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    1353بھار 



  به ياد گرامی رفيق حميد مؤمنی

  

شايد کسی در برخورد اول او را صرفاً يک روشنفکر تلقی می کرد . اين رفيق از دانش سياسی زيادی برخوردار است"
". برخورداری او از حد باالئی از صداقت انقالبی شخصيت برجسته ای به او داده. ولی او روشنفکر اھل عمل است

اين، اظھار نظر رفيق حميد اشرف در مورد چريک فدائی خلق، رفيق حميد مؤمنی است؛ و درست با چنين نظر و 
  .ؤمنی گذاشترا روی رفيق حميد م" صادق"اعتقادی بود که رفيق حميد اشرف، نام 

با رفيق مؤمنی در يک پايگاه در مشھد گذراندم، می توانم  1353من، نويسنده اين سطور نيز که دوره ای را در سال 
بھره بردم، از نزديک شاھد صفا " رفيق صادق"گواھی دھم که در اين دوره در حالی که از دانش و آگاھی ھای انقالبی 

صداقت او تا به آن حد بود که وقتی می خواست . د به مسايل جنبش بوده امو صميمت و صداقت بی کران او در برخور
مطلبی را با امضای سازمان بنويسد دقت و وسواس در خوری به کار می برد تا موضوع به ھمان صورتی که نظر 

ابتدا با خودش می گفت خيلی مھم است که ھر کدام از ما نظرات شخصی مان را . سازمان بود به خواننده ارائه شود
ديگر رفقای سازمان در ميان بگذاريم و مبادا قبل از آن در نوشته ھائی که با نام سازمان منتشر می شود، نظر شخصی 

رفيق مؤمنی که واقعاً به ديدگاه علمی مجھز بود و توانائی آن را داشت که مسايل جنبش را با ديد علمی . دخالت داده شود
به گونه ای که ( قرار دھد، ھيچوقت قلمش را برای ابراز وجود و بزرگنمائیلنينيستی مورد بررسی  -مارکسيست

به کار نمی برد بلکه ھمچون ھر کمونيست صادق ديگر با ھمه وجود می کوشيد ) روشنفکران کوته بين انجام می دھند
  .ه انقالبی قرار دھدکه علم و دانش انقالبی خود را ھمواره در خدمت کارگران و زحمتکشان و برای پيشبرد امر مبارز

سالی بود که ثمره مبارزات انقالبی چريکھای فدائی خلق و ديگر نيروھای مسلح  1352و اوايل سال  1351اواخر سال 
ھمين دوره بود  در. در جامعه خود را در روی آوری نيروھای مختلف به سوی سازمان ھای مسلح انقالبی نشان می داد

 رفقای فراموش نشدنی، نزھت و بھمن روحی آھنگران به چريکھای فدائی خلق پيوستکه رفيق مؤمنی نيز به ھمراه 
رفقای ديگری نيز از گروه آنھا، چون رفقای گرانقدر، اعظم روحی آھنگران و زھرا آقا نبی قلھکی که ھر دو از زنان (

ً به درون سازمان حکم اعدام رژيم شاه در موردشان به اجرا در آم 1355کمونيست فدائی بودند که در سال  د، متعاقبا
از طرف ديگر در ھمين دوره بود که فرد مبارزی نيز به نام مصطفی شعاعيان که در آن زمان با سازمان ). آمدند

مجاھدين خلق ارتباط داشت، از طريق آن سازمان با رفيق حميد اشرف آشنا و بعد در شرايط خاصی در ارتباطی 
نوشته بود و اصرار داشت که آن کتاب با نام او از طرف " شورش" بی به نام او کتا. نزديک باسازمان قرار گرفت

اما رفقای . چريکھای فدائی خلق انتشار بيرونی يابد و از اين نظر شديداً رفيق حميد اشرف را تحت فشار قرار داده بود
ئوری چريکھای فدائی خلق در به درک ھای ارائه شده در کتاب شورش در باره مبارزه مسلحانه که با ترھبری با توجه 

با اين امر مخالفت کرده و مورد اين مبارزه در تباين آشکار قرار داشت و ھمچنين به دليل نظرات ضد لنينی اين کتاب، 
به اميد آن که بتوانند موفق به تصحيح ديدگاه ھای نادرست نويسنده آن بشوند، رفيق مؤمنی را در ارتباط با وی قرار 

لنينيست راستين فردی مسلط بر نظرات لنين بود و به خاطر دانستن  –نی که به عنوان يک مارکسيست رفيق مؤم. دادند
زبان روسی، بسياری از آثار لنين و ھمچنين مطالب مختلف در ارتباط با انقالب روسيه و تاريخ شوروی را به ھمان 

ولی به گفته . گو با مصطفی شعاعيان نمودزبان اصلی آن آثار يعنی به روسی خوانده بود، مدتی را صرف بحث و گفت
در واقع اختالف نظر و  .آن دو بيشتر از ھم فاصله گرفتندرفيق مؤمنی ھر چه اين بحث و گفتگو بيشتر پيش رفت، 

مغايرت بينش و طرز برخورد شعاعيان نسبت به مسايل جنبش و با کمونيسمی که چريکھای فدائی خلق آن را نمايندگی 
. عميق بود که امکان يگانگی و نزديکی واقعی بين او و چريکھای فدائی خلق نمی توانست بوجود آيدمی کردند، آنقدر

رفيق مؤمنی که جھت آشکار کردن حد مغايرت بينش او با چريکھای فدائی خلق اقدام به نقد کتبی نظرات شعاعيان 
شورش نه، قدم ھای " نام با مسمای  کرده بود، حاصل تالش خود را در کتابی نوشت که خود" شورش"مندرج درکتاب 

اين کتاب رفيق حميد مؤمنی در درون سازمان مورد مطالعه قرار گرفته و با . روی آن گذاشت" سنجيده در راه انقالب
صرفنظر از " شورش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالب" رفقای سازمان بر اين باور بودند که . استقبال رفقا مواجه شد

  .ه رابطه ای نوشته شده، اساساً يک اثر آموزشی ارزشمند می باشداين که در چ

  



را به خاطر می آورم که مشتاقانه براھميت رفيق فراموش نشدنی صبا بيژن زاده امروز که اين سطور را می نويسم 
اره در رابطه با آموزش ھای ارزشمند آن تأکيد داشت و ھمو" شورش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالب"کتاب 

درھمان روزھای اول که ما ھمديگر را ديديم در حالی که ھمين  .را سفارش می کردکتاب اين مطالعه و مطالعه مجدد 
اين امر که : "او با اشتياق تمام تأکيد می کرد که. کرد کتاب را در دست گرفته بود در مورد مطالب آن با من صحبت

در رد نظرات چه کسی نوشته شده اھميت چندانی ندارد، مسأله مھم  " شورش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالب" کتاب
وقتی آن را مطالعه می کنی خيلی چيزھا از آن ياد می . در مورد اين کتاب مطالب ارزشمندی است که در آن درج شده

ديد ھر چه علمی تری نسبت به مسايل جنبش پيدا می  ھم دانش مارکسيستی و سواد سياسيت باال می رود و ھم. گيری
  . اينھا سخنانی بود که رفيق صبا با تأکيد و اعتقاد کامل درمورد کتاب مذکور بيان می کرد." کنی

نويسنده  ،صطفی شعاعيانقبل از پيوستن به سازمان، با ماسکوئی به ھمراه رفيق مرضيه احمدی صبا بيژن زاده  رفيق
در مقطعی فرصت ھائی  .از اين رو ھر دوی اين رفقا وی را از نزديک می شناختند. باط بودندکتاب شورش در ارت

توصيف می  که آنھا را بسيار بد و نادرستشعاعيان  ھر يک به طور جداگانه با من از برخوردھایپيش آمد که آنھا 
، چرا که مطرح و عصبانی بودند بسيار خشمگيناز زاويه ای از او  اين دو رفيق به خصوص. کردند، صحبت کردند

و به طور مدام می از او که می توانست آنھا را به چريکھای فدائی خلق وصل کند مصراً می کردند که در گذشته 
که اين کار را انجام دھد ولی شعاعيان با بی صداقتی به بھانه ھای مختلف از اين کار طفره رفته بود و می  خواستند

رفيق مرضيه از جدل ھائی که در اين رابطه با شعاعيان داشت . کاسبکارانه در کارش بودگفتند که او حساب ھای 
صحبت می کرد و رفيق صبا ھم می گفت که مطرح می کرديم که ما خود را از آن چريکھای فدائی خلق می دانيم و می 

به واقع نيز در آن مقطع (دخواھيم ھمه نيرو و انرژی مان در خدمت پيشبرد مبارزه چريکھای فدائی خلق قرار گير
بعداً، در اوائل سال ). سازمان شديداً به نيروی انسانی، به وجود مبارزين صديق و انقالبی در درون خود نيازمند بود

رفقا صبا بيژن زاده و مرضيه احمدی اسکوئی بعد از ضربه ای که توسط ساواک به گروھشان وارد شد، مستقالً  1352
که  -در چنين شرايطی بود که مصطفی شعاعيان نيز در ارتباطی نزديک با سازمان قرار گرفتبه سازمان پيوستند؛ و 

  . البته اين ارتباط ادامه پيدا نکرد و پس از مدتی از طرف سازمان قطع شد

در اينجا الزم به ذکر است که امروز وزارت اطالعات جمھوری اسالمی از طريق کسانی که در خدمت اين وزارت 
قلم می زنند، ارتباط و سپس قطع ارتباط مصطفی شعاعيان با سازمان چريکھای فدائی خلق را به دستمايه ای جنايتکار 

اما چه بدبخت اين وزارت و نان  .قرار داده است 50جھت تخطئه نظرات و مبارزات چريکھای فدائی خلق در دھه 
فدائی خلق در دل ھای کارگران و آلوده خورھايش که مجبورند برای از بين بردن تصوير محبوب چريکھای 

زحمتکشان و توده ھای آگاه ايران، خود را در پشت کسی قائم کنند که با ھر نظر انحرافی و خطاھائی ھم که داشت و 
حتی در مواردی با کينه توزی و توھين در مورد برخی از رفقای ما برخورد کرده است، اما به ھرحال يک فرد مبارز 

ی، مصطفی شعاعيان نه تنھا ھمچون قلم به مزدانی که امروز به تمجيد از او می پردازند ھرگز با آر. ضد رژيم شاه بود
او در مبارزه با ساواکی شھيد شد که . ارتجاع کنار نيامد بلکه حتی جانش را ھم در مبارزه با ارتجاع از دست داد

" مقام امنيتی"گان شکنجه، ترتيب مصاحبه با وزارت اطالعات درتداوم آن به وجود آمده و امروزھم برای تطھير آن ار
  .اش را می دھد و کتاب برايش چاپ می کند

به ھمان صورت که من در سخنرانی به مناسبت چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل در کانادا ياد آور شدم مرتجعينی که  
انند در اذھان نسل جوان کنونی برای اين که بتوامروز قلم خود را در خدمت به وزارت اطالعات به کار می برند، 

اعطاء می کنند، آن ھم در حالی که جوانان " 50نظريه پرداز نسل دھه "اغتشاش ايجاد کنند، به مصطفی شعاعيان مقام 
دليل اين واقعيت آن بود که در واقع شعاعيان . در ايران اصالً از وجود و نظرات شعاعيان اطالعی ھم نداشتند 50دھه 

دوره شاه از امکان توزيع وسيع نوشته ھايش در جامعه محروم بود و تنھا می توانست آنھا را در  در شرايط اختناق
را ھم در ھمان حدود به " شورش"کما اين که کتاب  -اختيار نزديکان خود قرار داده و در حد بسيار محدودی پخش کند

فدائی خلق به انتشار  چريکھای تشکيالتز علت ھائی بود که وی اصرار داشت که اين خود يکی ا. قول خود پراکنده بود
ً آگاھی او از . و پخش کتاب او مبادرت ورزد دليل مھم ديگر در اصرار او به انتشار کتابش از طرف سازمان، مسلما

