىخرند.
در مزرعه تربت حيدریه عالوه بر چندین مرد ،دو زن نيز رفت و آمد داشــتند .رفتار
این عده دهقانان را مشـــكوك كرده بود .خبرهایى به ژاندارمرى و پليس مىرســـد .از
سویى دیگر پرو سه در جریان كل فعاليتهاى این عده بود .و با نفوذى كه پليس در آن
داشــت ،حركات این عده را نيز زیر نظر داشــت .در ســال  1347ژاندارمرى به مزرعه
1
تربيت حيدریه رفت و پسرها را همراه با یك دختر بازداشت كرد»
بههر روى پروسه در سال  1343به شكل یك تشكيالت سياسى منحل شده است.
جزنى از لفظ ظاهراً ســود مىبرد و مىگوید؛ ظاهراً خود را منحل كردند .اما عناصــر و
اع ضاى آن مثل راد و دام انى كه از اع ضاى سابق پرو سه بودند .در جریان فعاليتهاى
هم بودند .خبرها از همين روابب غيرتشكيالتى به پليس مىرسيده است.
جزنى تا به آخر به ُضرس قاطع نمىگوید؛ پرو سه یك گروه پلي سى ا ست .بلكه از
نفوذ پليس حرف مىزند .و این و حتى بي شتر از آن مورد قبول شعاعيان و مقدمهنویس
 .1تاريخ سى ساله جلد  ،2صفحه 132
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كتاب نيز هست.
اما توطئههاى جزنى بر عليه شــعاعيان به زعم مقدمهنویس در اینجا پایان نمىیابد و
زمانىكه در خرداد  1352شــعاعيان به فدایيان مىپيوندد .جزنى از پيوســتن رفقاى جبهه
به فدایيان ابراز نگرانى مىكند .و عضوگيرى شعاعيان را بهخاطر «اندیشههاى رادیكال و
1
تروتسكيستى او را امرى خطرناك مىداند».
اما با این همه مقدمهنویس «راهى براى دانســتن این امر ندارد كه آیا هشــدار جزنى
هرگز به ا شرف ر سيد یا اینكه بریدن ارتباط سازمان با شعاعيان به ابتكار خود ا شرف
2
انجام گرفته است».
به هرروى شناخت جزنى از شعاعيان ،شناخت رودررویى نبوده ا ست .نهایت درحد
همان خبم شى «مارك سي ستها» بود .در تمامى تاریخ سى ساله جز همين مورد جزنى
نامى از شعاعيان نمىبرد .و در واقع نكته قابل بحثى نمىبيند كه مطرح كند .ضمن آنكه
دســـتگيرى جزنى در ســـال  1346او را از مدار تحوالت و درگيرى هاى ایدئولوژیك
خ ـارج از زن ـدان دور مىكند .از س ـال  53ـ 1350كه شعاعيان به چریكها مىپيوندد.
رد لنينيســــم از ســــوى او مسأله چریكها و بيژن نيست .آنها در حال جنگ مرگ و
زندگى با رژیماند.
شعاعيان زمانى براى چریكها مطرح مى شود كه او خود خواستار پيوستن به سازمان
مىشــود همانطور كه در نامههاى او خواهيم دید این تمایل از ســوى بقيه گروه بهویژه
مرضيه احمدىاسكویى بوده است .وقتىكه او درخواست پيوستن به چریكها را مىكند
با آغوش باز پذیرفته مىشـــود .هرچند مقدمهنویس این پذیرش را از ســـوى اشـــرف
بهعنوان یك رهبر پراگماتيست «فرصتطلبانه» مىداند.
اما اپورتونيســمى در كار نبود .تمایل پيوســتن در تمامى گروه بوده اســت و حتى
اسكویى به شعاعيان فشار مىآورده است و خواستار قرار ثابت با چریكها مىشود.
چریكها شعاعيان را مىپذیرند .شرط او را هم قبول مىكنند و مىپذیرند كه كتاب
 .1وهابزاده
 .2وهابزاده
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او را بهبحث بگذارند و برخالف نظر مقدمهنویس ،بعد از پذیرش نيز چریك ها دنبال
خالى كردن زیرپاى شعاعيان نبودهاند .طبيعت كار چریكى یا بهطور كل هر كار سازمانى،
تقسيم نيروها بين شاخههاى مختلف بر اساس نيازها است .قرار نبود جریان شعاعيان به
شكل یك فراك سيون م ستقل در بين چریكها فعاليت كند .اینكار شدنى نبود شعاعيان
نيز خود خواستار چنين كارى نبود.
اما در یك سازمان چریكى با سازماندهى منت شر و م ستقل شاخهها و ه ستهها با
خلقيات و من شى خالى از هرگونه واب ستگى و باندبازى اینكار شدنى نبود .براى اشرف
و دیگر رهبران فدایى آنچه ا صل بود مبارزه بر عليه رژیم بود .عمر متو سب شش ماهه
یك چریك جایى براى فراكسيونيسم و اپورتونيسم باقى نمىگذارد.
در آخر نقلقولى كه مقدمهنویس به اشرف نسبت مىدهد از آن اشرف نيست .مربوط
است به علىاكبر جعفرى مسئول مشهد او است كه به شعاعيان مىگوید:
«نبيم رفيق بوو ،بنب هنو سخت ناتواو است نگذار تا ان ا هار رش كنيپ ت
نيطت نگيطىپ ،هو اه خوب هط كس هط نظطر داشنه ناش ه اد است كه نگوى .

سرسخن ویراستار مزدك
ویراستار مزدك كه در واقع ن ـاشر ن ـامهه ـاى شعاعيان است براى چاپ ن ـامهه ـا دو
علت برمىشمارد:
 .1ناحقى كه در حق شعاعيان شده است.
 .2بيمارى كه در جنش انقالبى وجود دارد .بيمارى كه ریشه آن تفكر خردهبورژوازى
در ميان روشنفكران انقالبى است.
این مقدمه در سال  1355در فلورانس ایتاليا نوشته شده است.
بهدنبال مقدمه ما دو نامه از شعاعيان را داریم كه در زمستان  1354نوشته شده است
و كتابهاى خود را بهشرح زیر براى مزدك مىفرستد:
 .1انقالب
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 .2پاسخ به مؤمنى
 .3نگاهى به روابب شوروى و نهضت انقالبى جنگل
 .4چند نوشته
 . 5انتقاد به دو اثر تئوریك چریكها
مقدمه انتشارات مزدك
مقدمه مزدك  18ماه بعد از سقوط شاه نوشته شده است با یك تذكر ن سبت به صحت
پيشبينىهاى شعاعيان و هشدار نسبت به حزب توده .و بعد نامهاى مستعار و اصلى را
1
ذكر مىكند كه در نامههاى شعاعيان آمده است.
 .1حميد اشرف نام مستعار فریدون
 .2حميد مؤمنى نام مستعار مجيد
 .3مرضيه احمدىاسكویى نام مستعار فاطمه
 .4علىاكبر جعفرى نام مستعار مسئول مشهد
 . 5شعاعيان نام مستعار طاهر
 .6ناصر شایگان نام مستعار دانه
 .7ابوالحسن شایگان نام مستعار شكوفه
 . 8نادر شایگان نام مستعار نادر
 .9فاطمه سعيدى نام مستعار رفيق مادر
 .10صدیقه صداقت نام مستعار ميهن
 .11صبا بيژنزاده نام مستعار مهين
 .12بيژن فرهنگآزاد نام مستعار بيژن

 .1در نامههاى شــعاعيان دو بار از مهرى نامى صــحبت مىشــود .در تماســى كه با خســرو شــاكرى گرفتم او نيز نمىدانســت مهرى نام
مستعار كيست.
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 .1اتهامات بىمأخذ
طنز ت رنخ را نگر كه «ى رك سي سب جججج لنيني سص » آپ برچ سش كتان را بر انن
گروه زد كه خاد از نجججرك ى بزرگترنن دسجججصگ ه تب يغ ت غرب براى في كا ى
خ رج بهونژه اىرنك باد و نركب بينالن كنسرسيام نعب نك از بزرگترنن
ىشصرن نش باد 1
خ سرو شاكرى نامگذارى مارك سي ستهاى امریكا را كار جزنى مىداند .و ا شاره او
به شركت «تبلى فيلم» ا ست كه جزنى مدتى دفتر تبلي اتى به این نام دا شت .او نيز چون
پيمان وهابزاده بدون ذكر مأخذى این نامگذارى را منتسب به جزنى مىكند.
شــعاعيان خود این نامگذارى را به «نيكطبعان» روزگار منتســب مىكند .كه روشــن
اســت او نيز كه در بطن ماجرا بوده اســت مأخذ این نامگذارى را نمىداند .و شــعاعيان
تنها ك سى بود كه باید منبع این نامگذارى را مىدان ست .و اگر مىدان ست او اهل معامله
نبود و به صراحت مىگفت.
«در انين زى پ (ىس از انص ش ر انبالب تا سط ىزدك در انص لي ) نك از انك راپ
قدنن نجججا عي پ بهن م ىرونز صجججدرى ن ىدند نجججد و ت ىدتا اننگانه بهنظر
ى آىد وى ب نسص تاسط ان پ س واك كشصه نده ب ند
ىس از سباط رفنك س ب از طرن بررس دفصرا ى ثبب س واك ى ب نسص ىحل
دفن آپا ى شخص ى ند كه چنين نباد آپچه انگ شب اته م را ىصاجه فداني پ
ى كند ن ىهاى ا سب كه نيد ا نر به ا نر داب ن در خ رج نا نصه ا سب
درنار ن به اق ىصگ ه آن پ ىيكروفي ن بهد سب آىد كه نيد گعصه باد سه نعر
عن صر ن ص لح ىح كنه و ت عيه ندند
نك از انن سججه تن بدوپ تردند ىناچهر ىدى ،دنگرى صججدرى و سججاى فرد
جاان باد كه نن خصه نشد »2
ببينم دالیل و مأخذ شاكرى چيست.
 .1خسرو شاكرى ،مقدمه  8نامه ،صفحه .28
 .2خسرو شاكرى ،صفحه  8 ،300نامه.
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شــاكرى مىگوید :پرویز صــدرى را ســاواك نكشــته اســت .به چه دليل؟ در اســناد
ســاواك نام محل دفن او نيســت .آیا این اســناد را خود شــاكرى دیده اســت هرگز .آیا
ساواك قتلهاى غيرقانونىاش را مكتوب مىكرد .هرگز.
مگر دكتر اعظمى معروف را ســاواك نكشــت .مگر منزوى از افســران حزب توده را
ساواك نكشت .در كجا ما زمان شهادت آنها و محل دفن آنها را مىیابيم .آیا در اسناد
ساواك نامى از این دو هست هرگز .آیا وقتى نُه نفر از رهبران فدایى و مجاهد درتپههاى
اوین تو سب ساواك به تالفى عمليات چریكها ك شته شدند در ا سناد ساواك شرح
ماوقع آمد .هرگز .نگاه كنيم به اسناد ساواك ،كتاب چریكهاى فدایى« ،نُه زندانى هنگام
فرار كشته شدند» همين.
دليل دوم شاكرى چيست .ميكروفيلمى است كه ساواك مدعى است پليس آلمان از
خانهاى كه اشرف دهقانى در آلمان ساكن بوده است بهدست آورده است.
آیا شـــاكرى این ميكروفيلم را دیده اســـت هرگز .آیا ادعاى ســـاواك براى یك
تاریخنویس جدى مالك اســت ،هرگز .آیا حميد اشــرف در این ميكروفيلمى كه فرد
كـــنيم وجـــود دارد و پليس آلمـــان به ســـاواك داده است نامى از منوچهر حامدى و
پرویز صدرى برده ا ست ،هرگز .آیا مى شود اتهامى به این سنگينى را به حدس و گمان
بيان كرد ،هرگز.
دليل سوم شاكرى چيست؟ یكى از دوستان شعاعيان مدعى است كه افسرى درزندان
به بهزاد نبوى گفته است ،صدرى را فدایيان كشته است.
آن دو ست شعاعيان ،رواى این خبر كي ست! نام و ن شان دارد هرگز .آن اف سرى كه
خبر را به نبوى داده ا ست ،نام و ن شانى دارد ،هرگز .آیا روایتهاى غيرم ستند ابزار كار
تاریخنویس است ،هرگز .آیا پرویز صدرى عضو سازمان چریكها بوده است كه بهجرم
ناصالح بودن تصفيه شده است ،هرگز.
آیـــا خسرو شـــاكرى در ایـــن بررسى در هيئت یك تاریخنویس جدى ظاهر شده
است ،هرگز.
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حوزه سياست ،حوزه تاریخ
كار پژوهشگر تاریخ ،حوزه تاریخ است .حوزهاى كه با جستوجوى پروسواس حقيقت
ســروكار دارد .و جایى براى حُب و بُ ض ،دوســتى و دشــمنى و بهطور كل جایى براى
تصفيه حسابهاى شخصى و سياسى نيست.
در حوزه سيا ست ما مىتوانيم دو ستى و د شمنىهاىمان را ن شان دهيم .ن شان دهيم
كه از یك جریان ســياســى خوشمان مىآید یا بدمان مىآید .چرا كه حوزه ســياســت،
حوزه جارى و سارى آدمها و جریانات است .اما حوزه تاریخ ،حوزه درگذشتگان است.
حوزهاى ا ست كه بازیگران آن از د سترس ما دورند .امكان دفاع از خود را دیگر ندارند
قصد محاكمهاى هم در بين نيست .و اگر هم باشد براى عبرت است و حكمت.
ما از حوزه تاریخ نقب مىزنيم به امروزمان .و مىآموزیم كه كرده ها و ناكرده هاى
پدرانمان چه بوده ا ست .و ما امروز باید از چه افزارى سود بجویيم تا دوباره در همان
چـــاهها و چـــالههـــا نيفتيم .اگر شعاعيان را دوبـــاره مىخوانيم قصدمان تخطئه كردن
حميد اشـــرف نيســـت .مىخواهيم بدانيم آنها چه كردهاند و چرا؟ و اگر امروز ما این
جایيم چرائىاش را بيابيم بههمين خاطر اســت كه از پخش و نشــر نظرات شــعاعيان و
چریك ها دفاع مىكنيم .و مىگویيم اگر آن روز حقوق شـــعاعيان بهعنوان اقليت حفظ
شده بود .ما در جنبش چپ به درك دمكرا سى نائل مى شدیم كه دمكرا سى یعنى حفظ
حقوق اق ـليت .س ـازمان چریكه ـا در س ـاله ـاى  1358ب ـه بعد ش ـاید با انشعاب
اشرف دهقانى ،اقليت ،جناح چپ ،و كشتگر ـ هليل رودى1مواجه نمىشد.
قرار نيست در پشت سر شعاعيان كه او خود عضوى از همان قبيله بود سنگر بگيریم
و به خانه چریك ها ســـنگ بپرانيم .درحالى كه تمامى مخالف تفكر مبارزه مســـلحانه
هستيم .كه شعاعيان خود بر این باور بود.
قـ ـرار نيست در زیـ ـر پـ ـرچم شعـ ـاعيان بـ ـا حميد اشـ ـرف یا بيژن جزنى تصفيه
حساب كنيم.
 .1انشــعاب پيروان بيانيه  16آذر نام داشــت .اما فرخ نگهدار براى لجنمال كردن انشــعاب اين نام را داد .كشــتگر بهعنوان روشــنفكر و
هليل رورى بهعنوان درس خوانده امريكا .بههرروى امروز اين نامگذارى از موضع درستى كار آنان حق اين دو است.
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این تصفيهها و سنگپرانىها جایش در حوزه تاریخ نيست .و به حوزه سياست تعلق
دارد .ایـــنرا اگر هـــر پژوهشگر تـــاریخ رعـــایت نكند به ارزش كارش لطمه جدى
خواهد خورد.
يك حرف درست
«اگر س واك ىاف نشده باد در بهنن  1354او را (نا عي پ را) به قصل بر س ند و
او نك س ل دنگر ،ت آغ ز جاانها ى انبالب زنده ى نده باد ،ى س ن ً در ف ض ن كه
ارروز ب زتر ى نججد ،انن بخب وجاد دانججب كه وى بصااند ب تاان ن ا ى فكرى و
س زى ن اش بخش ىهن از نيروا ى چپ را كه به دنب ل تادهانسك كش نده نده
بادند از االكب سي س ني ت داد
دثه كاچك كه ع قبب سنگين براى آتيه انراپ در بردانب »1
مرگ چ ند نفر براى جنبش چپ ایران ف قدان مرگ بارى بود .ح يدر خان عمواوغلی،
سلطانزاده ،ارانى ،پيشهوری ،احمدزاده ،پویان ،جزنى و مرگ شعاعيان.
خيلىهاى دیگر در بين ســالهاى 1352ـــــ 1300كشــته شــدند كه مرگ هر كدام
ضربهاى جدى بر پيكر نحيف جنبش چپ بود .اما مرگ این هشت تن سرنوشت جنبش
چپ را ت يير داد.
آویتس سلطانزاده در بين سالهاى 1318ـــ 1310توسب استالين كشته شد .در واقع
استالين تمامى رهبران حزب كمونيست ایران را جز یك نفر بقيه را كشت.
اما مرگ سلطانزاده حزب كمونيست را از تئوریسينى توانا محروم كرد.
دكتر ارانى در رابطه با احياى حزب كمونيســت ایران در ســال  1316دســتگير شــد.
دانش ،بصيرت ،استقالل فكرى و فردى ،اتوریته سياسى و ایدئولوژیك و مقاومت مردانه
او هنگام دســـتگيرى در بازجویى در زندان از او رهبرى كاریزماتيك ســـاخته بود كه
مىتوانســت بعد از ســقوط دیكتاتورى رضــاشــاه ،حزب توده را به حزبى ملى و چپ
تبدیل كند .اما او در ســـال  1318به علت طاعون مُرد ،تا راه و روش و منش كامبخش،
 .1خسرو شاكرى ،مقدمه
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یك اپورتونيســم به تمام معنا خب راهنماى حزب توده شــود .آدمى كه یكبار به جرم
جا سو سى براى شوروى د ستگير شده بود .كه هرچند بعد از  9ماه از زندان آزاد و از
ارتش اخراج شد .اما این گرایش در او بود .بعد از دستگيرى در سال  1316بهقول ارانى
«كتابچهاى در مدت  24ســاعت براى پليس نوشــت ».كه بيشــتر به گزارشــى به كنگره
حزب كمونيست شبيه بود تا برگه بازجویى براى پليس سياسى رضاشاه.
در دوران بازجویى نيز تمامى نظرها را متوجه ارانى كرد كه او بعد از ارانى دســتگير
شـــده اســـت و ارانى همه را لو داده اســـت .و این بدنامى براى ارانى تا روزى كه
پروندهخوانى علنى شروع شد ،در آن روز روشن شد خائن كيست و قهرمان كيست.
دكتر ارانى مرد و كامبخش در ســال  1320از زندان رها شــد .به شــوروى رفت و با
ورقهاى از «رفقاى باال» برگ شت و تبرئه شد و گناه بر گردن اع ضاى حزب كموني ست
ایران مقيم شــوروى افتاد كه همگى توســب اســتالين كشــته شــده بودند .به حزب توده
بازگشت و محور اصلى وابستگى به شوروى شد.
نفر ســوم پيشــهوری بود .كه ســالها مبارزه و زندان او را آبدیده كرده بود و قدرت
آنرا داشت كه با صحيح اشتباهاتش بار دیگر به كمك جنبش بياید.
احمدزاده و پویان هرچند از مذهب به ماركسيسم رسيده بودند .و چون حزبى سابقه
كار حزبى را ندا شتند اما پتان سيلهاى عجيبى براى تبدیل شدن به رهبران درجه اول را
داشتند كه مرگ زودهنگام آنها فرصت نداد آن توانایىها از قوه به فعل درآیند.
بعد از اعدام رهبران چریكها در سالهاى  51ـــــ ،1350جزنى تنها ك سى بود كه
مىتوانست با آگاهى كه از سياست ،تشكيالت و اخالق حزب توده داشت ،مىتوانست
ســـازمان چریكها را از مجادلههاى مهلك ســـالهاى 62ــــــ 1357با كمترین تلفات
بهسالهاى بعد عبور دهد.
اما در نبود او یك هوادار گمنام كه خود را وارث جزنى مىدانست و در سال 1349
با توبه و ندامت آزاد شـــده بود و با شـــروع جنبش چریكى از وحشـــت دســـتگيرى
بهاف انستان گریخته بود و از آنجا توسب رابطين ساواك ربوده و براى آن آورده شده بود
در سال  1357آزاد و به رهبرى سازمان چریكها رسيد.
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نفر آخر شــعاعيان بود .شــعاعيان ویژگىهایى داشــت كه جزنى با تمام گســتردگى
اندیشههایش نداشت .شعاعيان در دو زمينه درك عميقترى نسبت به بيژن داشت.
 .1شوروى
 .2حزب توده
بيژن زمان الزم دا شت تا از رویزیوني سم به سرمایهدارى دولتى بر سد ،اما شعاعيان
رسيده بود .و براى او تشت رسوایى روسها به زمين افتاده بود و باورى به رویزیونيسم
جدید كه از خروشچف به بعد شروع مى شد نداشت .و اشكال كار شوروى را از زمان
لنين و استالين مىدانست كه به واقع چنين بود.
مسأله دوم حزب توده بود .بيژن حزب را عليرغم اپورتونيست بودنش تا سال 1333
حزب طبقه كارگر ایران مىدانسـت .و از سـال  1333به بعد براى او حقانيتى قائل نبود.
اما شعاعيان نمىپذیرفت كه حزبى اپورتونيستى باشد .رهبرى آن از همان ابتدا در دست
خردهبورژوازى باشد اما باز این حزب ،حزب طبقه كارگر باشد.
شعاعيان از همه نظر آمادهتر بود براى مقابله با موج جدید اپورتوني ستى كه در سال
 1357از درون زندان و از آلمان شرقى به سوى جنبش چپ در حال آمدن بود.
این فقدانها اجازه داد كه اپورتونيســتها از درون ســازمان چریكها را فتح كنند و
بار دیگر این قانون نظامى به اثبات برســد كه هيچ قلعهاى از بيرون گشــوده نمىشــود.
تودهاىها نه از بيرون كه از درون قلعه فدایى را فتح كردند.
يك يادآورى
ذكر این نكته خالى از فایده ني ست .آنانیكه در زندان سيا سی كار شده بودند .درپ شت
بيژن سنگر گرفتند ،و مسعود را زدند.
احمدزاده و بيژن در چند زمينه با هم اختالف داشتند .تحليل حاكميت ،انقالب سفيد
كار سياسى و نظامى.
از سال  54ـ 1350خب سازمان چریكها خب احمدزاده بود .اما از اواخر سال 1355
به بعد خب بيژن بر سازمان حاكم شد.
اما رندان روزگار نه مسعود را قبول داشتند ،نه بيژن را.
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موجودی كه تا پشت در زندان تودهاى بود1.اما وقتى در زندان باز شد و آن جمعيت
را دید كه یكصدا فریاد مىزدند« :فدایى ،فدایى ،تو افتخار مایى» بار دیگر فدایى شد.
م سعود كه رد شد نوبت بيژن ر سيد .و در آخر همگى سر از حزب توده درآوردند.
منش اپورتونيستى یعنى همين.
امروز نيز داســـتان بهگونهاى دیگر اما با همان گوهر تكرار مىشـــود .آنانى كه نه
شعـاعيان را قبول دارند نه ایدهالهـاى او را ،در پشت سر او سنگر مىگيرند و چریكها
را مىزنند.
بعد پشت سر آدام اسميت و كينز سنگر مىگيرند و شعاعيان را رد مىكنند .شاكرى
نيز در پایان مقدمهاش اشارهاى به این قبيل موجودات دارد:
«در ار فرصب ىن سب  ،ابنالاقص نه ،از خ دى پ نهضب كه به باته فراىان سپرده
ندهاند ن ع ىدانه نع (سركاب) سي س ندهاند ن د كند و بدنن س پ براى خاد
يثيب و اعصب رى كسجججش كنند دردن ك انن اسجججب كه در ى رهاى از وارثين
«زندهكنندگ پ» فراىاش نجججده ت رنخ خاد از ىي پ كسججج ن برى خيزند كه در
گتنصه در نع ن سركاب قرب ني پ تاطره سكات ن ىسصبين ً دسب دانصهاند ،ن
ب آن پ انك رى كرده باد ننانهاى از انن رندى را در ىارد ى جججاع نجججا عي پ
ن اد اسصيك »2

ابهامى دیگر :شهادت شعاعيان
شاكرى روایت شهادت ت صادفى شعاعيان را نمىپذیرد و قبول ندارد كه پا سبان یون سى
درحالىكه از ترس مىلرزید شــعاعيان را كه دســت به ســالح برده بود با یك گلوله از
حركت باز داشت .و برطبق روایت شاهدان عينى ،كشتن او را به ساواك نسبت مىدهد.
و بر این باور است كه شعاعيان از دو جا ضربه خورده است:
 .1خاطرات اشرف دهقانى
 .2شاكرى ،صفحه  ،36همان منبع
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 .1یك خائن كه مخفيگاه او را به ساواك لو داده است.
 . 2د ستگيرى ا شرف دهقانى در آلمان و د ستر سى پليس آلمان به ا سناد و مكاتبات
اشرف دهقان با سازمان چریكها در ایران.
احتمال اول كه مخفيگاه شعاعيان توسب یك خائن لو رفته باشد دور از ذهن نيست.
بدون شك در مدتى كه شعاعيان با چریكها قطع رابطه كرده بود ،ارتباطات خودش را
با محافل سياسى حفظ كرده بود و بدون تردید با روحيهاى كه ما از شعاعيان خبر داریم
او در پى تجدید ســازمانى دیگر بود .او خود دو بار ســازمانى را تشــكيل داده بود پس
تشكيالت سوم براى او امرى ساده و سهل بود شيوه كار ساواك هم معلوم بود .تعقيب
و مراقبت ،د ستگيرى ،شكنجه و یافتن سرنخ .و بار دیگر تعقيب و مراقبت د ستگيرى و
شكنجه و یافتن سرنخهاى جدید.
اما د ستر سى پليس آلمان به ا سناد و مدارك ا شرف دهقانى ،در صورت صحت این
امر و وجود چنين ا سنادى در آلمان چه ربطى به لو رفتن مخفيگاه شعاعيان كه دیگر نه
عضو سازمان چریكها بود و نه ارتباطى با آنها داشت.
در آن روزگار شعاعيان زیر پو شش امنيتى مجاهدین زندگى مىكرد .اگر هم لو رفته
باشــد احتمال لو رفتن او از ســوى مجاهدین محتملتر اســت .حكایت كابل اســت و
پو ست و گو شت .مجاهدى زیر شكنجه براى رد گم كردن اطالعاتى در مورد شعاعيان
مىدهد كه مجاهد هم نيست.
اما چه ضرورتى در ميان باید باشد كه حميد اشرف ردّى از شعاعيان به بخش خارج
كشـــور ســـازمان بدهد كه چه دردى را از آنها دوا كند .فرد بگيریم كه چریكها از
مخفيگاه شعاعيان مطلع بودند .فرد محال كه محال ني ست ،در آن روزگار شعاعيان و
مخفيگاه او مسأله چریكها نبود .اگر هم بود ،بخش خارج از كشور چریكها چه نقشى
مىتوانســت در این ماجرا داشــته باشــد .نهایت كار آن بود كه از جدا شــدن شــعاعيان،
ن مای ندگى خارج كشـــور را مطلع ك ند .كه این هم ن يازى نبود .چاپ ك تاب انقالب،
نامههاى سرگ شاده شعاعيان به چریكها و پا سخ او به مؤمنى خود بهترین خبرر سانى
درمورد جدایى او بود.
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خوب بود اســتاد شــاكرى از این مس ـأله به ابهام نمىگذشــت چرا كه ممكن اســت
درذهن خواننده این مســـأله بياید كه فدایىها در لو رفتن مخفيگاه شـــعاعيان نقشـــى
1
باواسطه داشتهاند.

نامه اول
چند نكته
 .1در نامهها دو بار نام مهرى آمده است كه در تماس با خسرو شاكرى او نيز نام واقعى
او را نمىدانست.
 . 2این نامه به سه بخش تق سيم شده ا ست .بخش اول جنبه آموز شى دارد و راجع
بهویژگىهاى اپورتونيسم است .بخش دوم مربوط است به سرگذشت فعاليت چند ماهه
شعاعيان با چریكها و بخش سوم نيز بيشتر از آنكه فردى باشد عام و آموزشى است.
 .3یكى از ویژگىهاى كار شعاعيان جنبه آموز شى او ست .شعاعيان ا صل را برآن
مىگيرد .كه خواننده هيچ نمىداند .پس از ابتدا شـــروع مىكند و به تفصـــيل مطلب را
روشن مىكند .هرچند بعدها در نزد عدهاى این ضعف شعاعيان تلقى شد و او بهپرگویى
متهم شد .اما شعاعيان رو به آینده دا شت .فكر مىكرد روزى ك سانى این نو شتهها را
خواهند خواند كه ن سبت به مو ضوع ح ضور ذهن و معرفت كامل ندارند .كه بهرا ستى
چنين بود.
 .4یكى از كمبود این نامهها ،نبود پا سخ چریكها ا ست .اى كاش حميد ا شرف این
سنت حسنه را گذاشته بود؛ رهبرى پاسخگو .تا به درستى مى شد فهميد كه آنها به چه
مىاندی شيدند .تا در ت ضارب آراى آنها و شعاعيان رو شن مى شد كه بُن درگيرى كجا
بود .بُنى كه ناگشــوده ماند و بعدها همين دلخورىها و پاســخ ندادنها و رنجيده خاطر
شدنها ادامه یافت و به جدایىهاى بسيار كشيده شد.
 . 5تاریخ نوشتن نامه هشتم اردیبهشت  1353است.
 .1بىانصـــافى اســـت كه از تالش بىوقفه خســـرو شـــاكرى به خاطر چاپ آاار شـــعاعيان و جمعآورى  27جلد اســـناد جنبش
كارگرى و كمونيستى ايران قدردانى نشود جاى سپاسى بسيار دارد.
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اپورتونيسم
اپورتوني سم همان بىا صولى ا ست .اما همواره در همه جا و در همه زمانها داراى یك
نمود و یك چهره یگانه و ثابت نيســت .بلكه بنا به ویژگى زمانى ـــــ مكانى چهرههاى
گوناگونى بهخود مىگيرد .درســـت از همين روســـت كه خطر اپورتونيســـم ،خطر و
تهدیدى است سخت و جدى.
به ســـخن دیگر یك بار براى هميشـــه نمىتوان با اپورتونيســـم مرزبندى كرد و
درگوشهاى راحت لميد و دلخوش كرد به واكسينه شدن پيشاهنگ از اپورتونيسم.
بهدرســتى بر ما روشــن نيســت كه رهبرى چریكها چه دیده بود كه طى طرحى از
همه اعضا خواسته بود تا برداشتهایشان را از اپورتونيسم به سازمان گزارش كنند.
شعاعيان نيز بر همين بستر بحث اپورتونيسم را مىگشاید و هشدار مىدهد هشدارى
كه با شهادت حميد ا شرف و خروج و شهادت شعاعيان در تفكر م سلحانه بهفرامو شى
سپرده شد اپورتوني سم براى جنبش چپ تا آن روز ،حداقل در شكل و شمایل حزب
توده تبلور مىیافت و این بهمعناى ا شتباه گرفتن گوهر اپورتوني سم با نمود اپورتوني سم
بود .بعدهـ ـا همين خطاى تئوریك كـ ـار دست چریكهـ ـا داد .گوهـ ـر اپـ ـورتونيستى
حزب توده محدود شد به عنا صر اپورتوني سم و عنا صر اپورتوني سم هم محدود شد به
مردهها و معزول شدهها چون ا سكندرى و تطهير دامن كيانورى و حزب توده از الى و
لجن اپورتونيسم.

اپورتونيسم چيست؟
اپورتونيسم گونهاى اندیشه ،گونهاى خوى و اخالق ،گونهاى منش و نهاد است كه خود
از گونهاى زندگى ،زندگى طبقاتى و الیهبندىهاى آن مىتراود.
اما ممكن اســـت كســـى به نهاد و گوهر اپورتونيســـم نباشـــد اما رفتار و كردار
اپورتونيستى از او سر بزند به این فرد اپورتونيست نمىگویند ،اپورتونيسمزده مىگویند.
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شــعاعيان به درســتى بين رفتار اپورتونيســتى و اپورتونيســمرفتارى فرق مىگذارد و
هشدار مىدهد كه طبقه كارگر در معرد خطر اپورتونيسمزدگى است.
يك سؤال
شعاعيان اپورتونيسم را منشى غيرپرولترى مىداند .خوى و اخالق طبقاتى ،كه از آن
طبقه كارگر نيســت .اما رفتار اپورتونيســتى را در طبقه كارگر ممكن مىبيند :بيمارى كه
نيروى پيشــتاز را تهدید مىكند .اما اگر یك حزب یا یا ســازمان نه به رفتار كه به گوهر
اپورتونيستى باشد مىتواند نماینده طبقه كارگر باشد .پاسخ شعاعيان هرگز است.
بعدها خواهيم دید همين تعریف از اپورتونيسم و اپورتونيسمزدگى سرمنشأ یكى از
اختالفات او با چریكها اســت .اینجا اســت كه متوجه مىشــویم چرا شــعاعيان از ابتدا
شـــروع مىكند .از تعریف هاى عام و بدیهى .تعاریفى كه همه مىپندارند مىدانند و با
دیگران روى آن متفقاند .اما اینگونه نيست.

چگونه رسوخ رفتار اپورتونيستى به درون طبقه
شعاعيان به درك غلطى اشاره مىكند كه ریشه آن سخنرانى استالين است بهدنبال مرگ
لنين ،اســتالين كمونيســتها را از ســرشــتى ویژه و «مصــالحى خاص برش» یافتهاند،
توصـــيف مىكند و درك غلب از اینجا برمىخيزد كه پيشـــاهنگ تصـــور كند در برابر
اپورتونيسم و رفتار اپورتونيستى نفوذناپذیر است .چرا كه اپورتونيسم یك منش طبقاتى
است .و از آن پرولتاریا نيست .اما طبقه كارگر جدا از این جهان زندگى نمىكند .فرهنگ
طب قاتى چيره او را آلوده به انواع بي مارى هاى روانى و اخالقى و فره نگ طب قاتى
ناكارگرى مىكند .پس تصور خطایى است كه ما بهدنبال جانهاى كارگرى ناب بگردیم.

چگونه با اپورتونيسمزدگى مبارزه كنيم
شــعاعيان روى نكته درســتى انگشــت مىگذارد و مىگوید :تا زمانىكه ندانيم چگونه
رفتارى اپورتونيســـتى اســـت .پيكار ما نه با گوهر و همه هســـتى و همه جلوه هاى
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اپورتونيســم بلكه به برخى از نمودهاى آن محدود خواهد شــد .و در نتيجه ،اگر نتوانيم
خود و ســازمان خود را از اپورتونيســمزدگى برهانيم .اپورتونيســم زخمى و شــكســته
بازآفرینى خواهد شد و شاخههاى شكسته گل و جوانه خواهد داد.
برخوردى درست و آموزنده
شــعاعيان در اینجا برخوردى درســت و آموزنده مىكند و یادآور مىشــود كه رفقا فكر
نكنند او خود را از هرگونه بيمارى اپورتونيستى مبرا مىبيند .چرا كه او نيز در چارسوق
انواع بيمارىهاى اپورتونيســتى جاى دارد و مىخواهد كه نوشــتههاى او زمينهاى براى
تشـــریح كار هاى اپورتونيســـتى او شـــود .و هشـــدار مىد هد كه نگران داورى و
خردهگيرىهاى دیگران نباشــند كه اینها خود به جان خود افتادهاند .كه بها دادن به این
داورىها خود منشى اپورتونيستى است.
رفتار اپورتونيستى
یكى از ویژگىهاى شعاعيان جسارت او است .شعاعيان اهل نان قرد دادن و الپوشانى
كردن ،گذشتن بىخيال از كنار مسایل و حسابگرىهاى حقيرانه نبود .او تمامى اینها را
هم اپورتونيستى مىدانست .پس از «رفقا» شروع مىكند .اما براى شروع ای ـن ك ـار ب ـاز
از تعـاریف شـروع مىكند و مىگـوید رفتار اپورتونيستى چگونه رفتارى است:
 .1انجام ندادن كارهایى كه به عهده گرفتهایم.
 .2خردهگيرىهاى پنهانى
 .3داورى بر مبناى دالیل غيرمادى
 .4برخوردهاى شخصى را معيار رفاقت یا دشمنى گرفتن
 . 5انتقاد را به بهانه شيوه انتقاد رها كردن
 .6بهانهجویى را بهجاى اصول نشاندن
 .7براى داورى عام به كاستىهاى خاص اقتدا كردن
 . 8كجدار و مریز رفتار كردن
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 .9تالفى را جانشين برخورد سازمانى كردن
 .10براى كارهاى خود دالیل تراشيدن و توجيه كردن
 .11چشـ ـم و گـ ـوش بـ ـراى دیگران و بـ ـرخى مسایل داشتن و براى خود و دیگر
مسایل نداشتن
 .12حاشا كردن
 .13نظر داشتن ،اما از نوشتن آنها دررفتن
 .14تعصب تئوریك داشتن
 .15پيكار ایدئولوژیك را به آیندههاى مبهم مراجعه دادن

بخش دوم :یادبودها
در قســمت دوم نامه ،شــعاعيان مســأله وحدت «جبهه دمكراتيك خلق» را با ســازمان
چریكها مطرح مىكند.