ه از اين موقعيت به نفع اعتبار و محبوبيت چريکھای فدائی خلق درميان توده ھا و روشنفکران مبارز و خواست استفاد
روی آن گذاشته و تغييراتی ھم در متن آن داده بود " انقالب"شعاعيان بعدھا کتاب شورش که حال نام . نوشته خود بود

  . منتشرشد آنجارا برای دوستانش در خارج از کشور فرستاد که در 



  

از چريک فدائی خلق، رفيق حميد مؤمنی بر می " شورش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالب" اما تا آنجائی که به کتاب 
ً در آموزش ھای علمی و مارکسيست اين امری است که . لنينيستی نھفته در آن می باشد - گردد، اھميت اين کتاب اساسا

رفقای سازمان نيز ھمانطور که ذکر شد درھمان زمان روی آن تأکيد داشتند، از جمله رفيق گرانقدر کبير، فريدون 
، از آموزش ھای آن در )رفيق حميد مؤمنی(به ياد می آورم که با تأئيد کتاب نوشته شده توسط رفيق صادق جعفری را 

مورد شوراھای کارگری، ارتش سرخ و مسايل ديگری که در اين کتاب آمده است، با حرارت صحبت می کرد و در 
تمان سوسياليسم در جامعه خود با ھمين رابطه از عظمت مبارزات کارگران و زحمتکشان روسيه برای ايجاد ساخ

  . ستايش ياد می کرد

، امروز نيز درست از ھمان زاوايه ای صورت می گيرد که "شورش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالب" انتشار کتاب 
. روی آن تأکيد داشتبه طور ويژه رفيق صبا رفقائی که متاسفانه امروز ديگر در ميان ما نيستند به آن باور داشتند و 

به بورژوازی در جبھه ای وسيع و به ھر طريق ممکن  در شرايطی که نيروھای متعلق ،در حال حاضربه خصوص که 
و حتی با نام کمونيسم و طبقه کارگر، عليه کمونيسم راستين و نظرات پرولتری، زھرھای تبليغاتی خود را می پراکنند تا 

ً انقالبی گشته و ھم مبارزات نيروھای انقالبی در ج امعه را به انحراف بکشانند و ھم مانع از گسترش مبارزات واقعا
اين . لنينيستی از اھميت وافری برخوردار است -آھنگ چنين مبارزاتی را کند سازند، اشاعه آموزش ھای مارکسيست

  .  روری ساخته استھمان واقعيتی است که امروز انتشار کتاب ارزنده کمونيست فدائی، رفيق حميد مؤمنی را ض

در مقدمه طوالنی نوشته شده توسط خود رفيق مؤمنی، آشکار می شود که رفيق در اين کتاب وظيفه دفاع از لنينيسم در 
، "عناصر تشکيل دھنده لنينيزم و شرايط و علل پيدايش لنينيزم"مقابل نظراتی را به عھده گرفته است که بدون تشخيص 

از لنينيزم، آن " شبه تعريفی"نينيرم، و حتی ناتوان از ارائه تعريف يا به قول خوِد رفيق ناتوان از طرح مسايل اساسی ل
را مکتبی نادرست و انحرافی خوانده و به رد آن می پردازند؛ وآنگاه با قيافه حق به جانب، به لنينيست ھای راستين اتھام 

اين نخستين و اولين حمله : "ق مؤمنی درحالی که می گويددر باره اين اتھام، رفي. می زنند که گويا لنين را خدا کرده اند
، "پرستندگان خشکيده مغز"لنينيست ھا را به  –لنينيزم است که مارکسيست  –روشنفکران ليبرال به مارکسيزم 

، از زوايای گوناگون و به طور موشکافانه به انديشه ھای مختلف ضد لنينی "کنند و غيره متھم می" مذھبيون جديد"
ورد کرده و به توضيح وتشريح موضوعات مختلف که گاه جنبه تاريخی آن موضوعات را ھم در بر دارد، می برخ

  . پردازد

مطلق گرائی، منطق صوری و غيره در کتاب،  م،يساِکلکتيزتشريح و توصيف بعضی از مسايل فلسفی چون فرماليسم، 
طور کلی خواننده در البالی کتاب به بحث ھای جالب و به . به خواننده در فھم مسايل مختلف جنبش ياری خواھد رساند

انقالب "مثالً در اين کتاب در مورد شعار . بسيار مفيدی که در اين جا امکان ذکر ھمه آنھا نيست برخورد خواھد کرد
ی ، در باره انقالب اکتبر، تحريفات روشنفکران بورژواز"سوسياليزم در يک کشور"اصطالح مخالفت با   و به" مداوم

ھمچنين در رابطه با جامعه ايران مسايل . غرب در مورد اين انقالب و شوروی دوره لنين و غيره بحث شده است
مختلفی از جمله در ارتباط با بورژوازی ملی و تضادش با بورژوازی امپرياليستی، در مورد شيوه مبارزه و نگرش 

توانيم ھرگونه مبارزه  ين کامال مسلم است که ما نمیا: " نسبت به مبارزه مسلحانه انقالبی با طرح چنين امری که
  . و غيره از نظر خواننده خواھد گذشت" ای را با ھرگونه ھدفی و ھرگونه شعاری بپذيريم مسلحانه

با . قرارداد فردی يا قرارداد اجتماعی؟ رفيق مؤمنی با شيوه کامالً علمی به اين موضوع می پردازد ،در فصل زبان 
ر که در حال حاضر در رژيم جمھوری اسالمی به غير علمی ترين شکل با زبان فارسی و کلمات موجود توجه به اين ام

  . در اين زبان برخورد می شود، اين فصل امروز از اھميت ويژه ای برخوردار است

ھر : "پر محتوای خود به درستی روی نکته مھمی انگشت گذاشته و مطرح می کند که رفيق حميد مؤمنی در اين کتابِ 
البته در مورد تمام مسايل اين امر صادق است، منتھا در مورد . ای ارتباط ديالکتيکی با مطرح کننده خود دارد مسئله

گاھی يک مسئله اجتماعی و سياسی را بدون . مسايل اجتماعی بويژه سياسی اين ارتباط  دقيقاً قابل توجه و بررسی است
اين ". توان مورد بررسی قرار داد اش نمی ش و نيز شرايط خاص مطرح شدنا در نظر گرفتن رابطه آن با مطرح کننده



موضوع در مورد ھمين کتاب که در بطن يک شرايط ملتھب در جامعه نوشته شده و ھمچنين در مورد نويسنده انقالبی 
  . اش، چريک فدائی خلق، رفيق حميد مؤمنی نيز صادق است

ت و به دليل نفوذ در دل کارگران و زحمتکشان از قدرت و اعتباری وقتی يک نيروی کمونيستی در جامعه شکل گرف
برخوردار گرديد، تفکرات غير پرولتری تجسم يافته در کالبد اين يا آن فرد يا افراد بورژوا و يا خرده بورژوا، سعی در 

نيرو بھره برداری  نفوذ در آن جريان می کنند تا بتوانند در جھت اھداف بورژوائی و يا خرده بورژوائی خود از آن
نوشته می شد چنان خطری نيروی چريکھای " شورش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالب"در مقطعی که کتاب . کنند

اما اين نوشته و ديگر نوشته ھای رفيق مؤمنی . فدائی خلق به مثابه يک تشکيالت کمونيستی را کامالً تھديد می کرد
تا حدی و تا  )ھم که داشته باشند که در جای خود می توان به آنھا پرداخت عليرغم ھر کاستی و کمبود و اشتباھی(

مقطعی به سدی در مقابل نفوذ برخی تفکرات غير پرولتری در اين تشکيالت پرولتری که بيانگر نظرات و ايده ھا و 
آرمان ھای طبقه کارگر ايران بود، تبديل شد و از اين لحاظ  بزرگترين خدمت را در آن سالھای مشخص به انسجام 

    . نظری و تشکيالتی چريکھای فدائی خلق نمود

لنينيستی خود خدمات زيادی به جنبش کمونيستی ايران کرده که الزم است در  -رفيق حميد مؤمنی با دانش مارکسيستی 
او به مثابه يک . زندگی نامه اين رفيق قيد شود، در ھر حال ياد او ھمواره در اين جنبش زنده و جاويد خواھد ماند

در يک درگيری  1354بھمن سال  23رانه در راه  سوسياليسم، در کمونيست فدائی پس از سالھا مبارزه سخت و پی گي
خيابانی با مأموران ساواک به شھادت رسيد و خون سرخش پرچم رھائی کارگران و زحمتکشان ايران را رنگين تر 

  .ساخت

به دستان لنينيزم مورد يورش شديد بورژوازی قرار گرفته و ارتش بزرگی از قلم  -می دانيم که اين روزھا مارکسيزم
متعلق به جرگه سرمايه داران و يا متعلق به دسته ای از تاريک فکران کوته بين خرده بورژوا که گاه خود ھم نمی دانند 

ايدئولوژی و مکتب طبقه کارگر را مورد  به تکرار طوطی وارسخنان کدام اتاق فکر بورژوائی مشغولند، از ھر سو
در چنين شرايطی . بورژوازی، قلب زرادخانه پرولتاريا را نشانه گرفته اند تھاجم قرار داده و به اين ترتيب از جبھه

، در خدمت جوانان مبارز ايران و ھمه "شورش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالب"اميدوارم مطالعه اثر ارزشمند 
رشد و  ، در جھت 50کسانی قرار گيرد که ضمن کوشش برای درس گيری از مبارزات چريکھای فدائی در دھه 

 -ارتقای آگاھی انقالبی خود با جديت تالش می کنند و به خصوص کمکی باشد به شيوه برخورد درست با مارکسيزم
  .  لنينيزم

: کليات و بخش دوم: شامل يک مقدمه بلند و دو بخش است بخش اول" کتاب شورش نه، قدم ھای سنجيده در راه انقالب
مقدمه و فصل اول از بخش (در اينجا ابتدا تنھا يک قسمت از اين کتاب  .مسايل مطرح شده در کتاب شورش نام دارد

ھمچنين . پس از آن ھمه کتاب يکجا منتشر خواھد شد. که حجم کمتری از کتاب را در برمی گيرد، ارائه می شود) اول
و مربوط به اين الزم به يادآوری است که قسمت ھائی که به طور برجسته نشان داده شده کار خود رفيق مؤمنی نيست 

 .نسخه از انتشار کتاب اوست

  اشرف دھقانی

  1391آذر 

  

 

 

  

  



  .راستگو باش تا درست کردار باشی

  پند عاميانه

  

  مقدمه

آید، کتابی است در نفی لنينيزم و انقالب اکتبر و  چنان که از ظاھر آن بر می" شورش"کتاب 

تاکنون به وقوع پيوسته ھای سوسياليستی دیگری که  چنين نفی ضمنی تمام انقالب ھم

طبقه است و  کند که طرفدار کمونيزم و جھان بی خود ادعا می" شورش"نویسنده کتاب . است

راه کمونيزم : "گوید او خود می. داند لنينيزم را انحراف در مبارزه کمونيستی کارگران جھان می

خواھم آشکارا  می: "گوید ھمو در جای دیگری می )1("است، راه لنينيزم نيست راه دیگری

لنينيزم، که بدبختانه ...  - ھای ویژه لنين، از گذرگاه که ناگذرگاه  بگویم که از گذرگاه اندیشه

   )2(". رسد ھایی نادرست ولی چيره است، ھرگز طبقه کارگر به کمونيزم نمی اندیشه

کمونيزم شمرد و انحراف از  ھای چين، کوبا و ویتنام را نيز مردود می انقالب" شورش"نویسنده 

نماید اندک  ای که دیرگاھی است شوروی می چھره: "داند ھا می را سرنوشت حتمی آن

چه  و بسی زودتر از آن. دھد و کوبا نيز ھمين را نشان می. نماید زمانی نيست که چين می

  )3(". بتوان پنداشت ویتنام نيز خواھد نمود

 نویسنده برای چاپ دوم  ًو بعدا به صورت پلی کپی چاپ شده 1351این کتاب اول بار در سال 