دهه  40شكلگيرى محافل
با كودتاى  28مرداد و سركوب تام و تمام حزب توده و جبهه ملى ،جنبش انقالبى وارد
دوران ركود و خاموشـــى شـــد .این دوران ،دوران زندانى و فرار و تبعيد و دربهدرى
نيروهاى انقالبى جامعه است.
با شـــروع بحران ســـاختارى حاكميت از ســـالهاى  1339به بعد ،جنبش وارد فاز
جدیدى مىشـــود .از مرحله ركود و خاموشـــى بيرون مىآید و ســـعى مىكند خود را
درجبهه ملى دوم و سوم باز سازى كند .اما با توافق شاه با امریكا و كنار گذا شتن جناح
ا صالحطلب هوادار امریكا( ،على امينى) از قدرت و سپردن ا صالحات ار ضى بهد ست
دربار فضاى نيمهباز سياسى سالهاى 41ـ 1339بسته مىشود.
درگيرى روحانيت سنتى با شاه بر سر اصالحات ارضى و شركت زنان در انتخابات
و سركوب حركت پانزدهم خرداد  1342این فضا را بهطور كامل مىبندد.
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این دهه ،دهه شكلگيرى محافل ا ست .جمع شدن عدهاى از عنا صر انقالبى حول
یك محفل براى تدوین اصول مبارزه.
م حافل جدا از هم ،بىارت باط و یا با ارت باطى كم با خود و با توده ،اما حول حل
مسأله شيوه مبارزه در ایران رشدى تدریجى داشتند.
ســـه محفل در این ميان ،زودتر از دیگر محافل به تدوین اصـــول و تئورى خود
مىرسند و سازمان پيشاهنگ را بهوجود مىآورند ،محفل جزنى ،سوركى ،ظریفى.
در كنار این ســازمان پيشــتاز محافل دیگر به حركت خود ادامه مىدهند .ســازمان
پي شتاز در آ ستانه ورود به فاز عملياتى در سال  1346ضربه خورد .و پرو سه پيو ستن
دیگر محافل به سازمان پيشتاز به عقب افتاد.
در سال  1349محفل اشرف ،احمدزاده بهیكدیگر نزدیك شدند .و رستاخيز سياهكل
اتفاق افتاد و در سال  1350این دو محفل ،چریكهاى فدایى خلق با پایهگذارى كردند.
در این فا صله محافل دیگر به آن حد از ر شد و اعتالى نظرى و عملى مىر سند كه
خود مستقالً دست به عمل مىزنند ،گروه آرمان خلق ،گروه فلسطين و گروه شعاعيان.
شعاعيان و وحدت با چريكها
شعاعيان در فاصله سالهاى 50ـــ ،1349جبهه دمكراتيك ملى را سازمان داد1.كه تصميم
دا شت با چند عمليات بزرگ رژیم را زمينگير كند .یكى از این عمليات از كار انداختن
كوره بزرگ ذوب آهن بود .مســئول این عمليات مهندس رضــا عســگریه بود كه خود
درآن نواحى مشــ ول بهكار بود .عســگریه در ميانه كار برید و خود را به پليس معرفى
كـــرد .گـــروه ضربـــه خورد و شعاعيان در سال  1351مخفى شد .در همين سال او با
نادر شایگان آشنا شد كه او نيز مسئول محفلى بود كه پتانسيل سازمان شدن را داشت.
بر پایه كتاب «انقالب» كه نظریات تئوریك شـــعاعيان حول مبارزه مســـلحانه ،حزب،
انقالب ،و انقالب ســـوســـياليســـتى بود دو محفل به یكدیگر نزدیك شـــدند و جبهه
دمكراتيك خلق را بهوجود آوردند.
 .1بهزاد نبوى ،مصاحبه با سايت بازتاب.
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در ســال  1352آزمایشــگاه نظامى جبهه لو رفت .شــایگان و عطایى و رومينا كشــته
شدند و عدهاى دستگير و بقيه جبهه متوارى شدند.
اما مســأله وحدت با چریكها به قبل از این ضــربه برمىگردد .در زمينه وحدت دو
نظر در جبهه بود:
 .1نظر موافق؛ شعاعيان ـ اسكویى
 .2نظر مخالف؛ نادر شایگان
شـــایگان براین باور بود كه دو دیدگاه از بُن جداگانه یعنى یكى بر پایه لنينيســـم و
دیگرى بر پا یه د ید گاه انقالب (ضـــدلنينيســـم) نمىتوان ند و حدت كن ند مگر این كه
بهگونهاى ریشــهاى حل شــود .اما روشــن نمىكند حل ریشــهاى یعنى چه .آیا به معناى
پذیرش یكى و ردّ دیگرى است ،یا بر پایه پذیرش دو دیدگاه در چریكها بود.
در مقابل این نظر دیدگاه شــعاعيان بود كه مىگفت« :داســتان لنينيســم و «انقالب»
داستانى نيست كه بتوان به سرنوشت فورى آن اميدوار بود .اینكار زمان تاریخى مناسب
خود را مىخواهد».
يك پرانتز
بگذارید قبل از آن كه پروســـه وحدت را دنبال كنيم روى همين نكته كمى مكث كنيم.
شــعاعيان مطلب را درســت مىدید .طرح و حل مسـأله لنينيســم و آنتىلنينيســم نيازمند
زمانى نزدیك به سه دهه بود ،با یك چرایى مشخص.
اندی شه چپ از دو راه وارد ایران شد؛ اروپا و قفقاز .آنچه از اروپا وارد شد بي شتر
درمدح یا ذم روزنامهاى بود .در روزگارى كه به مارك سي سم ،نهلي سم مىگفتند .اما از راه
قفقاز ایرانيان مهاجر در باكو با سيا ست ،ت شكيالت و اخالقى آ شنا شدند كه بي شتر از
آنكه ماركسيستى باشد ،لنينيستى بود .با قرائت لنين از ماركسيسم.
به هرروى ،اندی شه چيره بر چپ ایران اندی شه لنيني ستى بود و نفى آن به این سادگى
نبود نيازمند زمان بود .زمانىكه اندیشــههاى لنين و تحقق آن اندیشــهها در عمل نشــان
دهد كه موفق نشده است سوسياليسم را متحقق كند.
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شــعاعيان از نمودهاى ســياســت خارجى و داخلى شــوروى به بود ناكارگرى ،آنچه
درشـــوروى اتفاق مىافتاد رســـيده بود .اما آمار و اطالعات دقيق را نه او داشـــت نه
چپهاى دیگر ایرانى.
پروسه وحدت
با شهادت شایگان سدّ راه وحدت برداشته شد به دو دليل.
 .1نبود دیدگاه مخالف
 .2از بين رفتن امكانات سازمان
ایــــن وحدت در جبهه دو ســــر داشت .یك سر آن شعاعيان بود و سر دیگر آن
مر ضيه احمدىا سكویى .ا سكویى طبق روایت شعاعيان تمایل بي شترى براى وحدت
دا شت .شعاعيان رو شن نمىكند كه ا سكویى نيز آیا موا ضع «انقالب» را قبول دا شت یا
ن ـه .ام ـا آنچه بعداً اتف ـاق افت ـاد ای ـن بود كه اسكویى مواضع لنينيستى چریكه ـا را
قبول داشت.
اینرا به ضُـــرس قاطع نمىتوان گفت ،چرا كه اســـكویى قبل از جدایى شـــعاعيان
به شهادت ر سيد .اما فا صله گرفتنش از شعاعيان ن شان مىدهد كه او ح سا سيت زیادى
روى مواضع پایهاى چریكها نداشت و بيشتر به مبارزه عملى با رژیم مىاندیشيد.
ذكر یك نكته خالى از فایده نيســـت نادر شـــایگان به رفيق مادر (فاطمه ســـعيدى)
مى گوید كه اگر براى او اتفاق افتاد مر ضيه ك سى ا ست كه مىتواند آنها را جمع كند .و
این نشان از وزنه اسكویى در جبهه داشت.
نگاه شعاعيان به وحدت
شعاعيان به وحدت از دو زوایه نگاه مىكرد:
 .1شركت در فعاليت عملى ـ انقالبى
 .2به بحث گذاشتن انقالب در سازمان
شعاعيان به نيكى مىدانست كه مسأله لنينيسم به زودى در جنبش چپ ایران بهعلت
چيرگى بىچون و چرایش حل نمىشـــود .مگر آن كه زمان به كمك او بياید .اما براى
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طرح «انقالب» مصــر بود .به همين خاطر شــرط وحدت را با چریكها مســأله بهبحث
گذاشتن «انقالب» گذاشت كه حميد اشرف بالفاصله پذیرفت.

حميد اشرف چه كرد
حميد اشـــرف درســـتترین كار را كرد .برخالف نگاهى كه پذیرش حميد اشـــرف را
فرصــتطلبانه مىداند1.و تقســيم نيروهاى گروه شــعاعيان را در شــاخههاى مختلف
توطئهگرانه تلقى مىكند .حميد مىتوان ست شعاعيان را عملياتى كند .چيزى كه با گروه
خون شــعاعيان هم جور درمىآمد .و عمر یك چریك عملياتى در اوج قدرت ســاواك،
سالهاى  55ــــ 1352چيزى كمتر از شش ماه بود ،اگر شانس مىآورد از حميد اشرف
بگذریم كه او یك استثنا بود و استثنا نفى قاعده نمىكند.
حميد شعاعيان را به مشهد فرستاد تا بههمراه حميد مؤمنى طرح یك نشریه تئوریك
را بریزند .در این كار در ست و ا صولى چه توطئهاى نهفته بود .یك پژوه شگر با د شمن
خود نيز باید منصــف باشــد .نگاه كنيم به تاریخ بيهقى ،وقتى اســتاد دارد به دار كردن
ح سنك وزیر را مىگوید به بو سهل مىر سد ،مردى بدطينت كه ا ستاد را ب سيار رنجانده
بود ،چنين مىنویسد:
«ف جج خاااك نبشججب در ابصداى انن ل به دار كردپ انن ىرد اىروز كه انن
ق جججه آغ ز ى كنك از انن قام كه ىن سجججخن خاااك راند ،نك دو تن زندهاند
درگا نهاى افص ده و خااجه با سهل زوزن چند س ل ا سب ت گت نصه ا سب و
بهى سخ آپكه از وى رفب گرفص ر و ى را به آپ ك رى ني سب ارچند ىرا از وى بد
آند به ايچ ل ،چه ،عنرى به سجججر آىده و بر اثر وى ى ب ند رفب و در ت رنخ
كه ى كنك سجججخن نرانك كه به آپ تا جججب و تزّندى كنند و خاانندگ پ انن
ت نيو گانند نرم ب د انن ىير را 2

 .1وهابزاده ،مقدمه كتاب  8نامه
 .2تاريخى بيهقى ،نرگس روانىپور
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اما براى شعاعيان مسأله طرح «انقالب» مسأله حيات و ممات او بود .پس درمالقات
با حميد اشرف مىخواهد به دو دليل با به بحث گذاشتن «انقالب» موافقت كند.
 .1طرح انقالب بهعنوان شرط وحدت
 .2ا صول پذیرفته شده بنيانگذاران چریكها ،كه شرط ورود به ت شكيالت فدایى را
چریك بودن و فدایى بودن گذاشته بودند و الغير.
ا صولى كه مورد قبول حميد ا شرف هم بوده ا ست .پس كتاب انقالب به رفيق مجيد
(حميد مؤمنى) داده شد تا بررسى كند.
مؤمنى نيز به مشــهد فرســتاده شــد تا با شــعاعيان در چاپ نشــریه همراهى كند .اما
متأسفانه آن دو یكدیگر را دفع كردند .چرا؟
شــعاعيان مىگوید« :رفيق مجيد در بحث رویهاى داشــت كه من این رویه را بهویژه
در تودهاىها زیاد دیده بودم».
امــــا ریشه كــــار متدولــــوژى مؤمنى نبود ،الاقل تنها علت نبود .علت دافعه چيز
دیگرى بود.
شعاعيان مىگوید« :رفيق مجيد حتى پيش از آ شنایىمان با یكدیگر مأمور شده بود
كه انقالب را بررسى كند».
مؤمنى «انقالب» را خوانده بود .و شــعاعيان را عنصــرى ضــدلنينيســم مىدانســت و
1
همانطور كه امروز عدهاى بر این باورند كه «مخالف لنينيســم ماركســيســت نيســت»
مؤمنى نيز بر این باور بود .پس هر دو طرف با موضع با هم برخورد مىكردند.
كار شعاعيان و مؤمنى روى ن شریه بهجایى نمىر سد .و از آنجا كه شعاعيان براى
جواب دادن به «انقالب» فشـــار مىآورد ،مؤمنى كار نشـــر یه را ر ها مىك ند و براى
پا سخگویى مىرود .پس مو ضع مؤمنى رو شن بود .م سئول م شهد (علىاكبر جعفرى)،
هرچند نظرى به صراحت نمىدهد با انتشار «انقالب» به دو دليل مخالف است.
 .1حفظ یگانگى سازمان
 .2بىموقع بودن چنين بحثى
 .1حزب طوفان
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و آن دیالوگ معروف و تاریخى بين این دو ردوبدل مىشـــود كه امروز در دســـت
عدهاى شــده اســت پيراهن عثمان .در حالىكه در آن روز براى دو ســوى این دیالوگ
درحد بحثى رفيقانه بوده است.
جعفرى مىگوید« :ببين رفيق ،جنبش هنوز سخت ناتوان ا ست .بگذار ما تا اندازهاى
رش ـد كنيم و ني ـرو گيریم ،آنگ ـاه خ ـوب ،ه ـرك ـس ه ـر ن ـظرى داشت ـه ب ـاشد آزاد
است كه بگوید».
و شــعاعيان در پاســخ مىگوید« :رفيق جون! ســازمانى كه به هنگام ناتوانى از پخش
اندیشـــهاى كه نمىپســـندد جلو مىگيرد ،بههنگام توانایى ،آن م زى را مىتركاند كه
1
بخواهد اندیشهاى كند سواى آنچه سازمان دیكته مىكند».
پس به تهران مىآید و با حميد اشرف مالقات مىكند ،حميد به شعاعيان مىگوید:
«نبيم رفيق! ىم تنها كس هسنپ كه قضيه را ا دى اه عموي نطرس ى كنپ
ت ى سنبپ .ت پس نطهنپ كه اننقاد نيه نه پيوست هو نوده ناش ».
پ ـس ت ـا اینجا ب ـه روایت شع ـاعيان تنه ـا موافق شعاعيان در رهبرى چریكه ـا
حميد اشرف است .و همو ا ست كه «گروه بررسى»كننده انقالب را سامان داده است و
با انتشار كتاب نيز مخالف نيست.
امـــا حميد اشـــرف چـــون علىاكبر جعفـــرى روى «فـــوریت» مســـأله انگشت
مىگذارد و مىگوید:
«مسایل ما مسایل دیگرى است» .این حرف اشرف دو ریشه داشت؛
 .1م سأله مرگ و زندگى جنبش مطرح بود .چریكها از هر سو مورد تهاجم سنگين
ساواك بودند .پس چریكها باید تمامى نيروى خود را صرف «بقاى» خود مىكردند .آیا
این اســتدالل غلطى بود .هرگز خود شــعاعيان هم مىپذیرد او مىگوید« :گيرم كه چنين
باشد» استدالل نمىكند كه چنين نيست .و در واقع مىپذیرد.
 .1تاريخاً حق با شعاعيان است ،اما در موقعيت آن روز نه ،حق با جعفرى بود.
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 .2از سویى دیگر چریكها به این نتيجه رسيده بودند كه مسایل عام ماركسيم مطرح
شده است .پس وظيفه سازمان پيشتاز پياده كردن مسایل عام است .این امر هم در كتاب
مسعود «هم استراتژى و هم تاكتيك» او هست و هم در نقد مؤمنى بر انقالب.
شــعاعيان جلو اشــرف كوتاه مىآید .و در واقع مىپذیرد كه مســأله مبرم چریكها
پاسـخگویى به «انقالب» نيسـت .و وقتى به اشـرف مىگوید :گيرم كه چنين باشـد ...آیا
براى مثالً ویتنام هم فوریت ندارد ».ا شرف مىپذیرد كه «چرا دارد» و ا ضافه مىكند« :ما
كسى را داریم كه انقالب را به زبانى دیگر ترجمه كند« .اگر بخواهى مىتوانيم اینكار را
بكنيم» .و پاسخ شعاعيان مثبت است.
تا اینجا طبق روایت شــعاعيان ،در حســن نيت و برخورد خوب حميد اشــرف هيچ
جاى شك و شبههاى نيست.
شعاعيان مدام ف شار مىآورد .و كم كم یگانگىها به نقار ك شيده مى شود و سوءظن
در دو طرف شكل مىگيرد .شعاعيان فكر مىكند آنها او را سركار گذا شتهاند و او را
بهتلفن ميخ كردهاند چریكها فكر مىكنند شـــعاعيان در پى انشـــعاب و ســـازماندهى
تشكيالتى دیگر است.
شع ـاعي ـان در اینج ـا مىگ ـوید« :همينج ـا ب ـاید اف ـزود كه هنوز رفيق فریدون
(حميد اشرف) در حكم پارتى من بود».
این حمایت ا شرف از شعاعيان ادامه دارد تا زمانىكه قرار او با ا شرف مى سوزد و
شعاعيان بهعلت ا شتباه در ساعت قرار ،قرار را اجرا نكرده به م شهد مىرود و ا شرف
ت صور مىكند كه شعاعيان به عمد به سر قرار نيامده ا ست .تا تالفى دیركردهاى او را
بكند پس از قرار تهران به بعد نيز حميد اشرف حمایتاش را از او قطع مىكند.
آیا بهراستى اینگونه بوده است؟ از آنجا كه اشرف به شهادت رسيده است و در این
مورد حرفى نزده است واقعيت ماجرا بر ما معلوم نيست .پس ما تكيه مىكنيم به روایت
شعاعيان .تا اینجا نه توطئهاى و نه اپورتونيسمى از سوى اشرف مشهود نيست.
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اشرف چه بايد مىكرد
در یك حالت آرمانى ،انتظار ما از اشـــرف ،بهعنوان رهبر بىچون و چراى فدایى در آن
روز چه بود؟ اشرف باید دو كار مىكرد:
 .1نخست آنكه اجازه مىداد انقالب مستقل و یا با آرم چریكها منتشر مى شد .این
ســنت بزرگى در چریكها مىشــد تا بعدها قادر باشــد چند صــدایى را تحمل كند .و
درسالهاى  1358به بعد كار به انشعاب نكشد.
اما ذكر یك نكته خالى از فایده نيســـت .هيچ اتفاقى در چریك ها و جنبش چپ
مىافتاد .باعث لجنپراكنى حزب توده بر عليه چریكها مى شد .و دامن مىزد به این امر
كه جنبش چریكى ،حركتى برعليه لنينيسم است.
زمان بســيارى الزم بود تا جنبش چپ ایران از زیر ســيطره لنينيســم بيرون بياید .اما
«انقالب» بهعنوان یك ســكوى پرش و یك ســؤالى بزرگ در جنبش چپ مىتوانســت
مثبت باشد .این امر از ذهن شعاعيان دور نبود و خود او یكى دو جا به این مسأله اشاره
مىكند كه مسأله «انقالب» كار امروز و فردا نيست.
 .2حميد ا شرف باید او را به ت شكيالت خارج از ك شور ،سازمان منتقل مىكرد تا او
بتواند با آ شنایى بي شتر با نظرات مختلف در جنبش جهانى كموني ستى به بازبينى نظرات
خود بپردازد و از این رهگذر جنبش چپ را پُربارتر كند.
اما عملگرایى مطلق در ذهن اشـــرف به او اجازه نداد تا با آیندهنگرى شـــعاعيان را
براى فرداى جنبش حفظ كند.
این دو گزینه شعاعيان را را ضى و آرام مىكرد چه در ایران مىماند و چه در خارج
مى رفت و سرنوشت او ممكن بود چيز دیگرى باشد .چيز دیگر جز فاجعه بهمن .1354
انزواى شعاعيان :عمد يا تصادف
بعد از وحدت با چریكها ،شــعاعيان ،فاطمه ســعيدى و دو برادر خردســال شــایگان
به شاخه مشهد فرستاده شدند تا نشریهاى تئوریك سازمان داده شود .اسكویى و دیگران
در تيمهاى عملياتى سازمان یافتند.
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عدهاى این كار را توطئه چریك ها و خالى كردن زیر پاى شـــعاعيان مىدانند .ابتدا
نگاه كنيم به روایت شعاعيان از این داستان.
«در دىم ارر كمه ىيماو رفيمق فماطممه (ىمطعيه اسمروى ) ت رفيق ىادر (فاطمه
سعي ر) انبا ش  .فتت وهاى ن ىم ساو پي هى ؛
رفيق ىادر رفيقماو (شمممعاعياو) ى وى ا ط انقالب را نا هر تى ه بطىك هار
ف اى خوق درنياى ىم ا سا ىاو ى رت .
رفيق فاطمه ىعن ى خواه نه تنهاى نطتد.
رفيق ىادر خ  ،نه
رفيق فاطمه پس نرنه ىصطف كس رت داره
رفيق ىادر نه دىگه ،نا تو ،ىهطر ،ىم ت نچههار دىگط
رفيق فاطمه ىم ت ىهطر كه نيسنيپ .نه ىصطف نگو رتر ىا حساب نرن ».
در جریان ضربه خرداد  ،1352نادر شایگان ،نادر عطایى ،حسن رومينا كشته شدند.
ب ـيژن ف ـرهن ـگآزاد ،ع ـبداهلل ان ـدورى ،ص ـدیق ـه ص ـراف ـت ،رض ـاپور جعفرى،
اقدس فاضلپور و چند تن دیگر دستگير شدند .دست كم دو تيم سالم ماندند.
 .1تيم شعاعيان :شعاعيان ،اسكویى ،صبا بيژنزاده و ميترا بلبلصفت
 .2تيم تبریز :حسن ناهيد ،هوشنگ عيسىبگلو ،دكتر محجوبى و خواهرش
مســئوليت تيم تبریز با مرضــيه اســكویى بود .پس این تيم كه دیگر جذب چریكها
شده بود .با مخالفت اسكویى براى انشعاب از مدار خارج مىشد .از تيم شعاعيان مرضيه
احمدىاسكویى و مهرى نيز مخالف رفتن بودند.
ميترا بلبل صفت و صبا بيژنزاده نيز باید و ضعيتى م شابه ا سكویى دا شته با شد .تنها
فاطمه سعيدى و دو فرزندش با شعاعيان مىرفتند.
بههرروى مسأله توطئه و زیرپاى خالى كردن شعاعيان در بين نبود .شعاعيان پيامبرى
بود كه زود بهدنيا آمده بود .پيروان او هنوز بهدنيا نيامده بودند .زمان زیادى الزم بود تا
پيامبر چيره از سكوى قدرت پایين بياید .نگاهى به فرجام چریكها رو شنكننده خيلى
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از مســایل اســت .شــعاعيان ســال  1352با چریكها وارد بحث لنينيســم مىشــود .او
مىگوید :لنينيســم ناگذرگاه كمونيســم اســت .این در حالى اســت كه آنها به اســتقرار
ســوســياليســم در زمان لنين باور دارند .تنها از خروشــچف به بعد را قبول ندارند .و
مىگویند ریزیونيستى است.

چریك تنها
بعد از د ستگيرى رفيق مادر ،م شهد براى برادران شایگان امن نبود .پس شعاعيان بچهها
را بــــه حميد اشرف داد تــــا در جایى امن نگهدارى شوند و دیگر ارتباط شعــــاعيان
گسسته شد.
در این زمان شــعاعيان آخرین حامى خود را از دســت داد .گویا حميد اشــرف نيز
مجاب شده بود كه امكان دو تفكر در یك سازمان ممكن نيست؛ لنينيسم و آنتىلنينيسم.
روشـــن بود كه چریك ها از مبانى اوليه رهبران خود كه در پى برپا كردن جبههاى از
چریكهاى فدایى خلق بودند عدول كرده بودند .و به سازمانى با هویت مشخص تبدیل
شده بودند .یا در حال شدن بودند .و این هویت همان لنينيسم بود.
اما در این حد هم شــاید نتوان به چریكها زیاد خرده گرفت .بههرحال فشــارها و
مخالفتهاى مختلف حميد اشــرف را به جبهه مخالف شــعاعيان رانده بود و او پذیرفته
بود كه با توجه به اصرار زیاد شعاعيان بر «انقالب» راهى جز جدایى نيست.
تا اینجا مىشود حميد اشرف را فهميد ،اما رفيق شعاعيان مىنویسد:
« بوو بار ىنا سب نطار نو شنم ن ا شنپ نه شيوه ى صويم ا و شه پاركها
نهطه طفنپ ت درسمممت نه هميم دليل نود كه عمال ننوانسمممنپ تن ت پياپ پي
نطت  .نيه بوو بار ىناسمممب هپ نطار نگه ارر ن اشمممنپ نه نابار هط نار كه
ى نوشنپ هوها را در خطانهار دتر نه ىط ىشن خاك نه اىانت ى ذاشنپ».
معلوم مىشــود شــعاعيان جایى براى خوابيدن و زندگى كردن نداشــته اســت اگر
درپاركها مطالب خود را مىنوشته است و در خرابهها نوشتههاى خود را پنهان مىكرده
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اســت پرواضــح اســت كه در كنار پاركها و خرابهها هم مىخوابيده اســت و این براى
حميد ا شرف ق شنگ ني ست ،ز شت هم ه ست .اختالف ایدئولوژیك دا شتن یكطرف،
یك چریك را بىامكانات رها كردن چيز دیگرى است .وقتى شعاعيان تصادفا با یكى از
اع ضاى سازمان مجاهدین برخورد مىكند و مجاهد از او مىپر سد تنهایى و شعاعيان
مىگوید ،تنها مثل ابليس .آدمى دلش بهحال ابليس هم مىسوزد.
محدوديتهاى اشرف
حميد ا شرف به روایت شعاعيان تنها پارتى او در رهبرى چریكها ا ست .شاید ك سانى
دیـ ـگر نيز چـ ـون او بـ ـودهاند اما ما از آن بىاطالعيم .تنها منبع ما خود شعاعيان است،
چرا؟ چون بازیگران ا صلى این دا ستان (حميد ا شرف ،علىاكبر جعفرى ،حميد مؤمنى،
همگى به شــهادت رســيدهاند .و متأســفانه داســتان آمدن و رفتن شــعاعيان را مكتوب
نكردهاند .و این هم یكى دیگر از ضـــعفهاى جنبش چپ در ایران اســـت كه از فرقه
اجتماعيون ــــ عاميون به بعد حوادث مهم در گذر روزها و كشته شدن بازیگران اصلى
گم شدهاند .بهقول شعاعيان «استبداد بىپير» به چپ فرصت نداد تا آنقدر زندگى كند تا
از كردهها و ناكردههاى خود بنویسد.
بههرروى گفتيم كه در حالت آرمانى اشــرف چه باید مىكرد .از چاپ انقالب گرفته
تا فرســتادن شــعاعيان به خارج و در آخر دادن امكانات زندگى به شــعاعيان كه از آنها
جدا شده بود و یا بهقول او «با تف و لعنت» او را بيرون كرده بودند.
اما زندگى واقعى به ما چه مىگوید .بنيانگذاران نخســتين از بيژن و ظریفى گرفته تا
احمدزاده و پویان ،جنبش م سلحانه پي شتاز را به سختى با لنيني سم انطباق داده بودند و
بهقول خودشــان انطباق خالق .چرا كه لنينيســم ،اندیشــه چيره بر جنبش چپ ایران و
جهان بود .و ممكن نبود ك سى مائوی سم با شد ،اما لنيني سم را رد كند .مگر آنكه خود را
واب سته به جریاناتى مىكرد كه الاقل در ایران جزء مالعين بودند ،از تروت سكى گرفته تا
آخر .بگذریم كه تروتسكيم خود نيز لنينيست بود .اما در ایران بر این باور نبودند.
از همان ابتدا چریك ها یك مدعى پُررو داشـــتند ،حزب توده .حزبى كه مار خورده
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بود و افعى شده بود .گرچه در تبعيد به سر مىبرد اما امكانات تبلي ى جهانى دا شت .و
در ایران هنوز رگ و ریشــههاى او باقى بود .پس مدام چریكها را زیر بمباران تبلي اتى
1
خود داشت كه «مبارزه مسلحانه انحراف از ماركسيسم است».
در بين خود چریكها نيز اندی شه لنيني سم ،چيره بود .ك سى جرأت نفى لنيني سم را
نداشت .و اگر حرف و حدیثى هم بود از خروشچف به بعد بود .رویزیونيسم و انحراف
به ناف خرو شچف و خرو شچفي سم ب سته شده بود .انتقادهایى هم به ا ستالين بود .اما با
این همه او پدر سوسياليسم در شوروى بود.
نگاه كنيم به نقد مؤمنى بر «انقالب» كه بعد از نامه اول به شــعاعيان داده مىشــود.
مؤمنى هيچ انتقادى بر لنيني سم نمىپذیرد و از یاد نبریم كه كمى بعد از جدایى شعاعيان
یك انشعاب مهم در سازمان چریكها اتفاق افتاد ،انشعاب تورج حيدرى بيگوند.
این انشعاب به راست بود .و حدود ده نفرى جدا شدند .و همگى سر از حزب توده
درآوردند .اما آنها در پشــت لنينيســم پنهان شــده بودند .و بيانيه انشــعاب آنها «مشــى
مسلحانه ،انحراف از ماركسيسم ـ لنينيسم» بود.
حميد ا شرف مدعيان ب سيارى در سازمان دا شت كه د ست و پاى او را براى تحمل
شعاعيان مىبست و دیدیم كه او نيز باالخره مجاب یگانگى ایدئولوژى چریكها شد .و
این یگانگى در واقع چيرگى تام و تمام لنينيسم بر سازمان بود.
آموزشى ديگر :برخورد رفيقانه
شعاعيان به رهبرى چریكها مىگوید« :هر ت ضادى شيوه ویژهاى براى حل خود دارد.
پس براى حل و ت ضاد نخ ست بای ستى آن شيوه ویژه را آموخت و به همان شيوه نيز
درراهحل آن كوشيد» .مثل هميشه هر مسألهاى براى شعاعيان یك امر آموزشى است .او
فراموش نمىكند كه مدام بياموزاند و خود نيز بياموزد.
براى حل هر تضادى روشى است كه باید اول نوع ت ضاد را ت شخيص داد .آیا تضاد
درون خلقى است یا تضادى دشمنانه است .آشتىپذیر است یا آشتىناپذیر.
 .1در سال  55تورج حيدرى بيگوند با نه نفر ديگر با همين بهانه انشعاب كردند و به حزب توده پيوستند.
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و دوم آیا این ت ضاد درون خلق ،ت ضاد درون طبقه كارگر ا ست .و خاصتر آیا درون
سازمان پيشتاز طبقه كارگر است.
براى حل تضاد درون خلقى كه «مربوط به تميز حق از ناحق است» ،شيوه حل تضاد
چي ست؟ زور و فرمانهاى ادارى یا راههاى دمكراتيك بحث و اقناع؟ معلوم است بحث
و اقناع ،انتقاد و تربيت و فرمول آن چنين است «وحدت ،انتقاد ،وحدت».
از تمایل به وحدت حركت مىكنيم .از طریق انتقاد تضاد را حل مىكنيم و بهوحدتى
نوین مىرسـيم این اسـت آن شـيوه درسـت براى حل تضـاد درونخلقى و اما در «حل
تضــادهاى درون ســازمان پيشــتاز طبقه كارگر شــيوهها ،دمكراتيكتر ،پُرشــكيبتر و
صلحآميزتر خواهد بود».
شعاعيان كارى ندارد كه با او چگونه رفتار شد ا ست .از ا صوليتها شروع مىكند.
مى خواهد نشــان بدهد كه اصــوليت كار چيســت .او و یا زید و عمر فرقى ندارند .اگر
همين آموزش را چریكها و یا درســتتر بگویيم كســانىكه در رهبرى چریكها قرار
گرفتند در دورانهاى بعد از شعاعيان آموخته بودند ،در انشعاب اشرف دهقانى ،نخستين
ان شعاب سازمان ،فتاحپور در دان شگاه صنعتى نمىگفت ،ا شرف را با لگد از سازمان
بيرون مىكنيم .ا شـــــرفى كه افتخار بىچون و چراى چریكها و حتى باالتر زن ایرانى
بـــود .و در انشعـــاب اقليت بـــه جناح چپ و پيروان بيانيه  16آذر نيز راه و روش آن
1
نبود كه شد.

نامه دوم
نـــامه دوم در تـــاریخ  31تير  1353نـــوشته شده است .نـــامه اول  23خرداد بهدست
حميد ا شرف مىر سد .و در این فا صله سه مالقات بين ا شرف و شعاعيان صورت
مىگيرد .از سوى چریكها مسأله قطع رابطه با شعاعيان هنوز مطرح نيست .اما شعاعيان
زمان تعيين مىكند و پایان این زمان را به منزله قطع رابطه مىداند.
 .1فرخ نگهدار رهبر آن روز ســـازمان چريكها در دهه  80به همين امر اعتراف مىكند و مىپذيرد كه انشـــعابها قابل اجتناب بود
اگر شكيبايى پيشه مىكردند.
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از آخرین مالقاتى كه صــورت مىگيرد ،حميد اشــرف به شــعاعيان خبر مىدهد كه
حميد مؤمنى نقد «انقالب» را به پایان برده ا ست و قول مىدهد كه بهزودى نو شتههاى
شعاعيان و نقد مؤمنى را به او بدهد.

نامه سوم
در این نامه شعاعيان بالتكليفى خود را به منزله قطع رابطه مىداند و اعالم مىكند كه او
خ ـود را دی ـگر وابس ـته به چریكه ـا نمىدان ـد .و خود مستقالً تصميم خواهد گرفت
كه چه بكند.
در ضمن خبر مىدهد كه هنوز پا سخ مؤمنى دیگر نو شتههایش به د ست او نر سيده
ا ست .این نامه  20مرداد نو شته شده ا ست .و این هنگامى ا ست كه چریكها تو سب
مجاهدین با او قرار گذاشتهاند .اما شعاعيان اجراى قرار را نمىپذیرد.

نامه چهارم
ایــن نــامه در تــاریخ  22شهریور  1353نــوشته شــده است .و مخاطبش نــاصر و
ارژنگ شایگان است.
در این دوران جوى بر عليه م صطفى در درون چریكها ایجاد شده ا ست .فا صلهها
بيشتر شده است .و نقد «انقالب» تبدیل شده است به نقد شعاعيان.
مرضيه احمدىاسكویى و مهرى برعليه شعاعيان مطالبى به چریكها دادهاند و دانه و
جوانه (ناصر و ارژنگ شایگان) قصههایى كه قبالً مىنوشتهاند را كار مصطفى دانستهاند.
و نویسندگى خود را انكار كردهاند.

اصوليت كار
نو شتن آنكتهایى در مورد رفقاى سازمانى كاری ا ست كه نه چندان مداوم بلكه گهگاه
درسازمانهاى مخفى معمول بوده است .كار بدى هم نيست .الاقل مبتكر این شيوه درپى
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آن بوده است كه این تكنویسىها كمك كند به شناخت بيشتر رهبرى از اعضا .یـــافتن
ضعفها و قوتهاى افراد .براى سود بردن از قوتها و كمك بهبرطرف كردن ضعفها.
علت نيز روشن است در سازمانهاى مخفى امكان شناخت همه جانبه از اعضا براى
رهبرى وجود ندارد.
این كار ربطى به پرونده سازى دوران ا ستالين ندارد .كه در دوران ت صفيههاى حزبى
سالهاى  ،1930سازمان امنيت استالين به رهبرى بریا از این تكنویسىها جهت از بين
بردن عناصر ناراضى استفاده مىكرد.
اما بهنظر مىر سد كه در مورد شعاعيان این تكنوی سىها نوعى پرونده سازى بوده
اســت .ناگفته پيداســت كه از لحن شــعاعيان مىتوان فهميد ،حميد اشــرف در این كار
دخالتى نداشــته اســت .و بيشــتر راوى مطالب گفته شــده اســت .اما بههرروى كار از
اصوليت برخوردار نبوده است .هيچ ،غيراصولى هم بوده است .و ریشه آن همانطور كه
شعاعيان نيز در نامه اولش به آن تذكر مىدهد ،نظریات او در كتاب «انقالب» است.
ام ـا چ ـرا اشرف با اینك ـار زشت مقابله نكرد .و اى ك ـاش كرده بود .تا این سنت
كه سنتى است ـالينسييتى در سطح جه ـان و نوع تودهاىاش در داخل بود از جنبش چپ
رخت برمىبست.
شــعاعيان بهدرســتى در پایان این نامه یادآور مىشــود كه «نابود كردن ضــدانقالب
ج هانى جدا از بى آبرو كردن و از پا درآوردن هرگو نه پل يدى و ت باهى اپورتونيســـتى
غيرممكن است».