تغييراتی در آن داده، چيزھایی افزوده و مطالبی پس و پيش کرده ولی چنان که ) متن حاضر(

  )4(".استتنھا چيزی که به ھيچ رو دست نخورده گوھر اندیشه "گوید  خود او می

ه مسائل نویسنده نآید، وگرنه  ھمه، فقط آن چيزی است که از ظاھر کتاب برمی البته این

ھای سوسياليستی  اساسی لنينيزم را مطرح کرده، نه تأثير لنينيسم را در انقالب

او در . یاد شده مورد بررسی قرار داده و نه خود تصور مشخص از لنينيزم دارد

داند، در سرتاسر کتاب خود حتی   منحرف و نادرست می ًحالی که لنينيزم را رسما

وجه  دھد و این به ھيچ یفی از لنينيزم را ارائه نمیبار ھم تعریف یا شبه تعر برای یک

او درباره عناصر تشکيل دھنده لنينيزم و شرایط و علل  .تواند اتفاقی باشد نمی

: گوید پس در واقع، وقتی که او می. زند ای حرف نمی پيدایش لنينيزم ھم حتی کلمه

ش چيست؟ منظور" ھایی نادرست ولی چيره است لنينيزم که بدبختانه اندیشه"

بررسی محتوای کتاب،  داند؟ تصور او از لنينيزم چيست و او چه چيزی را نادرست می

  .ھا پاسخ خواھد داد به تمام این پرسش



  

یکی مسئله انقالب :  دو مسئله مطرح بوده - به ھر دليل -  به تصور ما در ذھن نویسنده شورش

بدین شکل برای خود حل  مسئله نخست را او. جھانی و یکی دیگر مسئله اشکال مبارزه

یق جنگ و لشگرکشی کرده که انقالب وقتی در سرزمينی پيروز شد باید بدون درنگ از طر

ن پيروز شده بالفاصله پس از یعنی باید انقالبيو. سعه پيدا کندن پيروز شده تومستقيم انقالبيو

ھا  ھای آن سرزمين دولتھای دیگر نيرو بفرستند و جنگ با   به سرزمين ًپيروزی، خود مستقيما

ھای  صورت برای خود حل کرده که در تمام جامعه مسئله دوم را نيز او بدین. را آغاز کنند

ھا باید خود  ن پيشتاز این جامعهالب وجود دارد، بنابراین انقالبيوطبقاتی، شرایط عينی انق

ھا  ھا به آن تاز تودهن پيشانقالبيومبارزه مسلحانه را آغاز کنند و در جریان مبارزه مسلحانه 

 او در ارتباط بين این  ًضمنا. خواھند پيوست و در نتيجه انقالب از اندک به انبوه رشد خواھد کرد

تواند در سرزمين دیگری  ن پيروز شده یک سرزمين میگوید که نيروی انقالبيو دو مسئله می

تشکيل دھند، یعنی جا را  که ھنوز ھسته انقالب در آن تشکيل نشده، خود ھسته انقالب آن

   )5(.ھا خواھند پيوست ھا ھم به آن دهجا بازی کنند و تو نقش پيشتاز را در آن

اگر این دو مسئله را نویسنده شورش، خيلی ساده و پوست کنده، بدون رنگ و لعاب مطرح 

کرد،  گفت و حتی منشاء این نظریات را ھم صادقانه بيان می کرد و دالیل خود را ھم می می

شد و مورد بحث و مطالعه قرار  ھای انقالبی مطرح می ھا و سازمان ایل بين گروهاین مس

جای این کار، از دو  اما نویسنده شورش به. شد گرفت و خيلی زود ھم قضيه حل می می

او کتابی ساخته از سه بخش و بيست و نه فصل به . سازی کرده است مسئله یاد شده کتاب

ھا  صفحه زیرنویس که در آن 18 طوالنی و در حدود  ًتار نسبتاگف گفتار و یک پس اضافه یک پيش

 –گذشته از دو مسئله اصلی یاد شده بسياری از مسایل حل شده و بدیھی مارکسيست 

رابطه بين شرایط عينی و شرایط "، "تضاد بين طبقات و تضاد درون طبقات "لنينيستی را مانند 

سئله م"، "مسئله مرز و کشور"، "ای ش تودهمسئله حزب طبقه کارگر و ارت"، "ذھنی انقالب

دیکتاتوری و "، "دیکتاتوری پرولتاریا و مسئله دموکراسی"، "انقالب صادراتی و وارداتی

طور ضمنی مطرح  ھا مسئله دیگر را به ، و ده"مسئله مطلق گرائی"، "دموکراسی در تاریخ

آليستی و متافيزیکی  ایدهبافانه  ھا پاسخ خيال ساخته و بدون احساس مسئوليت، خود به آن

ممکن است کسی تصور کند که نویسنده به خاطر اثبات آن دو مسئله اصلی از این . داده

آید، خود چيزی درباره  ش بر میکه از کتاب نویسنده شورش، چنان :گوئيم می. مسائل یاد کرده

ا استفاده ھ عنوان اساس استدالل از آن بایست به جھت نمی دانسته و بدین این مسائل نمی

اش وجود داشته صادقانه و صميمانه به  توانست ھمان دو مسئله را که در ذھن او می. کند

، "تضاد"که بياید به مسئله  ھمان صورتی که برای خودش مطرح است مطرح کند، نه این

ھا مسئله دیگر با کمال بی مسئوليتی، صرفا  و ده" مطلق گرائی"، "شرایط عينی و ذھنی"



نویسنده نه نسبت به خواننده احساس مسئوليت . بر تخيل خود پاسخ بدھد براساس فشار

پرسيدنی است که او کتاب خود را برای چه . گوید کرده است و نه نسبت به مطالبی که می

بایست  خواسته که این کتاب یک کتاب آموزشی ھم باشد که می کسی نوشته؟ اگر می

البته نه از روی کتاب ستيس، ھگل (موخت آ نخست بسياری از مطالب یاد شده را خود می

مثال او بدون احساس مسئوليت، حدود . نوشت ھا می و سپس درباره آن) شناس آمریکایی

گوید که ھر یک از طبقات بھره کش  و می )6(زند شش صفحه با آب و تاب درباره تضاد حرف می

اما طبقه کارگر  )7(شندبا ھم دارای تضاد درونی ھستند و ھم با طبقات بھره ده در تضاد می

چه  روشن است آن. کش در تضاد استه  از تضاد داخلی پاک است و فقط با طبقات بھر ًمطلقا

گوید قانونی است که برخالف تصور او، در مورد کليه  را که درباره طبقات بھره کش می

ت به ھر پدیده نسبزیرا . ھای مادی و معنوی و از جمله طبقه کارگر نيز صادق است پدیده

تر که خود در آن جای  اجزای داخلی خود یک کل است و نسبت به یک کل بزرگ

باشد و ھم با  گيرد جزء است، بنابراین ھم دارای تضاد داخلی بين اجزایش می می

نفی . که خود در آن جای دارد، دارای تضاد است) تر کل(تری  اجزای دیگر کل بزرگ

وحدت و تضاد، یک پروسه  .پدیده استتضاد در درون ھر پدیده به معنی نفی آن 

: وقتی که مارکس می گوید. عبارت دیگر، وحدت و تضاد نسبی است به. پيوسته است

، در واقع به وجود تضادھای درونی در طبقه کارگر معترف است "پرولتاریای جھان متحد شوید"

ابل خواھد که با کار سياسی و مبارزه انقالبی تضادھای خود را در مق و از طبقه کارگر می

نویسنده شورش در واقع، با نفی تضاد درونی طبقه کارگر . استثمارگران به وحدت تبدیل کنند

این اشتباه شاید از آن نظر است که نویسنده به علت . به ژرفای متافيزیک سقوط کرده است

آنتاگونيستی و قانون تبدیل این دو  و غير) آشتی ناپذیر(اطالعی از تضادھای آنتاگونيستی  بی

بينيم  به ھر حال می. دیگر در شرایط خاص، مفھوم تضاد را مطلق گرفته است ع تضاد به یکنو

ھا پيش خوانده چيزی از  مائو را ھم نخوانده است یا اگر سال" درباره تضاد"که او حتی کتاب 

دھد که درباره مسئله تضاد مطلب  خود اجازه می با این حساب او چگونه به. آن در نيافته است

او در حدود شش صفحه . طور در مورد شرایط عينی و ذھنی انقالب ھمين. ی بنویسدآموزش

و ضمن مقداری مبھم گویی از طرفی و  )8( راجع به شرایط عينی و ذھنی مطلب نوشته است

شرط یا شرایط عينی شورش "این نتيجه رسيده که  تناقض گویی از طرف دیگر سرانجام به

و پس،  )9(رایط ذھنی شورش ھميشه فراھم نيستشھميشه فراھم است، ليکن شرط یا 

چه وظيفه پيشتاز و روشنگر و حزب شورشی است، نه آفرینش یا بيوسيدن  براستی آن

شرط یا شرایط ذھنی  )10( آفرینششرط یا شرایط عينی شورش بلکه ) انتظار کشيدن(

 ست کهالبته در این شکی ني )11(".شورش است که به گردن پيشتاز و حزب شورشی است

ھای  ، اما گفتهبه شرایط ذھنی انقالب است نه شرایط عينی خدمتوظيفه انقالبی 

او شرایط عينی و ذھنی را . رساند وجه این مفھوم دقيق را نمی نویسنده شورش به ھيچ



کند، بعد معتقد است که شرایط عينی ھميشه وجود دارد و انقالبی باید  مطلق فرض می

است که نطفه شرایط عينی انقالب با پيدایش   قعيت اینوا. کندخلق شرایط ذھنی را 

کند و در  آید، کم کم رشد می وجود می جامعه طبقاتی، در درون این جامعه، به

پس شرایط عينی انقالب . نماید می خلقپروسه رشد خود شرایط ذھنی انقالب را 

. یندآفر کند و شرایط ذھنی را شرایط عينی می را نظام اجتماعی حاکم خلق می

ولی پایه و اساس، . گذارد البته شرایط ذھنی ھم خود به سھم خود در شرایط عينی اثر می

شرایط عينی است و به جز شرایط عينی، ھيچ چيز دیگری قادر نيست شرایط ذھنی را 

اما این فرمول ساده فقط روابط بين . آليستی است ھر نظر دیگری خالف این، ایده. بيافریند

در یک جامعه خاص، وضع . کند نی را در کل جوامع طبقاتی تعيين میشرایط عينی و ذھ

دیگر تاثير  دانيم که شرایط عينی و ذھنی جوامع مختلف، بریک می: تر از این است پيچيده

توانيم بگویيم که در یک جامعه خاص، شرایط ذھنی  بر اساس این اصل می. دیالکتيکی دارند

آن جامعه را بر مبنای شرایط عينی موجود در آن  تواند شرایط ذھنی خاص جوامع دیگر می

با این حساب فرد یا . عبارت دیگر در رشد آن اثر تند کننده داشته باشد دھد و یا به رشدجامعه 

گروه یا حزب انقالبی ھر جامعه خاصی، با شناخت شرایط عينی و ذھنی جامعه خود و نيز با 

ند به رشد شرایط ذھنی انقالب در جامعه توا شناخت شرایط عينی و ذھنی سایر جوامع، می

جا تذکر این نکته  در این. تواند شرایط ذھنی را خلق کند وجه نمی  اما به ھيچ. خود خدمت کند