نامه پنجم
نامه پنجم مخاطب صبا بيژنزاده است و در تاریخ  31شهریور  1353نوشته شده است.
از آن مىگذریم و به نامه ش شم مىرسيم كه باید اواخر سال  1353نوشته شده باشد و
نامه خداحافظى تام و تمام شعاعيان است با چریكها.
در تاریخ  18شــهریور  1353حميد اشــرف با شــعاعيان مالقات مىكند و مىگوید:
مــــأموریت دارد كه تصميمات سازمان را به او ابالغ كند .شعاعيان از اشرف مىخواهد
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كه صحبتهــــا و نظرات مكتوب بــــاشد اما اشرف نمىپذیرد و «وقت و ضرورت» را
دليل آن مىداند.
ا شرف به شعاعيان مىگوید« :نامه را عدهاى از رفقا خواندند و نظر آنها این بود كه
ما نمىتوانيم با هم در یك ســـازمان جاى گيریم ».اما روشـــن نمىكند كه این رفقا چه
كسانى بودند .شعاعيان هم چيزى نمىگوید .و طبيعى بود چون نمىدانست.
اشـــرف در این مالقات قطع رابطه ســـازمان را به او ابالغ مىكند .ضـــمن آن كه
انتقادهایى را نيز ضميمه این اخراج مىكند .انتقادهایى كه عمدتاً تو سب تكنوی سىهاى
اسكویى ،صبا بيژنزاده و برادران شایگان بهدست فدایيان افتاده بود و در واقع پوشش و
بهانهاى براى این جدایى بود این در ست زمانى ا ست كه حميد مؤمنى نقد خودش را بر
«انقالب» نوشته است؛ شورش نه ،قدمهاى سنجيده در راه انقالب.
ناگفته پيداست كه شعاعيان در برابر انتقادهایى كه به او شده بود جوابهایى داشت.
اما وقتى تمامى این انتقادها را نگاه مىكنيم مىبينيم نمىتواند علتى براى جدایى باشــد.
بلكه بهانههـــــایى براى علت بزرگتـــــرى بود .آن علت نظریات شــعاعيان در كتاب
«انقالب» بود.
شــاید اگر شــعاعيان حوصــله بيشــترى به خرج مىداد و به رهبرى ســازمان فشــار
نمىآورد تا هرچه زودتر نظر خود را نسبت به «انقالب» روشن كند .و فرصت مىداد تا
براى بحث حول و حوش انقالب زمان و فضــاى مناســبترى ایجاد شــود این جدایى
پيش نمىآمد .و شـــاید او در یكى از «آن روزهاى هيچ مگوى و یكى از آن شـــبهاى
پرگریه» با گلولهاى فرش خيابان مى شد و همه چيز به فراموشى سپرده مى شد بهراستى
داورى در این زمينه م شكل ا ست .اما بهنظر مىر سد شعاعيان با آنكه خود مىدان ست
حل مسأله «انقالب» نيازمند زمان است كمى عجله مىكرد و فشار او به چریكها باعث
شد كه نظر حميد اشرف در اقليت قرار بگيرد.
اما وقتى كار به جدایى كشــيد این برخورد زیبنده چریكها نبود .باید آنگونه از هم
جدا مىشـــدند كه درخور بزرگى هر دو طرف بود .حق شـــعاعيان نبود كه به او اتهام
اپورتونيسم بودن ،ترسو و راحتطلب بودن زده شود .شعاعيان اگر باالتر از اشرف نبود
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كمتر از او هم نبود .اینرا از نظر خصـــلتهاى انقالبى مىگویم .به اندیشـــههاى نظرى
شعاعيان كارى ندارم كه از آن نظر تنها جزنى است كه با او قابل قياس است.
يك سنت بد
این ســنت بد كه هر كه با ما نيســت آلوده به انواع پليدىهاى طبقاتى و اپورتونيســتى
ا ست .چيزى كه از حزب توده به جنبش چپ به ارث ر سيده بود .از سال  1358به بعد
چهره ز شت خود را ن شان داد و افزار د ست اپورتوني ستهاى سخنورى شد كه رهبرى
سازمان فدایى را غصب كرده بودند .اشرف انگ دوران كودكى را خورد .اقليت و جناح
چپ ،اپورتونيستهاى چپ شدند كه خاستگاه خردهبورژوازى كمحوصله را داشتند .و
ك شتگر و هليل رودى ــــ رو شنفكران م شكوكى تلقى شدند كه براى خرابكارى وارد
سازمان پيشتاز طبقه كارگر شده بودند.

سازمان شدن چریكها
بهدنبال نامه اول شعاعيان به چریكها و درخوا ست او براى چاپ م ستقل و یا حتى با
آرم چریكها براى كتاب «انقالب» ،چریكها دچار مخمصهاى تشكيالتى شدند.
بنيان گذاران چریك هاى فدایى كه اشـــرف نيز جزء آن ها بود نام ســـازمان بر خود
ن نهادند ،بدان علت كه شـــرط چریك بودن و فدایى بودن براى پيوســـتن به آنها براى
مبارزه با رژیم كافى اســت .شــكى نيســت كه اینان همگى ماركســيســت بودند .هرچند
مو ضع متفاوتى ن سبت به شوروى و حزب توده دا شتند .اما در پى آن بودند كه جبههاى
عمل كنند .شعاعيان در چند نگاه شتابزده به نكته درستى اشاره مىكند:
«چرنك ا ى فدان خ ب انن كه ن م خاد را چن پ برگزندهاند كه انه نيروا و
عن صر انبالب و ضداسصان ر ججج ارتي ع ى تاانند در صارت گزننش اس حه در آپ
ج ى گيرند ب اننانه عنالً تنه د سب عن صرى را ى ف ش رند كه به نظر ن پ
ى ركسيسب ى آند ل آپكه ىب رزه ضداسصان رى جججج ارتي ع كنان ني زىند
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چن پ س زى پ و طرز ك رى اسب كه بصااند ك يه نيروا ى انبالب و ضداسصان رى
را صر نظر از آرى پ و ىرامن پ در برگيرد و به نبرد بكش ند ،س زى پ جبههاى»1
این نگاه در مجاهدین هم بود .مجاهدین با اینكه ایدئولوژى مذهبى داشتند اما براى
آنها مبارزه شرط محوریت بود .بههمين خاطر شعاعيان با آنها روابب نزدیكى دا شت.
فاصله مجاهدین با چپها بعد از انشعاب سال  1354ایجاد شد.
چریكها تا آن روز با م شكلى چون شعاعيان برخورد ندا شتند .البته با موا ضع گروه
شعاعيان آ شنا بودند .كتاب شورش از طریق مجاهدین به د ست حميد ا شرف ر سيده
بود .رهبرى سازمان گروه آنها را «گروه اپورتونيستى» ارزیابى مىكرد .اما مواضع اشرف
اینگونه نبود .حميد خود به مصطفى چنين مىگوید.
«ول ىن ىاصبد بادم كه نه اننطار ني سب و ا سصداللك انن باد كه خش ار كس
بهناع به جنبش ى ىياندند بهار ل رفب نپتنرفصند و گتنجججب بادا كه
ىب له» نيك نگ ا در دل جبهه انبالب را ن بخش خ را نا نصيد و به د سب ى
اك رسيد قرار ند كه ب الخره ب نن نيز تن ك بگيرم و گرفصك 2
اما براى اشــرف كه در رهبرى ســازمان بود مالك ایدئولوژى صــرف نبود .اشــرف
روىهم رفته پراگماتي ست بود .ایدئولوژیك نمىاندی شيد .اما نظر دیگرى در رهبرى بود
آن نظر ،نظرى مرامى بود.
با پيش آمدن مس ـأله شــعاعيان از آنجا كه اشــرف از ابتدا طرفدار این نزدیكى بود و
همو بود كه از وحدت با آنها جانبدارى مىكرد و حتى موا ضع آنتىلنيني ستى شعاعيان
را نيز قابل تحمل در جنبش مىدانســـت ،در اقليت قرار گرفت .طرفداران ایدئولوژى
دررهبرى چریكها پيروز شـــدند .و با اعالم ســـازمان بودن چریكها هم ایدئولوژى و
یگانگى آنرا شــرط ورود به ســازمان داشــتند .اما شــعاعيان این مســأله را نمىپذیرد .و
 .1مصطفى شعاعيان ،چند نگاه شتابزده ،نگاه چهارم ،ص 104
 .2نامه ششم ،ص 82
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ایـــدئولوژیك بودن را خـــاص حزب مىداند نه سازمان .و این را از سوى چریـــكها
غلب مىداند.
این تحول در سازمان چریكها راه را بر ورود نيروهاى غير به جنبش فدایى بست و
از سویى دیگر انتقاد بر لنينيسم را غيرممكن ساخت .تحول ،تحولى مثبتى نبود.
يك نكته
شعاعيان جز جزوه نيمنگاهى كه حميد ا شرف به آن ا شاره مىكند ،دو جزوه دیگر دارد
كه به نام تزى براى تحرك و گامى در راه شـــناخت جامعه ارتجاعى ،اســـتعمارزده و
1
جزوههایى دیگر كه در طى این بررسىها شعاعيان به آن اشاراتى دارد.

نامه هفتم
ایــــن نــــامه در تاریخ مهر  1353نوشته شده است .و اگر آخرین مالقات شعاعيان با
حميد اشرف را بهیاد بياوریم در هيجدهم شهریور  1353روشن مى شود كه یك ماه بعد
از جدایى رسمى او از چریكها نوشته شده است .شعاعيان در این نامه خود را «دوست»
چریكها مىداند .و انتقاد خود را از زاویه دوستى مىداند نه دشمنى و ستيز و اینكار را
نه اعالن جنگ كه هشدارى دوستانه مىداند و برایش شكى نيست كه چریكها پيشگام
برندهترین گونه پيكار در این سرزميناند.
دستكم عثمان را بار ديگر نُكشيم
شــعاعيان در این نامه خود را دوســت چریكها مىداند .دیگر رفيق آنها نيســت .كه
معناى هممرام و همتشكيالت را دارد .اما دوست آنها است.
جـــدا از آنكه او در این نامه چه انتقاداتى به نظریـــات چریكها دارد و اینكه آیا
ای ـن انتقادات درس ـت اس ـت ی ـا ن ـه ،او ی ـك بحث اص ـولى را پيش مىبرد نخست
 . 1تالشى بسيار شد تا اين جزوات تهيه شود .بيش از دو سال دو نفر از دارندگان اين جزوات مرا سنگ قالب تلفن و ايميل كردند و
در آخر از دادن جزوات دريغ كردند.
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آن كه جایگاه خود را روشـــن مىكند .براى یك بحث اصـــولى و جاندار منتقد باید
شنا سنامهاى رو شن دا شته با شد .نمى شود رفت و در تاریكى سنگ انداخت .دوم آنكه
براى منتقدشــونده باید روشــن كرد كه هدف او اصــالح او اســت و یا حداقل او چنين
ت صورى دارد .شـعاعيان نقد را منحصـر به دوسـت مىداند .نقد دشـمن از بين بردن او
است ،نه اصالح او.
دوم آن كه مى پذیرد چریك ها بهعنوان مبتكر و پيشـــگام برندهترین پيكار جایگاه
ویژهاى در انقالب دارند .بههمين خاطر باید كمىها و كاستىهاى آنها را نمایاند .و این
نه بهمعناى تضعيف آنها كه به معناى قدرتمند كردن آنها است.
و سوم آنكه او مىپذیرد كه انتقادات او وحى مُنزل ني ست پس در یك بحث متقابل
درصورت خطا بودن انتقاد با رویى گشاده مىپذیرد.
پس دو كتاب مهم چریكها را بازخوانى مىكند ،هم استراتژى و هم تاكتيك مسعود
احمدزاده را و «آنچه یك انقالبى باید بداند» صفایى فراهانى را.
و در آخر اعالم مىك ند كه این انت قادات و ن قایص جزء الین فك گوهر چر یك ها
نيست و قابل اصالحاند و از چریكها مىخواهد نقد را بهعنوان دشمنى نگيرند.
و در آخر آرزو مىكند «روزى نه چندان دور» اخالق انقالبى و كمونيســتى با جهش
جرقه را ستين انقالب ،كه تمام افتخار آن از آن «چریكهاى فدایى خلق» ا ست ،سراپاى
1
ميراث كهنه و پليد دورانهاى گذشته شوم را بشوید».
این نگاه و این برخورد ،درســت یك ماه از جدایى اندوهبار شــعاعيان از چریكها
گذشته است .شعاعيان هنوز خود را دوست چریكها مىداند و هنوز در پيشتازى آنها
شكى ندارد.

نقد شعاعيان به احمدزاده و فراهانى
شعاعيان به بررسى چهار كتاب چریكها مىپردازد .با دو كتاب پویان (رد تئورى بقا) و
كتاب علير ضا نابدل (آذربایجان و م سأله ملى) توافق خود را اعالم مىكند .اما ن سبت به
 .1آنچه در گيومهها مىآيد از آن شعاعيان است.
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دو كتـ ـاب احمدزاده و صفـ ـایىفـ ـراهـ ـانى انتقادهـ ـایى دارد .این انتقادات حول چند
محور مىگردد:
 .1اهميت تئورى
 .2تحليل حاكميت
 .3رسالت تاریخى طبقه كارگر
 .4روشن نبود تشكيل حزب
احمدزاده از كم شـدن اهميت تئورى در جنبش كمونيسـتى خبر مىدهد .و مىگوید
جنبش كمونيستى نه فرصت و نه نياز آنرا دارد كه به تئورى ناب بپردازد .اینك محتواى
انقالب بيش از پيش رو شن شده ا ست« ،د شوارى كار تعيين طرق و و سایلى ا ست كه
1
انقالب را به پيروزى مىرساند».
شعاعيان مىپر سد مگر مبارزه سيا سى عملى بدون تئورى هم ممكن ا ست و اگر
جنبش كمونيستى به تئورى نياز ندارد پس به چه نياز دارد.
آیا بهراستى محتواى انقالب تام و تمام روشن شده است و دیگر ما كارى بهشناخت
نيروهــــاى انقالب و ضدانقالب نداریم؟ پس باید رفت و این مسأله را در تحليل گروه
از جامعه دید.
در تحليل طبقاتى ابتدا باید دید شيوه م سلب توليد چي ست .و طبقات حاكم نماینده
كــــدام طبقهانــــد .قــــدرت سياسى در دست كيست و رابطه این قدرت با امپریاليسم
چگونه است.
احمدزاده در یك جا مىگوید روبناى سيا سى جامعه بورژوازى ا ست .اما «از طرف
دیگر شاهد استثمار فئودالى هستم و از طرف دیگر مىگوید ».شيوه توليد عود مىشود
بدون آنكه در حاكميت ســياســى هيچ گونه ت ييرى ایجاد شــود» و باز مىگوید« :در
مقياســى وســيعى ســرمایهدارى بهوجود آمده اســت ».و كمى بعدتر مىگوید «ارباب كه
واقعاً هنوز ارباب است».
آیا انقالب سفيد شيوه توليد را عود كرده است یا نه .آیا روبنا عود شده است یا
 .1احمدزاده ،هم استراتژى هم تاكتيك
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نه .و باالخره حاكميت در دســـت كيســـت .بورژوازى یا فئوداليســـم .بهنظر مىرســـد
احمدزاده تحليل روشنى نسبت به این موارد ندارد.
مســأله ســوم ،در ســایه قرار گرفتن رســالت تاریخى طبقه كارگر اســت .صــفایى از
رسالت تاریخى نسل جوان سخن مىگوید:
«رسجج لب ت رنخ نسججل جااپ انن اسججب كه براى ى ن پ دادپ به بيدادگرى قرپ
بهى خيزد و ج ىاهاى ىصرق و ىيشرو به وجاد آورد »1
و در جایى دیگر مىگوید:
«در ل ضججر ك رگراپ نان ىسججصادترنن نيروى انبالب تادهاى در ن اىيدى و
ب س ج زى ن بهسججر ى برند ك رگراپ و دنگر ز نصكش ج پ ب ند ىانرن نججاند كه
جنبش روننعكراپ ادف جز را ن آپا و كنيب ز نصكش پ ندارد»2
م سأله چهارم ،م سأله حزب و ت شكيل آن است .احمدزاده از یك سو مىگوید بدون
یك حزب انقالبى پيروزى انقالب ممكن نيست .اما انقالب مىتواند بدون حزب شروع
شود و قدرت را بهد ست گيرد .اما پيروزى انقالب وراء تا ك سب قدرت سيا سى ا ست.
پس باید دست به مبارزه مسلحانه زد .مسأله حزب در پروسه مبارزه مطرح خواهد شد.
حزب براى تأمين هژمونى پرولتاریا الزم است .اما مسأله مشخص امروز ما نيست.
شــعاعيان مىگوید بين این اصــل كلى كه «بدون یك حزب انقالبى پيروزى انقالب
ممكن نيســت ،و پذیرش ضــرورت كلى ایجاد حزب تناقضــى وجود دارد .مگر آنكه
مفهوم لنينى انقالب را بىاندازه گســترش دهيم و از حد تســخير قدرت ســياســى فراتر
برویم .و در آخر شعاعيان انتقاداتش را چنين جمعبندى مىكند:
 .1شيوه تفكر و استدالل چریكها ماتریاليستى نيست.
 .1صفايى فراهانى ،آنچه يك انقالبى بايد بداند
 .2صفايى فراهانى ،همان منبع
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 .2دستگاه اندیشه چریكها آكنده از گرایشها و تضادهاى خردهبورژوازى است.
 .3نشانههایى از نظامىگرى در نوشتههاىشان مشهود است.

مسعود احمدزاده كه بود
مسعود احم ـدزاده هروى در مشهد بهدني ـا آم ـد .پدرش طاهر احم ـدزاده از هواداران
دكتر م صدق بود كه بعد از كودتا به نه ضت ملى پيو ست .م سعود در دوران دبير ستان
باشگاه دانشآموزان مسلمان را تشكيل داد و به جبهه ملى پيوست .در كانون نشر حقایق
ا سالمى در جل سات مذهبى محمدتقى شریعتى پدر دكتر على شریعتى شركت مىكرد.
در ســال  1340به دانشــگاه آریامهر براى تحصــيل ریاضــى رفت در ســال  1346گروه
مطالعاتى تشكيل داد و در سال  1349كتاب معروف مبارزه مسلحانه هم استراتژى و هم
تاكتيك را نوشت در سال  1350دستگير و اعدام شد.
گروه احمدزاده و حميد اشـــرف در ســـال  1349وحدت كردند و در ســـال 1350
«چریكهاى فدایى خلق ایران» را بهوجود آوردند.

مبارزه مسلحانه ،هم استراتژى هم تاكتيك
در ســـال  1349دو حاد ثه مهم براى جنبش انقالبى چپ اف تاد كه بيش از یك د هه
سرنو شت جنبش چپ را رقم زد .نخ ست حادثه سياهكل و دوم نو شته شدن كتاب
مبارزه مسلحانه ،هم استراتژى و هم تاكتيك توسب مسعود احمدزاده بود.
كتـ ـاب در تـ ـابستان  1349نوشته شـ ـد و در پـ ـایيز همان سـ ـال اصالحاتى درآن
بهعمل آمد.
در دهه  40چند سؤال در پيش پاى جنبش بود.
 .1چگونه باید سد اختناق را شكست
 .2چگونه توده را به مبارزه كشاند.
جنبش در و ضعيت بدى بود :ا ستيالى رژیم ،پراكندگى پي شاهنگ و توده و ا ستيالى
مزمن اپورتونيسم.
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در چنين شرایطى دو وظيفه مبرم در پيش پاى جنبش بود:
 .1یافتن شيوه مبارزه
 .2یافتن شكل سازمانى مناسب این دوران
گروه احمدزاده ــــ پویان در چنين شرایطى تصميم گرفت راه چين را برود .تشكيل
حزب كمونيست و بعد جنگ تودهاى طوالنىمدت.
پس گروههــــــایى جهت كار و مطالعه به مناطق روســـتایى و محيبهاى كارگرى
فرستاده شدند.
بررسىها به دو نتيجه منجر شد:
 .1بىاعتمادى توده و طبقه به پيشاهنگ
 .2نااميدى توده و طبقه از ت يير وضع موجود
پس ت شكيل حزب از د ستور كار گروه خارج شد .و گروه به این نتيجه ر سيد دنبال
راهى نو باشد .این جستوجو همزم ـان بود ب ـا تجربههاى نوین انقالبى در كره و چين
و هندوچين و الجزایر .پـــس گـــروه به مبـــارزه مسلحانه پيشتاز رسيد .امـــا سه درك
دراین زمينه بود:
 .1یك درك نقش دفاعى براى سالح قائل بود
 .2یك درك نقش تبلي ى براى سالح قائل بود
 .3یك درك نقش ضربه زدن به كليت رژیم قائل بود.
عمل از تئورى پيش افتاده بود .پس نياز بود تئورى مبارزه مســـلحانه تدوین شـــود.
درچنين شرایطى نوشتن كتاب «مبارزه مسلحانه ،هم استراتژى و هم تاكتيك» آغاز شد.
برگردیم به انتقادات شعاعيان
مسعود رستاخيز سياهكل را چنين جمعبندى مىكند:
«فرماندهى گروه با علىاكبر صفایى فراهانى بود .پنج ماه شنا سایى روى جنگلهاى
شمال صورت گرفت و شناسایى كه در تاریخ جنبش انقالبى ما سابقه نداشت.
و ضمناً گروه خود را با زندگى در كوه و جنگل عادت داد.
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اهداف گروه
گروه تصميم داشت با وارد كردن ضربات سياسى ــــ نظامى بر دشمنى به اهداف زیر
دست یابد:
 .1نشان دادن راه مبارزه
 .2آگاه كردن توده از قدرت خود
 .3آسيبپذیرى دشمن
 .4نشان دادن اشكال مبارزه
داليل انتخاب جنگلهاى شمال
 .1ورود رژیم به منطقه توریستى شمال انعكاس وسيعى داشت.
 .2استقرار نظامى دشمن نسبت به مناطق دیگر كمتر بود.
 .3بهخاطر وضعيت ج رافيایى قدرت مانور تسليحاتى رژیم كمتر بود.
 .4سطح آگاهى روستایيان نسبت به مناطق دیگر باال بود.
 . 5امكان محاصره گروه كمتر بود.
داليل شكست
با این اوصاف گروه به دالیل زیر شكست خورد:
 .1عدم توجه به تحرك الزم
 .2عدم رعایت بىاطمينانى مطلق
 .3كمبها دادن به بسيج همه جانبه دشمن
شك ست یك ت صادف بود ،تصادفى كامالً اجتنابپذیر ،با اینهمه علىرغم شك ست
گروه ،اميد و شور بسيار به خلق و انقالب داد.
نقد شعاعيان
شكست گروه یك اشتباه تاكتيكى بود .تصادف در این شكست مصداق ندارد .گروه باید
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پيشاپيش حدس مىزد كه رژیم حساسيت بسيار باالیى نشان خواهد داد و پيشبينىهاى
الزم انجام مىشد .نقد شعاعيان درست است.
اصالحات ارضى
گروه در برخوردش با اصالحات ارضى از سه برخورد صحبت مىكند:
 .1برخورد حزب توده
 .2برخورد گروههاى پرو چينى
 .3برخورد گروه احمدزاده ـ پویان
حزب توده ا صالحات ار ضى را مترقى مىدان ست و از آن نتيجه مىگرفت كه گذار
به سرمایهدارى آغاز شده است .پس لحظه مبارزه قطعى فرا نرسيده است و بهجاى شعار
سرنگونى باید شعار ت يير دیكتاتورى شاه به دمكرا سى شاه داد همان شعارى كه جبهه
ملى دوم مىداد «اصالحات آرى ،دیكتاتورى نه».
سازمان انقالبى ،فئوداليسم را هنوز پابرجا مىدانست و بر این باور بود كه در روستا
شرایب نسبى براى مبارزه مسلحانه وجود دارد .سازمان انقالبى ت يير را منكر مىشد.
اما گروه (احمدزاده ـــ پویان) ت يير را مىپذیرفت و بر این باور بود كه روستا چون
قبل نمى تواند پایگاه انقالب باشد .پس شهر و پرولتاریا اهميت بيشترى یافته است .پس
باید به طرف تشكيل حزب رفت.
هدف انقالب ارضى چه بود
گروه در ابتدا باید به این سؤال پا سخ مىداد كه هدف انقالب ار ضى از سوى رژیم چه
بود ،ب سب سلطه اقت صادى ،سيا سى ،فرهنگى ،سرمایهدارى بوروكراتيك واب سته .از بين
بردن زمينههـــــاى انقالب در رو ستا انگيزه ا صلى رژیم نبود .نكتهاى كه عدهاى در آن
تأكيد داشتند.
رفرم تضــاد قبلى را كاهش داد اما تضــاد جدیدى در روســتا ایجاد كرد ،تضــاد بين
خرده مالكى و مالكين بزرگ.
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در واقع رفرم نهتنها دردى از دردهاى روستایيان را حل نكرد بلكه در مقياسى وسيع
تضــاد بين رعيت و ارباب را به تضــاد دهقانان با بوروكراســى و ماشــين ســركوبكننده
دولت ،تبدیل كرد تبدیل یك تضاد به تضاد دیگر.
تضاد خلق با امپرياليسم
در شهر نيز رفرم با سركوب تودههاى شهرى ،بورژوایى و خردهبورژوایى و كا سبكار و
پرولتاریا شــروع شــد در حالىكه در انقالب بورژوایى اروپا ،ســرمایهدارى با گســســتن
قيدوبندهاى فئودالي سم از د ست و پاى رعيت و سوداگران بزرگ و كوچك شهرها ،با
خود آزادى و رقابت به ارم ان مىآورد.
ســـلطه جابرانه ســـرمایهدارى وابســـته با از بين بردن تدریجى بورژوازى ملى و
ورشكسته كردن ،آنها از طریق انحصارات امپریاليستى ،تضاد پرولتاریا با بورژوازى ملى
را تبدیل به ت ضاد همه آنها با سرمایهدارى واب سته و بوركراتيك و سلطه امپریالي ستى
قرار داد.
ما در كودتاى رضاخان استقرار یك قدرت مركزى را مىبينم .بدون آنكه این قدرت
انعكاس یك قدرت اقت صادى بورژوایى با شد .بدون آنكه ر شد صنایع به بوژوازى این
امكان را داده با شد كه با ا ستفاده از قدرت اقت صادى در ا ستقرار یك قدرت سيا سى
مركزى موفق شود.
ما از یك طرف با یك روبناى ســـياســـى بورژوازى و قطع نفوذ قدرت فئودال ها
روبهرویيم و از سویى دیگر شاهد استثمار فئودالىها هستيم.
ر شد سرمایهدارى آغاز ن شده قدرت انح صارات سرمایهدارى خود را جلو مىك شد.
شيوه توليد فئودالها از ميان مىرود در حالىكه بورژوازى ملى سركوب مى شود .همه
اینها به معناى سلطه امپریاليسم و عمده شدن تضاد خلق و امپریاليسم است.

ضرورت حزب ،مشخص یا كلى
گروه در بررسىهایش به دو سؤال مىرسد:
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 .1آیا راه انقالب ایجاد كانونهاى چریكى است.
 .2آیا بدون حزب مىتوان دست به انقالب زد.
خطاى تئوريك
گروه در ابتدا تزهاى دبره و تجربه كوبا را رد كرد بىآنكه تجزیه و تحليلى از شـــرایب
ميهن و درك عميقى از عناصر انقالب كوبا داشته باشد.
علت این خطا پذیرش ســطحى یك رشــته فرمولهاى تئوریك مبتنى بر تجربههاى
انقالبى پيشين بود .به زبان دیگر گروه تزهاى دبره را مخالف لنينيسم دید.
تشكيل حزب
پس تشكيل حزب در دستور كار قرار گرفت .چه باید كرد:
 .1تربيت كادرهاى آینده حزب
 .2آماده كردن زمينه حزب در ميان مردم
تفاوت شرايط ايران و روسيه
در روسيه ضرورت تشكيل حزب از درون جریان عملى مبارزه بهوجود آمد .مالت الزم
براى تشكيل حزب وجود داشت .كادرها ،اعضاى گروهها ،مبارزه سياسى ــــ اقتصادى
توده وظيفه و رابطه پيشاهنگ با توده.
پراكندگى ،دید محدود ،خردهكارى ضرورت تشكيل حزب را در دستور كار سوسيال
دمكراتهاى روس قرار داد.
در ایران اما ،پيشاهنگ به ضرورت تشكيل حزب خود رسيده بود ولى:
 .1جنبشهاى خود بهخودى نبود.
 .2پيشرو در زندگى عملى و مبارزاتى تودهها نقشى نداشت.
 .3بين گروههاى ماركسيست هم ارتباطى نبود.
پس گروه به این نتيجه رسيد تا تشكيل حزب راه درازى در پيش است.
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گروه روى تفاوت شرایب ایران و روسيه تأمل نكرده بود .اگر كرده بود به این نتيجه
مىرسيد كه عمل مسلحانه مىتواند پيشرو را در مبارزه توده شركت دهد .و خود شرط
تشكيل حزب باشد.
بررسى انقالب در انقالب دبره
گروه در اب تدا دبره را رد كرد .ع لت آن « یك رشـــ ته پيشداورى ها» بود .كه این
پيشداورىها چيزى نبود جز اصول عام لنينيسم راجع به حزب ،پيشاهنگ و قيام.
به نظر گروه رسيد كه:
 .1دب ـره نقش ح ـزب را ب ـهعنوان تنها نيرویى كه قادر است انقالب را رهبرى كند
رد كرده است.
 .2تئورى ماركسيسم ـ لنينيسم را بهعنوان راهنماى عملى دست كم مىگيرد.
 .3نقش رهبرىكننده امر سياسى بر امر نظامى را نادیده مىگيرد.
 .4امر نظامى را بر امر سياسى مقدم مىكند.
حزب و پيشاهنگ
دبره مىگوید باید دیالكتيك پيشاهنگ ـ حزب را فهميد .حزب شكل خاصى از سازمان
پيشاهنگ است .و این شكل مىتواند ت يير كند و این ت يير به معناى نفى حزب نيست.
نكته سوم؛ كه پي شاهنگ لزوماً حزب ني ست .مىتوان انقالب را بدون حزب با سازمان
خاص پيشاهنگ آغاز كرد .در اینجا دو مسأله مطرح است:
 .1مـرزبندى بـا احزاب سـنتى چپ كـه خـود را حـزب كمونيست مىنـاميدند مثل
حزب توده
 .2حزب به شكل عام
دبره پيشاهنگ را برابر حزب نمىگيرد .سازمان پيشاهنگ مىتواند تشكيالتى جدا از
حزب با شد دوم آنكه دبره این حق را براى پي شاهنگ قائل ا ست كه احزاب كموني ست
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سنتى در صورتىكه سازمان زمان صلح خود را منطبق با شرایب جدید نكرده باشد .جدا
از حزب سازمان خاص خود را تشكيل دهند.
احزاب سنتى
در این جا گروه با ید تكليف خود را با احزاب ســـنتى كه خود را حزب طب قه كارگر
مىدانند روشـــن كند .ارزیابى گروه از حزب توده بهعنوان یكى از این احزاب روشـــن
است .گروه ح ـزب را لحظهاى ح ـزب طبقه ك ـارگر نمىدانست .ك ـاریكاتورى زش ـت
از حزب مىدانست.
براى گروه اما مسأله فراتر از حزب توده بود .باید تكليف خود را با یك كليه احزاب
سنتى روشن مىكرد .گروه به تبعيت از دبره به این نتيجه رسيد كه بين محتوى حزب و
شكل حزب باید فرق گذا شت .احزاب سنتى در واقع شكل یك حزب مارك سي ست ـ
لنينيســـت را دارند .اما از محتوى خالىاند .محتوى یك حزب در وهله نخســـت باید
پرولترى باشد .شكل آن تابع سختگيرىهاى «دیالكتيك زمينى» است.
يك فاصله ديگر
در این گروه یك فاصـــله از حزب توده و دیگر احزاب ســـنتى گرفت .و به این نتيجه
رســـيد كه حزب باید بميرد و دوباره در شـــكل نوین زنده شـــود اگر بخواهد بهعنوان
پيشــاهنگ طبقه باقى بماند .پس شــكل ســازمان احزاب ســنتى را كه گرتهاى از حزب
بلشویك بود رد كردند.

رابطه تئورى و پراتيك
گروه بر این اصل واقف بود كه «بدون تئورى انقالبى ،هيچ جنبش انقالبى وجود ندارد».
اما آنچه مهم اسـت دیالكتيك تئورى انقالبى و جنبش انقالبى اسـت .و در تحليل نهایى
این عمل انقالبى ا ست كه قادر به ك شف شرایب عينى هر ك شور و ت صحيح و تكميل
تئورى انقالبى اســـت .اما آموختن این قانون به معناى انطباق خالقانه آنها برشـــرایب
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خاصــى ایران نيســت .مىشــود به شــكل مكانيكى آنرا بر شــرایب ایران حقنه كرد .اما
اینگونه پياده كردن راه به جایى نمىبرد .تنها با روشــن بودن خطوط كلى و اســتراتژى
ك ـلى عملى مىت ـوان ميان اصول ت ـاكتيكى یك پيوند ارگ ـانيك ب ـرقرار كرد .و دراین
عمل مىتوان فهميد كه اشــتباهات تاكتيكى كجاســت و در رفت و برگشــت تاكتيك ـ
ا ستراتژى ،تاكتيك را ت صحيح كرد و در رفت و برگ شت ا ستراتژى ـــــ تاكتيك ،حتى
استراتژى را ت يير ،تصحيح و تكميل ساخت.
بههر روى هر عملى با جمعبندى تئورى و تجربيات پيشــين آغاز مىشــود .اهميت
تئورى در همين جا ا ست اما در تحليل نهایى این عمل است كه نشان مىدهد كه تا چه
حد ما از تئورى براى تحليل شرایب سود جستهایم.
دركى غلط از تئورى
احمدزاده در اینجا مرزبندى مىكند با اپورتونيســتهاى بىعملى كه در پشــت اهميت
تئورى لميده بودند و جنبش را دعوت مىكردند كه «تئورى انقالب و شـــناخت همه
جانبه روابب عينى نيازمند دورهاى طوالنى از مطالعه و مبارزه ایدئولوژیك اســـت و
مىگفت ند :مگر مىشـــود لنينى نداشـــت ا ما انقالب كرد .درك آ نان از تئورى ،دركى
دائرهالمعارفى بود».
سه نوع مبارزه
احم ـدزاده در اینج ـا رج ـوع مىكن ـد ب ـه ت ـاریخ ن ـهضت كمونيستى و س ـه نوع مبارزه
را پىمىگيرد:
 .1مبارزه ایدئولوژیك
 .2مبارزه اقتصادى
 .3مبارزه سياسى
و نتيجه مىگيرد كه مبارزه ایدئولوژیك و اقتصـادى امروز در سـایه مبارزه سـياســى
قرار گرفته ا ست و با نگاهى به ا سناد جنبش كموني ستى خبر از كم شدن اهميت تئورى
نسبت به مبارزه سياسى مىدهد.
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و مىپرسد چرا امروز ما با آثارى مثل كاپيتال و آنتى دورینگ مواجه نيستيم .و پاسخ
مى دهد عمل انقالبى در امروز نه نياز و نه فرصـــت پرداختن به تئورى ناب را ندارد.
امروز جنبش نياز به پراتيسين دارد نه به تئوریسين.

انتقاد شعاعيان
شعاعيان كمتوجهى م سعود را به تئورى ناب غلب و خطرناك مىداند و معتقد ا ست كه
اهميت تئورى همي شه به قوت خود باقى ا ست .و امروز جنبش كموني ستى بيش از هر
زمان دیگرى به تئورى ناب نياز دارد.
آیا این حرف شعاعيان در سال  1350غلب بود هرگز .سخن م سعود نيز درست بود
اگر هر دو به صوابند پس خطا در كجاست؟
اح مدزاده اب تدا از اهم يت تئورى ســـخن مىگو ید .جنبش انقالبى را بدون تئورى
انقالبى ناممكن مىداند .اما براى تئورى ارزشـــى آكادميك قائل نيســـت .مىگوید :ما با
جمعبندى تجربيات گذشته جنبش انقالبى دست به عمل مىزنيم .در عمل مىفهميم كه
آیا درك ما از تئورى تا چه حد به صواب است .و در رفت و برگشت تئورى ـ پراتيك
خودمان را تصحيح مىكنيم.
اما در همين جا الزم مىبيند با اپورتوني سم بىعمل كه خود را در پ شت تئورى ناب
پنهان مىكند و مىگوید« :باید در انتظار ن ش ست كه لنين دیگر بهدنيا بياید» و مىخواهد
جنبش را سرگرم بحثهاى آكادميك كند مىگوید :مارك سي سم بهعنوان چراغ راهنماى
طبقه كارگر ،مراحل تدوین تئورى ناب و مبارزات اقت صادى خود را پ شت سر گذا شته
است و دیگر نيازى نيست كه ما از نقد دید ایدئاليسم فلسفى و اقتصاد بازار آزاد شروع
كنيم تا به ماركس برسيم.
مارك سي سم نه پند و ن صيحتهاى ارزنده و نه سخنان فل سفى و قانعكننده بلكه باید
به عنوان یك آلترناتيو و یك برنامه ارائه شـــود .توده و طبقه نه دانش الزم را دارد و نه
دقت كافى را كه در یك بحث فلسفى ،اقتصادى ،سياسى پى به حقانيت ماركسيسم ببرد.
توده و طبقه نمىپرسد چرا باید مبارزه كند .مىپرسد چگونه باید مبارزه كند.
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بههرروى ،روى سخن مسعود اپورتونيسم عافيتجو و بىعمل بود .شعاعيان مسأله
را از زاویه دیگرى طرح مىكند .براى شـــعاعيان كه از جمعبندى پراتيك انقالبى به نقد
لنينيسم رسيده است مسأله تئورى اهميت بيشترى یافته است .این حرف منافاتى با نظر
م سعود ندارد .م سعود نيز بر این باور ا ست كه «مىتوان ا شتباهات تاكتيكى را در ارتباط
با استراتژى كلى و بدین ترتيب حتى خود استراتژى كلى را تصحيح و تكميل كرد».
شعاعيان نگران یك مسأله مهم دیگرى نيز هست كه به درستى به آن هشدار مىدهد
و مى خوا هد كه این حرف مســـعود به مع ناى پا یان یافتن باب اجت هاد در تئورى و
عملزدگى صرف نباشد.
م سعود در مرزبندىاش با اپورتوني ستهاى بىعمل به نكته مهمى ا شاره مىكند كه
تعليق جنبش ،به آموزش تئوریك هم غلب ا ست و هم ن شدنى .غلب ا ست از آنرو كه
زندگى معطل این حرف یا آن حرف نمىشـــود .توده و طبقه براى خواســـتههاى خود
بــهميدان مىآیــد و در زیر پرچم گروههاى موجود به دالیلى مىایستد ،غلب یا درست
آن دالی ـل خودش را دارد .نمىشود گفت فعالً مب ـارزه نكنيد ت ـا م ـا مطالع ـات خود را
تمام كنيم.
و نشدنى است از آنرو كه لنين در پراتيك انقالبى سوسيال ـ دمكراسى روسيه لنين
شد .در خانه نن ش ست كتاب بخواند و ناگهان از خانه بيرون زند .و بگوید «من آنم كه
آمدن او را انتظار مىك شيدید» .پي شاهنگ در پرو سه پراتيك انقالبى ،پي شاهنگ مى شود.
نه در اتاقهاى در بســته و كتابخانههاى دانشــگاه .ضــعف و قدرت پيشــاهنگ هم یك
ضــعف و قدرت تاریخى اســت .اگر در قرن  19آلمان ما ماركس را داریم دهها غول و
اندیشــمند دیگر در رده او هم داریم .ظهور ماركس و لنين اتفاقى نيســت .باید پروســه
ظهور غولهاى اندیشه و عمل را در یك پروسه تاریخى دید.
از همان آغاز حركت گروه پي شتاز صداهایى از دور و نزدیك برخا ست كه من شأ آن
صــداها «اپورتونيســم ســخنور و بىعمل» بود .حزب توده ابتدا از همه از همين زاویه
چریكها را نقد كرد .بعدها «تودهاىهاى شرمزده از حزب توده» ،یاران و رفيقان نيمهراه
و ت مامى آن هایى كه روزى روز گارى در م يان چریك ها نان و پنيرى خورده بود ند و

نامهها

379

درهمين بوق مىدميدند كه چریك ها بىســـوادند .و ســـواد در نزد آنان همان دانش
آكادميك و دایره المعارفى بود .اما یك آن به خود نيامدند كه ببينند از آن باســـوادها و
آكادميسينها و حافظان سى جزء كاپيتال چه بيرون آمد .فتحالفتوح آنها چه بود .و هيچ
از خود نپر سيدند كه از آن دانش بيكران آنها در فل سفه و اقت صاد و سيا ست چرا یك
جان مرده به وجد نيامد .اما یك مقاله چند صفحهاى از یك جوان  24ساله چه شورى
در دلها مىانگيزد.
تسلط سياست بر اقتصاد
مبارزه اقت صادى براى پي شاهنگ پلهاى ا ست براى گذار بهك شاندن توده و طبقه بهمبارزه
سيا سى .در كارزار مبارزه اقت صادى ا ست كه پي شاهنگ فر صت مىیابد برنامه خود را
تبليغ كند و بــــه توده و طبقه توضيح دهد كه خانه خرابى اقتصادى آنهــــا ریشهاش
دركجا است.
اما در شـــرایب ترور و خفقان و ســـلطه جهانى امپریاليســـم هر مبارزه اقتصـــادى
درنـ ـخستين گـ ـام رنگ سياسى مىیـ ـابد .مسـ ـعود ایـ ـن پـ ـروسه را تفوق سيـ ـاست
براقتصاد مىداند.
مسعود مىگوید« :بهعنوان انقالب بيش از پيش روشن است .آنچه باید روشن شود
فقب از طریق عمل مستقيم انقالبى است كه روشن مى شود .اشكال خاصى است كه این
محتوا در شــرایب خاص به خود مىگيرد .دشــوارى كار نه در تهيه برنامه انقالب ،تعيين
اهداف انقالب و شناخت نيروهاى انقالب و ضدانقالب بلكه در تعيين طرق و و سایل
قرار دارد كه باید بهكار گرفته شود تا انقالب را به پيروزى برساند».

انتقاد شعاعيان
شعاعيان مىپرسد آیا جنبش در تعيين:
 .1برنامه
 .2اهداف
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 .3شناخت نيروها
به حد كافى ا شباع شده ا ست .دیگر هيچ كموك سرى در كار ني ست .م شكل تنها و
تنها از «طرق و وسایل است» كه باید انقالب را به پيروزى برساند.
در اینجا حق با شعاعيان است .اما مسعود به حل مسایل مبرم جنبش نظر دارد.
وقتى مسعود وضعيت جنبش كمونيستى ایران را بررسى مىكند .مىگوید در سه دهه
گذشته از 50ـ ،1320پيشاهنگ هيچ تجربه قابل قبولى در كارنامه نيروهاى چپ دردست
نــدارد تا از آن نقطه شروع كنــد .پس از هــر چيز باید از صفر شروع شود .این بهچه
معنا است؟
كه در زمينه برنامه و اهداف و شناخت جامعه جنبش باید كارى بسيار بكند .جنبشى
كه از پشت جبههاى ضعيف در جامعه برخوردار است ،دانشگاهى عقيم ،محققانى فسيل
شـــده و آهـــكى ،و همـــه تـــرسخورده از ساواك و سانسور و پناه برده به گورهاى
تاریخى در ادبيات.
كارنامه دانشگاهى ما در زمينه كار تحقيقى در زمينه اقتصاد و سياست ،چيزى نزدیك
صـفر اسـت .در زمينه تاریخ معاصـر ناچيز اسـت .در زمينه ایالت و عشـایر هيچ .و در
زمينه بازار و اقتصاد كم و پراكنده.
اما آنچه كه در سال  1350گره كور جنبش بود ،همان «طرق و و سایل بود» كه باید
جنبش بدان مسلح مى شد تا به جلو برود .وگرنه كارى بسيار باید روى نيروهاى موجود
در جامعه مى شد مسعود در تعيين نيروهاى انقالب وقتى از بورژوازى و پرولتاریا سخن
مىگو ید ،هيچ ســـخنى از خردهبورژوازى با ال یه هاى مختلفاش به م يان نمىآورد.
خــردهبورژوازى كه یك سر آن به روحانيت مىرسيد و سر دیگر آن به دانشگاه و بازار
با ده ها حزب و جریان قدرتمند و مدعى حكومت و در صـــحنهترین آن ســـازمان
مجاهدین بود.
روحانيت با حضور پانزده قرنه خود و آن سازوكار بسيار پيچيده و آن سازمان مرعى
و نامرعى قدرتمندش م سألهاى نبود كه به سادگى از آن گذ شت و در تحليل جامعه و
نيرو هاى مدعى حكومت از آن حرفى به م يان ن ياورد .بيژن این مســـأ له را مىبي ند و
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درتاریخ سى سالهاش به آلترناتيو قدرتمند روحانيت و امكان به قدرت رسيدن آن اشاره
مىكند ،اما مسعود نه.
اینها مطالبى نبود كه از ذهن م سعود دور مانده با شد و شعاعيان هم وقتى به آنها
ا شاره مىكند ،و به در ستى هم ا شاره مىكند .اما م سعود بهدنبال پا سخى فورى و فوتى
بهمبرمترین وظایف جنبش است.
حل مسأله حزب
اینكه لنين مىگوید :بدون یك حزب انقالبى ،پيروزى انقالب ممكن ني ست و چهگوارا
مىگوید« :انقالب كوبا با ا صل لنينى فوق ،در ت ضاد ا ست» .بدان معنا ا ست كه انقالب
مىتواند بدون حزب شـــروع شـــود و حتى بدون حزب قدرت را به دســـت آورد .اما
پيروزى آن (با وسعت تاریخىاش) منوط است به بودن حزب.
گروه در بررسىهایش به یك دو راهى رسيد:
 .1تشكيل حزب
 .2مبارزه چریكى بدون حزب
و بعد به این نتيجه ر سيد كه نباید منتظر حزب شد .باید د ست به مبارزه م سلحانه
زد .و در پروسه مبارزه حزب به شكل م شخص مطرح خواهد شد .براى ت شكيل حزب
اتحاد گروههاى ماركسـيسـت ـــــ لنينيسـت مطرح اسـت .و این اتحاد در جریان عمل
بهوجود خواهد آمد.
ابتدا مبارزه م سلحانه بهطور كلى مطرح بود .اما م سأله حزب به شكل م شخص ،اما
اینك مبارزه مسلحانه مسأله مشخص است .ضرورت حزب كلى است.
قبل از آنكه به انتقادات شـــعاعيان به «آنچه یك انقالبى باید بداند» برســـيم ببينيم
صفایى فراهانى كيست و چه مىگوید:

فراهانى كه بود
علىاكبر صفایىفراهانى در سال  1318در تهران بهدنيا آمد .در هنرستان صنعتى تهران با
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سعيد كالنترى آشنا شد و به همراه او گروه كوه «كاوه» را درست كرد .در همين دوران
به ماركسيسم گرایش پيدا كرد .و از فعالين مبارزات صنفى دانشآموزى شد.
از سال  1339به بعد با بيژن جزنى آشنا شد .و در ارتباط با گروه جزنى فعال بود .با
اتمــــام هنرستان وارد دانشسراى صنعتى نارمك شد .و در آنجا با اسكندر صادقىنژاد
آشنا شد.
در سال  1342گروه جزنى تدارك مبارزه م سلحانه را در د ستور كار خود قرار داد.
فراهانى بههمراه كالنترى مســئول گروه «كوه» شــد .كار این گروه شــناســایى و تهيه
نقشــههایى از مناطق كوهســتانى ،جنگلها ،غارها و پناهگاهها و مناطق اســتراتژیك بود.
كارى كه تا آن زمان سابقه ندا شت .با اتمام دان ش سرا ،فراهانى دبير هنر ستان صنعتى
شهرستان سارى شد .و از سال  1346به شكل حرفهاى در خدمت جنبش قرار گرفت.
پس از دســتگيرى جزنى ،ســوركى توســب ناصــر آقایان (تودهاى ســاواكى شــده) و
د ستگيرى ظریفى (تو سب عبا سعلى شهریارى ،تودهاى ساواكى شده دیگر) ،از زم ستان
 1346فراهانى مخفى شد .و كمى بعد بههمراه صفارى آ شتيانى براى رفتن به فل سطين
به عراق رفت .در عراق دســـتگير و زندانى شـــد .و اگر كودتاى بعثى ( 1968كودتاى
عبدالكریم قا سم) صورت نگرفته بود به ایران تحویل داده مى شد از فل سطين به جبهه
آزادیبخش خلق فل سطين به رهبرى جورج جنبش پيو ست و با نام «ابوالعباس» یكى از
فرماندهان جبهه آزادیبخش شد.
در سال  1348به ایران بازگ شت تا بقایاى گروه جزنى را سازماندهى كند .اما گروه
قبالً توســب غفور حســنپور و حميد اشــرف یكى از بازماندگان گروه جزنى احيا شــده
بود .فراهانى به فلســطين بازگشــت و همراه آشــتيانى و مقادیرى ســالح به ایران آمد و
هدایت گروه را بر عهده گرفت.
گروه در مرحله تداركاتى بود .صـــفایى به عنوان مســـئول تداركاتى جنگل و كوه
برگزیده شــد .پس به همراه پنج نفر دیگر در پانزدهم شــهریور  1349عازم جنگلهاى
شمال شد.
تي ـم جن ـگل قرار ب ـود ب ـعد از شناس ـایى منطق ـه ب ـههمراه گ ـروه ش ـهر (گروه
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مس ـعود احمدزاده) در اوای ـل به ـار  1350عملي ـات ن ـظامى خ ـود را آغ ـاز كند .اما
غفور حسنپور در دوازدهم بهمن  1349دستگير شد .و به فاصله  24ساعت سه نفر از
گيالن و پنج نفر در تهران دستگير شدند.
ش ـانزده ـم بهمن فراه ـانى ب ـا رابب شهر دیدار كرد و از كم و كيف حمله ساواك
آگاه شد.
در این فاصله ایرج نيرى كه محل انبار آذوقه گروه جنگل را مىدانست دستگير شد.
اما گروه از این دستگيرى اطالع نداشت.
تداركات چند ساله گروه زیر ضرب ساواك قرار گرفته بود و خطر دستگيرى گروه
شهر را تهدید مىكرد پس براى جلوگيرى از این شكست علىرغم نامساعد بودن فصل
و عـ ـدم تضمين حمـ ـایت از شـ ـهر نـ ـوزدهـ ـم بهمن  1349گروه به پاسگاه سياهكل
حمله كرد.
بعد از خلع سالح پا سگاه و سخنرانى صفایى براى مردم سياهكل گروه به سمت
جنگل به پيش رفتند .درگيرى از  19بهمن تا  8اسفند بهطول كشيد و با دستگيرى گروه
خاتمه یافت.
صــفایى در زیر شــكنجه به شــهادت رســيد .و رژیم نام او را همراه با دوازده نفر از
همراهانش در پانزدهم اسفند  1349بهعنوان اعدام شدگان اعالم كرد.
يك نكته :نقد شعاعيان
شعاعيان :ت صادفى بودن شك ست گروه را از سوى احمدزاده رد مىكند .و شك ست را
بهكمتوجهى گروه به واكنش رژیم نســبت مىدهد .و آنرا اشــتباه تاكتيكى گروه مىداند
كه حرف درستى است اما باید به یك نكته نيز توجه داشت:
تحميل حركت زودرس به گروه
دســتگيرى غفور حســنپور و بهدنبال آن نُه نفر دیگر و لو رفتن انبار آذوقه جنگل،
دیر یا زود گروه را به سرنوشت گروه پيشتاز جزنى دچار مىكرد.
گروه جزنى در آ ستانه ورود به فاز عملياتى لو رفت و بدون آنكه یك گلوله شليك
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شود تمامى زحمات گروه بر باد رفت .بىآنكه توده و طبقه بفهمد كه پيشاهنگ مش ول
به چه كارى بوده است بههرروى گروه باید چهار كار مىكرد:
الف :با دادن تلفات عقب مىن ش ست و سعى مىكرد با مخفى كردن گروه تلفات را
به حداقل بر ساند و بهدنبال مكانى دیگر و امكاناتى دیگر براى شروع حركت بگردد .و
این بهمعناى یكى دو سال كار طاقتفر سا بود .چرا كه حكومت متوجه شده بود جنبش
وارد فاز جدیدى شده است.
ب :علىرغم مسـاعد نبودن فصـل ،آماده نبودن گروه شـهر براى پشـتيبانى و ضـربه
خوردن امكانات لجســتيك ،دســت به عمليات بزند و ســعى كند با امكانات باقىمانده
جنبش را وارد فاز جدید كند و تا جایىكه مىتواند توده و طبقه را متوجه خود كند.

آنچه یك انقالبى باید بداند
این ر ساله در سال  1349نو شته شد .آنگونه كه ادعا مى شود جزنى براى حفظ اتوریته
فراهانى این رســاله را از زندان بهنام او نوشــت ،با حقيقت همخوانى ندارد .از نگاه نوع
نگارش مىتوان فهميد این رســاله كار فراهانى و جمعبندى بررســىهاى گروه اســت.
گروهى كه بازمانده گروه جزنى اســت .پس از نظر چارچوب اندیشــه با اندیشــههاى
جزنى خویشى دارد.
این رســاله نخســتين و منســجمترین پالتفرم جنبش چریكى اســت .برنامهاى كه
بهتمامى زوایاى جنبش پاسخ مىدهد.
با این همه این برنامه جاى چون و چراى بســـيار دارد .نخســـتين انتقادى كه بر این
ر ساله گرفته مى شود دادن ر سالت طبقه كارگر بر «ن سل جوان» ا ست .منتقدین فراهانى
این نگاه را مارك سي ستى نمىدانند گرچه مراد صفایى از «ن سل جوان» همان رو شنفكران
انقالبى اســت .و وقتى او صــحبت از روشــنفكران متعهد و انقالبى مىكند ،منظورش
روشــنفكران طبقه كارگر اســت .كه آنها الیهاى از طبقه كارگرند اما مشــخص نكردن
تعاریف مىتواند موجب گمراهىهایى شود.
ایراد دیگرى كه به این رســـاله گرفته مىشـــود كمبها دادن به نقش خردهبورژوازى،
مبارزاتش و سازمانهاى او است.
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این رساله شامل یك مقدمه است و دو بخش .مقدمه مبتنى بر سه نكته است:
 .1این رساله نتيجه بررسىهاى انجام شده گروه است .بههمين خاطر موجز است.
 .2این رساله براى پایان دادن به بنبست مبارزاتى است.
 .3این رســـاله ضـــمن پذیرش ل زش هایى در آن همه را دعوت مىكند كه حول
محورهاى تعيين شده مبارزه را آغاز كنند.
بخش اول این رساله با عنوان «از جامعه خود چه مىدانيم و چه مىخواهيم» و شامل
پنج محور است:
 .1اصالحات اخير (ارضى) و سير فعلى جامعه ما
 .2شناخت بورژوازى ایران
 .3شناخت دستگاه حاكمه ایران
 .4مسایل اجتماعى و فرهنگى
 .5جامعهاى آزاد و مترقى
عنوان بخش دوم« ،در مبارزه و تدارك انقالب» است و شامل هفت محور است:
 .1ضرورت مبارزه و انقالب
 .2نيروهاى انقالب و طرز تفكر انقالبى
 .3سازمانهاى سياسى حاضر و مبارزات گذشته آنها
 .4در تدارك انقالب
 .5مبارزات مسلحانه شهر و ده
 .6همكارىهاى بينالمللى
 .7تذكرات فنى و سازماندهى
اصالحات ارضى
ابتدا ببينيم فراهانى اصالحات را چگونه مىبيند و بعد بپردازیم به انتقاد شعاعيان.
«رفط نه ىنظور تمييط دادو سيط ت واو درتن باىعه ت ىسخ شعارهار بنب
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تطق خواهانه اىطاو نه ابطا درهى  ،ت در پاىاو دادو نه عق ىان
ارتباع اىفا ى كن  .پس رفط ىاهين ارتباع دارد.
خوع ى ا ىالراو نهرگ نه سود نور تا ر تان سنه انبا ش ه ا ست نور تا ر ىو
در نور تا ر كمپطادتر ت و يل رف نه نه و نهار كه كمپطادتر دىگط نخشممم ا
نور تا ر اىطاو نيست .نوره تماى هو است.
نممممور تا ر در عطصه ىممممال  ،صنعن  ،نا ر ان نه تماى نه ان صاراو بهان
تانسنه است.
پس نطخال نور تا ر كالسممميك ،ىخالم ه ادر ت ططف ارر دىرناتورر ت ىنر
نهاىپطىاليسپ است.
رفط سمممطهغا ططي هار دتلن نود كه حاكميت نور تا ر را ت ىيم كطد ت نا ار
رتسنا را نه رتر هو شود.
اىا اىم نور تا ر نه دت دليل قادر نيسمممت باىعه را نه ىك باىعه سمممطىاىهدارر
توسعه ىافنه تب ىل كن .
 .1تسيوهار است نطار اداىه غارتگطر ان صاراو بهان
ق رو رقانت نا ان صاراو خارب را ن ارد
 .2نه عوت عق ىان
اىم رفط ناقو ن تو رفط سمممياسممم ت ابنماع اىراو هط ت وا ننيادر را ا
باىعه ى يطد .رفط نا ا سنب اد سوطنن  ،ف ساد د سنگاه ادارر ،غارتگطر ق شط
نمممممااى نورتكطاسم ادارر ت نظاى ت تانسممنگ هار رت نه تهاى نه ان صمماراو
نهباى نم رس .
دستگاه حاكمه
قبل از ا صالحات د ستگاه حاكمه نماینده فئودالها و كمپرادورها بود و از سویى همكار
و كارگزار امپریاليسم.
پس از ا صالحات فئودالها نفوذ خود را به سود بورژوازى از د ست دادند .و ق شر
عالى حكومت با بورژوازى پيوند خورده اســت و هر دو با امپریاليســم جهانى بســتگى
دارند .این اشــتباه اســت كه دســتگاه حاكمه را صــرفاً نوكر جيرهخوار و گوش به فرمان
امپریالي سم ب شنا سيم .د ستگاه حاكمه ضمن واب ستگىهاى طبقاتى منافعى دارد كه او را
بهامپریاليسم وابسته مىكند.
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يك نكته
این بخش از تحليل فراهانى مرزبندى در واقع پا سخى ا ست به م سعود كه شاه را سگ
زنجيرى امپریاليســم مىداند .فراهانى و جزنى براى شــاه یك اســتقالل نســبى قائلاند
بههمين خاطر آنها شــعار مرگ بر دیكتاتورى شــاه مىدهند و مســعود شــعار مرگ
برامپریاليسم و سگهاى زنجيرىاش را مىدهد.

فراهانى و حزب توده
« زب تاده رسن ً اندئالافى ى ركسيسك ججج لنينيسك را برگزند و جنبش ك رگرى
را زىينه رسن فا ليص خاد قرار داد
اى ندانصن رابرى ب تيربه ،عدم درك ىس نل اجصن ع  ،دنب لهروى ب چاپ و چرا
از سي سب ناروى ،انحراف ت ا سص لني سص ب عث ند كه نصااند ر س لب ت رنخ
خاد را انع كند و يثيب خاد را در بين تادها بهخ اد قشر خردهبارفوازى از
دسب داد
فراهانى بعد از نقد حزب راههاى تصحيح حزب را نيز نشان مىدهد:
زب ب ند اس س ً نبد و اصالح ناد
ان جدئ جال جافى ان جبالب را ىسصبل از ىن سب ت خ ج رج ناروى اس ك ك ر خاد
قرار داد
س زى ندا دوب ره ن بد
رابرى آپ عاض ناد
ك درا ى فا ل زب ت عيه ناند
سنبا ى انحراف در آپ دور رنخصه ناد
ىااضع سي س زب نبد صرنح ناد
این تحليل حاوى دو نكته اساسى است:
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 .1نخست اینكه با تحليل مسعود متفاوت است .مسعود حزب توده را بالكل حزب
طبقه كارگر ایران در هيچ دورهاى نمىداند.
 .2دوم آن كه ،این تحليل به ميزان زیادى بيژنى اســـت .حزب توده را حزب طبقه
كارگر مى داند با اشـــكاالت و انحرافات قابل رفع .این تحليل از بُن با نظر مســـعود و
شعاعيان كه حزب توده را حزبى خردهبورژوازى مىداند تفاوت دارد.

نكتهاى بحثبرانگيز
فراهانى از رسالت تاریخى نسل جوان سخن مىگوید:
«رس لب ت رنخ نسل جااپ انن اسب كه براى ى ن پ دادپ به بيدادگرى قروپ بهى
خيزد و ج ىاهاى ىصرق و ىيشرو بهوجاد آورد»
و شعاعيان مىپر سد پس ر سالت تاریخى طبقه كارگر به كجا مىرود ،و اینجا حق با
شعاعيان است ناگفته پيدا ا ست كه مراد فراهانى از نسل جوان روشنفكران انقالبى طبقه
كارگر و بخش جوان طبقه كارگر مىباشد .و خطاب فراهانى در اینجا بيشتر روشنفكران
انقالبى در دانشگاهها است.

نامه هشتم
تاریخ نامه نيمه اول بهمن  1354است به امضاى سرتق .شعاعيان نامههایش را با امضاى
سرخ ،طاهر ،سرباز ،رفيق و سرتق نوشته است.
و در ست چند روزى بعد از نو شتن این نامه به شهادت مىر سد ( شانزدهم بهمن
 )1354این نامه كه در واقع وصيتنامه سياسى او هم هست با هشدارى شروع مىشود:
 .1سازمان چریكها باید درك كند كه سازمان پيشگام جنبش انقالبى اكنون ایران است.
 .2درك كند كه نظریاتش در جامعه مادیت مىیابد.
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 .3درك كند كه ســكوت فعلى پيرامون نظریاتش بهمعناى ماركســيســتى بودن این
نظریات نيست.
 .4درك كند كه ذخایر اعتبارى هر سازمانى پایانپذیر است.
 . 5درك كند كه خرج كردن اعتبارات گذشته سراشيب انحطاط است.
 .6درك كند كه كيفيت تئورى چریكها رو به فرود است.
دو نكته درست
شعاعيان روى دو نكته درست انگشت مىگذارد:
 .1پي شگامى در انقالب ضرورتاً به معناى آن ني ست كه رهایى نهایى خلق را همين
سازمان رهبرى مىكند.
 .2گشــایش هر ســنگرى پيروزى انقالب و ســير قهقرایى در هر ســازمان انقالبى
بهمعناى شكست جبهه انقالب است.

تحوالت غمانگيز
شعاعيان از «تحوالتى غمانگيز در سازمان فدایى» خبر مىدهد .را ستى این تحوالت چه
بود .گروه پي شتاز جزنى در سال  1346د ستگير شد .پس اعالم موجودیت پي شاهنگ
مســلح به تعویق افتاد .جزنى و عدهاى دیگر دســتگير شــدند و عدهاى دیگر (فراهانى و
آشتيانى) به فلسطين رفتند و عدهاى دیگر (حميد اشرف و حسنپور) در ایران ماندند تا
گروه را احيا كنند.
در س ـال  1349بي ـن گ ـروه ج ـزنى ـ اح ـمدزاده مب ـاحث ـات وح ـدت صورت
گرفت .درآست ـانه س ـال  1350چریكهاى فدائى خلق بهوجود آمد .ام ـا با خب غالب
مسعود نه بيژن.
با شهادت مسعود و پویان دیگر رهبران این تفكر ،رفته رفته هواداران بيژن كسانىكه
از زندان با خب بيژن آ شنا شده بودند و یا ك سانىكه در درون و بيرون سازمان از سال
 1350نوشتههاى بيژن بهدستشان رسيده بود ،وزنه سنگينى را در سازمان تشكيل دادند.
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اما هنوز براى ت يير خب در سازمان كافى نبود .ضربات مرگبار ساواك كه تمامى توان
اطالعاتى ــــ امنيتى خود را بر نابودى سازمان گذاشته بود به كمك این سنگينى نفراتى
آمد تا با طرح بنبست ایدئولوژیك ،خب بيژن در سازمان حاكم شود.
از پایان ســـال  1353خب بيژن در مقابل خب مســـعود دســـت باالترى پيدا كرد و
رفتهرفته خب بيژن بر ســازمان حاكم شــد .این تحول در نبرد خلق ســال  ،1355ارگان
تئوریك سازمان اعالم مىشود.
مسعود و بيژن هر دو به ضرورت نبرد مسلحانه پيشتاز باور داشتند اما در مسایل زیر
با هم اختالف داشتند:
 .1مسعود براى اصالحات ارضى اهميت زیادى قائل نبود .اما بيژن اصالحات ارضى
را ت يير از فئوداليسم به بورژوازى مىدانست.
 .2م سعود شاه را دستن شانده و عروسك امپریالي سم مىدان ست .اما بيژن براى شاه
استقاللى نسبى قائل بود.
 .3مســعود حزب توده را از آغاز كاریكاتورى از حزب طبقه كارگر مىدانســت اما
بيژن حزب را تا سال  1332حزب طبقه كارگر مىدانست.
 .4مسعود شوروى را كشورى سوسياليستى نمىدانست .اما بيژن مىدانست.
گذار چریكها از خب مســعود به بيژن ،هم منفى بود و هم مثبت .مثبت بود ،چرا كه
درك بيژن واقعبينى و انطباق بي شترى با آن سالها دا شت .اما بُعد مرگبار تفكر جزنى،
حزب توده و شوروى بود.
بيژن تا به آخر نتوانســت از حزب توده و شــوروى جدا شــود .گلبولهاى تودهاى
درخـــــون بيژن بود .همين ســلولها بعدها تبدیل به ســرطانى كشــندهاى در ســازمان
چریكها شد.
شعــــاعيان بــــا اینكه از پروسه آمدن نوشتههاى بيژن از زندان توسب همسرش و
بهروز ارم انى و رســاندن آن به دســت رهبرى چریكها اطالعى نداشــت .اما تحول را
بهدرستى تشخيص مىدهد و از آن با عنوان «تحولى غمانگيز» یاد مىكند.
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ترور عباس شهریارى :زمينه بحث با حزب توده
عباس شهریارى از كارگران تودهاى بود كه در ك شورهاى خليج ،بعد از كودتا فعال
بود .گفته مىشــود در بردن رهبران حزب كمونيســت عراق به شــوروى هنرنمایىهایى
داشــته اســت .همين امر باعث شــده بود كه «رفقاى باال» او را به دبير كل حزب توده
رادمنش معرفى كنند.
حزب توده ب عد از كودتا تاب ن ياورد .تشـــكيالت بزرگ حزب در زیر ضـــر بات
فــــرمــــاندارى نظامى متالشى شد .و آخرین گلوله را فرماندارى نظامى با دستگيرى
خســرو روزبه بر شــقيقه حزب شــليك كرد .پس حزب تبدیل شــد بهمشــتى تبعيدى
درشوروى و بعد آلمان شرقى.
در سالهاى  41ـ 1339كه نخستين فضاى باز بعد از كودتا بود حزب نتوانست خود
را بيابد ،ویرانتر از آن بود كه بتواند خود را بازســـازى كند .اما از ســـال  1344به بعد
ناگهان حزب چون اژدهایى خفته پيدا شــد تودهاىهاى رها شــده از زندان و یا نجات
یافته از تيغ تيز فرماندارى نظامى با تشــكيالتى منظم و روزنامهاى وزین روبهرو شــدند.
تشكيالت تهران و جنوب نوید احياى مجدد حزب بود.
عامل این احيا عباسعلى اسالمى یا شهریارى بود كه رادمنش مسئول تشكيالت داخل
كشور كشف او را چون كشف امریكا توسب كریستف كلمب مىدانست.
دیگر مدعيان رهبرى در حزب چون كيانورى با ناباورى به این كشف نگاه مىكردند
اما بيالن فعاليت حوزههاى حزبى و پخش گ سترده روزنامه حزب بهنام « شعله جنوب»
جاى هيچ شك و شبههاى باقى نمىگذاشت.
این فعاليت به حدى جدى بود كه حتى ضيا ظریفى را هم فریفت.
بيژن جزنى و عباس سوركى از رهبران سازمان پي شتاز در سر قرار گرفتن سالح از
یك تودهاى ساواكى شده بهنام «ناصر آقایان» دستگير شدند .حسن ضيا ظریفى نفر دوم
ت شكيالت جان به سالمت برد و ت صميم گرفت با م صادره بانك صادرات ك شتارگاه،
سازمان م سلح پي شتاز را به جامعه معرفى نماید .براى این معرفى نياز پيدا كرد به كمك
تبلي اتى حزب توده كه در آن روز گار «رادیوى پ يك» بود .ظریفى از طریق یكى از
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اعضاى حزب با مسئول داخل كشور حزب تماس گرفت« .مهندسى» كه همان عباسعلى
شهریارى با شد به سر قرار ظریفى آمد و تعهد كرد كه چنانچه چریكها عمليات بكنند
اعالميه آنها را از رادیو پيك خواهند خواند .ظریفى یكى دو روز بعد در سرقرار بعدى
دستگير شد.
در زندان بود كه ظریفى فهميد عباســعلى شــهریار ســاواكى اســت و كل تشــكيالت
حزب توده در تهران و جنوب ســاخته و پرداخته ســاواك اســت .ظریفى این خبر را به
رفقاى بيرون داد .رادمنش و به تبع آن رهبرى در تبعيد حزب ،البته نه جناح مخالف او
كه كيانورى باشد ،سرمست از فعاليتهاى حزب در داخل ایران بود .و چپ و راست با
ســـتون فقراتى كشـــيده جلو روسها و دیگر احزاب برادر قمپز در مىكرد كه حزب با
رهبرى او برخاسته است بهزودى قدرت را در ایران بهدست مىگيرد.
شــهریارى براى مالقات رهبرى حزب به آلمان شــرقى رفت .و تالش كرد رهبرى
حزب را متقاعد كند كه موقعيت انقالبى در ایران ایجاد شده است و رهبرى باید بهداخل
كشــور بياید .رهبرى حزب كســانى را به ایران فرســتاد تا اوضــاع را بررســى كند .تا در
صورت مساعد بودند شرایب رهبرى به داخل كشور برود.
نخستين گـــروه دو نفر از افســـران حزب بودند ،كه بـــه شكل مرموزى دستگير و
سـربه نيسـت شـدند و دیگر از زنده و مرده آنها خبرى نشـد .گروه دوم حكمتجو و
خاورى و چند نفرى دیگر بودند .كه آنها نيز طى یك برنامه ســـاختگى دســـتگير و از
مدار خارج شدند.
پس رادمنش خود به عراق آمد .و شهریارى او را با ك شتى به نزدیكىهاى خرم شهر
آورد .دسـتگيرى او براى سـاواك ممكن بود اما سـاواك تصـميم داشـت تمامى رهبرى
حـــــزب را بـــــهچنگ آورد .پس آمدن رادمنش و بازگشــت او را بهعنوان تله خرج
شهریارى مىكردند.
مدتى بعد پيك شهریارى هنگام ورود غيرقانونى در مرز شوروى دستگير شد .شنود
روسها صداى یك سرهنگ ساواك را شنيده بود كه خبر ورود یك جاسوس را بهداخل
شوروى گزارش مىكرد.
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پيك دســتگير شــد و خود را تودهاى و رابب تشــكيالت ایران با رهبرى حزب توده
درخارج اعالم كرد .اما روسها باور نكردند ،در بازجویىهاىشان «چنانكه افتد و دانى»
او را به حرف آوردند .و او اعتراف كرد ،عبا سعلى شهریارى و كل ت شكيالت جنوب و
تهران ساخته و پرداخته ساواك است.
روسها رهبرى حزب را خبر كردند .رادمنش از دبيركلى حزب بركنار شد .و تا آخر
عمر هم نپذیرفت كه شهریارى عامل ساواك بوده است .و تمامى داستان را توطئه جناح
كيانورى براى عزل خود مىدانست و بهراستى حماقت هم نعمتى است:
ساواك داستان را لو رفته دید طى نمایشى دست به دستگيرى گسترده تودهاىها زد
عباسعلى شهریارى را بهعنوان «مرد هزار چهره» به مردم معرفى كرد.
چریكها طى عملياتى در سال  1354بهنام «خ سرو روزبه» به زندگى سرا سر ننگ
عباسعلى اسالمى پایان دادند.
بهدنبال این ترور ،رهبرى حزب توده تالش كرد با چریك ها ارتباطى برقرار كند .و
چریكها نيز مواضع خود را نسبت به حزب طى بيانيهاى اعالم كردند .این مواضع منشأ
نامه هشتم شعاعيان است.

مالك حزب طبقه كارگر بودن چيست
نخ ست ببينم ارزیابى چریكها از حزب توده چه بود و بعد برر سى كنيم مالكهایى را
كه یك حزب را حزب طبقه كارگر مىكند:
« ت ق بل از كاد ت ى  28ىرداد زب تاده زب طب به ك رگر باد ،كه انااره
عدهاى از روننعكراپ خردهبارفوازى رابرى آپ را به ت ر خاد درآورده بادند و
خط ىش آپ را به انحراف ت اىارتانيسص و دنب لهروى و غيره كش نده بادند
انن ىاقايب را كن بيش ا زاب كناني سص دنگر جه پ نيز دا نصهاند ى نند زب
كنانيسججب چين در زى پ چن دوسججيا و واپ ىين در آپ زى پ اوضجج ع داخ
بينالن انراپ فرصب آپ را نداد كه انن زب (تاده) در جرن پ ىب رزات انبالب
خ و رنججد سججي سجج تادها ىارد ت ججعيه قرار گيرد و ركب اىااج ىرولصرى،
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اندئالافى و خط ىش ج ا ى خردهبارفوازى را ن باد كرده وعدهاي اصججالحن ىتنر از
روننعكراپ خردهبارفوا را از زب بيروپ برنزد»1

شعاعيان بهدرستى نظرات چریكها را اینگونه جمعبندى مىكند:
 .1رهبرى حزب همواره در دست خردهبورژوازى بود.
 .2خب مشى حزب همواره اپورتونيستى بود.
 .3اوضاع داخلى و بينالمللى اجازه نداد حزب خود را پاكسازى مىكند.
 .4ولى حزب ،حزب طبقه كارگر بود.
سؤالى كه شعاعيان مطرح مىكند و آنهم بهدر ستى این بود كه مالك شنا سایى یك
حزب چيست؟
و پا سخ مىدهد ،مهمترین محك شناخت یك حزب ،ایدئولوژى حاكم بر آن حزب
است .ایدئولوژى حزب طبقه كارگر ناگفته پيدا است كه ماركسيسم است .و باز مىپرسد
كه آیا صــرف ادعاى یك حزب مبنى بر ماركســيســت بودن كافى اســت .و پاســخ او نه
اســت .راه اثبات آن خب مشــى حزب اســت كه دنبال مىكند .و دوباره مىپرســد ميدان
عمل این خب م شى كجا ست! و پا سخ مىدهد پهنه مبارزه طبقاتى ا ست .پس باید دید
حزب درفراگرد مبارزات طبقاتى عمالً چه ســـنگرى گرفته اســـت .پس باید به پراتيك
اجتماعى حزب مراجعه كرد .براى پى بردن به ماهيت یك حزب الزم ا ست كه از لحاظ
عينى عملكرد حزب را بررسى كنيم .تا دریابيم حزب داراى چه خب مشى بوده است و
از خب م شى حزب پى ببریم كه حزب داراى چه مرامى بوده ا ست كه بر بنياد آن چنين
خب مشى را در پيش گرفته است .شعاعيان سؤال مهمى را روى ميز چریكها مىگذارد
و از آنها مىپرسد« :شما مىگویيد خب مشى حزب توده اپورتونيستى است .رهبرى آن
نـــيز همـــواره در دســـت عدهاى خردهبورژوا بوده است دیگر كارگرى بودن آن چه
معنایى دارد.
و باز مىپرسد اگر نظر قبلى چریكها كه مىگوید:
 .1بيانيه چريكهاى فدائى خلق
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« زب تاده در ي ت خاد ص لحظهاى اك نصاان سصه باد ننانهاى از نك زب
كنانيسب ب ند»1
داورى حقيقى چریكها بوده اســت چه اتفاقى افتاده اســت كه امروز حزب توده تا
 28مرداد و حزب طبقه كارگر شده است.
اگر این نظر عود شده ا ست آیا نبای ستى آ شكارا از خود انتقاد كرد و این ت يير را
به توده گفت.
گفتنى اســـت كه بيژن رابطه ارگانيك ،طبقه كارگر و حضـــور كارگران در حزب را
دليل حزبيت حزب توده مىگرفت 2.كه اینطور نيســت .اگر این دو شــرط الزم باشــند.
شــرط كافى نيســتند .احزاب بورژوایى كارگر انگليس و دیگر كشــورهاى اروپایى هم
رابطه ارگانيك با طبقه كارگر دارند .و هم تعدادى بىشــمار ،بىشــمارتر از حزب توده،
كارگر؛ در خود جا داده بودند و هنوز هم دارند اما حزب طبقه كارگر نيستند.
در واقع مشــى كارگرى بهعنوان شــرط الزم و رابطه ارگانيك شــرط كافى این رابطه
خواهد بود .و كالم آخر این كه براى این كار اثبات یا نفى شـــود كه یك حزب (حزب
توده) حزب طبقه كارگر هست یا نه ،یك راه و مطلقاً یك راه بنيادى ماركسيستى وجود
دارد ،بررسى عمليات مشخص آن حزب در پروسه مبارزه طبقاتى كه چيزى جز بازتاب
خب مشى و ایدئولوژى حزب نيست.