الزم است که این دو جمله آخری ما فقط بيان مسئله از یک زاویه خاص است وگرنه خود فرد 

ای است که در کل شرایط  ذھنی یا گروه یا حزب انقالبی زایيده از مجموع شرایط عينی و

ھا، یک  به ھر حال در ھمه این گفته. اش وجود دارد عينی و ذھنی جامعه جھانی در جامعه

لنينيست در ھر شرایطی و  –که یک انقالبی مارکسيست  ایننکته مسلم است و آن 

عبارت دیگر برای یک  به. به ھر صورتی باید به شرایط ذھنی انقالب خدمت کند

ھميشه کار انقالبی وجود دارد، در حالی که ممکن است شرایط عينی و  انقالبی

آلی او وجود  ذھنی الزم برای انقالب وجود نداشته باشد، یا الاقل برای انقالب ایده

یک جامعه فرضی را در نظر بگيریم که در آن طبقه : زنيم مثالی می. نداشته باشد

خيلی ضعيف و پراکنده است،  طبقه کارگر ھم. رعيت در یک حالت انقالبی است

ھم در حالت  اما خرده بورژوازی رشد بالنسبه زیادی کرده و آن. حزبی ھم ندارد

جھت احزاب خرده بورژوازی رھبری  بدین. انقالبی است و دارای احزابی است

حال، به ھر دليل، در این جامعه یک نفر . جنبش انقالبی را در دست دارند

او باید چه کار کند؟ چنين شخصی باید در . داردلنينيست وجود  -مارکسيست 

فعاليت انقالبی احزاب خرده بورژوازی شرکت کند و سعی کند به قدر امکان فردی 

ھا اثر بگذارد و در صورت امکان به ایجاد یک  خودش ھم که شده در خط مشی آن

 ھا یا به ایجاد یک سازمان لنينيستی در داخل احزاب آن –فراکسيون مارکسيست 



: مصداق تاریخی ھم دارد این مثال. لنينيستی مستقل اقدام نماید –مارکسيست 

ھای  بينيم که گفته بدین ترتيب می .لنينيست بزرگ ایران حيدر عمواوغلو –مارکسيست 

آليستی است و از  نویسنده شورش در مورد شرایط عينی و ذھنی انقالب متافيزیکی و ایده

این انحراف نيز ناشی از حل . کن است کشيده شودنظر سياسی فقط به ماجراجوئی مم

نویسنده شورش نه برای دانستن این مسئله، به مطالعه و الاقل . صرف مسئله در ذھن است

داند صرف  لنينيستی دست زده و نه از گفتن چيزی که نمی –مراجعه به آثار مارکسيستی 

شده که گوئی نویسنده دارد  جا کشيده کار ھمين حل صرف مسأله در ذھن تا بدان. نظر کرده

پس، به بھانه آماده نبودن : "به این جمله او توجه کنيد. کند ای سير می در شھری افسانه

شرایط عينی، خود را سرگرم گویا آفرینش شرایط عينی نشان دادن و به بھانه آماده کردن 

ورشکستگی ) هنتيج(توان فراگرد  شرایط عينی، خود را سرگرم رفتاری کردن که پيشاپيش می

  )12(" ھا کژپویی است، بسا خيانت استفاجعه آميز آنرا پيش بينی کرد، نه تن

 درست بدانيم، جمله نویسنده را باید چنين  ًجا فرضا کار بردن کلمه آفرینش را در این اگر به

که کسی مثال برود کارخانه دار بشود یا  ، یعنی این"آفرینش شرایط عينی: "معنی کرد

خود را سرگرم گویا آفرینش . "جدیدی برای استثمار بيشتر کارگر اختراع کند و غيرهھای  روش

که کسی به کارخانه دار بودن یا کمک به تشدید استثمار  یعنی این" شرایط عينی نشان دادن

یک فرد (شود که اگر کسی  تظاھر کند و بنابراین معنی جمله نویسنده شورش این می

کند، نه  مایه دار شده است و یا دارد به تشدید استثمار خدمت میتظاھر کند که سر) انقالبی

با این حساب، آیا باید بگویيم که . احتمال قوی خيانت کرده است تنھا کژپویی، بلکه به

که او بدون فھميدن معنی شرایط   چنين تصور شگفتی دارد یا این ًنویسنده شورش واقعا

  عينی، درباره آن انشاء نوشته است؟

حال، او مسایل زیادی را به ھمين صورت، بدون احساس مسئوليت مطرح کرده و بدون ھر به

بسياری از این مطالب، نسبت به مطالب کتاب خيلی . احساس مسئوليت به آن پاسخ داده

ھا گرفته شده گاھی فتواھایی بسيار ارتجاعی  ھم فرعی ھستند، ولی نتایجی که از آن

که بورژوازی کمپرادور سرانجام )13(گوید  اش می ھای کتاب مثال او در یکی از زیر نویس. است

. شود کند و به بورژوازی ملی بدل می در روند تکاملی خویش با امپریاليزم تضاد پيدا می

دانسته، بورژوازی ملی یک مفھوم محدود و  نویسنده چون نمیروشن است که )14(

در نتيجه، امپریاليزم  ،)15()  کشورھای مستعمره و وابسته ِ  مخصوص(نسبی است 

. کشورھای امپریاليستی فرض کرده است" (!) بورژوازی ملی"را ھم باصطالح 

گوید که نوع آدمی اصوال  او می. یکی از مسایل خيلی فرعی دیگر، مسئله مطلق گرایی است

ھا نيز به  دارای بيماری مطلق گرائی است و این بيماری را حتی دیالکتيسين ترین دیالکتيسين

صرفنظر از موضع  )16(!ھم ھست که لنين را خدا کرده اندرو دارند و به ھمين دليل  ھر



، از نظر فلسفی، او حکمی بسيار کلی، با دامنه )ليبراليزم(مشخص سياسی این برخورد 

شمولی بی حد و مرز و با ماھيتی جامد و بی تحرک، بی علت و بی فرجام که نخستين 

قضيه این است که او . انی است، صادر کرده استنتيجه آن نفی قابليت شناخت انس

خواسته بگوید که لنين را نيز مانند ھر کسی نباید عاری از عيب  دانست و در نتيجه، او  می

چيز دیگری . فقط ھمين )17(. که نویسنده شورش باشد حق دارد که به لنين انتقاد کند

رف بدیھی است و اگر نویسنده روشن است که این ھم یک ح. نداشته که در این مورد بگوید

اما او ھمين حرف ساده و بدیھی را آورده، رنگ . گفت کار بدی نکرده بود شورش آنرا ھم نمی

و لعاب فرماليستی به آن زده، شاخ و برگ بيھوده به آن داده و در حدود دو صفحه مطلب برای 

ناب : باالی آن گذاشتهای ھم بر  کتابی که باید ساخته شود از آن فراھم آورده و نام گنده

این . خواسته روی این مسئله تاکيد کند البته نباید از نظر دور داشت که او عامدا می. گروی

لنينيزم است که  –نخستين و اولين حمله روشنفکران ليبرال به مارکسيزم 

و " مذھبيون جدید"، "پرستندگان خشکيده مغز"لنينيست ھا را به  –مارکسيست 

با این حال علت اصلی مطرح شدن مسئله مطلق گرائی به این شکل  .ندکن غيره متھم می

او . و با این تفصيل درست مانند سایر مسایل مطرح شده در کتاب، ھمان صورت گرایی است

به ھرحال، ھمين چند .  دانسته در این مورد، به مطلبی پرداخته که خود چيزی از آن نمی

خواسته است  نده شورش در صورتی که میدھد که نویس نمونه ھم به خوبی نشان می

اش آموزشی ھم باشد، ھيچ تعھدی نسبت به خواننده کتاب و نيز نسبت به مطالب  کتاب

خواسته این کتاب را  اما در مورد دوم، اگر نویسنده می. مطرح شده در کتاب حس نکرده است

صورت اصال  این لنينيزم دارند بنویسد، در –برای کسانی که مطالعه نسبی در مارکسيزم 

چه نویسنده در  چنين خوانندگانی الاقل بيشتر از آن. لزومی به مطرح کردن این مسائل نبوده

  . دانند کتاب خود گفته است، درباره این مسائل می

عالوه بر مسایل یاد شده، نویسنده شورش بسياری از اصول بدیھی و ابتدایی مارکسيستی 

  :ر دقيق در جای جای کتاب خود آورده مثاللنينيستی را با بيانی ویژه و غي –

  )18(". بھره کش و بھره ده: تاریخ طبقاتی جھان در واپسين تحليل تاریخ دو طبقه است. 1"

و سرانجام تاریخ، طبقه کارگر را ھمزای نظام سرمایه داری و در درون نظام سرمایه داری . 74"

  .زایيد

  .ای به پيدایی آمد و یا جامعه ویژهو نظام سرمایه داری نيز نخست در سرزمين . 75

در : ای ویژه، یا اگر درست تر بگویيم طبقه کارگر نيز به ناچار در سرزمين یا جامعه: و پس. 76

  )19(. ای به روی خشت افتاد مکان اجتماعی ویژه
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  .و غيره

ای بيان شده، با ایجاد  ی حتی مسخ شدهاو سپس از این اصول که به طور غير دقيق و گاھ

آليستی گرفته  نتایج ایده"  منطق صوری"ھای فرماليستی و متافيزیکی، بر اساس  رابطه

ای بر لنين، ارتش سرخ، دستگاه اداری  ھمه انتقادات پراکنده سرانجام او بر این )21( .است

الھام از گردانندگان  ھای پس از انقالب، حزب کمونيست شوروی و غيره با شوروی در سال

ضد کمونيست بين المللی در " ھای سوسياليست"و سایر نمایندگان " اندیشه و ھنر"مجله 

اضافه کرده و مجموعه خاصی پدید آورده که سخت برای خوانندگان گيج کننده ، )22(ایران 

زبان  گذشته از این، نویسنده، کتاب خود را با زبان خاصی نيز نوشته که حد فاصل بين. است

روش استدالل . )23(است ) ناصر وثوقی(ویژه احمد کسروی و زبان ویژه مجله  اندیشه و ھنر 

 .افزاید که یاد کردیم براساس منطق صوری است و این ھمه بر پيچيدگی کتاب می او ھم چنان

است با نقش قاطع و کامال  )24() درھم آميزی(یسمتيز لک کپایه فلسفی کتاب، اِ 

موضع سياسی کتاب نيز دفاع از منافع ویژه روشنفکران . آليزم تعيين کننده ایده

طور اعم و  ليف کتاب تمایل به نوآوری بهو ھدف تأ )25( خرده بورژوازی است

  . طور اخص است سازی به کتاب

سنده کتاب، در ضمن پاسخ نوی. اما ببينيم که محتوای این کتاب چه ربطی با نفی لنينيزم دارد

گفتن به مسایلی که مطرح کرده و بویژه در ضمن پاسخ گفتن به دو مسئله اصلی کتاب، 

ھای  ھا را با جواب مورد انتقاد قرار داده و آن) طور خيلی محدود به(ھای لنين را  برخی از گفته

معيار (داده  است ناموافق تشخيص" درست ناب"خود به مسایل مطرح شده که از نظر خود او 

جمالتی را که نویسنده از لنين مورد  )26(). است" خردی بی"و " خرد"او در این سنجش، 

باید توجه (، بيشتر درباره اشکال مبارزه )صرف نظر از  ماھيت انتقادھای او(انتقاد قرار داده 

و نيز درباره ) کند را با ھم اشتباه می" شکل مبارزه"، و "انقالب"داشت که نویسنده دو مفھوم 

ای از کارگران  روسيه، بين عده 1905ای است که بعد از انقالب سال  نوعی عصيان مسلحانه

باره بعدا  در این(معروف گردید  )27(" جنگ پارتيزانی"بيکار و نيز لومپن پرولتاریا رایج شد و به 



که نویسنده اشکال مبارزه را بدون توجه به  تازه گذشته از این). بيشتر سخن خواھيم گفت

ین ناشی از آن است که او روابط دیالکتيکی رابطه آن با محتوای مبارزه مورد توجه قرار داده و ا

 )28(بين صورت و محتوا را نفھميده، و در نتيجه با تاکيد بيشتر بر صورت دچار فرماليزم فلسفی 

گفتار کتاب، در چند سطر پایان  توان در پس ترین نمود این قضيه را می عالی(شده است 

باره از لنين نقل کرده،  که او در این آن دسته از جمالتی را) دید" ای از لغزشی ریشه"قسمت 