یك بحث تاریخى یا ریشه یك انحراف
چریك ها در پاســـخ به پيام كميته مركزى حزب توده با مقایســـه حزب توده با حزب
كمونيست چين چنين مىنویسند:

 .1مسعود احمدزاه ،هم استراتژى و هم تاكتيك
 .2انوشيروان لطفى از بيژن نقل مىكرد
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«اتعمممار داخو ت نيمالموو اىطاو فطصمممت هو را ن ارد كه اىم حهب (توده)
دربطىاو ىبار او انقالن خوق ت رش سياس تودهها ىورد تصفيه قطار يطد».

به دیگر سخن ،حزب توده ،حزبى بود كارگرى كه عدهاى اپورتونيست وارد آن شده
بودند ،مثل حزب كموني ست چين در زمان چن دو سيو و وان مين ،او ضاع بينالمللى و
داخلى فرصت دارد و حزب خودش را از این عناصر تصفيه كند.
همين تفكر در سال  59ـــ  1358در سازمان چریكها مطرح شد .در آن روزگار دو
جریان هوادار حزب توده در چریكها بهوجود آمده بود:
 .1عدهاى در زندان گرایشـــات تودهاى پيدا كرده بودند و بالكل تودهاى بودند .و
حزب توده را حزب طبقه كارگر مىدانستند بدون كلمهاى كم یا زیاد.
اینان دنبالچههاى همان انشعاب سال  1355تورج حيدرى بيگوند بودند.
 .2عدهاى دیگر كه تحت تأثير القائات دارودســـته اول بودند ،حزب توده را حزب
طبقه كارگر مىدان ستند كه عنا صر اپورتوني ست در آن النه كردهاند .و معتقد بودند باید
بهدرون حزب توده رفت و این آت و آ ش الها را بيرون ریخت .و بر این عقيده بود كه
اگر به گذ شته برمىگ شتند بهجاى آنكه چریك فدائى ب شوند تودهاى مى شدند و تالش
مىكردند حزب را از اپورتونيستها پاكسازى كنند( .وه از سادگى و جهالت آدمى).
شـــعاعيان اما بهدرســـتى درك غلب از اپورتونيســـم را در تفكر چریكها مىبيند و
توضيح مىدهد كه:
«قرینه سازى شيوه ا ستدالل مارك سي ستى ني ست .مارك سي سم از خود واقعيت آغاز
بهمعرفت و ا ستدالل مىكند» .اگر حزب كموني ست چين توان ست با ا ستفاده از شرایب
بينالمللى و داخلى خود را تصــفيه كند بهخاطر آن بود كه به گوهر كارگرى بود .منتهى
اپورتوني سم بهعنوان یك بيمارى گریبان او را گرفته بود .اما در حزب توده ،اپورتوني سم
گوهر و نهاد حزب است؛
«ىسم له حهب توده ىسم له نيطتو رىخنم ع هار اپورتونيسمت اصماليناپذىط نبود
دراىم شممر نيسممت كه حهب توده هپ ا عناصممط خوق ،عناصممطر كه صممميمانه
نهتوده دا ى سو انن تشريل ش ه نود.
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اىا حهب ،حهب اپورتونيسممتها ت ص م رنگاو نود .ىار يطر حهب ا عناصممط خوق
عمو اپورتونيسين ت ىهترانه نود».
روند بعدى حوادث نشان داد كه تفكر درست كدام است.

تفكر تودهاى ،مرده ریگ حزب توده
شــعاعيان در ادامه بحث الزم مىبيند به یك نكته اشــاره كند؛ «یكى گرفتن تشــكيالت
حزب توده با تفكرات تودهاى» و از آن بهعنوان «خطایى سخت بنيادى» یاد مىكند.
درســالهاى  1350بهبعد دربين چریكها این تصــور پيش آمده بود كه زوال حزب
توده بهمعناى زوال اپورتونيسم در جنبش كارگرى است .اما شعاعيان هشدار مىدهد كه:
«طط تفرطر كه حهب توده نهبار ذا شنه نه ىثانه ىك بطىاو فرطر ص پوه ت
ههار پوه ىهوكتط ت ص نممممار ت ههار نممممار باو سختتط ا ق رو سا ىان حهب
توده است».
مرده ریگ حزب توده براى جنبش چپ «تفكر تودهاى» بود .تفكرى كه در سياست،
اخالق و تشــكيالت مىتوانســت هر زمان به هر شــكلى در بياید ،اما به گوهر یكى بود.
شعاعيان وقتى ه شدار مىدهد« ،تودهای سم بىا سلحه عندالعزوم مىتواند به تودهای سم
مسلح نيز بدل شود» .تفكر تودهاى را در نظر دارد .تفكرى كه مىتواند در یك تشكيالت
چریكى نيز حلول كند و همين سالح ما را بفریبد كه اپورتونيسم مسلح امكان ندارد.
تفكر تودهاى در جنش چپ خ سارات ب سيارى به بار آورد با دگماتي سم در ا صول،
استالينيسم در تشكيالت و بىاخالقى در سياست .این مرده ریگ به چپ ایران فرصت
نداد كه دسـت به نواندیشـى و بازسـازى خود بزند .شـعاعيان از معدود كسـانى بود كه
درآن روزگار متوجه جبهه اصلى نبرد شد و به چریكها گفت:
« سخن كات ه ،دنرى ا سب ىب رزه ب زب تاده از ىب رزه ب س زى پ آپ جدا نده
اسب دنرى اسب ىب رزه ب زب تاده به ىب رزه ب طرز تعكر تادهانسص  ،بهىب رزه
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تادهان سك و بهونژه ىب رزه ب نارون سك بدل نده ا سب و ىس ار گانه طعره از
چنين ىيك رى و در عاض خاد را سججرگرم آتشگشجج ن و نبرد ب سجج زى پ زب
تاده و ب غارات ته ى نده ىه جر آپ كه دنگر بندبند النجججه ف سجججدش در ل
ى نيدگ نه ن اسب ،از نك سا گااه زندگ در ان پ فض ى تادهانسص اسب و
از ساى دنگر ،تير در ت رنك افكندپ و ننشير به س نه زدپ اسب»1

انشعاب و مواضع گرفته شده توسب ملكى ،به تمامى حق با او بود.
از مواضــع حزب توده مىگذریم كه گفتند ملكى در ســفرش به انگلســتان درســال
 1325خریدارى مى شود و مواضع او ضدشوروى ،ضدسوسياليسم و ضدانقالبى است.
و تـــا آخـــر حيـــات حـــزب ملكى بـــهعنوان عنصرى مطرود و منفور شناخته شد و
خواهد شد.
اما ببينيم كه چریكها در جوابيهشـــان به كميته مركزى حزب توده از ملكى چگونه
یاد مىكنند.
« ظهار نك اىازنسجججياپ رونجججنعكرى راسجججب در داخل زب (دار و دسجججصه
رونزنانيسججص خ يل ى ك و نججرك ) و انشججا ب آپ نيز به رابراپ خردهبارفوازى
زب تاده كنك كرد ،ت تاده ا ى زب را ع يه آپ ىصشجججكل كنند و ى ارانه و
نيرنگب زانه ى ايب خاد را زنر لع فه ىب رزه ب انن جن ح اىارتانيسججب از تادها ى
زب بپان نند»2
در این پاراگراف چهار اتهام براى انشعاب تراشيده مىشود:
 .1روشنفكر
 .2راست
 .3رویزیونيست
 .4اپورتونيست
 .1آنچه در گيومهها مىآيد به تمامى از نامه هشتم شعاعيان است.
 .2ص  76بيانيه چريكها
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آیا این اتهامات در ست ا ست .هرگز .اما ببينيم ری شه این مو ضعگيرىها كجا ست.
نخســتين برخورد مكتوب از آن بيژن جزنى اســت« .در ســال  1326اختالفات داخلى
حزب توده باال گرفت .ملكى و خامهاى روى عقاید خود پافشـــارى مىكردند پس از
شكست فرقه اعترادها بلندتر شد».
در رأس انشــعاب ملكى و خامهاى قرار داشــتند ....پس از جدایى بهتدریج ملكى از
ماركسيسم روى گرداند
به د شمن شوروى و حزب توده تبدیل شد .و مارك سي سم را تخطئه كرد ...ماهيت
انشعاب گرایش به راست بود».1
جزنى با همه بزرگىهایش متأسفانه در زمينههایى نتوانست از حزب توده جدا شود.
اندی شه تودهای سم بخشهایى از ذهن او را فا سد كرده بود .به همين خاطر او نتوان ست
درك درست ملكى از رابطه غلب شوروى با حزب توده و بالعكس و درك اصولى ملكى
از منافع ملكى و حضور یك چپ مستقل را در جامعه ببيند.
اما شعاعيان ملكى را چون جزنى نمىدید.
«انشا بياپ در برابر خط ىش دنب لهروانه زب ،خط ىش اسصبالل داخل زب
را نش ج ندند در ب جراب جر تكيه ب جه ع ج ىل خ رج  ،تكيه به ع ىل داخ نان خ
را قرار دادند در برابر ب ىروان زب تاده نسجججبب به ىن فع ى تاجه به ىن فع
ى را گتانصند»2
به جرأت مىتوان گفت كه در بين نيروهاى چپ شـــعاعيان منصـــفانهترین نقد را
نسبت به ملكى داشته است .شعاعيان بعدها دو نقد نسبت به حزب سوسياليست ملكى
مىنوی سد كه مربوط ا ست به فعاليتهاى گروه ملكى در بعد از كودتا ،كه متأ سفانه این
3
دو دفتر در دسترس ما نيست.
 .1تاريخ سى ساله ،جلد اول
 .2شعاعيان ص  175نامه هشتم
 . 3چه خوب بود دارندگان اين آاار ،با اينترنتى كردن اين كتاب ها ،آن ها را در دســـترس مشـــتاقان قرار مىداند و بدين شـــكل
دلبستگىهايشان را به مؤلفين آنها نشان مىدادند.
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عناصر خلقى درون حزب توده
حضـور عناصـر خلقى در احزاب اپورتونيسـت هميشـه باعث مخدوش شـدن مواضـع
مى شود چرا كه حزب با پنهان شدن در پشت این عناصر یك «این همانى» را به نمایش
درمىآورد .اینها خوبند .پس منم خوبم .این افراد انقالبىاند پس من هم انقالبىام.
روزبه كه تيرباران شد دفاعيات او به خارج رفت .در آن دفاعيه بلند و باال ،روزبه از
همه چيز گفته بود .دليل آنهم روشن بود .روزبه خود در دادگاه گفت:
«عب س ب ند ى ىرد و ر نن زد ىن ب ند ر بزنك و بنيرم»1
شـــعاعيان به این مســـأله مىپردازد كه تكليف ما با رهبرى خردهبورژوا و مشـــى
اپورتونيســتى حزب توده روشــن اســت .اما آن عناصــر خلقى و انقالبى چون روزبه و
ســـيامك و دیگران كه در حزب بودند .پس از انشـــعاب ملكى چه كردند چرا اینان
نتوانســتند ماهيت خردهبورژوایى و مشــى اپورتونيســتى آنرا تشــخيص بدهند و با آن
برخورد كنند .اگر ملكى پرچم اســتقالل حزبى را بلند كرد و نتوانســت آنرا برافراشــته
دارد چرا كه كمونيســـتهاى صـــدیق تودهاى پرچم را از دســـت او نگرفتند .و خود
پرچمدار این حركت ن شدند .و آیا اگر انتقادى هم با شد باید به ملكى كرد یا روزبه ،كه
تا به آخر خود را تحت رهبرى مشتى خردهبورژوازى اپورتونيست قرار داد.
م شكل ما همي شه با شهدا بوده ا ست .از آنجا كه شهيد در فرهنگ ما بار مذهبى و
قداست داشته است .در فرهنگ چپ نيز قداست مذهبى ناخودآگاه ،به قداست انقالبى
افزوده شد و شهيد مبرّى شد از انتقاد و كاستى و خطا.
ارانى كه در زندان كشته شد احدى جرأت نكرد از ورود او به جرگه كامبخش انتقاد
كند و بگوید ارانى در زندان چپروى كرد و مرگ او اگر با مالحظهاى بيشــتر در زندان
حركت مىكرد اجتنابپذیر بود.
 . 1سروان عباسى افسر اخراجى ارتش كه دستگير شد و پس از شكنجههاى بسيار حرف زد و سازمان نظامى لو رفت.
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وقتى نيما كتاب پ سيكولوژى ارانى به د ستش ر سيد نامهاى به او نو شت .و به ارانى
گفت :از بزرگى تو همين بس كه در ایران كسى نيست این كتاب ترا بفهمد .تو مىتوانى
1
سازنده یك نسل باشى.
اما ارانى چه كرد .جلســات هفتگى خانه خود را كه مراجعهكننده بســيارى داشــت
تعطيل كرد .مجله دنيا را كه بلندگوى چپ بود ب ست و خود را محدود كرد به جل سات
ب سته حزبى و نو شتن چند جزوه داخلى و تعليمى با تيراژى محدود و در آخر زندان .و
در زندان هم با اعتصاب غذاهاى بىمورد خود پليس رضاخانى را به آن نتيجه رساند كه
وجود او مضر و خطرناك است .و او را در سلولى تيفوسى حبس كردند تا از بىغذایى
و بىدارویى كشته شود .آن هم دو سال مانده به سقوط رضاشاه.
روزبه ،سيامك ،مب شرى چه كردند؟ نقش آنها در حزب چه بود؟ و بهطور كلى آیا
این عنا صرند كه به حزب هویت مىدهند یا این حزب ا ست كه مُهر خود را بر عنا صر
مىكوبد .و به دیگر سخن ،عناصر خلقى در یك حزب اپورتونيست چه مىتوانند بكنند.
از دو حال خارج ني ست .یا آن عنا صر در آن حزب مىمانند و به افزارى در د ست
اپورتونيستها بدل مىشوند همانكارى را كه روزبه و سيامك ،مبشرى و دیگران كردند
و یا آنكه این عناصر گوهر اپورتونيستى حزب را تاب نمىآورند و در صدد اصالح آن
برمى آیند .كه ا صالح اپورتوني سم ممكن ني ست ،مگر انهدام آن .پس بيرون مىآیند و با
شكل دادن به جریانى سالم از بيرون با اپورتونيسم مبارزه مىكنند.
حزب يت حزب در نزد تودهاى هاى آن روز و ب عد ،خود امرى م قدس بود .حزب
تابوى تودهاى ها شـــده بود .اســـكندرى با آنهمه جالل و جبروت و بزرگى تا آخر
نتوانست از حزب جدا شود .با آنكه شاید او تنها كسى بود كه به تمامى حوادث حزب
آگاه بود .خاطراتش خود مؤید این امر است .اما تا پشت در حزب آمد ،نتوانست خارج
بشود .براى او حزبيت حزب مقدس بود .درست مثل انكار خدا توسب یك متعبد دینى.
اگر در وجود همه چيز شك بكند در وجود خدا نمىتواند شك بكند.
تودهاىها در همه چيز شك مىكردند .این شك ریشه در واقعيات عينى داشت اما به
 .1زندگى نيما ،شمس لنگرودى
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حزب كه مىرسيدند دیگر نمىتوانستند جلو بروند .پس در خود شك مىكردند .بهعقل
قاصر خود كه از درك حكمت عاليه قاصر بودند.
به همين خاطر صـداى مخالف در حزب مصـدر هيچ اصـالحى نشـد .و اگر كسـى
خواست حرفى بزند چاره و تنها راه را انشعاب دید .انشعاب ملكى انشعاب اول و آخر
نبود .شـــعاعيان درســـت مىگوید« :بين ملكى و روزبه ،ملكى قابل احترامتر اســـت تا
روزبه» .ملكى كه به عدم اســـتقالل حزب نه گفت و روزبهاى كه خود را تا به آخر
درخدمت همين وابســـتگى قرار داد و حرف نزد .شـــعاعيان در آخرین بخش نامهاش
هشدار مهمى به چریكها مىدهد:
«سججج زى پ چرنك ا ى فدان خ ب ىزاج ىتنرا ،در چنين فضججج ى ىرسجججام
نججارونسججص نججعس ى كشججد اى كجج ش چنيججن نباد و دسب كك زنن ىس
چنين نب ند»1

چریكها و مسایل جهانى
چریكها در پاســخشــان به «بقایاى رهبران حزب توده» اعالم مىكنند كه اختالف بين
چين و شوروى « سرگرمى سازمانهاى سيا سى رو شنفكران خارج از ك شور ا ست» و
آنها نظرات رویزیونيســم جدید ،مثل گذار مســالمتآميز ،صــلح اجتماعى ،ســازش
اپورتونيستى با امپریاليسم در مسأله جنگ و صلح و غارت مستعمرات ،عدم لزوم ادامه
مبارزه طبقات در جامعه سوسياليستى ،بند و بست با محافل مرتجع را ضرورت فورى و
فوتى جنبش انقالبى ایران نمىدانند و تنها به دو مسأله گذار مسالمتآميز و نظر به صلح
اجتماعى كه اهميت بيشترى دارند پاسخ مىدهند.
شــعاعيان اما ،اینكار را فرار از مبارزه ایدئولوژیك مىداند و مىپرســد اگر «ســازش
اپورتونيستى با امپریاليسم در مسأله جنگ و صلح و غارت مستعمرات» ارتباط مستقيمى
با وظيفه تاریخى ما ندارد پس به چه كســـى ارتباط دارد و آیا جنبش كمونيســـتى ایران
 .1صفحه  ،181نامه هشتم
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جزیى از جنبش جهانى كمونيستى هست یا نه و اگر هست كه هست غلتيدن در فضاى
ملى و زندگى متصل در فضاى ایدئولوژیك سرمایهدارى ملى چه معنایى دارد .و باز اگر
چریكها بر این باورند كه ارایه نظریات قطعى چند صـــدایى را در جنبش كمونيســـتى
ایران مىپذیرند چرا ن سبت به ك سانى چون خود او كه مو ضع م شخص در برابر چين و
شــوروى دارد برخوردى افتراآميز مىكنند (كه اشــاره شــعاعيان به نقد مؤمنى بر كتاب
انقالب است).
شــعاعيان درســت مىگوید .اما نداشــتن نظریهاى منســجم در مورد مســایل جهانى
كمونيستى كه آن روزگار به اختالف چين و شوروى معروف بود برمىگشت به تشكيل
گروه پيشـــتاز جزنى .جزنى بر این باور بود كه طرح مســـایل جهانى و اختالف چين و
شوروى باعث تشتت و انشعاب در گروه خواهد شد .جزنى و ظریفى طرفدار شوروى
و سوركى طرفدار نظریات چين بود.
جزنى مىگفت ،م سأله امروز ما بردا شتن سدهاى نظرى و عملى از جلو پاى جنبش
ا ست .وقتى م سایل جهانى براى ما مبرم شد ما به آن پا سخ خواهيم داد .این پا سخ داده
ن شد علت آن بود كه اطالعات دقيقى از آنچه شوروى از سال  1917به بعد افتاده بود
نداشتند .این اطالعات باید تو سب حزب كمونيست ایران منتقل مى شد .حزبى كه بيشتر
رهبران آن با لنين و اســتالين نزدیك بودند و آنچه در آنجا اتفاق افتاده بود را از نزدیك
درك كرده بودند .اما از آنان كســـى جان به ســـالمت نبرد .همگى آن ها جز یك نفر
درت صفيههاى ا ستاليني ستى ك شته شدند .این ك شتار نقطه خوبى بود براى برر سى آنچه
درشـوروى اتفاق افتاده بود .اما سـركوب وحشـتناك دوران رضـاشـاهى رابطه دیروز و
امروز جنبش كمونيســتى را گســســته بود .ارانى و گروه او كه قصــد داشــتند حزب
كمونيست را احيا كنند هيچ اطالعى نه از شوروى داشتند و نه از استالين.
وقتى ت صفيههاى ا ستالينى كه در واقع از بين بردن اپوزی سيون داخل حزب و جامعه
بود تنها یك نفر توانســت این مســأله را ببيند و آنهم یوســف افتخارى بود كه از ســال
 1308در زندان بود .بعدها همين محكوم كردن اعدامها از ســـوى او و اینكه اســـتالين
مىخواهد تزار ب شود ،پرونده تروت سكي ستى افتخارى شد و تودهاىها اجازه نداند كه او
فعاليت بكند.

404

بازخوانی تاریخ معاصر ایران

بعد از شــهریور  1320و آمدن حزب توده به ميدان ســياســت ایران این گونه تبليغ
مى شد كه علت شك ست جنگل برمىگ شت به چپروى سلطانزاده كه تو سب ا ستالين
اعدام شد و علت د ستگيرى  53نفر برمىگ شت به خيانت سران حزب كموني ست كه
آنها نيز بههمين علت اعدام شدند.
پس این تبلي ات مخرب و گمراهكن نده حزب توده كه منطبق بر واقع يات تاریخى
نبود چپ ایران را از دو مســأله مهم تاریخى دور كرد و اجازه نداد تا با بررســى این دو
واقعه بتواند بفهمد در شوروى چه اتفاقى افتاده است.
بعدها شــعاعيان از یكى از همين وقایع ،جنبش جنگل شــروع كرد و به نقد لنينيســم
رسيد اما شعاعيان متأسفانه بر اعدام رهبران حزب كمونيست نپرداخت .چرا كه حقانيتى
براى حزب كمونيست و حزب عدالت قائل نبود.
دو واقعـــه دیـــگر مىتـــوانست چشـــم چپ را باز كند و حداقل شروعى براى
پژوهش او باشد:
 .1نقش شوروى در شكست فرقه دمكرات
 .2آلت فعل كردن حزب توده براى سياستهاى شوروى
شــكســت فرقه با كمك تبلي ات حزب توده توجيه شــد .امریكا بمب اتم داشــت
شوروى را تهدید اتمى كرد .و شوروى مجبور به عقبن شينى شد .كه اینگونه نبود در
بایگانى وزارت امور خارجه امریكا چنين اولتيماتومى موجود ني ست .م سأله نفت شمال
بود معامله روسها روى فرقه.
در مورد حزب توده مســأله به گونهاى دیگر توجيه شــد :حزب كه از ابتدا منكر این
واقعيت بود و آنرا با انترناسيونال پرولترى ناب توجيه مىكرد.
عدهاى دیگر اشكال را از طرف ایران یعنى حزب توده مىدیدند و آنرا بـهبىپرنسيبى
حـزب مـربوط مىكـردند .خليل ملكى منتقد حـزب در ابتدا چنين نظرى داشت.
در مورد تصــفيههاى ســالهاى  1930به بعد و كشــتارها و نظام پليس حاكم توجيه
بهگونهاى دیگر بود.
استقرار سوسياليسم با مخالفتهایى از سوى بورژواها ،كوالكها ،و خردهبورژوازى
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روبهرو مى شـــد .پس به ناچار پرولتاریا باید با قاطعيت این مقاومت هاى ارتجاعى را
درهم مىشـــكســـت .و در این بين افراط و تفریبها اجتنابناپذیر بود .مهم اســـتقرار
سوسياليسم بود.
اســتالين با همه خشــونتهایش اینگونه توجيه مىشــد .او معمار ســوســياليســم
در شوروى بود .پس خ شونتهاى او ن سبت به مخالفين حزبىاش در برابر كار بزرگش
كه ساختمان سوسياليسم در شوروى بود كمرنگ مىشد.
در واقع تحليل مؤمنى نظریهپرداز چریكها در سالهاى 54ـــ ،1352برگرفته از نظر
بيژن جزنى بود .استقرار سوسياليسم در زمان استالين همراه با خشونتهاى قابل گذشت
و روى كار آمدن رویزیوني سمها كه در رأس آن خرو شچف بود از كنگره بي ست به بعد
یعنى مدتى بعد از مرگ استالين..
چينى ها بعد از كنگره بيست از شوروى فاصله گرفتند .آنان در ابتدا انتقاد از استالين
را برنتافتند و رویزونيســم خروشــچفى از اینجا شــكل گرفت .اما چينىها داعيه رهبرى
جنبش جهانى را داشتند كه روسها تن ندادند.
رفته رفته این اختالف باال گرفت .و درآخر به ســوســيال ـــــ امپریاليســم شــوروى
رسيدند .سوسياليسم در حرف ،امپریاليسم در عمل.
همين مرزبندى به درون حزب توده كشــيده شــد .ابتدا فروتن و قاســمى و س ـ ایى
بهطرفدارى از چين انشــعاب كردند و بعد تشــكيالت اروپایى حزب .ســازمان انقالبى
حزب توده نتيجه این انشعاب بود.
اما جزنى بينابين را گرفت ،نه سوسياليسم حزب توده ،نه امپریاليسم سازمان انقالبى،
بلكه رویزیونيســـم .رویزیونيســـتى كه به باور جزنى و مؤمنى یك انحراف در روبناى
سوسياليستى بود و دیر یا زود با حركت پرولتاریا به نفع سوسياليسم حل خواهد شد .و
تفكرات خردهبورژوازى از حزب جارو خواهد شد.
از جزنى به بعد جنبش چپ اطالعات دقيقى از تحوالت شوروى نداشت .و از آنجا
كه مســایل مبرمترى داشــت ســعى مىكرد توان و ظرفيتهاى خود را حل معضــالت
روزانه خود بكند.
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حل مسأله شوروى نيازمند اطالعات و كادرهاى قوى و تئوریك بود و باالتر از همه
نيازمند زمان بود كه دست چریكها در همه این عرصهها خالى بود.
پس حل این مســـأ له را به ز مانى موكول مىكرد كه از قدرت و ام كا نات كافى
برخوردار باشند .اینكار غلب نبود .ضعفى بود كه باید براى آن چارهاى اندیشيده مىشد.
اما دیكتاتورى فرصت چارهجویى را نمىداد.
شعاعيان از معدود ك سانى بود كه با فرا ست و تيزهو شى ب سيار دریافت در شوروى
چه اتفاقى افتاده ا ست و خواهد افتاد .اما جنبش براى قانع شدن نيازمند كار تئوریك و
اسناد و مدارك بسيار بود و از این حيث كمبودها بسيار بود.
ب ـعد از س ـال  1357كه دره ـا گش ـوده شد .چریكه ـا ره ـبران ف ـرهمند سالهاى
50ـ 1340خود را از دست داده بودند آنانىكه رهبرى را غصب كرده بودند تودهاىهایى
بودند دســت چندم .حتى تودهاى ناب هم نبودند .تودهاىهایى نابلد كه مىخواســتند از
منابع پاستوریزه شده حزب توده راز تحوالت شوروى را بيابند.
بيهوده نبود كه از رویزیونيســم عقب نشــســتند و به «ســوســياليســم واقعاً موجود»
ر سيدند .سو سيالي سمى كه نه واقعى بود نه موجود .و این اوج بىخبرى اپورتوني سمى
بود كه حتى مسلح هم نبود دیگر.
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گزارههايی برای آموزش
شــعاعيان در مقدمه كتاب «جنگل» روشــن مىكند كه بهدنبال روایت روزشــمار تاریخ
ني ست .روایت تاریخ براى او از زاویه تحليل تاریخ معنا مىیابد .و تحليل تاریخ براى او
بدان معنا است كه نشان دهد كجایيم .چرا و چه باید كرد.
شعاعيان یك پروپاگاندی ست بزرگ ا ست .هر حادثه و موقعيتى براى او یك درس
ا ست .پس آنرا مىگ شاید و به دقت تو ضيح مىدهد .شعاعيان در پى آن ا ست كه از
روایت انقالب گيالن یك كادر حزبى بسازد.
پس از انقالب شـــروع مىكند .به حزب مىرســـد و از حزب به جبهه و از جبهه
بهوظایف آدمها و گروهها مىر سد .و ن شان مىدهد كه پي شاهنگ چه فا صلهاى باید با
توده داشته باشد .و چگونه توده را با خود همراه كند و او را به سطح خود فرابرویاند.
شـــعاعيان براى گریز از ســـانســـور1آموزشهاى خود را در بين تفســـير و تحليل
رو یداد هاى انقالب گيالن جاى داده اســـت .و اما در بازخوانى براى ســـهو لت كار
آموزشها در بخشى جدا آورده مىشود.

اشكال مبارزه
شعاعيان مبارزات مردم را در سه كالس جاى مىدهد:
 .1مبارزه از باال
 .1اداره ســانســور كه در واقع شــعبه اى از اداره ســاواك بود .در آخرين لحظه متوجه اهميت كتاب شــد و از پخش كتاب جلوگيرى
كرد و كتاب توقيف شد.
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 .2مبارزه از وسب
 .3مبارزه از پایين
در بـحث مبـارزه از باال او به رفرميستهایى چون اميركبير و قائممقام و جمالالدین
اســدآبادى اشــاره مىكند و نشــان مىدهد .اگر مبارز از باال به ســرعت با حركت رو به
پایين گره نخورد فرجامش مرگ مصـــلحين اســـت .همچنان كه قائممقام و اميركبير و
سيدجمال سر در این راه باختند.
در مبارزه از و سب كه مراد انقالب م شروطه ا ست .شروطى مىگذارد كه اگر متحقق
نشود انقالب جاى خود را به ضدانقالب مىدهد ،اما آن شروط:
 .1پيوند جدى با پایين
 .2انهدام بىامان مواضع سياسى ،اقتصادى ،اجتماعى دشمن
 .3داشتن طرحهاى اساسى و ریشهاى جهت سازندگى
 .4داشتن كادرها و سازمانى متحرك ،پركار ،سازنده و هوشيار
 .5داشتن رهبرى آبدیده ،آگاه و بصير
و اما مبارزه از پایين ،مبارزهاى است:
 .1تودهاى
 .2با فرهنگ و برنامه خود
 .3داشتن سازمان و رهبرى
 .4شكست دادن استعمار و ارتجاع در همه عرصهها

ویژگىهاى خردهبورژوازى
 .1خردهبورژوازى بهعلت خاصيت توليدى ـ طبقاتیاش (كه خود مستقيماً در امر توليد
دخالت ندارد ،نمىتواند یك مبارزه ریشــهاى ،برنامههایى اســاســى و ســازمان قاطعى را
تشكيل دهد.
 .2خــــردهبورژوازى از امــــنيت ،قــــانون ،آزادى ،ا ستقالل و مجلس ت صورات
وهمآميزى دارد.
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 .3خردهبورژوازى ميراث دندانگير فلسفى ندارد.
 .4خردهبورژوازى مىتوا ند انقالب را هدا یت ك ند ا ما ب عد از پيروزى نمىتوا ند
سياست جدیدى را جانشين مناسبات توليدى گذشته كند.
 .5طوالنى شـــدن انقالب مىتوا ند با عث روشـــن شـــدن ضـــعف هاى جبرى
خ ـردهبورژوازى ش ـود .پس ان ـقالب ،ان ـدیشه و س ـازم ـان و ف ـرهنگ خود را مىسازد.
و رهـــبرى را از دســـت خـــردهبورژوازى بيرون مىآورد .و بهدست بـــورژوازى یا
پرولتاریا مىسپارد.
 . 6اگر انقالب با طوالنى كردن عمر و پرورش ذهنى خود رهبرى را از دســــت
خردهبورژوازى بيرون نياورد انقالب قربانى خواهد شد.
 .7عناصـــرى از خردهبورژوازى مىتوانند تا رهبرى انقالب ارتقاء یابند .و حاكميت
طبقهاى دیگر را به شــكل ریشــهاى متحقق كنند .مهم نيســت افراد در چه طبقهاى بهدنيا
مىآیند .مهم آن است كه براى چه طبقهاى مبارزه مىكنند.
 . 8در زمان پيكارهاى منطقى و فلســـفى پيش از انقالب ،دانش طبقاتى بورژوازى و
پرولتاریا مىتواند بخشهایى از خردهبورژوازى را جدا كند .زنگارهاى واب ستگى طبقاتى
آنها را پاك كند .و جوهر طبقاتى جدیدى را جانشــين آن ســازد .این عناصــر قادرند
بهرهبرى انقالب برسند و نهضت را هدایت كنند.
این درك عميق از خردهبورژوازى در ســالهاى بعد ،بهخصــوص بعد از ســالهاى
 1357به بعد در بين چپ ایران نادر بود.

رابطه عين و ذهن
از دیرباز بين چپهاى ایران پارادوكس عين و ذهن مورد بحث بوده است .در ارجحيت
عامل عينى بر ذهنى بحثى ني ست .زیر بنا یا ساخت اقت صادى یا سطح نيروهاى توليد و
مناسبات اجتماعى باید به آن درجه از رشد برسد كه ضرورت تحول مطرح شود .و این
ض ـرورت در روبن ـاى ج ـامعه خ ـود را نش ـان دهد و عامل ذهنى از این مرحله وارد
عمل مىشود.
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عدهاى بر این باورند كه باید بورژوازى مستقر شود ،طبقه كارگر صنعتى بهوجود آید
و در مرحله معينى از ر شد و گ سترش و آگاهى ،حزب طبقه كارگر بهوجود آید .و بعد
مسأله انقالب و انقالب كارگرى مطرح شود.
پس پيشاپيش در نبود یا در مرحله جنينى و یا در مرحله آغازین شكلگيرى صنعت
و پرولتاریاى صنعتى طرح حزب و انقالب غلب است.
شعاعيان مىپذیرد كه شرط تحول هر جامعهاى ،تحول در مناسبات توليدى است .اما
ضرورت انقالب را منوط به رشد عددى طبقه كارگر نمىداند.
طبقه كارگر در مراحل آغازین گســترش خود نيز با داشــتن تشــكيالتى انقالبى باید
وارد مبارزه سياسى شود .و مبارزه را جهت انهدام مناسبات كهن و پایهریزى و استقرار
مناسبات نوین سوق دهد.
عامل ذهنى ،فرهنگ انقالبى و باالخره سازمان انقالبى است كه قادر است مادامىكه
طبقه موجودیت اقت صادى خود را كامل نكرده ا ست ،انقالب را به راه بيندازد شعاعيان
براى عنصر ذهنى ارزشى بسيار قایل بود.

نكاتى پيرامون انقالب مشروطه
 .1بهعلت ضعف طبقات ا صلى (بورژوازى و پرولتاریا) رهبرى وجه مترقى م شروطه را
خردهبورژوازى در د ست دا شت .و این خردهبورژوازى ،خردهبورژوازى شهرى بود كه
از مظالم حكومت به تنگ آمده بود.
 .2جنبش مشروطه از سياست ،اقتصاد و آزادى ،اندیشهاى تنگ و خفه داشت.
 .3جنبش فاقد ميراث فلسفى و ذهنى بود.
 . 4ضعف جدى م شروطه ،ضعف ذهنى و فلسفه انقالبى بود .پس نه سازمان مبارزه
نه رهبرى انقالبى ،نه كادرهاى مبرز شكل نگرفتند.
 . 5انقالب نتوانست خود را به پایگاه اساسى خود یعنى توده و روستا برساند.
 . 6ســتارخان پس از آن دالورىها بهجاى آنكه به ســرعت ســازمانهاى مملكتى را
ا ش ال كند .قدرتهاى انقالبى را جایگزین قدرتهاى ضدانقالبى بكند .مردم را هرچه
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بي شتر م سلح بكند .تعليمات انقالبى بدهد .ل شكر انقالب را مجهز سازد ،با سادگى تمام
تقاضاى بازنشستگى و رفتن به «بابا باغى»1را مىكند.
 .7حزب و رهبرى سياسى و ورزیدهاى كه همسطح ستارخان باشد نبود.
 . 8ســتارخان یك ســردار بود .ســردار ملى نيازمند یك رهبر ســياســى ملى ،یك
تشكيالت سياسى ـ انقالبى ،ملى بود.
 .9شور و تب انقالبى در شهرها بهخاطر حضور بورژوازى تجارى بود.
 . 10انقالب فران سه تأثير هيجانى با چا شنى ضعيفى از آگاهى دا شت و منجر شد
بهالگوبردارى ناشيانه از شعارهاى بورژوازى فرانسه.
 .11شــيخ محمد خيابانى درســت بر جاى پاى اشــتباهات پاریس پا مىگذاشــت.
همانطور كه آنها از ارتش منتظر در پشــت دروازههاى پاریس غافل شــدند .خيابان نيز
از قواى ژاندارم و مخبرالسطنه غافل شد.
 .12انقالب  1905روســـيه نيز به روى انقالب ایران تأثير گذاشـــت .ضـــمن آنكه
انقالبيون روسيه سعى مىكردند به ایران كمك لجستيك و تشكيالتى هم بكنند .اما خود
آنها نيز در حال آموختن بودند و كمكهاى آنان از گ سترش هيجان و آگاهىهاى اوليه
باالتر نرفت.
 .13تضــاد بين دو اســتعمار ،روس و انگليس امكان مســاعدى براى رشــد نهضــت
مشــروطه بود .اما مشــروطه بهعلت ضــعفهاى جدى نتوانســت از این تضــاد به خوبى
استفاده كند .تا آنكه در برابر رشد انقالب دو استعمارگر به سازش رسيدند.
 .14در روزنامه قانون (ملكم) و حبلالمتين (مؤیداالســالم) هر دو در نشــر انقالب
مؤثر بودند .اما رسالت روزنامه تنها برانگيختن شور در مردم نيست بلكه؛
ـ زبان انقالب و ناشر فرهنگ آن است.
ـ سازمانده است.
ـ راهنما است.
ـ عامل وحدت است در برنامه و تاكتيك انقالب
 .1باغى نزديك تبريز
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ـ طنابى است كه همه حلقههاى كشور را به هم وصل مىكند.
 .15كتابهاى طالبوف و ســياســتنامه ابراهيمبيگ در مردم تكانى بهوجود آورد .با
نگاهى به این دو كتاب به سطح نازل فرهنگ انقالب پى مىبریم.
 .16ميرزاآقاخان كرمانى از ملكم و ســيدجمال از لحاظ فراســت و دانش اجتماعى
ب ـاالتر بود ،ام ـا بهخ ـاطر وارست ـگى آث ـارش انتش ـار نيافت و نتوانست ت ـأثير واقعى
خود را بكند.
 .17محصلين ،بازرگانان ،جویندگان كار جزء سفراى انقالب بودند كه با خود آگاهى
از وضعيت غرب به ایران مىآوردند.
 .18معممين به ب داد و شـــام و قســـطنطنيه مىرفتند و با خود آگاهى مىآوردند.
طباطبایى و ميرزا یحيى دولتآبادى از این دست بودند.
 .19عدهاى دیگر چون ح يدر خان و على مســـيو بود ند كه آ گاهى هاى انقالبى را
بهخاطر ارتباطهاى شان با احزاب انقالبى روسيه به ایران مىآورند .اما آنان نيز نتوانستند
خود را از تاروپود كيفيات خردهبورژوایى خالص كنند.