ھای لنين درباره اشکال مبارزه  ھای جدا جدا و پراکنده و در عين حال کمی از گفته فقط تکه

گذرگاه کمونيزم نيست، ناگذرگاه ... لنينيزم "حال او بانگ و فریاد راه انداخته که  با این. است

راه کمونيزم دیگر : "، یا"راه کمونيزم است کمونيزم است، ھر چند در گذرگاه کمونيزم است، کژ

ما با زدایش لنينيزم از آینده طبقه کارگر از یک دیدگاه " که،  و یا این" است، لنينيزم نيست

ھا  یا ده )29(رسيدن به کمونيزم : خواست بکند کنيم که لنين می درست ھمان کاری را می

  )30(. ادعای گنده دیگر

کند؟ چرا او در حالی که تصور  شورش چنين کاری می پرسيدنی است که چرا نویسنده

دھد و ادعا  دھد، دمادم شعار ضد لنينيستی می کمابيش مشخصی از لنينيزم ارائه نمی

ھایی است در راه ھدف  ھا ھمه قدم این: گویيم کند که گویا لنينيزم را برانداخته است؟ می می

گاھی ناخواسته از زبان خود نویسنده  این مطلب. پدید آوردن یک کتاب مھم: نھایی نویسنده

به (، "لنين"و " ما " جا دارد داستان : "گوید جا می مثالً او در یک. آید نيز بيرون می

" لنينيزم"و " شورش"داستان : و اگر درست تر بگویيم) ن-ھا نيز توجه شود گيومه

ن عنوا کتاب شورش است به" شورش"ھا توجه شود، منظور از  بازھم به گيومه(

و پس داستان  ) ن –اساس یک مکتب سياسی در مقابل لنينيزم و در معارضه با آن 

پرستندگان خشکيده مغز لنين و لنينيزم ھر چند فشرده از بن ارزیابی کارگری 

   )31( ".شود

که کتاب شورش در آینده دور یا نزدیک یک مکتب سياسی  در جای دیگر، نویسنده گویا از این

آورد و امکان دارد که پيروان دگمی ھم پيدا کند سخت نگران و ناراضی  میجدید به وجود 

  :قضيه را از زبان خود او بشنوید. شود ای عظيم ناچار به دعا متوسل می است و با دلھره

است که مبادا امروز،  چه برای ما براستی دھشتناک است، آن ھم بسی دھشتناک، این آن"

" شورش"ھای  ی بارآیند که ھر مخالفتی را بر بنياد اندیشهفردا و یا ھر روزگار دیگری کسان

دھشتناک ، وای که براستی بسی . آه که بسی دھشتناک است. سزاوار آتش دانند

ھای این نوشته چونان ھيزمی خشک برای آتش زدن به  دھشتناک است ھرآینه واژه

ان اندیشه طبقه خواستگاه اندیشه و برای آتش زدن به شادابی و پرواز کھکشان به کھکش

ھایی  ھا به چکمه وای اگر این برداشت! جاودانه بمير! ای یلدای بی پير. کارگر به کار رود



. ھای مخملی دانه نورسته شورش را پاشنه کوب کند دگردیسی داده شوند که جوانه

  )32(! این چنين روزگار ھرگز مباد! چنين روزگار ھرگز مباد این

اش نسبت به  که پيروان احتمالی کتاب یسنده شورش تصور ایناگر ھم فرض کنيم که برای نو

قدر وحشتناک است، و نویسنده شورش صادقانه   این ًنظریات او دچار دگماتيسم گردند واقعا

که، آیا  ماند و آن این خواھد که چنين وضعی پيش آید، باز یک سوال باقی می دلش نمی

یک کتاب خيلی مھم، زیاد مشغول نکرده  نویسنده شورش ذھن خود را با تصور پدید آوردن

جمالت نقل (است؟ و گرنه او بر چه اساسی به کتابی که ھنوز مشغول نوشتن آن بوده 

از ليبراليزم به . قدر بھا داده است این) ھای آن بود شده، در چاپ اول کتاب، از نخستين قسمت

نيست، به نظر ما  گویيم که موضوع بحث ما اوج رسيده در این جمالت فعال چيزی نمی

  .خواھد  برای راه باز کردن کتاب شورش می ًجا مشخصا را در این نویسنده آن

که تصور کمابيش مشخصی از لنينيزم ارائه  تر از این گفتيم که نویسنده شورش در حالی پيش

کند که گویا لنينيزم را برانداخته  دھد و ادعا می دھد دمادم شعار ضد لنينيستی می نمی

 . است

داند که تصور  عبارت دیگر آیا او خود می دھد؟ به اکنون ببينيم آیا او آگاھانه این کار را انجام می

ھای لنين است  دھد فقط برخی از گفته چه را مورد انتقاد قرار می روشنی از لنينيزم ندارد و آن

به چند گویيم آری او خود کامال بر این حقيقت واقف است،  نه محتوای اساسی لنينيزم؟ می

  :دليل

ھا را  روش تحقيق در پدیده) گفتار، در پيرامون شناخت پس(اش  که او در جائی از کتاب یکی این

گوید گذشته از  چه را که می دھد و البته آن از دیدگاه ماتریاليزم دیالکتيک با آب و تاب شرح می

اسب است، آورد که نامن نویسنده خوردن سيب را مثال می(موارد جزئی کال درست است 

ھای مختلف بين اجزای آن  سازمان است و رابطه زیرا، سيب برای خوردن یک مجموعه بی

، سپس در قسمت بعدی زیر عنوان )کند ھا، مسایل زیاد مھمی مطرح نمی یعنی بين گاز زدن

. صورت پژوھش کرد توان بدین گوید ھمواره نمی ، ضمن مطالبی دیگر می"اند ھا طبقاتی ارزش"

برخورد " شورش"گوید مسئله  می )33( "ایم  سان پژوھش کرده ما به چه"ر قسمت سرانجام د

اکتبر را در پيش خود براساس ھمين شيوه مورد " شورش"ھای  و ویژگی )34( "شورش"لنين با 

البته این . را عرضه کند ، منتھا گویا صالح نيست که آن)مو البته نه مو به (پژوھش قرار داده 

گوید که اختالف بين  به دو صورت گوناگون می) متن حاضر(پ اول و دوم کتاب مطلب را او در چا

نه  بازھم –ما این شيوه را کمابيش : "نویسد او در چاپ قدیم کتاب می: آن دو تفکرانگيز است

اما در متن  )35( ."ایم لکن در این نوشته پيشکش نکرده. ایم در پيش خود دنبال کرده –مو  مو به 

این سخن خود را که حتی به نظر خودش ھم گویا غير قابل ) متن حاضر(اپ دوم آماده برای چ



ما این شيوه را : "آورد صورت در می کند و بدین رسد، به مقدار زیادی تعدیل می قبول می

ليکن . ایم در پيش خود دنبال کرده اندکی :تر بگویيم گویانه و اگر راست -نه مو به مو - کمابيش

البته این صورت دوم گفته  )36(." ر این نوشته پيشکش نشده استدھمان اندک ھم حتی 

تر از صورت اول گفته اوست که در چاپ  گویانه نویسنده شورش، بنا به اعتراف خود او راست

این مسئله ھم که آیا این راستگویانه ترین حرف او در این مورد است . اول کتاب مندرج است

ماند و آن  اما یک مسئله دیگر می. گذریم نيست و از آن مییا نه فعال به بحث ما چندان مربوط 

خود به صراحت معترف است که در ھای  که نویسنده شورش در ھر دوی این گفته این

از نظر لنين و " شورش"به طور کلی و  )37(" شورش"کتاب او نه لنينيزم، بلکه حتی 

پس او . اکتبر نيز بر اساس شيوه علمی مورد بررسی واقع نشده" شورش"ویژگی 

دھد و خواننده از کجا باید لزوم  بر چه مبنائی دمادم شعار ضد لنينيستی می

البته برانداخت لنينيزم را درک کند و به رسالت نویسنده شورش اعتقاد پيدا کند؟ 

توان فھميد که او تصور روشنی از لنينيزم ندارد  جه به این اعتراف نویسنده شورش میبدون تو

و درست به . داند منتھا اھميت این اعتراف در آن است که خود او ھم نکته را به خوبی می

ھمين دليل است که نباید شعارھای ضد لنينيستی او را صرفا ناشی از اشتباه او 

بر آگاھی نویسنده غلبه " پدید آوردن یک کتاب مھم"که خواست  جا باید گفت در این .دانست

  . کرده است

را ھم   این: "گوید توان یافت، مثال او در یکجا می ھای دیگری نيز بر این موضوع می دليل

ھای لنين  ما تنھا در زمينه اندیشه. جا بگویم که پھنه بررسی ما لنينيزم نبوده است ھمين

گمان اگر پائی بدھد این آرزوی خود را که بررسی  بی. ایم رده گرفتهدرباره شورش، به لنين خ

  )38(". لنينيزم باشد عملی خواھيم کرد، ھر چند با فشردگی

که قبال ھم  او این کلمه را چنان(جا اگر تصور خاص نویسنده شورش را از کلمه شورش  در این

مفھوم شکل مسلحانه مبارزه گفتيم، گاھی به مفھوم اشکال مبارزه به طور کلی و گاھی به 

او  )39(. جا تا حدودی درست است بينيم که سخنان او در این در نظر بگيریم می) برد به کار می

ھم فقط در مورد برخی از  کند که نه بر لنينيزم بلکه بر لنين، آن خود بر این نکته تأکيد می

" شورش "ھای لنين درباره  در زمينه اندیشه"یا به قول خودش " شورش"ھای او درباره  گفته

پس در واقع او . که گفتيم روشن است چنان" شورش"منظور او ھم از . خرده گرفته است

تواند و نباید  محدود خود نمی" پھنه بررسی"خود بر این نکته آگاه است که بر مبنای 

 کند و قاطعانه لنينيزم را محکوم کار را می درباره لنينيزم اظھار نظر کند، ولی این

که  گيرد، در حالی را از فرھنگ طبقه کارگر بعھده  می آن" زدایش"کند و رسالت  می

 ".اگر پائی بدھد"ھم  به گفته خودش ھنوز فقط آرزوی بررسی لنينيزم را دارد، آن

شود که رفقا برای آموزش بيشتر از تجربيات انقالبی پرولتاریای جھان، به  معموال دیده می



ھا بر اساس ضرورت مبارزه به سراغ   آن ًطبعا. پردازند ثار لنينيستی میخواندن بيشتر و بيشتر آ

 تصحيح اشتباھات آن خواھد  ًکار سبب تکامل لنينيزم و احيانا روند و الجرم این این آثار می

رود، او آرزوی  ولی نویسنده شورش با ھدف گيری به سراغ لنينيزم میگردید، 

ھایش را قبل از بررسی نثار لنينيزم  او فحش لنينيزم را دارد، منتھا فقط" بررسی"

" محکوم کردن"او آرزوی . چيز دیگری  است" بررسی"در واقع، منظور او از . کند می

  )40( .لنينيزم را دارد

کند که در پيش خود لنينيزم را  اش ادعا می که گفتيم، نویسنده شورش در چاپ اول کتاب چنان

و در متن آماده برای چاپ دوم . را منتشر نکرده است ی آنمورد بررسی دیالکتيکی قرار داده ول

گيرد و  ادعای قبلی خود را تا حدود بسيار زیادی پس می" تر گویانه راست) "متن حاضر(

ليکن حتی ھمان اندک را ھم "کرده است، " اندکی در پيش خود دنبال"کار را  گوید که این می

  )41(". است کش نکرده پيش) ن –کتاب شورش (در این نوشته 

  :گوید او خود می: حال ببينيم دليل این امر چيست

راستی، راستی پژوھی را  توان به آخر در زیر سایه سازمان امنيت برای دشمنان توده نمی"

تر از ھمه  تر آغاز کرد و دنبال نمود و به پایان رسانيد و مھم تر و ھر چه ھمه سویه ھرچه ژرف

ترین پيگردھای پليسی یعنی پيگردھای  ترین و گسترده در جایی که پليدانه. پيشکش کرد

ھا را از ھمه  ترین پدیده پيچيده) معدن(توان کان  استعمار روان است، نمی –ارتجاع  آرایامھری

  )42(." سو کاوید

م چنان ذھن نویسنده را یسچرا در زیر سایه سازمان امنيت؟ اکلکتيز! استدالل شگرفی است

گوید و یک زمان از زبان  دچار اغتشاش کرده که یک زمان از زبان یاغيان جنگلی سخن می

  . شنفکران مارکسيست علنی و حتی روشنفکران چپ نمای ضد مارکسيسترو

. توان انجام داد تحقيق در لنينيزم را در خانه امن ھم میبرخالف ادعای نویسنده، 

که نویسنده شورش خود به خوبی  منتشر کردن حاصل این تحقيق ھم چنان

. ممکن است داند، حتی در تحت پيگردھای چنين و چنان آریامھری ھم کامال می

ھای عمومی و غيره  به تحقيق بپردازد و بعد حاصل کار  خواھد در کتابخانه البته اگر کسی به

خود را ھم در کيھان و اطالعات چاپ کند که خوب، این در زیر سایه سازمان امنيت است و 

پناه اسلحه  و آزادانه تحقيق کند که این کار نه تنھا در  ًخواھد واقعا اما اگر کسی به. شود نمی

که  ھم چنان انتشار آن. حتی در شرایط زندگی عادی ھم با رعایت برخی اصول، ممکن است

تازه آن تحقيقی را که نویسنده شورش . دانيم، کامال امکان پذیر است گفتيم و ھمه می

مثال ھمين کتاب شورش را در . طور علنی ھم برای انتشار آن اقدام کرد توان به گوید، می می

نوشت و در نتيجه کتاب برای  گيریم، اگر نویسنده اسم خود را بر پشت جلد کتاب نمینظر ب



و غيره را نيز که " سازمان امنيت"و " آریامھر"گردید و  چند کلمه  سازمان امنيت شناخته نمی

داشت، کتاب  کند برمی در کتاب ھست و نبودشان ھم ھيچ تاثيری در محتوای کتاب ایجاد نمی

صرفنظر از کلماتی مانند کلمات یاد . ل قوی، به طور علنی قابل چاپ بودشورش به احتما

شده، شاید فقط دو سه مورد در کتاب شورش پيدا شود که بتوان در امکان علنی چاپ 

  . شدنشان تا حدودی تردید کرد

چه را نویسنده شورش درباره علت تحقيق نکردن خود  بينيم که آن با این حساب می

رسد، زیرا اوال امکان تحقيق درباره  نظر نمی گوید قابل قبول به میدرباره لنينيزم 

لنينيزم و چاپ و پخش مخفی حاصل این تحقيق کامال در شرایط جامعه ما ممکن 

خواھد تحقيق کند، اگر بر سياق   مطالبی را که نویسنده شورش می ًاست، و دوما

توان  ه احتمال زیاد میرا ھم ب را حتماً و تمام آن باشد، قسمت اعظم آن" شورش"

  .  چاپ و پخش کرد ًعلنا

 به نفی لنينيزم رسيده است، در  ًھا، اگر نویسنده واقعا گذشته از ھمه این حرف

صورت این یک وظيفه عظيم و جھانی است که تاریخ به عھده او گذاشته و او  این

او به جز این ھر کار دیگری که . سر به انجام آن بيندیشد ای باید یک بدون ھيچ بھانه

ھای  اکنون لنينيزم بر تمام انقالب .انجام دھد، خرده کاری و در نتيجه ضد انقالبی است

کنند و چه  لنينيزم پيروی می –ھایی که رسما از مارکسيزم  جھان سایه افکنده، چه آن

نفر انقالبی مسئول و طرفدار رھایی   یک. ھایی که خط مشی خرده بورژوایی و غيره دارند آن

که لنينيزم را غلط و منحرف کننده بداند باید با تمام  ھای طبقاتی در صورتی نسان از نظاما

ترین شکل مبارزه، در  برای چنين شخصی عالی. وجود خویش به بررسی انتقادی آن بپردازد

شود به تحقيق و  اگر در ایران نمی. شرایط فعلی، مبارزه تئوریک برای خلع سالح لنينيزم است

تری رفت، انگلستان، سویس،  توان به جای امن انتشار حاصل تحقيق پرداخت، میبررسی و 

به ھرحال اگر کسی به لزوم انجام چنين رسالتی رسيده است، . فرانسه و یا ھر جای دیگر

  . ای از آن قبيل که نویسنده آورده است قابل قبول نيست را انجام دھد و ھيچ بھانه  آن ًباید حتما

او . آورد ی رعایت نکردن شيوه علمی در بررسی لنينيزم دليل دیگری نيز میاما نویسنده برا

در چنين روزگاری کاوشگر و به ویژه کاوشگر شورشی ناچار است نه تنھا به رگه : "گوید می

ھای شورش  اصلی بسنده کند، بلکه ھمين رگه را نيز تنھا از دیدگاه درنگ ناپذیرترین نيازمندی

  )43(." بکاود

  :رسد البته این دليل نویسنده شورش ھم به چند دليل قابل قبول به نظر نمی 

که نویسنده شورش تصور مشخصی از لنينيزم ندارد و در ھيچ  به اینبا توجه  -1

دھد، پس چگونه او توانسته رگه  کجای کتاب خود ھم تعریفی از لنينيزم ارائه نمی



ننده کتاب شورش بر چه اساسی باید الاقل، خوا اصلی را در لنينيزم تشخيص بدھد؟

ای را که نویسنده درباره اشکال مبارزه از لنين نقل کرده رگه اصلی  قبول کند که چند جمله

  لنينيزم است؟

حجم خيلی زیاد و غير الزم کتاب شورش نسبت به مسایلی که در آن مطرح شده، خود  -2

به رگه اصلی بسنده "وده است که دليل این امر است که نویسنده شورش ھرگز در بند این نب

این موضوع از اول تا آخر . اش را بيشتر کند تواند حجم کتاب او ھمواره کوشيده که تا می". کند

که گفتيم او گاھی احکام بدیھی و پيش پا افتاده مارکسيزم  چنان. خورد کتاب او به چشم می

که برای خودش کامال مجھول را بيھوده در کتاب خود تکرار کرده، گاھی به مسایل متنوعی 

در . بوده خيالبافانه جواب داده و گاھی ھم به لفاظی و تکرار بی حاصل مطالب پرداخته

  .ھایی از دو مورد اول را آوردیم صفحات پيش ما نمونه

  :ھای او را بياوریم جا بد نيست که یک نمونه از لفاظی در این

شورش . طبقه و توده را شورشی کند. کشد طبقه و توده را به شورش: به گفتاری دیگر" ... 

توده را تا به ستيغ روشنگر خویش و تا . کند... ای  و سرانجام شورش را طبقه. ای کند را توده

  )44(". خواھد ارتش خود را برای این می –طبقه کارگر، حزب ... فراز کشد  به ستيغ حزب آن به

  .بسنده کرده باشد" اصلی رگه"توان پذیرفت که او به  با این حساب چگونه می

زیرا در . گوید، بر اساس ضرورت به سراغ مطالب نرفته چه که می نویسنده برخالف آن -3

درنگ ناپذیرترین "ھمين کتاب شورش مقدار بسيار زیادی از مطالب ھيچ ارتباطی با 

مسئله انقالب جھانی و مسئله (مسایل اساسی کتاب او . ندارد" ھای شورش نيازمندی

مقدار بسيار " شورش"ھای  ، صرفنظر از درجه ارتباطشان با نيازمندی)مسلحانه" شورش"

مطالبی که درباره این دو مسئله گفته شده، اگر . کمی از صفحات کتاب را اشغال کرده است

از صفحات کتاب را ھم %  5ھا درھم ادغام گردد شاید حتی  خالصه شود و مطالب تکراری آن

  . اشغال نخواھد کرد

، بيش از ھر ھا نوع این تالشھای نویسنده در موجه جلوه دادن کار خود، و  رفته، تالش ھم  روی

چيز گواه این مطلب است که او خود نيز کامال بر این نکته آگاه بوده است که نه تنھا انگيزه او 

چه ھم که نوشته  در نوشتن کتاب، یک احساس تعھد اجتماعی نبوده، بلکه او حتی در آن

  )45(. عھد نکرده استاحساس ت

پيشتر به طور ضمنی گفتيم که نویسنده حتی منشاء عقاید خود را ھم ذکر نکرده تا خواننده 

کنيم که این مطلب زیاد  ھای او برخورد کند و اکنون تاکيد می با آگاھی بيشتری با گفته

اش  او حتی گمراھی خواننده را بر کاسته شدن از جلوه اھميت کتاب. اھميتی نيست بی



جا مورد توجه ما نيست، بلکه مطلبی را که ما در  البته جنبه اخالقی قضيه در این. ترجيح داده

ای ارتباط دیالکتيکی با مطرح  ھر مسئلهخواھيم تذکر بدھيم این است که  این مورد می

البته در مورد تمام مسایل این امر صادق است، منتھا در مورد . کننده خود دارد

. ویژه سياسی این ارتباط  دقيقاً قابل توجه و بررسی استمسایل اجتماعی ب

گاھی یک مسئله اجتماعی و سياسی را بدون در نظر گرفتن رابطه آن با مطرح 

اگر  .توان مورد بررسی قرار داد اش نمی اش و نيز شرایط خاص مطرح شدن کننده

خورد خاص خود با گفت و دالیل خویش را ھم در بر نویسنده شورش منشاء نظریات خود را می

داد، در واقع در فھم و بررسی مسایل مطرح شده به خواننده کمک  این نظریات شرح می

ای  جا اھميت فوق العاده این قضيه از آن. گرفت کرد و از سردرگمی احتمالی او جلو می می

و یکی از این د. گيرد کند که نظریات نویسنده از دو منشاء کامال متضاد سرچشمه می پيدا می

و یکی دیگر نظریات . منشاء تئوریھای انقالبی مربوط به جنبش مسلحانه اخير ایران است

ھا در ایران و نيز  ضد مارکسيست بين المللی و نمایندگان آن" ھای سوسياليست"نامتجانش 

نویسنده شورش در واقع، با درھم آميزی این دو . ھای ضد مارکسيست ایران است فرقه

متضاد، به سھم خود، ناخواسته، به پرستيژ جنبش مسلحانه اخير راستای سياسی کامال 

ما اینک برای روشن شدن موضوع، منشاء نظریات نویسنده شورش و . ایران لطمه زده است

  : کاویم طرز برخورد او را با این نظریات تا حدودی می

سته د: توان به سه دسته تقسيم کرد ھم رفته می گفتيم که مطالب کتاب شورش را روی

. اول، دو مسئله اصلی کتاب است، یعنی مسئله انقالب جھانی و مسئله اشکال مبارزه

عنوان پایه استدالل خود  دسته دوم، مسایلی است که نویسنده به طور ضمنی و گویا به

–دسته سوم، بدیھيات مارکسيستی . ھا پاسخ داده مطرح کرده و به طور خيالبافانه به آن

عنوان عناصر بدیھی  ده به طور غير دقيق و با تغيير شکل، ظاھرا بهلنينيستی است که نویسن

جا نخست کمی روی منشاء نظریات نویسنده در مطالب  ما در این. استدالل در کتاب خود آورده

کنيم و سپس به منشاء نظریات او در مطالب دسته دوم و سوم فقط  دسته اول تاکيد می

  :کنيم ھایی می اشاره

کس و انگلس مطالبی درباره انقالب پرولتاریایی گفتند که به ایده مار 1850در سال 

ھا گفتند،  آن. یعنی انقالب بالانقطاع یا انقالب مداوم معروف است" انقالب پرماننت"