حزب و انقالب
 . 1حزب و انقالب محصـــول و نتيجه متقابل یكدیگرند .بدون حزب انقالبى ،انقالب و
بدون انقالب حزب انقالبى ،هيچ كدام قوام نخوا هد آ مد .انقالب حزب را و حزب
انقالب را مىسازد.
 .2شــرایب انقالبى ،حزب خود را مىســازد و حزب متقابالً شــرایب انقالبى را
تكامل مىبخشد.
 .3شرایب انقالبى بدون حضور حزب انقالبى مىتواند وارد انقالب شود ،اما در این
مرحله باید حزب انقالبى ساخته شود.
 .4بههرروى انقالبى بدون تشكيالت و حزب انقالبى خود قادر نيست سامان یابد و
بقاى تاریخى خود را تضمين كند.
 .5جوامعى كه پي شاپيش حزب خود را ساختهاند و شبكهبندىهاى الزم را درجهت
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حــــل م سأله ا سلحه و ارتش انقالبى برقرار كردند با گــــامهاى مطمئنترى مبارزه را
بهپایان مىرسانند.

انقالب مشروطه و حزب انقالبى
مرحله اول انقالب مشــروطه ،مرحله مســالمتآميز بود .در مرحله دوم انقالب وارد فاز
مســـلحانه شـــد .این مرحله بدون حزب انقالبى آغاز گشت .انقالب از حزب انقالبى
جلو افتاد.
ت شكيالت انقالب در این مرحله انجمنها ،و در سيمایى م شخص و ممتاز « سازمان
دست غيبى» على مسيو بود .كه نقش انقالبيون روس در تشكيل آن برجسته بود.
اینها شـــكلهاى اوليه حزب انقالبى بودند .اما هرگز نتوانســـتند .به تشـــكيالت و
حــزب انقالبى به مفهوم همه جــانبهاش برسند و در همــان حــالت ابتدایى و جنينى
1
باقى ماندند.
جلو افتادن انقالب از حزبش
با آماده شدن شرایب مادى و معنوى قيام مسلحانه هيچ مانعى ندارد كه انقالب از حزبش
جلو بيفتد .این نقض انقالب م شروطه نبود .اما اینكه نتوان ست هرگز حزبش را ب سازد
این نقض انقالب بود و این نقض ناشى از تسلب رهبرى خردهبورژوازى برانقالب بود.
انجمنها در آگاه كردن مردم نســبت به فجایع اســتبداد و بازگو كردن ارزش قانون
مهم بودند اما جوهره آنها براى یك مبارزه انقالبى بار نيامده بود .بهجز انجمن تبریز كه
بخش علنى انجمن غيبى بود .هرچند پيش از انقالب سازمان سياسى انقالب موجودیت
نيـ ـافت .امـ ـا تجربيات عملى انقالب ضرورت تشكيل چنين سازمانى را در دستور كار
قرار داد.
 .1يك سؤال
چرا شعاعيان از فرقه اجتماعيون ـ ـ عاميون حرف نمىزند .اين فرقه از كارگران ايران مقيم قفقاز شكل گرفت .و به شدت تحت ت اير
انقالبيون رو سيه بود .نام فرقه اجتماعيون ـــــ عاميون ترجمه حزب سو سيال دمكرات بود .در انقالب م شروطه سهم ب سزايى دا شت.
احمد كسروى تاريخنگار بزرگ مشروطه در تاريخ مشروطهاش به تفصيل از نقش اين حزب سخن مىگويد.
اما اين حزب نتوانســـت بر مشـــكالت داخلى خود فائق بيايد و بعد از پيروزى مشـــروطه خود را منحل كرد و كمى بعد بر زمينه آن
حزب عدالت بهوجود آمد.
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بدون حزب انقالبى تأمين خواستههاى تاریخى خلق امكانپذیر نيست .و باز روشن
شــد كه یك ارتش انقالبى بدون حزب انقالبى قادر نخواهد بود خواســتههاى تاریخى
مردم را به ثمر برساند .اما این نياز یك نياز دوطرفه است .متقابالً نيز هيچ حزب سياسى
ـ انقالبى نمىتواند خود را از ارتش انقالبى بىنياز سازد.
از دســت رفتن پيروزىهاى جنگى ســتارخان بهخاطر آن بود كه ســازمان ســياســى
هموزن بهوجود نيامد.
يك نكته مهم
اح ساس یك نقض و اح ساس فوریت رفع نقض بهمعناى دان ستگى شيوههاى مطمئن
براى رفع نقض نيست.
ضرورت تشكيل حزب احساس مى شد .اما خرد الزم آن نبود .همانگونه كه انقالب
از حزب خود جلو افتاد بار دیگر حزب ســياســى از ســياســت پيش افتاد .انقالب هنوز
بهارتش سياسى ـ سازمان خود به درستى دست نيافته بود.
خردهبورژوازى احزابى ســاخت كه بهقول كســروى جز «وراجى و ســدّراه جنبش»
شدن كارى نكرد .انقالب و ضدانقالب در زیر یك سقف جمع شدند.
يك درس
انقالب بدون حزب انقالبى و حزب انقالبى بدون ارتش انقالبى هرگز قادر به تحول
انقالبى جامعه نخواهد بود.
ارتش انقالب معموالً از قواى پارتيزان ،نيروهاى پراكنده ،و نيروهاى مقاومت تشكيل
مىشـــود و در روند خود به ارتش كالســـيك ت يير شـــكل مىدهد .این ارتش پس از
پيروزى باید ســتون فقرات ارتش حكومت انقالبى را تشــكيل دهد .هيچ انقالبى پس از
پيروزى ارتش خود را به یكباره منحل نمىكند و مادامىكه حكومت انقالبى بهاســتقرار
و حاكميت شك ستناپذیر خود اطمينان نيافته به مثابه نخ ستين قدم و فورىترى اعمال
دست به خلع سالح نيروهاى پارتيزان انقالب نمىزند.
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پارك اتابك ،خلع سالح انقالب
طرح و تصــویب قانون خلع ســالح عمومى جدا كردن اســلحه از دســت اصــيلترین
نيروهاى انقالبى یعنى مجاهدین تبریز بود .نگاه كنيم به نيروهایى كه در انقالب مســـلح
شده بودند.
 .1نيروهاى یفرمخان ،كه خود رئيس نظميه بود.
 .2نيروهاى سردار اسعد بختيارى كه در حكومت بود.
 .3نيروهاى سپهدار كه در حكومت بود.
 .4نيروهاى عشایرى و یاغيان كه در دستور كار حكومت نبودند.
 . 5مجاهدین تبریز كه سردار و ساالر ملى ریاست آنها را داشتند.
ضدانقالب خوب مىدان ست كه خلع سالح مجاهدان تبریز یعنى خلع سالح ارتش
انقالب .چرا كه ضدانقالب فورىترین امر را خلع سالح انقالب ت شخيص داده بود و
این تشخيص ضدانقالبى بهغایت درست بود .نخست آنكه سردار و ساالر ملى درتهران
بودند و دیر نبود كه انقالب متوجه شود چه كاله بزرگى به سرش رفته است ،پس امكان
تجدید انقالب بود .بيهوده نبود كه ضرباالجل  48ساعته داده شد.
سادهدلى انقالبى ،اشتباهى تاريخى
مشـــكل كار در آن بود كه ضـــدانقالب در كار خود آگاه و انقالب در كار خود دچار
ناآگاهى اسـفناكى بود .ضـعف دانش سـياسـى بيداد مىكرد .پس سـتار و باقر را مُجاب
كردند كه هدف آنها نيستند ،بلكه مراد امنيت كلى كشور است.
این ناآگاهى سر دیگرى هم داشت ،حيدرخان كه بهقول كسروى افزار كار شده بود
و آگاه نبود كه منظور خلع ســالح ســتارخان نيســت ،مراد خلع ســالح انقالب اســت.
دستهبندىهاى موقت پایتخت و رفتن ستارخان به سوى جناح محافظهكار موقتى است.
پس او نيز مقابل ستارخان ایستاد.
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يك اگر تاريخى
اگر تبریز به چند و چون ق ضایا آگاه بود .و قبل از فرستادن سردار سنگرهاى انقالب را
محكم مىكرد .و اگر تهران با حضور سازمانده بزرگى چون حيدرخان حزب انقالبى را
سازمان داده بود ح ضور سردار و ساالر ملى فر صت خوبى بود كه انقالب بَدَل خود را
به ضدانقالب بزند .و با سرنگون كردن حكومت سازش ،انقالب را به مجراى ا صلى
خود بيندازد.
اما انقالب از عاملين فتح تهران شــناخت درســتى نداشــت .انقالب از ماهيت قدرت
بىخبر بود .و مىپ نداشـــت انقالب یعنى مجلس و مجلس یعنى قانون ،از د یالكت يك
قدرت و قانون درك درستى نداشت .و نمىدانست كه مجلس و قانون تا زمانى كارگزار
كشور است كه قدرت مسلح مردم در پشت آن باشد.

اصول مبارزه جبههاى
م بارزه جب ههاى در وه له نخســـت برمىگردد به مرح له انقالب .وقتى مرح له انقالب
ضداستعمارى یا ضددیكتاتورى ،یا ضدفاشيسم باشد مبارزه جبههاى در دستور كار قرار
مىگيرد با شرایب زیر:
 .1برنامه جبهه
برنامه حداقل یا متوســـب رو به پایين اســـت حدى كه مورد توافق تمامى نيروهاى
داخـــــل جبهه قرار گيرد این برنامه لزوماً منطبق نيســت با برنامه مترقىترین نيروهاى
دخيل در جبهه.
 .2بر عهده رادیكالترین نيروها ا ست كه همين برنامه حداقل را آنها در د ستور كار
قرار دهند تا با جلب هرچه بيشتر مردم رهبرى جبهه را بهدست آورند.
 .3طرح شعـــارهـــاى رادیكال و برنـــامه حـــداكثر باعث تجزیه جبهه و شكست
انقالب مىشود.
 .4تبلي ات نباید تشتتآفرین باشد.
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 .5حزب انقالبى رهبرى و گ سترش خود را نه در تبلي ات و بحثهاى ایدئولوژیك
ت شتتآفرین بلكه با طرحهاى صحيح و تاكتيكهاى منا سب و راهنمایى جبهه به سوى
پيروزى صفوف خود را فشرده و رهبرى خود را اعمال مىكند.
 .6ك سب هژمونى در جبهه با ادعاى صرف و حقانيت تاریخى ممكن ني ست .منجر
به متالشــى شــدن جبهه مىشــود .این حق براى تك تك اعضــاى جبهه محفوظ اســت
به شكلى ماهرانه ،دقيق ،خ ستگىناپذیر لياقت خود را عمالً به دیگران ن شان دهند .خود
را به رهبرى انقالب برسانند.
 .7در جبهه انتقادات داخلى قدغن نيســت .اما انتقادات بهشــكلى دوســتانه در نقد
تاكتيكها و شيوههاى ارایه شده داده مى شود .و این خود راهى ا ست براى ثابت كردن
حقانيت رهبرى خود به تودهها.
 . 8از عناصــر شــركتكننده در جبهه ،در مورد آرمانها و ایدئولوژى و حزب آنها
سؤالى نمىشود تنها شرط مبارزه بر عليه استعمار است.
 .9وحدت در جبهه بهمعناى عدم تالش براى رسيدن به رهبرى جبهه نيست.
 .10ارایه شــعارهاى عملى ،تنظيم برنامههایى كه تبلور خواســت مردم باشــد .ارایه
تاكتيكهاى صحيح ،نزدیكى فروتنانه با مردم .راهنمایىهاى ا صولى ،اف شاى صميمانه و
عينى این یا آن تاكتيك غلب ارایه شده توسب اعضاى جبهه به گونهاى كه وحدتشكنانه
نباشد راهى است به سوى رهبرى.
 .11رابطه جبههاى ،وحدت و انتقاد اســت .وحدت وجه عمده و انتقاد وجه م لوب
رابطه اســت رابطه با دشــمن رســواگرانه اســت و با دوســت افشــاگرانه اســت ،انتقادى
دوستانه ،سازنده و توأم با نشان دادن راه همراه با صميمت و دلسوزى انقالبى.
 .12تا زمانىكه دشــمن مشــترك در مقابل جبهه حى و حاضــر اســت .هر عملى كه
وحدت جبهه را نقض كند غيراصولى و ابلهانه و خائنانه است.
 .13جبهه مىتواند كمك خارجى را قبول كند .اما چگونگى مصرف این كمك ربطى
به اهداءكننده ندارد .تنها حقى كه براى كمكدهنده باقى ا ست دادن تذكر در صورتىكه
ببيند در مصرف كمك مزبور نابسامانىهایى موجود است .فقب تذكر نه بيشتر .استقالل
داخلى جبهه نباید مخدوش شود.
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 . 14مالك وحدت یا گ س ست با این یا آن طبقه ،این یا آن گروه ،سود و زیان آنها
براى جنبش اســت .رهبرى نهضــت زمانىكه ســود مىجوید جانب وحدت را مىگيرد،
وقتى زیان این رابطه افزایش مىیابد جانب گ س ست و جدایى را مىگيرد .آنچه در این
ميان حياتى ا ست قابليت و شعور رهبرى ا ست براى سنجش این سود و زیان و زمان
این وحدت و گسست.

چند نكته براى كار سياسى
 .1هيچ طبقهاى نمىتواند بهیكباره دشـــمنان تاریخى خود را به گور كند .بلكه با بهكار
بردن تاكتيك هایى به ســـوى هدف كلى و اســـتراتژى ،حركت مىكند .بدون برنامه و
هدفهاى تاكتيكى هيچ ،استراتژى بهیكباره متحقق نمىشود.
 .2در هر مبارزه تاریخى ــــ اجتماعى ،در مراحل مختلف مبارزه حزب انقالبى براى
خود دوستان و دشمنانى مشخص مىكند .و با كمك متقابل متحدان خود ،دشمنان خود
را درهم مىكوبد و به مرحله جدیدترى وارد مىشـــود .در این مرحله ممكن اســـت،
دوستان سابق ،دشمنان امروزین باشند .و حزب دوستان متحدین تازهترى پيدا كند .این
وحدت و كثرت ،این جدایى و پيوند تا نبرد آخرین ادامه مى یابد .تا در جنگ مرگ و
زندگى ،حاكميت مطلق انقالب تثبيت شود.
 .3هيچ انقالبى قادر نيست به همان سرعت كه مواضع سياسى ـ اقتصادى ضدانقالب
را در هم مىكوبد مواضـــع فرهنگى و اخالقى آنرا نيز تصـــاحب كند .در اینجا مبارزه
طوالنى و هوشيارانه الزم است.
تا در مدتى طوالنى نخ ست مردم را آماده شنيدن كند .بعد آنها را به فكر وادارد .و
بعد از اندیشـــيدن باور كنند و ایمان بياورند .و بعد آن ها را همراه آرمان و ایدئولوژى
خود بكشد.
حزب انقالبى با یك ن ش ست و كنگره مىتواند به نتایجى بر سد .اما حتماً ضرورت
ندارد كه آنرا صـــریحاً با مردم در ميان بگذارند .حزب قبل از هر چيز با برنامه ها و
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شـــعارهاى الزم مردم را با خود همراه مىكند .با تماس با توده و به ميدان آوردن و باال
بردن شـــعور او اســـت كه مىتواند طبقه را تا ســـطح خود باال بياورد و به خود حياتى
تاریخى بخشـــد .مبارزه فرهنگى ظریفترین و دقيقترین بخش از مبارزات یك حزب
انقالبى را شكل مىدهد.

فراست رهبرى
جنبش انقالبى با فراز و ن شيبهایى روبهرو ا ست .و هنر رهبرى در آن ا ست كه ك شتى
انقالب را به سالمت به بندرگاه پيروزى برساند .اما جنبش هميشه با فراز روبهرو نيست.
با فرودهایى مرگبار نيز روبهرو ا ست .در این زمان ا ست كه حفظ و ضع موجود بهترین
گــــزینهاى ا ست كــــه در جلو پــــاى رهبرى ا ست .و تثبيت و ضع موجود نيازمند
عقبنشينى است.
یك حزب انقالبى پيروزى را منوط به جنگ نمىكند .بلكه بر مبناى اوضــاع عمومى
خویش و دشــمن در قالب طرح شــعارهاى روز ،مذاكرات تودرتو ،برنامههاى حداقل و
تاكتيكهاى عملى خود را به پيروزى نزدیك مىكند.
یك نه ضت انقالبى عالوه بر مهمات نظامى پيو سته تير ترك شش پُر ا ست از تيرهاى
دیپلماتيك خوشتراش و زیبا .مذاكره و جنگ براى او دو روى یك سكهاند .درموقعيت
مناسب دستور حمله و پيشروى مىدهد و در زمانىكه ایستادن باعث از بين رفتن ذخایر
انقالب مىشود فرمان عقبنشينى سریع را مىدهد.
استقامت در جایىكه نباید استقامت كرد ماجراجویى است و عقبنشينى در جایىكه
باید ایستاد محافظهكارى است.
اما شرایب همي شه به روى تاكتيك پيشروى و عقبن شينى تنظيم نمى شود .گاهى
تثبيت موقعيت موجود بهترین تاكتيك انقالب ا ست .در چنين شرایطى نه ضت مجبور
ا ست م صالحه كند .م صالحه یعنى دادن و گرفتن امتياز و گاهى دادن امتياز براى خریدن
وقت است.
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يك نكته مهم
ح قان يت تاریخى و قدرتم ندى تاریخى ن با ید با موقع يت لح ظه و روز انقالب و
ضــدانقالب مخلوط شــود .انقالب به لحاظ تاریخى قدرتمند و پيروز اســت .چرا كه او
طرف حق و حقيقت اســت .و حقيقت باالخره بر ناراســتى پيروز خواهد شــد .اما این
پيروزى تاریخى ربطى به پيروزى یا شـــكســـت این لحظه و این روز ندارد .پيروزى و
شكست را در این لحظه وضعيت عينى نيروها تعيين مىكند.
پس به عهده رهبرى است كه بسته به شرایب و اوضاع و احوال قوا و مواضع خویش
و رقيب ،موقعيت را به رو شنى ت شخيص دهد و د ست به عمل بزند .و این عمل ممكن
است نه جنگ كه صلح و حتى مصالحه باشد.

قهرمانى و شهادت
حزب انقالبى مبلغ مرگ و نيســتى نيســت .آنانىكه در پى جهانى بهترند ،دوســتداران
زندگىاند .اختالف شان با بورژوازى در همين ا ست كه مىگویند شما زندگى را بهگند
كشـــيدهاید و اجازه نمىدهيد زحمتكشـــان از زندگىشـــان لذت ببرند و با كرامتهاى
انسانى زندگى كنند.
اما در زندگى هر حزب و هر رهبر انقالبى مراحلى فرا مىرســـد كه دو راه بيشتر
جلو پاى انقالب نيست؛ تسليم و بقایى نكبتبار یا مرگ ،مرگى تخلفناپذیر.
تنها در این مرحله اســت كه رهبرى موظف اســت اســتقامت ،تهاجم ،خونریزى و
مرگ را برگزیند .و با ميراث قهرمانى و شورافكنى كه از خویش بهجاى مىگذارد اجاق
جنبش آینده را گرم نگاه دارد.
آرى در یك چنين مرحلهاى اســـت كه انتخاب مرگ قهرمانانه براى انقالب ،خود
انقالبى است.

انقالب و ضدانقالب :قرارها و مدارها
انقالب باید بياموزد حرف حق خود را با گلوله و باروت به گوش جهانيان برســـاند .و
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باز هم باید بياموزد كه بهموقع لزوم كراوات بز ند و در پشـــت ميز مذاكراه از حقانيت
انقالب دفاع كند .اما باید از یاد نبرد كه اگر دشــمن بفهمد در زیر لباسهاى فاخر او ده
تير روسى جا خوش نكرده است براى حرفهای او تره هم خورد نمىكند.
انقالب باید م سلحانه پي شروى كند .م سلحانه مذاكره كند .م سلحانه عقبن شينى كند.
بين انقالب و ضـــدانقالب هيچ قرار و مدار و عهدنامهاى تا زمانى كه متكى به قدرت
انقالب نباشد ارزش پشيزى براى ضدانقالب ندارد.
قرآن امضــا شــده دكتر حشــمت ،یك لحظه نتوانســت ضــدانقالب را در كشــتن او
بهتردید افكند.
در جریان حكومت فرقه دمكرات هم مذاكره بســيار شــد .قراردادهاى آشــتىجویانه
امضا شد .اما ضدانقالب به محض آنكه احساس كرد انقالب خلع سالح شده است آنى
در كشيدن سالح و شليك بر شقيقه انقالب تردید نكرد .این قانون انقالب و ضدانقالب
است .احمقها دلخوش مىكنند به بيانيهها و عهدنامهها و قرار و مدارها.
احترام به قول و قرارها فقب تحت شــرایب مســاوى نيروها و قدرت آتش اســت كه
محترم شمرده مىشود.
دشــمن تنها در صــورتىكه كارد حریف را بر حلقوم خویش ببيند حاضــر به دادن
پارهاى امتيازات مىباشد .بى شبهه وقتى كاردى در ميان نبود كمال حماقت است كه فكر
كنيم دشمن امتيازى خواهد داد.
بههرروى ،وقتى انقالب دچار گرفتارىهایى شـــد و نيازمند آنســـت كه به نوعى از
بحرانهاى داخلى و عمومى خالصــى یابد .تن به مذاكره و مصــالحه مىدهد .اما مذاكره
درباره موا ضع ا صلى و ا سا سى انقالب ني ست .مذاكره و قبول آتشبس در پس و پيش
كردن موا ضع فرعى ا ست .اگر انقالب چيزى بهد ست نمىآورد نباید چيز زیادى هم از
د ست بدهد .اما اگر انقالب موا ضع ا صلىاش را از د ست بدهد .سالحاش را تحویل
بدهد و نفراتش را مرخص كند .هيچ قرار و مدارى انقالب را نجات نخواهد داد.
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تجزیهطلبى
از مشروطه به بعد چهار نهضت ملى ما انگ تجزیهطلبى خوردند .قيام كلنل پ سيان ،قيام
1
خيابانى ،انقالب گيالن و نهضت دمكراتيك آذربایجان.
و این اتهام تنها از ســوى راســت افراطى نبوده اســت .از ســوى چپهاى قدیم و
چپهاى را ست شده جدید این انگ به پي شانى این جریانات خورده ا ست .اما ببينيم
شعاعيان چه مىگوید:
«و دت و تيزنه قضيهاى نيسب كه ىيا سب لب و دت ىبدك و لب تيزنه
ىنعار ب نججد بين جدا نججدپ قااهاى از نك كشججار به وسججي ه اسججصان ر و قااى
ضدانبالب ب جدا ندپ نك قسنب از ك لبد نك ىن كب بهوسي ه قااى انبالب از
رنشه فرق اسب اول ىارود و دوى ىبدك اسب
در لب دوم انن دنگر و دت ى نيسججب كه ىارد تهدند قرار ى گيرد ب كه به
عكس انن دولب ى اسجججب كه آغ ز ى نجججاد و ىصب بالً انن و دت اسجججصان ر ج
ارتي ع اسب كه ىارد تيزنه واقع ى گردد
انبالب نن تااند ىن ط خاد را در كهكش پا برگزنند و در ابرا النه بگتارد
طبا ً انبالب ىياسجججصه گانجججهاى از ىن كب را دنر ن زود به ار ل از دسجججصبرد
ضدانبالب جدا ى كند و سص د جغرافي ن خانش را ى س زد و آا سصه ،آا سصه
گسصرش ى ن بد آن به نك چنين ركص كه ار انبالب ن گزنر از اني م آپ اسب
ى تج جااپ نج ج م تيزنهط ب را بج جدوپ اننكه غرض ضدانبالب در كگنه آپ نهعصه
ب ند داد؟
بدنه اسجججب كه انبالب تيزنه اك ى كند ول انين تيزنه اسجججب كه بني پ
و دت واقع ى ناد
ىس نججج ً اجججر قجججدر اك ضدانبالب و دت اني د كند در واقع انن و دت عين
تيزنه اسب

 .1حميد شــوكت در كتاب زندگى قوام به جمع ياران ســلطنتطلبش پيوســته و او نيز پســيان و كوچك خان را تجزيهطلب و قوام را
دست آسمانى نجات ايران مىداند .نگاه كنيد به زندگى سياسى قوام در تيررس حاداه از شوكت
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دوران معصوميت و قهرمانى
این دوران چه مشــخصــهاى دارد .و چگونه یك جنبش انقالبى پا به آن مىگذارد و آیا
این دوران اجتنابناپذیر هست یا نه؟
شعاعيان مشخصه این دوران را چنين توضيح مىدهد:

گره كارى در ت رنخ ىيش آ ىده باد انبالب به ىيچ يدهترنن نجججرانط ى ب رزات
خارده رسيده باد
ىس ج عد ب جادپ ان جه عااى جل ب جراى ض جدانبالب و ن ج ىس عد بادپ ك يه عااىل
براى انبالب
ج ضاو درون انبالب از نك سا
ج عدم اىك پ ار گانه ىس عدت بيرون براى انبالب
ج قدرت تايينكننده درون و بيرون ضدانبالب
ضججدانبالب ج پ انبالب را ط ش ى كرد انبالب نيز در وضججا باد كه ىيبار باد
انه چيز ىنين ه ج پ خاد را از دسب بداد
جججج ن كجججه جبرا انجججه چيز فجججدا خاااجججد نجججد بهصرنن نياه ىا اىيب و
ىظ اىيب اسب؛1
نيازى به بازگ شایى ندارد .انقالب در دو راه مرگ و زندگى قرار مىگيرد .یا پذیرش
شك ست و تن دادن به خفت و ت سليم و بو سه زدن بر چكمههاى خونين ضدانقالب یا
بدون هيچ رعشهاى مرگ را استقبال كردن.
این درس بزرگ تمامى نهضتهاى انقالبى است كه باید چشم در چشم مرگ ایستاد
و با معصــوميت و مظلوميت خود در زمانىكه تمامى راهها به روى جنبش بســته شــده
است .رو به تاریخ داشت و با خون خود را حقانيت راه خود دفاع كرد.
پرچم این مرگ آگاهانه دیر یا زود در اهتراز در خواهد آمد و این قهرمانى ســكوى
پرش فرداى نهضت خواهد شد.
 .1جنگل ،صفحه 500
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اپورتونيسم راست هميشه عمل قهرمانى را نفى كرد .آنرا نارودنيك بازى تلقى كرد.
و در دوران قهرمانى ناقهرمانى به خرج داد .توبه كرد .بر دستان خونآلود جالد بوسه زد
و شكست اخالقى و ایدئولوژیك را همراه با شكست سياسى به جنبش تحميل كرد.

كشورهاى ارتجاعى ـ استعمارزده
استعمار خود را به دو شكل نشان مىدهد:
 .1علنى
 .2پنهان
ا ستعمار علنى كه با ورود سياح و ك شيش و بازرگان شروع مى شود و د ست آخر
بهكشتىهاى توپدار و نيروى نظامى ختم مى شود .كشور اش ال مى شود و حاكمى غربى
زمام امور را به دست مىگيرد ،نمونه تيپك آن هندوستان بود.
در نوع پنهان ،اســتعمار در این كشــورها نيازى به ســرباز و پادگان و فرماندار ندارد.
بلكه بر طبقهاى متكى ا ست كه آن طبقه ترجمان خوا ستهاى ا ستعمارى ،ا ستعمارگر
اســـت .به این طبقه پایگاه طبقاتى اســـتعمارى گویند .این طبقه حيات خود را در برابر
نيروهاى انقالبى وابســته بهپيوند خود یا اســتعمار مىبيند .این كشــورها را ،كشــورهاى
ارتجاعى ـ استعمارزده مىناميم.
يك نكته
در این تعریف ساخت اقت صادى و شيوه غالب توليد مورد نظر قرار نمىگيرد .مىتواند
ساخت فئودالى یا سرمایهدارى باشد.
با ورود استعمار به كشورهاى آسيا و افریقا در پایان قرن نوزدهم به بعد ما با دو نوع
حكومت روبهرویيم:
 .1حكومتهایى كه به تمامى استعمارى بودند؛ هند و الجزایر.
 .2حكومتهایى كه به ظاهر م ستقل بودند .پاد شاه و حاكم و رئيس جمهور دا شتند.
اما در رابطه تنگاتنگ سيا سى ــــ اقت صادى با ا ستعمار بودند .در این حكومتها منافع
استعمار با طبقه حاكم گره خورده است .اینها را به سه شكل نامگذارى كردهاند.
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 .1نيمه فئودال ـ نيمه مستعمره
كشورهـایى به ظاهـر مستقـل بـا وجه غـالب تـوليد فـئودالى ،اما در رابطه تنگاتنگ
با استعمار
 .2بورژوازى ـ وابسته
ك شورهایى باز هم به ظاهر م ستقل با وجه غالب سرمایهدارى ،اما سرمایهدارى دالل
و وابسته به غرب
 .3ارتجاعى ـ استعمارزده
كه باز هم به ظاهر مستقلاند .اما طبقه حاكمه ،طبقهاى است عقبمانده و مرتجع كه
منافعش با منافع استعمار گره خورده است .مىتواند فئوداليته یا بورژوازى باشد.

سياست مقدم بر اقتصاد
هرچند در آخرین تحليل محرك بشــر در كليه مبارزاتش رفع نيازمندى زندگيش كه اهم
آن نيازمندىهاى اوليه اقت صادى ا ست مىبا شد .معهذا پيو سته تح صيل مزایاى اقت صادى
براى این یا آن طبقه تنها از طریق مبارزات سيا سى و به د ست آوردن حاكميت سيا سى
ميسر است.
ناگفته پيداســت كه این حرف بهمعناى نفى مبارزات اقتصــادى و ســندیكایى طبقات
استثمار شده نيست .اما تنها و تنها با كسب افزار حاكميت سياسى است كه طبقه كارگر
حاكميت اقتصـــادى خود را مســـجل مىكند .بدین ترتيب اقتصـــاد كه خود علت بود
دررابطه متقابل با سياست معلول مى شود اقتصاد كه مقدم بود مؤخر مى شود و سياست
كه مؤخر بود مقدم مىشود.
بيهوده ني ست كه در مبارزات این یا آن طبقه هدف نخ ستين ك سب قدرت سيا سى
است .این است قانون مبارزه در اجتماعات طبقاتى ،به اقتصاد كه هدف است ،ابتدا نه از
طریق خودش بلكه از طریق سياست كه مىتوان به آن دست یافت.
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شعاعيان و مذهب
در بحث مشروطه شعاعيان به جنبش خونين باب مىرسد و به دو دليل «كمبود اطالعات
و عدم ارتباط به بحث موجود1»،از طرح آن طفره مىرود.
بهراستى چرا شعاعيان به جنبش باب نظرى جدى نمىكند؟
در سالهاى بعد كه او یك ماركسيست تمام عيار است رابطه تنگاتنگى با مجاهدین
2
پيدا مىكند این رابطه هم در بُعد مالى است و هم در بُعد عملى است؟
در مقدمهاى كه او در همين سالها بر كتاب «راه ح سين» مجاهدین مىنوی سد وقتى
بهزاد نبوى از اع ضاى جبهه دمكراتيك ملى ،مقدمه را مىخواند به او مىگوید« :اینطور
3
كه تو مىگویى بين ماركسيسم و اسالم تفاوتهایى جزئى وجود دارد».
يك قرائت از مذهب
در دهه  40و  50قرائتى از مذهب بهوجود آمد كه بُعد جامعهشـــناســـى و اقتصـــادى
ماركســيســم را قبول داشــت .ابداع مقوالت «خدا مالكى» (توانایان فرد) .جامعه بىطبقه
توحيدى مجاهدین (تقى شهرام) در همين راستا بود.
بني ـان ـگذاران مج ـاهدین نيز كُ ـتب تع ـليماتى خود را (اقتص ـاد به زب ـان ساده ـ
محمود عســگرىزاده) را بر همين مبنا نوشــتند .و مجاهدین نيز درهاى خود را بهروى
عناصــر غيرمذهبى نبســته بود .نمونه آن شــعاعيان بود .چه در زمانىكه براى مجاهدین
مطلب مىنوشــت (چند نگاه شــتابزده) و چه در زمانىكه رابب ســازمان چریكها و
مجاهدین بود .و چه زمانىكه از چریكها جدا شــد و تحت پوشــش امنيتى مجاهدین
قرار گرفت.
همين قرائت از مذهب بود كه در سالهاى  54ـــــ 1352باعث چپ شدن بيش از
هشتاد درصد از رهبرى و كادرهاى مجاهدین شد.
 .1كتاب جنگل صفحه 210
 .2هشت نامه ،خسرو شاكرى
 .3مصاحبه بهزاد نبوى
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بهنظر مىرســد كه شــعاعيان از قرائت دوم مذهب غافل بود .این قرائت بعد از ت يير
ایدئولوژى مجاهدین و درگيرىهاى درون سازمانى كه به ك شته شدن صمدیه لباف و
شــریف واقفى انجاميد .قدرت بيشــترى یافت .مرزبندىهاى خود را مشــخصتر كرد و
كـــــار را به آنجا ك شاند كه طى فتوایى كموني ستها را نجس و رفت و آمد با آنها را
حرام دانست.

رابطه سوسياليسم و امپریاليسم
رابطه ســوســياليســم و در واقع شــوروى با جهان ســرمایهدارى و بعدها بلوك شــرق
(مجموعه كشــورهاى ســوســياليســتى از شــوروى گرفته تا آلمان شــرقى ،چكســلواكى،
بل ار ستان ،له ستان ،یوگ سالوى ،چين ،كوبا ،ویتنام و آلبانى) با غرب از همان ابتدا مورد
بحث و جدل نيروهاى چپ در ایران و جهان بوده است.
توجيه شـــوروى در ابتدا و توجيه احزاب هوادار شـــوروى مثل حزب توده بعدها
دراین راستا بود كه اقتصاد شوروى و بلوك شرق براى بازسازى و گسترش سوسياليسم
نياز به تكنولوژى جهان غرب دارد .و ارتباط شــوروى با كشــورهاى جهان ســوم نه از
موضع استعمارى ــــ استثمارى بلكه مبتنى بر سود متقابل و كمك به رشد اقتصادى و
طبقه كارگر این كشورها است.
ذكر دو مورد تاریخى بىفایده نيســت .ایرج اســكندرى در خاطراتش نقل مىكند كه
فرح همســـر محمدرضـــا شـــاه به مجارســـتان رفت و در آنجا به او دكتراى افتخارى
مارك سي سم دادند .او به حزب كموني ست نامه مىنوی سد كه رفقا این خانم و شوهرش
قاتل كمونيســتها هســتند .ضــدماركســيســتاند .چگونه مىشــود به اینها دكتراى
ماركســـيســـم داد الاقل دكتراى هنر یا چيزى شـــبيه به این مىدادید .در جواب به او
مىنویسند« :بيایيد اینجا حضورى صحبت كنيم».
مورد دوم از آن اح سان طبرى ا ست .طبرى در خاطراتش مىنوی سد« :در شوروى
بودیم كه شاه به شوروى آمد .ا ستقبال با شكوهى از او شد .و  21گلوله توپ به افتخار
او شــليك كردند .وقتى از اســتاد تاریخمان مىپرســيدیم كه چگونه مىشــود از قاتل
كمونيستها اینگونه استقبال شود« .استاد به او مىگوید :دیالكتيك تاریخ ب رنج است».
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اما ببينيم شــعاعيان براى این رابطه چه شــرایطى قایل اســت .شــعاعيان رابطه جهان
سوسياليستى با جهان غرب را مىپذیرد .تجارت خواست یكطرفه سوسياليسم نيست.
جهان غرب نيز به این رابطه محتاج اســـت .اما همانطور كه جهان غرب براى خود
پرنسيبهایى دارد .جهان سوسياليسم هم باید براى خود اصولى داشته باشد؛
 .1سو سيالي سم در رابطه اقت صادى مىبای ستى متوجه عواقب و نتایج آن و با و سعتى
بيشـتر متوجه روابب فرهنگى خود باشـد .سـوسـياليسـم باید به ملتها شـور انقالبى و
آگاهى سياسى بدهد.
.2رابطه با دولتهاى ضدملى نباید موجب تضعيف انقالب ،تسليح ارتش ضدانقالبى
تحكيم دیكتاتورى و خالى كردن زیر پاى جنبش انقالبى باشد.
 .3سوسيــاليسم در رابــطهاش با دولــتهاى ضدانــقالبى ،به رابــطه با ملتهاى
دربند مىاندیشد.
 .4سو سيالي سم نباید به خاطر افزایش حجم مبادالت بازرگانى براى جالد مدال طال
بفرستند و راه او را فرش قرمز كند.
اصوليتها
شعاعيان مىپر سد :آیا مى شود انقالب را خلع سالح كرد .انقالب را به ت سليم ت شویق
كرد و وابســته نظامى ســوســياليســم راهنماى ارتش ضــدانقالبى باشــد و آنوقت دم از
1
سوسياليسم زد.
آیا مىشـــود بهخاطر رابطه با دولتها تعهد ســـپرد كه از جنبشها حمایت نكرد و
نهتنها حمایت نكرد بلكه در حل م سأله انقالب دخالت فعال هم دا شت .آیا مى شود باز
هم دم از سوسياليسم زد.

استقالل مهمترین اصل هر جنبش
هر نهضــتى از لحاظ درونى در تعيين خب مشــىها ،تاكتيكها و ش ـيوههاى مبارزه خود
 .1وابسته نظامى شوروى دوشادوش رضاخان سردار سپه در شهرهاى شمالى مىگشت.
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عليه امپریاليســم ارتجاع باید آزاد باشــد .زیرا صــالحيتدارترین افراد جهت تشــخيص
اوضاع سياسى و انقالبى یك ملت ،قبل از سایر ملل ،خود همان ملتها است....
افرادى كه نمایندگى ملت را در چارچوب حزب و ســـازمانى انقالبى یا نهضـــتى
ضــداســتعمارى و دمكراتيك عهدهدار شــدهاند ،باید بدانند كه هر گونه كمكى از بيرون
بهجنبش باید «بدون قيد و شرط» و بر «مبناى تقاضاهاى آن نهضت» باشد .و این نهضت
اس ـت ك ـه ه ـادى كش ـوره ـاى م ـدع ـى حم ـای ـت از ج ـنبشه ـاى ترقىخواهانه است
نه برعكس.