ھای  عنوان رھبر دھقانان و تمام توده که در انقالب بورژوائی به پرولتاریا در حالی

نقالبی را تا مادامی که ھنوز تمامی کند، باید مبارزه ا زحمتکش دیگر شرکت می

کشان را بر نينداخته است، تا مادامی که انقالب سوسياليستی بوجود نياورده  بھره

لنين این . است و تا مادامی که دیکتاتوری خویش را برقرار نکرده است ادامه بدھد

نقالب ایده را تکامل داد  و تعليمات پرارزشی در مورد تکامل انقالب دموکراتيک به ا



پرولتاریا در رأس تمام خلق "براساس تعليمات لنين، . سوسياليستی به وجود آورد

دست آوردن آزادی کامل، برای یک انقالب دموکراتيک، برای  به ویژه دھقانان برای به

" کشان و استثمار شوندگان برای سوسياليزم و در راس تمام زحمت) 46(! جمھوری

لنين به عنوان مصداق این نظریه از انقالب . پردازد به مبارزه انقالبی می) لنين(

ایم و  ما ھم اکنون، گذر از انقالب دموکراتيک را آغاز کرده: "کند روسيه یاد می

سوی انقالب  و متشکل، گذر به مان، نيروی پرولتاریای آگاه درست به اندازه نيروی

ھنگام انقالب اول  ، یعنی به1905در سال  )47(." ایم سوسياليستی را آغاز کرده

ھا بود و تحت تاثير شدید مارتف،  روسيه، تروتسکی که جزء دارودسته منشویک

ترین  با الھام و کمک پارووس که بعدا به راست )48( زاسوليچ و غيره قرار داشت

مارکس و " انقالب مداوم"ایده  ،)49(موکراسی آلمان پيوست،جناح سوسيال د

خود را " انقالب مداوم"انگلس را تحریف کرد و بر مبنای آن تئوری اپورتونيستی 

گفت که  او می. ساخت که اساسا از ایده یاد شده مارکس و انگلس متمایز بود

قدر نيرومند نيست  دھقانان مخالف پرولتاریا ھستند، از طرفی در روسيه پرولتاریا آن

که بتواند دھقانان را شکست بدھد، بدین جھت انقالب سوسياليستی در روسيه 

یعنی اول باید در . بدون کمک دولتی پرولتاریای سایر کشورھا ممکن نيست

ھا به کمک  ھای انقالبی آن کشورھای پيشرفته اروپا انقالب بشود، بعد دولت

" انقالب مداوم"واقع با درک نادرست از ایده او در  )50(.پرولتاریای روسيه بيایند

خواست امکان پيروزی انقالب  مارکس و انگلس با برداشت اپورتونيستی از آن می

تروتسکی در واقع . طور کلی امکان انقالب مستقل در روسيه را نفی کند و به 1905

پيروزی . کرد با این تئوری خود لزوم و امکان اتحاد کارگران و دھقانان را نفی می

) 1917مارس  2به تقویم معمول اروپایی ( 1917دموکراتيک فوریه  –انقالب بورژوا 

از طرفی، در نتيجه انقالب فوریه . تروتسکی را باطل کرد" انقالب مداوم"عمال تئوری

لنين معتقد بود . ھا نيز در آن شرکت داشتند ، حکومت موقتی روی کار آمد که منشویک1917

تزھای "باره گفته است به  مطلبی که لنين در این. يز باید سرنگون کردکه این حکومت را ن

ھا  منشویک. ھا واقع شد تزھای آوریل لنين مورد پذیرش قاطع توده. معروف است" آوریل

ھا  شد و بيشتر مورد تنفر و انزجار توده شان روشن می روز بيشتر ماھيت ضد  انقالبی روزبه

  ًخود را تقریبا" انقالب مداوم"ام بود که تروتسکی درھمين ھنگ )51(. شدند واقع می

که  ھا روی آورد، تا این سوی بلشویک ھا به مسکوت گذاشت و با دوری از منشویک

اعالم کرد تزھای آوریل لنين را قبول دارد و تقاضا کرد که او را به عضویت حزب 

، یعنی در حدود 1917اوت  3ژوئيه تا  26کنگره ششم حزب که در  )52( .کمونيست بپذیرند

تروتسکی و پيروانش سه ماه قبل از انقالب سوسياليستی اکتبر تشکيل شد، 

تروتسکی با قيام  .طور مشروط به عضویت حزب پذیرفت را به) ھا یستسانتر(



مسلحانه نيز مخالفت نکرد ولی در جلسه شورای پتروگراد تقاضا کرد که قيام به تعویق بيفتد 

بعدھا دیگر تروتسکی از تئوری  )53(. عانه از طرف حزب رد شدکه این پيشنھاد او قاط

سال موضوع صلح با آلمان  که در ھمان خود تقریبا چيزی نگفت تا این" انقالب مداوم"

عنوان ریاست ھيئت نمایندگی شوروی به مذاکرات صلح  پيش آمد و تروتسکی را به

اکرات صلح را بشکست ھای روشنفکرانه عمال مذ او با ادا بازی. برست فرستادند

و بعد دوباره تئوری انقالب مداوم خود را به شکلی دیگر علم کرد و  )54(کشانيد 

) ھا بوخارینی" (ھای چپ کمونيست"درجه، ھمزمان با  180بار با تغيير جھت  این

گفت که اگر شوروی با آلمان بجنگد، درست است که ممکن است حکومت شوروی 

شود و  ن تشدید میبه کلی از بين برود، ولی در عوض تضادھای داخلی جامعه آلما

حزب . تر از روسيه است دھد و انقالب در آلمان مھم جا انقالب رخ می در آن

تروتسکی را محکوم کرد و او را از کميسری امور خارجه عزل و از مذاکرات صلح 

تعلل دارو دسته تروتسکی لطمه شدیدی به حکومت شوروی زد، . فراخواند

ناچار با  مان در آمد و قرارداد صلح بهھای شوروی به تصرف آل قسمتی از سرزمين

تروتسکی چندی بعد رسما به اشتباه خود اعتراف  .شرایط بدتری برای شوروی امضا شد

  :چنين گفت 1918اکتبر  3، در "ھای عالی شوروی ارگان"و در جلسه  )55(کرد 

دانم بگویم، ھنگامی که بسياری از  در این جلسه عالی وظيفه شخص خویش می"

جمله من در ضرورت و مجاز بودن امضاء پيمان برست شک داشتيم، فقط  ما و از

رفيق لنين بود که مصرانه و با تيزبينی قياس ناپذیر گفت ما ناچاریم این یوغ را برای 

اکنون باید بپذیریم که حق با ما . رسيدن به انقالب جھانی پرولتاریا بگردن بيفکنيم

ود که در روزھای برست دیکتاتوری شجاعت نبوغ آسای لنين ب... نبوده است 

  )56( ".پرولتاریا را نجات داد

" انقالب مداوم"حال تروتسکی از مخالفت کينه توزانه با حکومت پرولتاریا که در زیر شعار  با این

که در  پنھان بود دست برنداشت، تا این" سوسياليزم در یک کشور"اصطالح مخالفت با  و به

غاز مبارزه برای پرولتریزه کردن اقتصاد و تضعيف ، یعنی در دوران آ1925سال 

و ) بار به راست این(درجه تغيير جھت داد  180باز تروتسکی  بورژوازی و خرده بورژوازی،

ی را بنا ادعا کرد که دولت شوروی قادر نيست با اتکاء بر نيروھای داخلی اقتصاد سوسياليست

. ازھایی داد تا در شوروی سرمایه گذاری کنندسرمایه داران خارجی امتينھد، بنابراین باید به 

این حرف تروتسکی از طرف حزب به سياست تسليم در مقابل سرمایه داری تعبير شد و 

که بعدھا تروتسکی در مقابل اخطار جدی حزب در مورد  با این )57(. قاطعانه محکوم گردید

کميته مرکزی نوشت و از  فراکسيون بازی، نامه مشترکی با کامنف، زینویف و ساکول نيکف به

چنان از  کردار خود اظھار پشيمانی کرد و قول داد که نسبت به حزب وفادار باشد، ولی ھم



که استالين در مقابله با او به توده ھای  کينه توزی نسبت به انقالب دست برنداشت، تا این

 4کردند و فقط  ھزار نفر تروتسکی را محکوم 724حزبی روی آورد و از ميان تمام اعضای حزب 

اش را از حزب اخراج  در نتيجه، کنگره پانزدھم او و دارودسته )58(.ھزار نفر به نفع او رای دادند

در سال  )59(.او را از کشور شوروی بيرون کرد 1929ژانویه  17کرد و کميته مرکزی حزب در 

 )60( .شد هوسيله یک انقالبی اسپانيایی در کشور مکزیک با تبر کشت تروتسکی به  1940

اش نشستند و به نشخوار  الشخوران بر سر جنازه ،پس از مرگ این دشمن کينه توز پرولتاریا

رشناس مجله ایزاک دویچر کا. چه که تاریخ و عمل انقالبی آنرا محکوم کرده بود پرداختند آن

ترین روضه را در رثای  سه جلدی در شرح زندگيش نوشت و کاملاکونوميست لندن کتابی 

در کشور ما نيز ھمواره تروتسکی بر ). قسمت آخر کتاب سه جلدی یاد شده(مرگش خواند 

صفحات مجالت ضد کمونيستی حاضر بوده است و کسانی به تعریف و تمجيد از شخصيت، 

اند، اما برای  اند که اگر چه لباس روشنفکر ليبرال بر تن داشته عقاید و نظریاتش پرداخته

سروران و گردانندگان مجالت : شان پيدا بوده شان از زیر لباس ورمانقالبيون، ھميشه اونيف

مردادی، مانند علم و زندگی، اندیشه و ھنر، جھان  28اجتماعی بعد از  –سياسی  - تئوریک

ترین برخورد را با  نویسنده شورش از طریق ھمين مجالت، سطحی. نو، فردوسی و غيره

برای اثبات این مدعا ما مطالب . او داشته است "انقالب جھانی"اصطالح  تروتسکی و تئوری به

  .کنيم یک شماره از مجله اندیشه و ھنر را با عقاید نویسنده شورش در این باره مقایسه می

 28مرداد و شاید در نتيجه کودتای  28مجله اندیشه و ھنر چند ماه پس از کودتای 

ان امنيت از موضع مرداد، دایر شد و اکنون بيست سال است که در زیر سایه سازم

این مجله  .تازد به لنين و لنينيزم می" سوسياليزم واقعی"و " مارکسيزم"به اصطالح 

باره داشته باشد، تروتسکيست ھم  گيری در این گاھی به تناسب شرایط، اگر مطلب دندان

  )61(. گشایيم را می 1351ھای آنرا، یعنی شماره خرداد و تير  ما اینک یکی از شماره. شود می

ای است از ایزاک دویچر، روشنفکر به اصطالح مارکسيست اروپایی و کارشناس مسایل  مقاله

ای از ناصر وثوقی که صرف نظر از  به اضافه مقدمه )62( نوميست لندن،وشوروی در مجله اک

خالصه مطالب . جزئيات در واقع، قسمتی از عقاید دویچر را به صورتی دیگر بازگو کرده است

" انقالب جھانی"و درباره طرح مسئله " سوسياليزم در یک کشور"جله درباره این شماره م

سوسياليزم در یک کشور ضربه : "کنيم ای است که از ناصر وثوفی نقل می ھمين چند جمله

  )63(". شانيزم، بر ھمبستگی بين الملل زحمتکای بود بر پيکر سوسيال گيج کننده

  )64(". کند ھا را دیگرگون می ملی گرائی رنگ و گوھر انقالب

انقالب و سوسياليزم یک پدیده جھانی است، برداشت و آغازش، ابزارھاش و کارکردش ھمه "

  )65(".جھانی و ھمگانی ھستند



البته این سه جمله فقط اصول عقاید حاکم بر مقاله دویچر و مقدمه آن، درباره نفی انقالبات 

ھم فعال  بودن آن درباره درست یا نادرست. کشوری و لزوم جھانی بودن انقالب استملی و 

ھا اگر  جا باید تذکر بدھيم این است که این گفته ای را که در این نکته )66(. گویيم چيزی نمی