رابطه تئورى و تجربه ،رابطه پيشاهنگ و طبقه
تجربه بر تئورى مقدم ا ست .این یك ا صل مارك سي ستى ا ست ،كه تقدم عين بر ذهن،
تقدم واقعيت عينى شــناخت آن اســت .اما این تقدم و تأخر مكانيكى نيســت .این دو
درتأثير متقابل یكدیگرند .اما در تحليل نهایى تئورى بر تجربه پيشى مىگيرد.
پروسه شناخت چگونه است
 .1شناخت حسى
 .2مرحله ادراك
 .3مرحله تجسم
 .4مرحله اندیشه مجرد منطقى كه خود شامل سه مرحله است:
ـ مفهوم
ـ حكم
ـ استدالل
شناخت از راه اح ساس شروع مى شود .این مرحله را مرحله ح سى گویند .مرحله
دوم مرحله ادراك ا ست .ادارك ت صویر كلى ا شيا ا ست .ادراك نهتنها به اح ساس لحظه
حـــاضر متكى اســـت بـــلكه مجموع تجربههاى پيشين و همه فعاليتهاى عملى نيز
متكى است.
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مرحله ســوم؛ تجســم اســت .تصــویر كاملى از اشــياى كه قبالً دیدهایم و احســاس
كردهایم این ســـه مرحله را مرحله ادراك بالواســـطه گویند .مرحله بدوى و ضـــرورى
شناخت ا ست مرحله چهارم؛ مرحله اندی شه مجرد منطقى ا ست .بدون اندی شه مجرد
علمى درك ماهيت درونى ا شيا و پدیدهها غيرممكن ا ست .این مرحله خود شامل سه
مرحله است؛
 .1مفهوم :صورت منطقى ابتدایى و اساسى شناخت است.
 .2حكم :مفاهيمى است كه در سيستم معينى تركيب شدهاند.
 .3ا ستدالل :سي ستم معينى از احكام مختلف ا ست .با تكامل احكام ،حكم جدیدى
بهدست مىآید.
طبقه كارگر و شناخت و تئورى
تجربه طبقه كارگر در حد شـــناخت حســـى محدود مىماند .اما شـــناخت علمى كار
پيشاهنگ طبقه است .ایدئولوژى طبقه كارگر از ذهن تمامى افراد طبقه كارگر نمىجوشد
(برخالف نظر مؤمنى) .این ماركس ا ست كه تئورى را درمىیابد .و ا صول كموني سم را
تدوین مىكند.
تضاد رفيقانه
نخســت آدمى در هســتى با طبيعت در تضــاد بود .با تكامل نيروهاى توليدى و تقســيم
جامعه به طبقات اجتماعى ،تضاد طبقاتى به تضاد انسان با طبيعت افزوده شد.
ت ضاد قانون عام ه ستى ا ست .ليكن شيوههاى حل ت ضادهاى گوناگون در ه ستى
یكسان نيستند تضادها گاهى چهره قهرآميز دارند و گاهى چهره آشتىپذیر (آنتاگونيستى
و گونيســتى) .فىالمثل تضــاد ســرمایهدارى با فئوداليســم در مرحلهاى گونيســتى و
آشتىپذیر ،در مرحلهاى آشتىناپذیر و قهرآميز است (آنتاگونيستى).
اما بين پي شتاز طبقه و حزب و طبقه نيز ت ضادى وجود دارد كه به آن ت ضاد رفيقانه
مىگویند .تضاد رفيقانه با تضاد آشتىپذیر یكى نيست .پيشتاز و حزب نمىتواند یك آن
سرنوشت و موجودیت خود را از طبقه جدا كند.
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این تضــاد با آموزش رفيقانه ،با كشــاندن انقالب به ســراپاى طبقه ،نبرد انقالبى با
دشمنان طبقه و عدم سازشكارى و عدم همزیستى مسالمتآميز حل مىشود.
چگونگى حل تضاد

1

 .1تضاد ميان پرولتاریا و سرمایهدارى با انقالب سوسياليستى حل مىشود.
 .2تض ـاد مي ـان تودهه ـاى عظيم مردم و نظام فئودالى ب ـا شيوه انقالب دمكراتيك
حل مىشود.
 .3تضاد ميان مستعمرات و امپریاليسم با شيوه جنگ انقالبى حل مىشود.
 . 4ت ضاد ميان پرولتاریان و دهقانان در جامعه سو سيالي ستى با شيوه كلكتيوه كردن و
مكانيزه كردن كشاورزى حل مىشود.
 . 5تضاد در درون حزب كمونيست با شيوه انتقاد و انتقاد از خود حل مىشود.
 .6تضاد ميان جامعه و طبيعت با شيوه تكامل نيروهاى توليدى حل مىشود.

 .1مائو
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وحيد افراخته تفالهاى بىمقدار

وحيد افراخته
چه خوب بود خسرو شاكرى ،بازجویى افراخته را به كتاب هشت نامه شعاعيان ضميمه
نمىكرد .وجاهت نامه ها باالتر از آن اســـت كه بازجویى هاى افراخته چيزى به كتاب
اضافه كند .اضافه نكرد هيچ ،چون آش الى روى ميز تميز ظاهر آراسته ميز را آشفته كرد.
شاكرى كتاب را خوب تمام نكرد.

وحيد افراخته كه بود.
رحمان معروف به وحيد ،افراخته در ســال  1329در تهران به دنيا آمد در ســال 1348
به سازمان مجاهدین پيوست .در سال  1351در ترور ناموفق شعبان بىمخ شركت داشت
افراخته بهسرعت به یكى از كـــادرهاى اصلى مجـــاهدین تبدیل شد .در سال  1353با
منيژه بوســتان ،ناظم دبســتان رفاه ازدواج كرد و در ســال  1354به عضــویت مركزیت
سازمان درآمد .افراخته در ترور دو سرهنگ امریكایى (سرهنگ شيفر و هاوكنيز) درسال
 1352فرمانده عمليات بود.
او مرداد  1354دستگير شد .و بعد از دستگيرى علىرغم عمليات درخشان نظامىاش
ناگهان فرو ریخت و بهخدمت ســـاواك درآمد .و ضـــربات بدى بهمجاهدین زد .دامنه
خيانت او گریبان چپها را هم گرفت .گفته میشـــود دراســـنادى كه از خانه چریكها
بهدست آمده بود رمز آنها را گشود .و دو تلفن حساس مربوط به خانههاى مـــركزیت
بهدسـت سـاواك افتاد و ضربات مهلك بهار و تابستان  1355از همينجا آغاز شد.
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افراخته علىرغم تمامى همكارىهاى ارز شمندش براى ساواك با ف شار امریكایىها
1
در بهمن  1354اعدام شد.

نكاتى پيرامون تكنویسى افراخته
افراخته در همكارىهاى خود با ساواك :در مورد شعاعيان هم یك تكنوی سى دارد كه
الزم است به نكاتى از آن پاسخ داده شود چرا كه با حقيقت همخوانى ندارد:
 .1شعاعيان عضو سازمان جوانان حزب توده نبود.
 .2نثر شعاعيان ربطى به «ادا و اطوارهاى روشنفكرى و اظهار فضل تئوریك» نداشت
شعاعيان خود به تفصيل در مورد نثر خود توضيح داده است.
 . 3در مورد ضعف او در كارهاى عملى باید گفت ،شعاعيان موفق شد دو سازمان را
تشكيل بدهد.
 .4شــعاعيان «مســایل را كامالً اكونوميســتى مىدید» یعنى چه .اكونوميســت محدود
كردن مبارزات طبقه كارگر به مبارزات صرف اقتصادى است.
شعاعيان بر این باور بود كه عمليات مسلحانه باید حول مسایلى باشد كه براى مردم
ملموس است .و با نان و آب مردم سروكار دارد .و اكونوميسم چيز دیگرى است.
« . 5او قدرت مســـلب را در ایران انگليس مىدا ند ».مربوط اســــت به گروه
ماركسيستها ،و شعاعيان در سالهاى بعد اینگونه نمىاندیشيد.
 .6مرضيه اسكویى همسر شعاعيان نبود .گفته مى شود كه اختالف بعدى اسكویى با
شعاعيان تنها شنيد و سندیت ندارد.
 .7چریكها «مصــطفى را چون تفالهاى بىفایده از گروه بيرون» انداختند .شــعاعيان
خود پيشاپيش با چریك ریشه در رابطه عاطفى سالهاى قبل داشته است2.و این گفتهها
را باید در حد شایعات شنيد و سندیت ندارد.
« . 8مصــطفى چریكها را با دلى پركينه» ترك نكرد .نامههاى دوســتانه و پر از مهر
 .1سازمان مجاهدين ،پيدايش نافرجام

 .2وهابزاده :مقدمه كتاب  8نامه
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شــعاعيان مؤید بزرگى شــعاعيان و مبرى بودن آن از این قهر و آشــتىهاى تنگنظرانه
خرده بورژوایى بود او آخرین نامهاش را با عنوان «دوست» به چریكها به پایان مىبرد.
« .9فدایىها ممكن ا ست او را ترور كنند» .بي شتر براى خو شامد ساواك گفته شده
ا ست بعدها ساواك تالش كرد به نوعى این حرف لق را در دهان دیگران بگذارد امروز
نيز لقلقه دهان كسانى نيز هست كه بهجاى خود توضيح داده خواهد شد.
« .10فدایىها با زرنگى تمام و مصــطفى با ســادگى مطلق وارد یك معامله»1نشــدند.
معامله اى در كار نبود .حكایت فدا كردن جان براى رهایى یك ملت بود .اگر آنان چون
افراخته؛ در دوران توابیاش؛ تمامى این دا ستان را یك معامله مىدیدند كه آن مرگهاى
باعزت را انتخاب نمىكردند .شــعاعيان بهجاى خوردن ســيانور وردســت ســاواكىها
مىن ش ست (مثل افراخته با خون دیگران آقایى مىكرد .از مرگ پرافتخار ا شرف چيزى
نمىگویم و فقب ب سنده مىكنم به مرگ علىاكبر جعفرى م سئول شاخه م شهد كه مدتى
نيز با شعاعيان همنفس بود.
جعفرى در مأموریتى به سوى م شهد از شدت خ ستگى ت صادف كرد و به سختى
مجروح شد .و از آنجا كه رفتن او به بيمارستان مىتوانست باعث دستگيرى او شود .و
دســتگيرى او نيز منجر به دســتگيرى دیگران مىشــد .به هم تيم خود دســتور داد تير
خالصى او را بزند .و او زد .اینگونه زیستن و آنگونه مردن ،راهى به معامله ندارد.
در وحدت شــعاعيان با چریكها به تفصــيل ســخن راندهام .هيچ زرنگى و ســادگى
دركار نبود .این توهينى است به هر دو سوى این رابطه.

هستههاى مثبت يك بحث اصولى
به جرأت مىتوان گفت كه دیالوگ بين مؤمنى و شعاعيان ،بهعنوان دو عضو ،چریكهاى
فدایى خلق ،براى یك جنبش چریكى كه هر لحظه در خطر محاصره ،دستگيرى و كشته
شدن بودند ،كارى بس بزرگ بود .به دیگر جنبشهاى چریكى درامریكاى التين و آ سيا
 .1تمام آنچه در بين گيومهها آمده است مربوط به بازجويىهاى افراخته در ساواك است.
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و افریقا آنرا تســرى نمىدهيم چون اطالع ما از آنها اندك اســت .براى ما كارى بزرگ
بود .بگذریم ،از اینكه كســانى مىخواهند با «قلوهكن كردن» 1بخشهایى از این دیالوگ
پيراهن عثمان درسـت كنند كه چریكها اسـتالينيسـت بودند ،مىخواسـتند شـعاعيان را
ایزوله كنند2و خو شمزهتر آنكه دیگرى مدعى مى شود كه مىخوا ستند او را ترور كنند
3
و حتى گم شدن مهندس صدرى ،دوست شعاعيان درهمين راستا بوده است.
اما باید ق ضایا را در متن تاریخى خود بررسى كرد .مؤمنى و شعاعيان ،حميد اشرف
و علىاكبر جعفرى ،مشتى روشنفكر شكم سير لميده در كنار بخارىهاى ساخت امریكا
و انگليس نبودند .چریكهایى بودند كه روزانه یك وعده غذا مىخوردند .با لباس كامل
مىخوابيدند و با لباس كامل بيدار مىشــدند .كلتشــان از كمر و ســيانورشــان از دهان
خارج نمىشد.
جوانانى بودند در دهه دوم و ســـوم عمر با اندوخته هاى كم و بضـــاعت ناچيز
درتئورى .اما با این همه وقتى فرصت به كف مىآمد مىنشستند و با این ظرافت و دقت
بحث مىكردند.
مؤمنى چون جراحى زبردســت «انقالب» را تشــریح مىكند .از متدولوژى شــروع
مىكند و به شيوه ا ستدالل شعاعيان مىر سد .و از آنجا متن را حالجى مىكند و سعى
مىكند ن شان دهد سرچ شمههاى متن كجا ا ست .مهم ني ست كه در این دیالوگ چقدر
حق با او ا ست و چقدر حق با شعاعيان ا ست .مهم ني ست كه در این نبرد سامورایىها
چه كســـى پيروز از این آوردگاه بيرون مىآید .مهم نيســـت كه در بعضـــى از بزنگاهها
رگهاى گردن دو طرف پرخون مى شود و به هم م شت و لگد ن شان مىدهند .مهم آن
ا ست كه وقتى مؤمنى خرده مىگيرد و شعاعيان مىبيند در ست گفته ا ست مىپذیرد و
سپاسگذار هم مىشود.

 .1اصطالحى است از شعاعيان
 .2ماهرويان ،بخارا سال 6
 .3خسرو شاكرى 10 ،نامه به چريكها
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«ب ن سص آ نك را اعصرا كنك كه ن سبب به تح يل ت رنخ ق ضيه (ارتي ع بادپ
ركب ىاسجج  ،خردهاى كه ىؤىن ى گيرد) آگ ا ندانججصك انصب د به ىن وارد
اسب ى ىتنرم و سپ سگزارم» 1
و نمونهاى دیگر:
«ى سأله انگ س را بهعنااپ انصب د ى ىتنرم » ىيرى و دورى سرى ركس ن در سب
اسب :بهار رو بدنن س پ سخن نگعصن بهصر اسب ىن آنك را آپرا بن نند انصب دى
بر خاد ى ىتنرم و آنك را خاد را ت حيح ى كنك»2
این ه ستههاى مثبت را باید دید .چه ا شرف و چه مؤمنى و جعفرى مىتوان ستند با
تكيه بر شرایب خطير جنبش و فشار وحشتناك ساواك ،بحث روى «انقالب» را موكول
كن ند به ز مانى دیگر و خود را خالص مىكن ند .ز مانى كه دیگر نه مؤمنى بود و نه
شعاعيان و جعفرى (هر سه در سال  1354شهيد شدند) و نه حتى ا شرف (در سال
 1355شهيد شد).
این كار بىسابقه در جنبش فدایى نبود.
در ســال  1344كه ســازمان پيشــتاز تضــمين در حال شــكلگيرى بود .بين  3محفل
جزنى ،ظریفى و سوركى ن سبت به اختالفات چين و شوروى دو دیدگاه وجود دا شت.
جزنى و ظریفى علىرغم انتقاداتشــان به شــوروى ،طرف شــوروى را گرفته بودند .و
سـوركى بيشـتر چينى بود جزنى به روشـنى اعالم كرد مسـأله امروز جنبش یافتن راهى
براى شك ستن بنب ست سيا سى ا ست .حل اختالفات جنبش جهانى كموني ستى وظيفه
مبرم امروز ما نيست طرح این مسأله باعث اختالف و انشعاب در گروه خواهد شد .پس
بـــاید پرونده ایـــن بحث را ببندیم تا زمـــانىكه مسأله روابب خارجى ما وظيفه مبرم
جنبش شود.
 .1شعاعيان پاسخ به مؤمنى
 .2شعاعيان پاسخ به مؤمنى
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اما حميد اشـــرف با آن امكانات اندك ،گروهى را مأمور كار روى «انقالب» كرد
بحثهاى اوليه در ضربات پليس از بين رفت .بار دیگر مؤمنى مأموریت یافت تا كار را
ادامه دهد .جوابيه مؤمنى چند بار حك و اصالح شد تا با دیدگاه رهبرى سازمان نزدیك
شـود با این حال رهبرى چریكها لحن برخورد را نپسـندید و اینرا به شـعاعيان منتقل
كرد بدون شك اگر مؤمنى زنده مىماند بر بسيارى از نظریات خود خب بطالن مىكشيد.
ایــــن توان در او بود .آنگونه كه اگر شعاعيان زنده مىمــــاند ،مســــایل را بهگونهاى
متفاوت مىدید.

ميراث شعاعيان
اگر شــعاعيان تنها همين هشــت نامه را به چریكها نوشــته بود دیگر هيچ كارى نكرده
بود .دین خود را به جنبش چپ ادا كرده بود.
شعاعيان وقتى به گروه مارك سي ستها مىر سد مىگوید« :براى اولين بار حزب توده
با شمشير ماركسيسم تشریح شد .و اشارهاش به نقدی است كه این گروه بر حزب توده
مىنوی سد .حرف پرتى نمىزند .او نهتنها درك در ستى از حزب توده دا شت بلكه درك
درســـتترى از تفكر تودهاى داشـــت« .چون پيامبرى رگههاى ویرانگر» تودهایســـم را
درچریكها دید و هشدار داد.
این ه شدار نا شنيده ماند .و بر بي شتر آن رگههاى مرگبار ،هيوالى اپورتوني سم ر شد
كرد و بزرگترین سازمان چپ را خوراك ماران ازرق چشم كرد.
ميراث شعاعيان فاصله گرفتن از شوروى و حزب توده و سازماندهى یك چپ ملى
و انقالبى بود ،چپى كه در پى اســـتقرار جام عه ســـوســـ ياليســـتى بود .و هواخواه
انترناسيوناليستى واقعى بود .ميراث شعاعيان چنين سازمانى و چنين سوسياليسمى بود.

یك سنت حسنه
وقتى شعاعيان به شهادت ر سيد شانزدهم بهمن  1354حميد مؤمنى زنده بود .او نيز نُه
روز بعد به شهادت ر سيد (بي ست و پنجم بهمن  )1354حميد ا شرف هم زنده بود .اما
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علىاكبر جعفرى در اردیبهشت  1354در تصادفى زخمى و براى اینكه بهدست ساواك
نيفتد به همتيمىاش دستور تير خالص خود را داده بود.
باید ســازمان فدایى اطالعيهاى مىداد و شــهادت او را گرامى مىداشــت .و اعالم
مىكردند كه از نظر آنها علىرغم جدایى شـــعاعيان از ســـازمان ،آن ها او را همچنان
چریك فدایى مىدانند.
اختالف نظرى با او ،اختالفى درون جنبش انقالبى بود .و این نافى عشق او بهجنبش،
به پيكار به توده و طبقه نبود .بههمين خاطر ســازمان چریكها خاطر او را بهعنوان یك
رفيق گرامى مىدارد .و همانگونه كه او مىخواســـت ،كتاب انقالب را با آرم ســـازمان
منتشر مىكنيم.
اما دریغ درد كه این اطالعيه نوشته نشد .نُه روز بعد مؤمنى به شهادت رسيد .و چند
ماه بعد حميد اشرف .و چریكها با سكوت از كنار جنازه او گذشتند.
مجاهدین هم كه شــعاعيان به نوعى با آنها همبســته و دلبســته بود چيزى نگفت .و
این ســنت حســنه بر جاى نماند كه هر كس قلبش براى بهروزى توده و طبقه مىتپد از
قبيله ما است .اگرچه در اندیشه و یا به تشكيالت با ما یكى نباشد.

پس از شهادت
حاا هوكه هنچه در رفيق نادر نهتى ه اربمن ت سممنودن اسممت ىطگ ات نيسممت،
تانناك كه ات را نه بناو ىطگ هىو ن هار كشان .
ات است .بناو ن
ن
ىو عور ف اكارر ت پاىمطدر ت شهادو نه همه ق ضيه ا ست ت نه نخ پطاهميت
عين  ،شمممطا فت ىنطق دترر ا
هو .هن چه نيشمممنطىم اهم يت را دارد ن
تنگنظطر ت خودخواه ت پاكيهه ا ارتبار رنگارنگ اسمممت كه ىك رنگ هو
نوىم ىطگ هو را
نيه همانا ب سبي و خ شكىمهانه نه ذ شنهار ا ست كه ن
نشارو داده است».
شعاعيان
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شعاعيان این سخنان را در مورد رفيق نادر شایگان مىنویسد در فراز «پس از پایان»
كه بخش پایانى پولميك تاریخى او با حميد مؤمنى است كه بيشتر خطابهاى است براى
خود او یا خطابهاى پس از شهادت.
شعاعيان تا بهمن  1354مخفى و متوارى بود .از سوى ساواك عنصرى شناخته شده
و خطرناك بود در دفترچه گشتهاى كميته مشترك در زیر عكس مردانه او نوشته شده
بود مسلح و بسيار خطرناك.
مدتى بود كه از چریكها جدا شده بود و در زیر پو شش امنيتى سازمان مجاهدین
بود .بر ما بهدرستى معلوم نيست كه او از خانه تيمىاش به چه منظورى بيرون آمده بود.
اما آنچه مســلم اســت او مشــ ول ســازماندهى مجدد براى جبههاى بود كه به آن باور
داشت .و این بيرون آمدن از پایگاه بىمنظور و مقصد نبوده است .درگير مى شود .گلوله
مىخورد و در بين راه كه جســد نيمهجان او را به ســاواك مىبردند با خوردن ســيانور
بهزندگى خود پایان مىدهد .بهزاد نبوى از همگروههاى سابقاش را كه زندانى بود براى
شناسایى او مىبرند .نبوى مىگوید :او بسيار ت يير كرده بود.
در مورد شهادت او دو روایت است.
 .1روایت اول :پا سبانى به نام یون سى به او م شكوك مى شود .به شعاعيان ای ست
مىدهد .شعاعيان خودش را به آن سوى خيابان مىرساند .اما قبل از آنكه موفق شود از
خود دفاع كند ،مورد هدف گلولههای پاسبان یونسی قرار مىگيرد.
 . 2روایت دوم :شـعاعيان شـناسـایى شـده بود در محاصـره سـاواك قرار مىگيرد و
درتيراندازى ساواك زخمى و اسير مىشود.
روایت اول ،روایت قانعكنندهاى نيســت یك پاســبان آنقدر حضــور ذهن و آمادگى
ندارد كه به محض ای ست دادن به شعاعيان ،د ست به سالح ببرد و بدون اندك تردیدى
او را گلوله بزند .اینكار در حيطه وظایف او نبود .مگر آنكه او با جرم آشكارى روبهرو
مىشد مثل سرقت مسلحانه و یا ترور.
دليل براى مشــكوك شــدن به آدم موجهى كه در حال رفتن به ســركار خود اســت
آنقدر حـــاد و عـــاجل نبود كه بدون لحظهاى درنگ سالح بكشد و شعاعيان را هدف
قرار دهد.
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روایت دوم ،بههرروى ،معقولتر اســـت .اما آنچه او خود در مورد نادر شـــایگان
مىگوید ،آنچه مهم است ،مرگ او نيست ،زندگى او است.
قدرت شعاعيان در ذهن وقّـــــاد و ج ستجوگر او بود .وگرنه چریك بزرگى چون
حميد ا شرف كه سيزده بار توان ست از محا صره ساواك بگریزد و تنها چریكى بود كه
درزمان حياتش ،لقب «رفيق كبير» گرفت .باالخره هدف قرار گرفت .و به شهادت رسيد.
جز این ســرنوشــت دیگرى براى او و دیگران متصــور نبود .دیر و زود داشــت ،بهقول
عوام ،اما سوخت و سوز نداشت .خالصه در یكى از آن روزهاى هيچ مگوى ،قرارى لو
مىرفت و شعاعيان در محاصره به شهادت مىرسيد.
پس از شهادت
اىرا ى توانسنپ
نط شانههار خوى ننشانپ اىم خوق ن شمار را
طد حباب خاك نگطدانپ
تا نا دت بشپ خوى نبينن
كه خورشي شاو كباست
ت ناتر كنن
اىرا !
احمد شاملو ،با چشمها

وقتى ميرزا رضــاى كرمانى ،آن مرد غيرتمند در شــاه عبدالعظيم ،نامرد اســتبداد را با
رولور خویش فرش زمين كرد ،دستگير و به زندان برده شد.
در سند باقىمانده از نخ ستين بازجویى او چنين مىخوانيم؛ با گزارش رئيس نظميه
از ميرزا رضـاى كرمانى ،ضـارب شـاه شـهيد ،بدون اسـتفاده از داغ و درفش ،كه معلوم
است استفاده از داغ و درفش در تاریخ استبدادى ما سنتى دیرینه داشته است.
مســتنطق از ميرزا رضــا مىپرســد؛ چرا شــاه را شــهيد كردى و ميرزا بعد از شــرح
مبسوطى از نابسامانىهاى مملكت از ظلم ظلالسلطان ،برادر شاه مىگوید كه بر او رفته
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ا ست .و وقتى م ستنطق به او مىگوید« :مرتيكه پدر سوخته ظلال سلطان به تو ظلم كرد
چرا او را نكشـتى .شـاه را كشـتى و یك ملت را یتيم كردى» ميرزا مىگوید :براى آنكه
درزیر این شجره خبيثه این روباهها و ش الها و كژدمها النه كرده بودند باید این درخت
ظلم قطع مى شد تا ملت نجات مىیافت .و مستنطق مىگوید« :اگر ما ترا از زیر دست و
پاى همين ملت نجات نداده بودیم كه ترا تيكه تيكه كرده بودند به گوشهایت نگاه كن
یكى از گوش هایت را همين ملت كند همين ملتى كه تو مىخواســـتى نجات بدهى».
1
ميرزا مىگوید :اینهم یكى از بدبختىهاى ما است.
از آن روزگار به بعد ،این یكى از دردهاى ما بوده است .كه یك پاسبان بدبخت ،جدا
از آنكه خود از یك ارگان ضــدخلقى اســت ،جزء پایينترین اقشــار جامعه به حســاب
مى آید و اگر و ضعش از كارگران و رنجبران شهر و رو ستا بدتر نبا شد بهتر هم ني ست،
درحالىكه مىتوانست سر خود را به طرف دیگر بگرداند .اسلحه خود را به كندى بكشد
و یا اگر كشـيد و مجبور بود ،به اشـتباه شـليك كند ،یك راسـت بزند به قلب مردى كه
براى بهروزى شــخص او ،از جان و مال و هســتى خود گذشــته اســت و او را تحویل
ساواك بدهد.
این درد كه ریشــه در جهالت تاریخى اقشــار پایين جامعه دارد نه یك اتفاق نادر كه
یك جریان قوى بوده اســت .در ســال  1349چریكهاى ســياهكل در محاصــره ارتش،
خسته و زخمى ،توسب روستایيان محل دستگير شدند.
توده و طبقهاى كه پيشاهنگ ،ناجى ،غمخوار و معلم خود را نمىشناسد .و این دریغ
بسيار هست.

ورود به بحث ترور
قبل از ورود به بحث ترور شعاعيان الزم است به سه مسأله توجه كرد.
 .1در چگونه نظامى زندگى مىكنيم.
 .2چگونه سازمان حزبى داریم.
 .1سند بازجويى ميرزارضاى كرمانى ،نقل به معنا
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 .3مضمون ترور چه بوده است.
جز این قلوهكن كردن مسایل از بستر تاریخى است و پاسخ دادن به مسایل از پایگاه
امروز به كردههاى دیروز ،اینكار هرچه باشد علمى نيست.
در یك نظام دمكراتيك وض ـعيت پيشــاهنگ و ســازمان و حزب پيشــاهنگ بهجایى
نمىر سد كه م ستلزم خودزنى با شد .شكل سازمان پي شتاز در یك نظام دمكراتيك باز و
داوطلبانه اســـت .عناصـــر پيشـــتاز داوطلبانه مىآیند .ســـازمان و ایدئولوژى خود را
برمىگزینند و مختارند كه در هر زمان در این داد و ستد خود با سازمان و حزب تجدید
نظر كنند .همچنانكه آمدن داوطلبانه است رفتن نيز بالمانع است .سازمان پيشتاز هولو
والیى از حكومت ندارد .حكومت نيز با او كنشـــى قانونمند دارد .پس در پى نفوذ و
فروپاشى سازمان پي شتاز ني ست و سازمان پي شتاز نيز نيازى به ضداطالعات سازمانى و
خنثى كردن عناصر نفوذى ندارد.
از نظر مرامى كه دیگر جاى چون و چرا ندارد كار حزبى ،كارى ا ست دواطلبانه پس
تا زمانى یك عنصر عضو حزب است كه به مرام آن حزب باور داشته باشد .بىباورى به
آن مرام خود بهخود باعث خروج او از حزب مىشود.
پس ترور عق يدتى و ترور امنيتى در راب طه با ن ظام هاى دمكرات يك و احزاب علنى
ني ست .تنها ترور شخ صيتى مىتواند مطرح با شد .طرح م سایل جانبى و ضعفهاى
زندگى فردى ،ســـرك كشـــيدن در زندگى گذشـــته و اشـــتباهات در ترور یك فرد و
بزرگنمایى و وارونهنمایى آنها براى زیر سؤال بردن نظریات و یا انتقادات او.
بههرروى ب حث ما آبشـــخور دیگرى دارد ،زندگى در یك ن ظام توتاليتر و كار و
فعاليت در یك سازمان مخفى در چنين شرایطى سه نوع ترور مطرح مىشود:
 .1ترور امنيتى
 .2ترور شخصيتى
 .3ترور عقيدتى.
در تاریخچه ترور درون گروهى در ایران ما با  15ـ 14ترور در مجموع روبهرویيم از
انجمنهاى غيبى تا امروز حدوداً هر ده سال یك ترور.
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از این مجموعه حدود یازده ترور امنيتى بوده اســـت .دو تاى آن عق يدتى و یكى
اخالقى بوده است.
 .1یوسف خزدوز ـ انجمن غيبى ـ افشاء اسرار
 .2كریم دواتگر ـ كميته مجازات ـ افشاء اسرار
 .3حسام لنگرانى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار
 .4پرویز نوایى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار
 . 5محسن صالحى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار
 .6داریوش غفارى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار
 .7آقابرار خاطرى ـ حزب توده ـ افشاء اسرار
 . 8نوشيروانپور ـ سازمان چریكهاى فدایى ـ افشاء اسرار
 .9بىنام
 .10بىنام
 .11بىنام
 .12بىنام
 .13عليرضا پنجهشاهى ـ چریكهاى فدایى خلق ـ مشكل اخالقى
 .14صمدیه لباف ـ مجاهدین ـ اختالف مرامى
 .15شریف واقفى ـ مجاهدین ـ اختالف مرامى
فعالً وارد این ب حث نمىشـــویم كه از این دوازده ترور امنيتى تا چه حد مقرون
بهحقيقت بوده است .الاقل از نظر عاملين ترور شواهد و دالیل كافى بوده است.
مىماند دو ترور مرامى كه در ت يير ایدئولوژى مجاهدین در ســال  1354اتفاق افتاد.
بيش از هشتاد درصد سازمان مجاهدین ماركسيست شدند .بيست درصد نپذیرفتند برسر
نام و امكانات اختالف پيش آمد و كار به درگيرى و تصفيه كشيد و دو نفر كشته شدند.
این ترورها بعداً از سوى بخش من شعب سازمان مجاهدین كه در سازمان پيكار جمع
شــدنــد بــهعنوان چپروى محكوم شد .و عــامــل اصلى آن تقى شهرام از سازمان
اخراج شد.
مىماند ترور علير ضا پنجه شاهى كه با همتيمى خود ،رابطه عا شقانه برقرار مىكند.
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نباید فراموش كرد كه در آن روزگار مبارزه چریكى كار شوخى نبود نمى شد با حيثيت
یك سازمان كه روزى یكى دو نفر از آنها در درگيرىهاى خيابانى به شهادت مىرسند،
بازى كرد .براى سازمان چریكها ممكن نبود در هر پایگاه یك مأمور بگمارند تا ك سى
دست از پا خطا نكند.
زندگى چریكى ،نيازمند سفيدسازى بود براى گمراه كردن ساواك و مشكوك نشدن
بنگاه و صاحبخانه ح ضور یك زن براى اجاره خانه الزم بود .پس براى رهبران فدایى
مسأله رابطه جنسى چيزى نبود كه بتوانند بهسادگى از آن بگذرند .مىتوانست این مسأله
تكرار شــود و لو رفتن این مســأله باعث برباد رفتن آبرو و حيثيت ســازمان مىشــد .از
دریچه امروز كه به مسأله نگاه مىكنيم دوست مىداریم كه براى حل این معضل راه حل
بهترى مىیافتند كارى به ســـوســـيال دمكراتهاى اروپانشـــين ایران نداریم كه امروزه
معتقدند باید ابتدا كار فرهنگى كرد به مردم یاد داد مســواك بزنند .انجمن ضــددخانيات
باز كرد و رفته رفته مردم را آموزش ســياســى داد اما باید دید در بحبوحه جنگ مرگ و
زندگى چریك و ساواك شاید نمى شد بهتر از این اندی شيد .باید این م سأله را در نطفه
خفه مىكردند و كردند .همين اتفاق در ســـال  1358افتاد .در یكى از خانه هایى كه
اعالميههاى ســـازمان تكثير مىشـــد یكى از هواداران پســـر با یكى از هواداران دختر
رابطهاى عا شقانه برقرار كرده بود .خبر به رفيق ا سكندر مىر سد ا سكندر بههمراه رفيقى
دیگر مىروند آن مركز را تعطيل مىكنند .بيرون از این خانه رابطه ایندو بهعنوان یك
رابطه شخصى ارتباطى با سازمان نداشت.
در یك حزب آزاد و علنى ،در یك جامعه آزاد و دمكراتيك مسایل عاطفى و عاشقانه
آدمها امرى است خصوصى و هيچ ربطى به حزب و كار حزبى ندارد .مگر آنكه جامعه
با این رابطه بهعنوان یك امر غيراخالقى برخورد كند.
سومين نوع ترور ،ترور شخ صيتى ا ست .مهمترین بخش ترور در ایران از این سنخ
بوده است .در فرقه اجتماعيون ـــ عاميون كه همزمان با شروع انقالب مشروطه است .با
توجه به ا سناد موجود نمونهاى از ترور شخ صيتى سراغ نداریم .اختالف و بحث راجع
به ماهيت انقالب ،رهبرى آن و چگونگى شــركت كمونيســتها در آن بوده اســت .اما
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انشـعاب و درگيرىهاى غيراصـولى نداریم در فرقه عدالت از 1920ـــــ 1916نمونهاى
نداریم تا مىرســيم به حزب كمونيســت ایران از  1299به بعد در حزب كمونيســت ما
اختالف بزرگ حيدرخان و سلطانزاده را داریم كه كار به انشعاب و كمينترن مىكشد و
درآخر با پيروزى حيدرخان قضيه تمام مىشود .اما كار به ترور شخصيتى نمىرسد.

شروع ترورهاى شخصيتى
شاید بتوان گفت شروع ترور شخ صيتى با دكتر ارانى آغاز مى شود .گروه لو مىروند و
كامبخش به خاطر ترس از اتهام جاســـوســـى با پليس همكارى مىكند .و با نوشـــتن
كتابچهاى پنجاه و دو نفر دستگير شده را وابسته به تشكيالتى كمونيستى مىكند .و وقتى
مورد اعتراد دیگران قرار مىگيرد .نوك پيكان اتهام را متوجه ارانى مىكند و مىگوید:
من بعد از دكتر ارانى دستگير شدهام و اگر تشكيالت لو رفته است كار دكتر ارانى است.
ارانى مورد بایكوت قرار مىگيرد و از جانب عدهاى نيز به او توهين مىشـــود تا روز
پروندهخوانى كه روشن مىشود خائن كامبخش است نه ارانى.
قربانى دوم پيشــهورى اســت .از رهبران حزب كمونيســت ایران كه در ســال 1309
د ستگير مى شود پي شهورى در بازجویىهایش منكر ع ضویت خود در حزب كموني ست
مىشود .بههمين خاطر در اعتراضات زندان شركت نمىكند .این امر سبب مىشود كه او
در زندان توســب اردشــير آوانســيان و دیگر اعضــاى كمونيســت بایكوت شــود و او را
سازشكار بدانند .بعد از سقوط رضاشاه و تشكيل حزب توده ،مقالهاى را در كنگره اول
حزب بهانه كردند و پي شهورى را از حزب اخراج كردند .پي شهورى در روزنامه آژیر كه
به سردبيرى خود او بود به مناسبت آوردن جنازه رضاشاه به ایران مقالهاى نوشت و این
مقاله بهانه آن اخراج بود.
نفر سوم یوسف افتخارى بود .كه مخالفت او با تصفيههاى استالين ،باعث شد او را
تروتسكيست بنامند و او را بایكوت كنند.
چهارمين نفر ملكى بود وقتى علم مخالفت با دنبالهروى حزب از ســـياســـت هاى
ش ـوروى را ب ـلند ك ـرد و در س ـال  1326ب ـههمراه عدهاى از حزب انشعاب كرد .سفر
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او بــــههمــــراه عــــدهاى دیگر از روزنامهنگاران ایرانى به انگليس بهانهاى شد براى
جاسوس دانستن او.
پنجمين نفر شــعاعيان بود .نقد او بر لنينيســم و وجوه اشــتراك نظرى او در انقالب
مداوم با تروتسكى باعث شد كه او با انگ تروتسكيسم بایكوت شود.
ش شمين نفر منوچهر هليلرودى ا ست در ان شعاب پيروان بيانيه  16آذر ،كه در واقع
م خالفين انحالل اكثر یت و رفتن به درون حزب توده بود ند .ج ناح فرخ نگ هدار براى
لجنمال كردن حرف درست انشعاب ،به انشعاب مارك كشتگر ــــ هليلرودى را زد .و
درتشــكيالت گفته شــد كه هليلرودى در امریكا درس خوانده اســت و فرد مشــكوكى
است 1.و كاسه و كوزه انشعاب بر سر او شكسته شد .این شيوه مذموم و غيرماركسيستى
كه بي شتر مرده ریگ ا ستاليني سم در جنبش كموني ستى جهانى و حزب توده در جنبش
3
چپ ایران است 2.شيوهاى غيراخالقى ،غيرانقالبى و غيركارگرى بود.

نامه اشرف به اشرف
از سالهاى  54ــــ 1353م سأله وحدت بين سازمان چریكهاى فدایى و گروه ستاره
ســرخ ،جناح چپ جبهه پيش آمد رهبران چریكها شــرط وحدت را «پروســه تجانس»
اعالم كردند .پس بحثهایى حول مسایل جنبش جهانى كمونيستى و جنبش كمونيستى
درداخل مطرح شد.
در جریان این بحثها عناصـــرى از گروه ســـتاره وارد همكارى عملى با چریكها
شدند .محسن نوربخش و خسرو اردبيلى ،كه در مرز عراق مسئول حمل اسلحه بودند.
در یكى از مالقاتهایشــان با علىاكبر جعفرى ،مســئول شــاخه مشــهد ،مطلع مىشــوند
كه چریكها یك نفر از اعضـــاى خود را تصـــفيه فيزیكى كردهاند .فرد ترور شـــده از
دو ستان قدیم مح سن نوربخش بوده ا ست .پس خبر ت صفيه به خارج ك شيده مى شود.
 .1مسعود نقرهكار ،عدو شود سبب خير ،مجله نيمروز .1381/12/27
 .2مسعود نقرهكار ،مصاحبه با ،اخبار روز .1355/10/8
 .3حيدر ،مجله آرش ،ويژه شورشيان آرمانخواه.
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گـروه ستـاره و تشكيالت خارج كشور چریكها كه در این زمان مسئوليت آن با اشرف
دهقانى و حرمتىپور بود به این مسأله اعتراد مىكنند و توضيح مىخواهند گروه ستاره
كه پي شاپيش روى م سأله ا ستاليني سم مو ضع دا شت .این ت صفيه را ن شان ا ستاليني سم
تشـــكيالتى چریكها مىبيند .و از رهبرى داخل مىخواهند كه توضـــيح دهد .رهبرى
چریكها كه در این زمان ،حميد اشرف بود به اشرف دهقانى نامهاى مىنویسد به رمز و
مىگوید این تصفيه امنيتى بوده است و مبانى نظرى و عقيدتى نداشته است.
مدتى بعد اشــرف دهقانى براى شــركت در هفدهمين كنگره كنفدراســيون به آلمان
مىرود .پليس آلمان به خانهاى كه اشرف دهقانى در آن زندگى مىكرد مشكوك مىشود
به تصــور اینكه خانه متعلق به گروه بادر ماینهوف اســت به آنجا حمله مىكنند .پليس
آلمان بدون اینكه موفق به شناسایى اشرف دهقانى شود با وساطت وكيل كنفدراسيون
او را آزاد و از آلمان اخراج مىكند و اشرف به ليبى باز مىگردد.
اسنادى توسب پليس آلمان ضبب و فيلم آنها به ساواك داده مى شود .آنجا ا ست كه
ساواك مطلع مى شود زن د ستگير شده ا شرف دهقانى بوده ا ست .پس سعى مىكند از
اسناد بهدست آمده استفادهاى تبلي اتى كند.

طرح ترور شعاعيان
طرح ترور شعاعيان حداقل توسب شش نفر مطرح شده است.
 .1نخســتين بار توســب وحيد افراخته مطرح شــد افراخته در تكنویســى كه براى
ساواك نوشته است .مدعى مىشود كه چریكها ماركسيست ـ لنينيستهایى متعصباند
و اجازه نمىدهند ك سى به پنج تن آلعباى آنها ،ماركس ،انگلس ،لنين ،ا ستالين و مائو
توهين كنند .این زمانى ا ست كه افراخته در نقش یك تواب براى نجات زندگى حقيرانه
خود تالشى عبث مىكند.
 .2نفر دوم مازیار بهروز است در كتاب شورشيان آرمانخواه
 .3ن ـفر س ـوم مسع ـود ن ـقرهك ـار اس ـت ف ـدایى پ ـيرو بي ـان ـيه  16آذر (گروه كشتگر
ـ هليلرودى)
 .4نفر چهارم خسرو شاكرى است در مقدمه  8نامه شعاعيان
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 . 5نفر پنجم حيدر در مصاحبه با نشریه آرش
 .6و نفر ششم فتاحپور است.

ساواك منبع خبر
در تاریخ بيسـت و نهم اردیبهشـت نهایت اول خرداد  1355سـاواك با چاپ دو نامه از
چریكها مدعى شد كه چریكها سه نفر از اعضاى خود را كشتهاند.
خسرو شاكرى با استناد به این اسناد كه هيچ اسم مشخصى در آن نيست مىنویسد:
«در انين زى پ (ىس از انص ش ر انبالب تا سط ىزدك در انص لي ) نك از انك راپ
قدنن نجججا عي پ به ن م ىرونز صجججدرى ن ىدند نجججد و ت ىدتا اننگانه بهنظر
ى آىد كه وى ب ند به د سب عن ل س واك ك شصه نده ب ند در چنين صارت
ىس ن ً ،انچاپ ىاارد دنگر ،ى ب نسص ىحل دفن او ىس از سباط رفنك س ب از
طرن بررس دفصرا ى ثبب س واك كشو ى ند
آپچه انگ شب اته م جدى را به ساى ى سراالپ فداني پ آپ زى پ ىصاجه ى كند
ن ىهاى اسججب كه نك از آن پ ( نيد انججر ) به انججر داب ن خ رج از كشججار
نانجججصه و ىيكروفي ك آپ در نارش به اق ىصگ ه ىاقب وى تاسجججط ى يس آلن پ
بهدسب س واك رسيد
در انن ن ىه نانسنده به رفب نش اعالم ى دانب كه ط نك ت عيه س زى ن سه
تن عن صر «ن ص لح» ىح كنه و اعدام نده بادند نك از انن سه تن بدوپ تردند
ىناچهر ىدى دبير كنعدراسجججياپ و عضجججا قدنن جبهه ى باد كه از طرن
«جبهه ى انراپ در خ ور ىي نه» در چ رچاب انك رى و «ىروسجججه تي نس» ب
فداني پ به نزد آن پ به تهراپ اعزام نده باد
« ىدى اك ى نند ىيروز صدرى ن ىدند نده باد و در اسن د س واك كاچكترنن
ردى ن از او ن فب نشده اسب و چاپ س واك او را به قصل نرس نده او ب ند ،ان نند
صدرى نك از آپ سه تن ن ص لح باده ب ند كه تاسط فداني پ ىشنال ت عيه
نده باد»1
 .1خسرو شاكرى ،مقدمه  8نامه ص .30
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ساواك باز هم منبع خبر
خسرو شاكرى بار دیگر خبرى مىدهد كه منبع آن ساواك است:
«در اواخر سجج ل  1353سججين صججدرى و خااارش تاسججط سجج واك دسججصگير
ى نجججاند كن باد سججج واك آپا را آزاد ى كند و در آخرنن لحظه سججج واك
به سين صدرى ى گاند كه ا سن دى به د سب آپا افص ده ا سب كه چرنكا
ت نيك دارند ى اع نا عي پ و ىرونز صدرى برادر او را ترور كنند اگر آپا
بهنن ىن ه آوردند ى ضر به كنك به آپا اسصيك»1
باز هم ساواك منبع خبر
بن بر گعصه نك از اكرزى پ نا عي پ كه به بس ابد ىحكام نده باد و ب انبالب
از زنداپ را ن ن فب نك افسجججر ارتش در زنداپ به بهزاد نباى ،اكسججج زى ن
ىشصرك صدرى و نا عي پ گعصه باد كه صدرى را فداني پ به قصل رس ندهاند2
از وحيد افراخته مىگذریم .تكنوی سى او در شرایطى كه در آن قرار داشت اعتبارى
ندارد .ضـــمن آن كه خبرى را گزارش نمىكند ،تحليل خودش را مىدهد كه چریك ها
ماركسيست ــــ لنينيستهاى متعصبىاند و توهين به مقدسات خود را تحمل نمىكنند.
پس ممكن اســت شــعاعيان را ترور كنند .كه این نگاه از زاویه یك متعبد دینى اســت و
ربطى به نگاه چپ ندارد .كه نه پنج تن آلعبا دارند (حضـــرت محمد ،على ،فاطمه،
حســن و حســين) و نه به تقدســى نســبت به آدمها باور دارند .در چریكها نيز چنين
برداشتى درهيچ یك از آثارشان مكتوب نيست.
و اما با ا ستنادات مازیار بهروز ،م سعود نقرهكار و خ سرو شاكرى تمامى به ادعاهاى
ساواك است .كه سندیت تاریخى ندارند .كه به جاى خود توضيح داده خواهد شد.
 .1خسرو شاكرى ،مقدمه  8نامه ص .30
 .2خسرو شاكرى ،مقدمه  8نامه ص .30
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مىماند حيدر از اعضـــاى ســـابق چریكها .حيدر در زمان مورد بحث در خارج از
كشور بوده است اما به دو مسأله در مصاحبهاش با آرش اشاره مىكند.
 .1شعاعيان در نامههایش به مسأله ترور اشاره مىكند.
« .2معلوم نيست كه در مورد ترور شعاعيان تصميمى گرفته شده بود یا نه».1
نامههاى شعاعيان موجود است .در این نامهها كه چاپ شده است ،شعاعيان به طرح
ترور خود اشـــاره ندارد مگر نامه دیگرى باشـــد كه در دســـترس جنبش نيســـت .كه
علىالقاعده چنين نامهاى اگر بود ناشر كارهاى شعاعيان ،آنرا چاپ كرده بود.
مىرسيم به این معلوم نبودن ترور ،وقتى تصميمى گرفته نشده است .در واقع طرحى
مطرح ني ست .كه ت صميمى گرفته شود .و در همين حد هم باید منبع خبر رو شن با شد.
از رهبران آن روزگار چریكها همگى كه به شهادت رسيدهاند .رهبران بعدى كـدامیـك
صحبتى از طرح ترور شعـاعيـان كردهانـد حيدر ادعـاى خود را چگونه ثابت مىكند.
این متدولوژى غلب ربطى به پژوهش بىغرد و مرد تاریخ ندارد .نقد چریكيسم،
كانگستریسم نيست .اگر حيدر یا دیگران به مبارزه مسلحانه پيشتاز در آن روزگار نقدى
دارند ب ـاید نقد خود را مطرح كنند .قرار نيست ب ـا ش ـایعات ت ـاریخ نوشت ی ـا تفكرى
را نقد كرد.
یكى دیگر از ك سانىكه در مورد ترور در سازمان چریكها و ترور شعاعيان حرف
زده اســت مهدى فتاحپور اســت از اعضــاى ســازمان چریكهاى فدایى ،و از رهبران
سازمان اكثریت در سالهاى  1358به بعد.
فتاحپور م سأله علير ضا پنجه شاهى را اینگونه تو ضيح مىدهد كه قا سم سيادتى از
رهبران سازمان كه در سال  1357در هنگام گرفتن رادیو ایران به شهادت رسيد .به علت
لو رفتن خانه تيمىاش مجبور مى شود به خانه پنجه شاهى برود .در آنجا متوجه مى شود
كه پنجه شاهى با ادنا ثابت رابطه غيرت شكيالتی دارد .در آن شب بين آنها بحث تندى
درمىگيرد و ســـيادتى جریان را به ســـازمان گزارش مىدهد .احمد غالميان لنگرودى
 .1حيدر ،مصاحبه با نشريه آرش ويژه .79
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(هادى) ،كه تنها رهبر باقىمانده از ضــربات ســال  1355بود بههمراه ســيامك اســدیان
1
اینكار پنجهشاهى را در رده خيانت ارزیابى مىكنند و پنجهشاهى را ترور مىكنند.
و اما وقتى از او در مورد طرح ترور شعاعيان پرسش مىشود مىگوید:
«تبود بنيم ططح را ه قار «رفيع اده» در ك نابشممماو ىططي كطدها ن  .ىم
نم توانپ نه ىنانع اىشاو نظط ن هپ .تل اطالعات كه ىم دار ىماىط تبود بنيم
ططح است.
ننا نه نقل قول ا خشاىار سنبطر كه رانح ىصطف شعاعياو نوده است .پس ا
هوكه ىباحث نظطر نا تر نه ننيبه نم رس  .رهبطر سا ىاو ىك بانبه تصميپ
ى يطد ارتباط را نا ات قطع كن خ شاىار سنبطر سطقطار ات نم رتد .نقل قوا
سممنبطر در رانطه درتو سمما ىان ت كاىال اعنمادهىيه نياو شمم ه ت ىم ى توانپ
نههو تريه كنپ».2
ترور عقيدتى با هر بهانهاى عملى ا ست غيرانقالبى و ناكارگرى .پا سخ اندی شه را با
اندیشه باید داد .جز این هرچه باشد همه چيز هست اال ماركسيستى.
اما هر اتهامى باید وجاهت قانونى دا شته با شد .با شایعات ،و اما و اگرها نمى شود
ت ـاری ـخ ن ـوشت نگ ـاه كنيم ب ـه ی ـكى از استن ـادات خس ـرو ش ـاك ـرى كه فدایىها
صدرى را كشتهاند.
یكى از همرزمان شعاعيان ،خبر با یاى نكره شروع مى شود این همرزمى كه حبس
ابد گرفته ا ست نامى ندارد .براى چه در تاریكى پنهان شده ا ست .مگر نه این ا ست كه
دارد بهعنوان یك شـــاهد به قتلى شـــهادت مىد هد .این آدم بى نام از بهزاد نبوى ن قل
مـ ـىكند كه یـ ـك افسـ ـر ارتش كـ ـه آنهم نـ ـام و نشانى ندارد گفته است صدرى را
فدایيان كشتهاند.
به را ستى این پژوهش تاریخ ا ست؟ همه چيز در ابهام و تاریكى ،اما حكم رو شن.
 .1ادنا اابت از سازمان اخراج شد .و بعدها در سازمان پيكار در سالهاى  1360اعدام شد.
 .2مصاحبه با ايران امروز  ،2007مهدى فتاحپور
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دربرر سى ترورها ،بههر روى باید با تفكيك ترورها آن هم در ب ستر تاریخى خود دید و
قضاوت كرد .قلوهكن كردن ترورها به قضاوتى درست منجر نمىشود.
حساب ترور عقيدتى و شخصيتى از دیگر ترورها ،امنيتى و اخالقى جدا ا ست .همه
را نمىتوان یك كاسه كرد.
تـرور مهندس نـوشيروانپور كه خيانت كرده است با ترور صمدیه لباف و یا شریف
واقفى همسنگ نيست.
ترور پنجه شاهى كه مسأله اخالقى داشته است .با ترور آن دو مهندسى كه سازمان را
بدون اجازه ترك مىكنند و سراغ زندگى خود مىروند در یك ترازو نمىتوان گذاشت.
باید دید كه وقتى دو چریك از مبارزه جدا مىشــوند در حالىكه اطالعات وســيعى
دارند .و امكان دســتگيرى آنها هم هســت ،ســازمان چریكها چه مىتواند بكند .امكان
سوزاندن اطالعاتى كه ممكن است با دستگيرى این دو لو برود تا چه ميزان است .آمدن
بهیك ســازمان چریكى ،رفتن به یك ســينما نيســت كه هر زمانى هوس كردى فيلم را
درنيمه رها كنى .از اینجا به بعد جان كســـانى كه در حال مبارزهاند به خطر مىافتد.
آنانىكه براى توابها و بریدهها دلهاى سوزانند عجيب ا ست كه دل شان به حال فعالين
انقالب نمىسوزد.
اما ترور پنجهشـــاهى نيز باید جداگانه بررســـى شـــود .وقتى از دریچه امروز به آن
روزگار نگاه مىكنيم شــقوق دیگرى جز كشــتن به ذهن مىآید ،انتقال آنها به خارج از
كشــور ،اخراج هر دو از ســازمان و بعد كارى فرهنگى در مورد حل مســأله رابطه یك
چریك مرد و زن در یك پایگاه رزمى .اما آیا هادى مســـئول آن روز چریك ها به این
شقوق نيندی شيده بود .بى شك اندی شيده بود .ساده نبوده ا ست كه آدم بخواهد رفيق
تشكيالتى خودش را بكشد .اما وقتى مجموعه عوامل جمع مىشوند .تصميمى آنچنانى
گرفته مىشود.

تاريخها و تناقضات ()1
 .1س ـازم ـان چ ـری ـكه ـا در ت ـاریخ  22و  28اردیبهشت  1355مورد هجوم ساواك
قرار مىگيرد.
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 .2در تاریخ  29اردیبهشـــت  1355ل ایت اول خرداد  1355در روزنامههاى كيهان،
اطالعات و ر ستاخيز ،دو نامه از چریكها چاپ مى شود كه در آن به جا سو سى و ترور
سه نفر از اعضاى خود اعتراف مىكنند.
 .3فرستنده نامه اكبر و گيرنده نگار است.
 .4ساواك مدعى است این نامهها از خانههاى تيمى به دست آمده است.
 . 5چریكها در تاریخ دوم خرداد  1355طى اطالعيهاى نامهها را جعلى و ســـاخته
ساواك مىدانند و اعالم مىكنند كه آنها اعضاى خود را رفيق خطاب مىكنند .و آوردن
«دو ست شهيد نوروزى» كه ا شاره به رفيق شهيد ح سن نوروزى ا ست از ا شتباهات
ساواك است.
 .6ساواك اشاره نمىكند كه اكبر و نگار كيست.
 .7دیگر آنكه در نامهها آمده ا ست« :و ضعيت آنها در ح ضور رفقاى تيم شماره 3
بررســى و منجر به صــدور حكم اعدام ســه نفر شــد ».در حالىكه تيمها در ســازمان
چریكها شمارهگذارى نمىشدند.
 . 8سي ـدمحم ـد روح ـانى در كت ـاب «ن ـهضت ام ـام خمينى م ـدعى مىشود كه
اشـــرف دهقانى در تاریخ  1354/10/23در آلمان دســـتگير و ميكروفيلمهاى همراهش
توسب پليس آلمان ضبب و به ساواك تحویل داده شد .اگر این ادعا درست باشد .تاریخ
نامهها  23دی  1354و  17فروردین 1355مىباشـــد .به فرد كه چنين نامهاى نوشـــته
شده باشد .چگونه ممكن است نامهاى در تاریخ  23دی  1354نوشته شود و همين نامه
در آلمان از اشرف دهقانى ضبب شود .در حالىكه فرستادن این نامه به شكل رمز توسب
پيكهاى سازمان حداقل یك ماه طول مىكشيد .دیگر آنكه تاریخ نامه دوم  17فروردین
 1355است.
 .9اشـــرف ده قانى در ليبى ز ندگى مىكرد .او براى شـــر كت در كنگره ه فدهم
كنفدرا سيون به آلمان رفت .چه ضرورتى دا شت ا شرف ا سناد محرمانه سازمانى را از
محل زندگى خود به كشورى ببرد كه امكان دستگيرى او بود.
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 .10مازیار بهروز 1مدعى مىشـــود این نامه ها را علىاكبر جعفرى2براى حرمتىپور
نو شته ا ست و منبع او ح سن ما سالى ا ست 3.در حالىكه جعفرى در ت صادف رانندگى
دراردیبه شت  1354به شهادت مىر سد و نمىتوان ست دو نامه در تاریخ  23دی 1354
و دوم ف ـروردی ـن  1355ب ـه ح ـرمتىپ ـور بنویسد( .مگر آنك ـه از آن دنيا مرخصى
گرفته باشد)
 .11در فاصله سالهاى  55ـ 1351كادرهاى زیادى از چریكها دستگير شدند و اگر
ساواك به اسناد و یا اعترافاتى در زمينه جاسوسى و تصفيههاى داخلى دسترسى یافت.
در همان زمان افشاء مىكرد و نيازى به این دو نامه نداشت.

تناقضات موجود
 .1ابتدا ســاواك مدعى مىشــود نامهها را از خانههاى تيمى بهدســت آورده اســت (29
اردیبهشت  1355روزنامههاى كيهان و اطالعات)
 .2بعداً نـــامههـــا ميكروفيلم مىشوند به آلمـــان مىروند و آنجـــا پليس آلمان از
اشرف دهقانى مىگيرد و به ساواك مىدهد ( 23فروردین )1354
 .3تاریخ نامهها با دستگيرى اشرف در تاریخ  23دی  1354همخوانى ندارد.
(نامه اول  23دی  1354و نامه دوم  17فروردین 1355است).
 .4اكبر و نگـ ـار سـ ـاواك (فرستنده و گيرنده نامه) در كتـ ـاب حسن مـ ـاسـ ـالى و
مازیار بهروز تبدیل مى شوند به علىاكبر جعفرى (م سئول م شهد) و حرمتىپور (یكى از
مسئولين اروپایى چریكها) بعد كه تاریخ نامهها با شهادت جعفرى در اردیبهشت 1354
جور درنمىآید .اكبر مىشود حميد اشرف و نگار مىشود اشرف دهقانى.
 . 5رمزنوی سى یكى از ا صول پایه كار چریكى بود .فر ستادن نامه به شكل عادى و
آنهم در مورد ت صفيههاى سازمانى و جا سو سى بي شتر به شوخى شبيه ا ست .ا سناد
 .1مازيار بهروز15 ،نوامبر  2008سپتا
 .2شورشيان آرمانخواه ،مازيار بهروز ص 127
 .3حسن ماسالى ،سير تحول جنبش چپ در ايران و عوامل بحران مداوم آن ص 2ـ241
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بـــهدست آمـــده از یوسف زركـــارى در هفدهم بهمن  1352و از موتور منفجر شده
حميد اشرف  25تير  1352طبق اسناد ساواك همه به رمز بودهاند.

خطایى دیگر
خسرو شاكرى معتقد است چون نام صدرى در اسناد كشته شدگان ساواك نيست .پس
فدایىها او را كشــتهاند .اما روشــن نمىكند صــدرى را فدایىها به چه مناســبتى باید
بكشند .پرویز صدرى كه عضو فدایىها نبود.
مگر در به شهادت ر سيدن دكتر اعظمى شكى داریم .دكتر اعظمى بعد از دیگرىهایش
در منطقه لر ستان تو سب چریكها به تهران آورده شد .و بعد از انقالب در هيچ كجا از
اسناد ساواك نامى از روز شهادت یا محل دفن او نبود .آیا دكتر اعظمى را هم چریكها
كشتهان ـد .مگر جن ـایتكار براى جن ـایت خودش سن ـدى ب ـاقى مىگ ـذارد .بالفرد
پرویز صدرى در زیر شكنجه ك شته مى شد آیا ساواك مكتوب مىكرد كه ما صدرى را
كشــتيم و در فالن جا هم او را دفن كردیم .آیا در شــيلى دوران كودتا چند هزار نفر گم
شــدند و خانوادههایشــان هيچ ردى از آنها نيافتند حتى بعد از ســقوط نظاميان .آنها را
هم چریكهاى فدایى كشتهاند.
و نگاه كنيم به استدالالت دیگر در كتابى دیگر.
 .1محمد كا سهچى نامش در لي ست شهداى سازمان فدایيان ــــ اكثریت ني ست اما
درليست شهداى چریكهاى فدایى و گروه اشرف دهقانى ،هست .تفاوت در دو ليست
1
ممكن است شهادت بهعلت تصفيه باشد.
 . 2احمد افشارنيا كه جسدش در جاده قزوین ـــ زنجان پيدا شد ممكن است تصفيه
2
شده باشد.
3
 .3حسن توسلى كه جسد او در بهمن  54پشت سينما شهباز پيدا شد.
 .1محمود نادرى ،كتاب چريكهاى فدايى خلق
 . 2محمود نادرى ،همان منبع ،هيچ سندى دال بر ارتباط او با چريكها وجود ندارد.
 . 3محمودى نادرى ،همان منبع ،ساواك در گزارش او را وابسته به مجاهدين مىداند.
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اكثریت نام او را در ليست شهداى خود مىآورد اما چریكهاى فدایى نمىآورد .پس
امكان ترور او مطرح است.

فدايى خلق :مصطفى شعاعيان
اگر بپذیریم كه چریكهاى فدایى خلق پيشـــاهنگان جنبش مبارزه مســـلحانه در ایران
بودند .كه بهراستى نيز همينگونه بود .شعاعيان از این قبيله بود .جنس و جنم شعاعيان،
از رگ و خون فدایى بود.
او هميشه به بزرگى از صفایى فراهانى ،پویان ،نابدل و احمدزاده یاد مىكند .درهمان
جایى كه دارد مســـعود را به خاطر «پایان یافتن دوره تئورى به باد انتقاد مىگيرد و یا از
فراهانى به خاطر تحليل طبقاتىاش خردهگيرى مىكند .آنان را دالورانى پایمرد خطاب
مىكند و با آنها احساس نزدیكى و همخونى مىكند.
چریكها نيز او را از خود مىدان ستند به همين خاطر با وجود شرط و شروطى كه
شعــاعيــان داشت او را پــذیرفتند و بــرخالف مــدعيانى كه این پذیرش را از سوى
حميد ا شرف اپورتوني ستى تلقى مىكنند .در آن پذیرش هيچ رنگ و نيرنگى نبود .براى
فدایى بودن باید از رنگ و نيرنگ گذشت .و آنها گذشته بودند.
باید در حوالى سالهاى  1350زندگى كرد ،باید در همان حول و حوش نفس كشيد
تا فهميد چریكى كه آمده اســت تا با خون خود رنگ و نيرنگ حزب توده را از ذهن و
خاطره توده و طبقه بشوید ،دنبال یارگيرى نيست .بگذریم كه حاال «نيك طبعان» روزگار
مـ ـدعى شـ ـدهاند شعاعيان را از یـ ـارانش جـ ـدا كـ ـردند تا او امكان نشر نظریاتش را
نداشته باشد.
بههرروى دهه  ،1350دهه فدایى بود .همچنانكه دهه بعد آن دهه اپورتونيســتهاى
ســخنور بود .فدایى در آن روزگار یك منش و كردار بود .نوعى شــيوه زندگى و مبارزه
نوعى نگاه به عالم و آدم بود .فدایى حزب نبود .دكان دو نبش نبود .نيازى به مدرك و
معرفىنامه نداشت.
هر ك سى به آن درجه از آگاهى و فدا ر سيده بود جزء قبيله آنها بود .چریك فدایی
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درآن روزگار با دو بنيان فكری و رفتاری شــكل گرفته بود چریك بودن و فدایى بودن.
مالكيت حقوقى نداشــت ،مالكيت آن حقيقى بود .هر كس در هر كجاى این خاك كه با
این پرنســيبها زندگى میكرد در این قبيله جا داشــت نمىشــد چریك نبود .فدایى هم
نبود اما ادعاى مالكيت دا شت .بيهوده نبود كه ا شرف دهقانى رهبران خودخوانده سال
 1358را گروه «گروه غاصبين» مىدانست.
با این خب و مرز گلسرخى جزء خانواده بزرگ فدایى بود همانگونه كه دانشيان بود
و شعاعيان بود .همانگونه كه فتاحپور و طاهرىپور و فرخ نگهدار جزء این قبيله نبودند
آنها آدمهایى از جنس و جنم دیگر بودند.
شعاعيان از جنس و جنم مسعود و پویان بود بدون شك او جزء همين خانواده بود.
دریغ و درد كه بعد از شهادت شعاعيان ،روزگار تنگ حو صله اجازه نداد تا به صداى
بلند حميد ا شرف اعالم كند كه شعاعيان از قبيله ما ا ست .كه اگر به قهر خانه پدرىاش
را ترك كرده است اما جاى او در بين همه ما خالى است.

شرط ماركسيست بودن
بهراستی شرط ماركسيست بودن چيست؟
تالش بسيارى مى شود كه وجه انتقادى شعاعيان را بزرگ كنند .كه «او اسطوره چپ
را زیر سؤال برد»« ،او به نقد پيشينه چپ كه بههررو ستایشانگيز بود نشست».
اما وقتى به سـؤال مشـخص مىرسـند كه خب این آدم با این مشـخصـات زمانى و
مكانى و اندی شگى چه كاره بود مى شود بيكاره ح سن .به ابهام از كنار سؤال مىگذرند.
بهزاد نبوى در م صاحبهاش همين ابهام را مىآفریند؛ «او مارك سي ست نبود .»1و ماهرویان
نيز این سؤال را بىپا سخ مىگذارد2اما همه اینها فراموش مىكنند كه نقد او بهلنيني سم،
خردهگرىهاى او به ماركس و انگلس ،چيزى از ایمان او به كموني سم و جامعه بىطبقه،
 .1مصاحبه نبوى ،روزنامه اعتماد
 .2مصاحبه ماهرويان ،با نشريه بخارا سال 1386
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و عارى از ا ستثمار كم نمىكرد .نگاه كنيد به تقدیمنامه انقالبش خطاب به نادر شایگان،
او كمونيسم را اینگونه مىفهميد.
اگر در همه چيز بتوان شك كرد ،در ع شق او به سو سيالي سم و جامعه بىطبقه كه
نمىتوان شك كرد.

پيراهن عثمان
شعاعيان به مبارزه م سلحانه پي شتاز باور دا شت .آنرا قانون ا صلى انقالب مىدان ست
مبارزه مسلحانه را هميشه دیر مىدانست نه زود.
حما سه سياهكل را پاالی شگاهى براى اندی شههاى خود یا «انقالب» مىدان ست .و
براى او احمدزاده و پویان و صفایى فراهانى ،دالوران پایمردى بودند.
در ســال  1352به چریكها پيوســت و نزدیك به یك ســال از اعضــاى ســازمان
چریكهاى فدایى خلق بود .از آنها هم كه جدا شــد تا لحظه آخر چریك بود ،چریكى
تنها و خودش را جزئى از خانواده بزرگ چریك ها مىدانســـت با چریك ها اختالفاتى
نظرى دا شت .این اختالفات ،اختالفاتى بر سر ا صول مبارزه و سو سيالي سم نبود .او با
لنينيســـم اختالف داشـــت .او حزب توده را ،حزب طبقه كارگر ایران در هيچ زمانى
نمىدانست خواهان مرزبندى چریكها با حزب توده بود.
او منتقد مشـــى چریكى نبود .او همقبيله آنان بود و ســـرمایهدارى را در همه ابعاد
فكرى ،فلســفى و ســياســىاش رد مىكرد .همه اینها یعنى چه :یعنى اینكه اختالفات
درون خانوادگى او را نمىتوان پيراهن عثمان كرده او خود را چریك مىدانســـت .از او
نمىتوان پرچمى بر عليه مبارزه مســـلحانه ســـاخت .نمىتوان خردهریزهاى تفكر او را
گرفت و رگه اصـــلى را رها كرد .و از این خردهریزها پرچمى براى مبارزه با ســـازمان
چریكهاى فدایى ساخت.
اگر چریكها آوانتوری ست و خردهبورژوا بودند ،شعاعيان هم بود .نمى شود پ شت
شعاعيان ایستاد و از تاریكى سنگ پرتاب كرد.
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تزى براى تحرك
در بحبوحه مبارزه روحانيت با رژیم شاه سالهاى  42ـ ،1341و مخالفت آنها با انقالب
سفيد ،شعاعيان جزوهاى بهنام «مبارزه اقتصادى یا تزى براى تحرك» نوشت .این رساله
خيلى زود نام «مبارزه منفى ،را به خود گرفت .در این جزوه شـــعاعيان ضـــمن ارزیابى
نقاط قوت و ضعف حكومت و جنبش راهى براى برونرفت از بنب ست ن شان مىدهد.
و اما رئوس مهم این تز:
 .1حكومت ارتش دارد ،جنبش ندارد.
 .2حكومت سازمان امنيت دارد.
 .3حكومت ارتش و سازمان امنيت را با پول تطميع مىكند.
 .4حكومت توده را به هراس افكنده و جنبش موقعيت بيمزدهاى دارد.
 .5توده عميقا ناراضى است.
 .6این نارضایتى بخش دولتى را هم شامل مىشود.
 .7این نارضایتى در بخش لشگرى هم هست.
 . 8همه این نارضایتىها پاسيوند و منفعل
 .9بزرگترین دستگاه تبلي اتى در دست روحانيت است.
 .10روحـ ـانيت تـ ـوان گـ ـذر از گـ ـذرگاه مبارزه مسلحانه را ندارد ،اما توان مبارزه
منفى را دارد.
 .11مبارزه مثبت شامل اعت صاب و یا خرابكارى در صنایع مى شود و با نيرویى كم
ممكن است.
 .12مبــارزه منفى بــه نــيرویى وسيع نيــاز دارد .پس رهبرى آن باید نفوذ تودهاى
داشته باشد.
 .13با توجه به شرایب باال جنبش براى مبارزه منفى آماده است.
 .14حكومت در سنگر اقتصادى ضعيف است .پس بـاید منابع مالى حكومت قطع یا
كم شود.
 .15پس باید پولها از بانكها بيرون كشيده شود.
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 .16مصرف قند و شكر بهخصوص ،مراسم مذهبى حرام شود.
 .17مصرف دخانيات حرام شود.
 .18مصرف مشروبات الكلى تحریم شود.
 .19سوار شدن بر قطار تحریم شود.
دو طرح براى تصویب این تز توسب رهبران جنبش داده شد؛
 .1طرح اول بر مبناى خوشباورى به روحانيت و مصدق بود.
 .2طرح دوم بر مبناى خوشباورى به توده بود.
در طرح اول قرار بر این بود كه جزوه در ســطح جنبش و جامعه توزیع شــود و بعد
روحانيت از سوى مردم مورد پر سش قرار گيرد .و در طرح دوم قرار بود كه طرح ابتدا
به م صدق و روحانيت داده شود تا نظر دهند و در صورت ت صویب به توده و جنبش
عرضه گردد.
طرح دوم عملى شــد .ســران نهضــت آزادى كه در زندان بودند طرح را خواندند و
ت صویب كردند .م صدق نيز نو شت« :الحق كه به او ضاع ایران واردید كه پا سخى مثبت
بود .ماند روحانيت.
طرح ابتدا به آیتاهلل ميالنى داده شــد كه با موشــكافى پذیرفت .بعد در قم بهآیتاهلل
شری عتمدارى و خمينى داده شد .آنان نيز پس از موشكافى و رضایت نخستين ،فرصتى
خواستند كه جوابشان منفى بود.
این طرح در جبهه ملى سوم نيز از سوى نه ضت آزادى مطرح شد كه مورد قبول
قرار نگرفت و سرانجام در خانه یكى از گردانندگان نهضت آزادى بهدست پليس افتاد و
طرح بعد از نُه ماه لو رفت.

طنز در آثار شعاعيان
نمونه :1
همه بيه نه هميم ساد

ا ست .ت ك س كه تارىخ طبقات را نا بنيم رت شن
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بازخوانی تاریخ معاصر ایران
نممهنممطرس نممگيطد ،فقح ىممك كممار نم كن  ،نطرس ىاركسيسن ت ىر هپ
بشپ ات است.

نمونه :2
اىم رتشمممنفرطاو خطدهنور تا ر وى ىگانه باى شممماو كه كار نم كن  ،هماو
فرطشاو است ىگط ىمه خط خوردهان ت ىك باىشاو ى خارد كه نظا سطىاىهدارر
ت حاا رت نهنطر دار ن ا ى ياو نبط ن ت ن ظا
را كه در هو نههط حاا ن
ت حاا ت رت ن تطر دارن  ،ن ه
سمموسممياليسممن را كه در هو نههط حاا ن
كنن .
نمونه :3
هنچه ىم خط ا ىارك سي سپ ،ت ىاتطىالي سپ دىالرنيك ت ىاتطىالي سپ تارىخ  ،البنه
هوهپ ا رتر نمممموشنههممممار سوسيمممماليستهار دست راسن ت خائنيم طبقه
كار ط درىافنها .
نمونه :4
راسمن را كه اسمننناباو «ق هار سمنبي ه» ىافوق نرط ت ىافوق اننرار اسمت.
تل ىوبود نخيل ت پوي ر بوو اىم كمنطىم به كن  ،ا ط ااقل د ست نه سور
هسممماوها نون نرن ت ا پطترد ار در بهاو ت هفت هسممماو ارركناو اسممنماثه
نرن كه «خ اىا ىاد ىگطداو!»
مجلس آخر

این دفتر را با بخشى از نامه شعاعيان به رفيق مادر (فاطمه سعيدى) مىبندم:
خوننطىم ىادر!
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خود را ناتواو ى ىانپ كه ننوانپ هوبه را كه در حق تو ى ان ىشمممپ ت احسممماس
ى كنپ نطاىت ننوىسپ.
تو تنها ىادر ىهطناو ىبار ىم بهاو لنينيسمممن نوره نهرگتطىم رفيق هو ها هپ
هسن  .رسپ اىم است كه نه ى بوبتطىم كساو ه ىهار ى دهن ت ىم ل ظاو
فطاتاو فرط كطدها نطار ىك ىادر انقالن نطار ىك رفيق نهر وار به ه ىه
شاىسنهار ى توانپ ن هپ .ت نا خود فنها ا ط ننوان هميشه نه تودهها ت رفقاىت
تفادار نمان  ،ا ط همي شه شاى سنه نا ش كه رفيق ىادر نا شهاىتتطىم رفيق را
دت ست ن ارر ى توان ا قططاو خوو خود د سنه و نبن ر ت رت ر كه در راه
رهاى تودهها هخطىم تالشت را كطدر ت هو اه كه هخطىم تيطو را درقو دشمم
ن شان ر نطار ىادر نفط سن  ،شاى اىم ه ىهار نا ش كه ننوان ن شطى سارر
نهشاىسنهتطىم رفيق تق ىپ كن .
رفيق ىادر! ىم تع ه بنيم ه ىهار را نه تو ى دهپ .نپذىط تا هو د كه ه ىهار
را نطاىت نفطسنپ.
با درود رفيقانه
و ايمان به پيروزى مبارزهمان