چه زمانی بيان کننده اروپازدگی روشنفکرانه تروتسکی بود و از زندگی سياسی او که به الس 

و به صورت کينه  )67(شد  ھای اپورتونيست اروپا گذشته بود، ناشی می اليستزدن با سوسي

یافت، ولی امروز این سخنان منشاء دیگری  ھای پرولتاریای شوروی تبلور می نسبت به پيروزی

اوج شدت  ھا به اکنون تضاد بين امپریاليزم و خلق.  کند دارد و ھدف دیگری را تعقيب می

ھای رھایی بخش ملی رسيده است و  عصر انقالبخود رسيده است در نتيجه 

شان را  اکنون منافع استعماری کشورھای امپریاليستی، تضادھای درونی جامعه

 آشتی داده و بزرگترین تضاد درونی جامعه آنان، یعنی تضاد بين کار و  ًموقتا

اکنون در کشور امریکا که بزرگترین . کشانده" مصالحه اجتماعی"سرمایه را به 

اوج تکامل خود رسيده است، در  امپریاليستی جھان است، نيروھای توليدی به غول

جا وجود  که شرایط عينی و ذھنی انقالب شاید کمتر از ھر جای دیگری در آن حالی

شود، تضاد  ھای آسيا و آفریقا و آمریکای التين مکيده می خونی که از خلق. دارد

یاليستی را تخفيف داده و در نتيجه بين کارگر و کارفرما در درون کشورھای امپر

تضاد اصلی سيستم جھانی سرمایه داری را به خارج از مرزھای کشورھای بزرگ 

امپریاليستی، یعنی به آسيا و آفریقا و آمریکای التين منتقل کرده است و در چنين 

ھای آسيا و در آمریکای التين  شرایطی امپریاليزم در صحراھای آفریقا، در جنگل

اکنون دیگر روشن است که درون سيستم جھانی  .ای اساسی را خواھد خوردھ ضربه

داری، این کارگران کشورھای پيش رفته صنعتی نيستند که ابتکار مبارزه را در دست  سرمایه

اند که در صفوف مقدم مبارزه قرار  شان کشورھای مستعمره و وابسته دارند، بلکه این زحمتک

ھای زیر  این خلق. م جھانی سرمایه داری را تعيين کنندبایست سرنوشت نظا دارند و می

کنند و کشورھای سرمایه داری  اند که انقالب می ستم کشورھای مستعمره و وابسته

اما، پرولتاریای کم عده کشورھای مستعمره و وابسته بدون . نمایند پيشرفته را محاصره می

ھای پيش از  نندگان مستقيم بقایای نظام توليد ک ًکمک خرده بورژوازی و بوژوازی ملی و احيانا

این کشورھا، قادر به انقالب نيست، بدین جھت ) برده داری و فئوداليزم(سرمایه داری 

 تمامی  ًدر تقریبا. ھای زیر ستم است ھای رھایی بخش ملی نخستين قدم انقالب خلق ھدف

مبارزات رھائی بخش ملی را  ھای پرولتاریا رھبری این کشورھا، اکنون دیگر، پرولتاریا و اندیشه

ھای زیر ستم با انترناسيوناليزم کارگری وحدت  امروز دیگر ناسيوناليزم ملت. در دست دارد

. بخش ملی اولين سنگ بنای سوسياليزم جھانی است ھای رھای یافته است و انقالب

روزگاری، مارکس و انگلس انتظار طلوع انقالب را از کشورھای صنعتی اروپا 

و روی لزوم وحدت نيروھای انقالبی این کشورھای متمدن، تاکيد  داشتند،



ھا بدليل ھماھنگی مرحله تکاملی این کشورھا و نيز ھماھنگی  آن. کردند می

سطح فرھنگی آنان، امکان و حتی لزوم انقالب واحد در کشورھای انگلستان، 

یاليزم ھای لنين درباره امپر اما تئوری. ساختند فرانسه و آلمان رامطرح می

ھای ضعيف سيستم  نادرستی این نظر را اثبات نمود و طلوع انقالب را از حلقه

ھای لنين را اثبات نمود و  تاریخ درستی تئوری. جھانی امپریاليزم پيش بينی کرد

در چنين . ھای مستعمره و وابسته در دستور روز قرار دارد اکنون انقالب خلق

دانند، گاھی ھم مارکسيست بشوند و چند نامه  میشرایطی، تئوری سازان امپریاليست بد ن

اند و نيز چند نوشته پراکنده دیگر آنان را  ن اروپایی نوشتهمارکس و انگلس را که به انقالبيو از

در چنين . دمادم مورد تاکيد و تفسير قرار بدھند و لنينيزم را به باد تمسخر و فحاشی بگيرند

و مثل کنه  )68() کوسموپولی تيزم" (جھان وطنی"تزھای روزگاری، سخن گفتن از 

ھایی در راه  ھای مارکس و انگلس در مورد انقالب کشورھای متمدن، قدم چسبيدن به حرف

کنند که  ھای ملی را بدین دليل نفی می اینان انقالب. مين منافع امپریاليزم استحفظ و تأ

شود که  شان پيدا می خروس از جيبگویا با انقالب جھانی منافات دارد ولی وقتی دم 

  .بگذریم )69(".پایه گذاری کردتوان روی فقر و نياز  سوسياليزم را نمی: "گویند می

ھای ملی و لزوم جھانی بودن انقالب،  اصول عقاید نویسنده شورش ھم درباره نفی انقالب

ی اثبات این برا. توان دید دقيقا ھمان است که در شماره یاد شده مجله اندیشه و ھنر می

کنيم و در بردارنده خالصه نظریات  مدعا بد نيست جمالت زیر را که ما از کتاب شورش نقل می

نویسنده . باره است با جمالت یاد شده ناصر وثوقی مقایسه کنيد نویسنده شورش در این

  :گوید شورش می

 " )70(". دھد که سوسياليزم در یک کشور شدنی نيست ھا آشکارا نشان می ھمه این"

درون مرزھای این یا آن کشور درست به معنی پس راندن زندانی کردن شورش طبقه کارگر در 

ای جھانی شدنی  گونه سوسياليزم نيز تنھا به"  )71(" سرشت کارگری از ميوه شورش است

  )72( ".است

ھای ملی و لزوم جھانی بودن  بينيم که نظریات نویسنده شورش در مورد نفی انقالب می

ای که در  نکته. گوید اليزم، دقيقا ھمان است که دویچر و به تبعيت از او ناصر وثوقی میسوسي

ھای امپریاليستی نامبردگان  جا  حایز اھميت است، این است که نویسنده شورش از ھدف این

توان گفت که در  ھا قرار گرفته، بلکه حتی می آگاه نيست و نه تنھا ناآگاھانه تحت تاثير آن

مربوط " سوسياليزم در یک کشور"مثال اصطالح . را فقط تقليد کرده خن آنانمواردی س

و  تواند داشته باشد به قبل از جنگ دوم جھانی است و در زمان ما دیگر معنی نمی

اگر کار نویسنده شورش در این مورد تقليد صرف نبود و الاقل خودش ھم کمی به موضوع 

دویچر و وثوقی ". سوسياليزم در کشور" نه"کشوری  سوسياليزم"گفت   می ً اندیشيد، اقال می



عنوان  کنند، نه به یاد می" سوسياليزم در یک کشور"از اصطالح " اشاره تاریخی"عنوان  فقط به

یک دليل دیگر بر برخورد سطحی و تقليدی نویسنده شورش با . شدنی بودن یا نبودن آن

ھایی  شورش گاھی دچار تناقض گوی نویسنده: توان یافت ھای نویسندگان یاد شده می گفته

سوسياليزم در یک "و به تبعيت از آن معنی " کشور"کند او معنی  شود که معلوم می می

شورش طبقه : "گوید جا می مثال او در یک. داند را ھم نمی" سوسياليزم کشوری"و یا " کشور

آغاز شود و به سوی ) ھایی یا سرزمين(ھررو بایستی در ھمين جھان، از سرزمين  کارگر نيز به

ناچار طبقه کارگر و شورش  پس به) که آری(سراپای جھان پيش تازد؟ یا نه؟ واگر آری 

در : اش نيز به ھر رو در بند جغرافيایی جھانی در بند آب و خاک، و اگر سنجيده گویيم جھانی

طبقه   ھررو است که به معنی در بند مکان بودن در بررسی ما این. بند مکان نيز خواھد بود

را  )73(!) ؟(ھایی و نه ضرورتا کشورھایی  اش نخست سرزمين کارگر در روند شورش جھانی

بی گفتگوست که طبقه کارگر ناگزیر است گونه یی نظام اجتماعی را . رھایی خواھد بخشيد

." ھا پياده خواھد کرد و طبقه کارگر سوسياليزم را در این سرزمين. ھا پياده کند در این سرزمين

)74(  

کند مرزھای  روشن است که علت این تناقض گویی نویسنده این است که او خيال می

ھای سوسياليستی، بلکه  نه تنھا دولتکه  در حالی. کشوری یک مرزھای ابدی ھستند

ھيچ دولتی در ھيچ زمانی از تاریخ ھم ھرگز مایل نبوده که به ميل خودش مرزھای 

را ھم که نویسنده " ھایی سرزمين" .کند تعيين میمرزھا را زور .  دیگران را رعایت کند

.  شود ھا سوسياليزم را پياده کرد، مرزشان فقط با زور تعيين می گوید باید در آن شورش می

" ملت"را با " کشور"ھا با کشور چيست؟ شاید نویسنده شورش  پس فرق این سرزمين

 یک چيز روشن است و آن این ھرحال عوضی گرفته یا این دو مفھوم را با ھم قاطی کرده، به

سوسياليزم در یک "که او نه معنی کشور را فھميده و نه به تبعيت از آن معنی اصطالح  

ناآگاھانه و تقليدی . را که یک اصطالح تاریخی است مربوط به قبل از جنگ جھانی دوم" کشور

که سزاوار ھایی  بودن کار نویسنده شورش در این مورد اگر چه او را از مشموليت تھمت

ھرحال، اگر از این مورد  به. کند رھاند ولی او را تبرئه نمی ھای راست است می سوسياليست

ھای او در مورد نفی انقالب  تناقض گویی نویسنده شورش و موارد مشابه آن بگذریم، گفته

  .ملی و لزوم جھانی بودن سوسياليزم کامال با مطالب اندیشه و ھنر در این باره منطبق است

  اما ببينيم راه حل نویسنده شورش ھم با راه حل مجله یاد شده منطبق است، یا نه؟ 

کند و در واقع از موضع یک  ایزاک دویچر مسئله را در ظاھر از موضع اپورتونيزم راست حل می

روی نياز و  توان سوسياليزم را نمی: "که گفتيم او معتقد است چنان. تئوریسين مزدور بورژوازی

یعنی در واقع او سوسياليزم را مخصوص کشورھای پيشرفته صنعتی ) 75("گذاری کردفقر پایه 

اما . جاھا سوسياليزم بنيان گذاشته شود داند یا الاقل معتقد است که نخست باید در آن می



خالصه عقاید او در این باره چنين . کند نویسنده شورش مسئله را به صورتی دیگر حل می

  : است

ترین ریشه شورش، بنيانی ترین  ناچار بنيانی بدان گاه که جھان جھانی طبقاتی است، به"

  )76(". شرایط عينی شورش ھمواره فراھم است

  )77(." پس طبقه کارگر از ھر بخش جھان، شورش خود را آغاز کند، کرده است"

باید جنگ را از ھرآینه شورشی کارگری در سرزمينی از جھان جای پای استوار کرد، ناگزیر "

  )78(". بگذراند) ناکارگری، ضد کارگری، ناکمونيستی، ضد کمونيستی(مرزھای شورشی پاد 

از سه جمله یاد شده، جمله اول به تنھایی معنی مشخصی ندارد ولی در ارتباط با جمله دوم 

چيز شود که شرایط عينی انقالب  ھم فھميده می از این دو جمله روی )79(. کند معنی پيدا می

رسد که  قبل از ھر چيز این موضوع به نظر می. مطلقی است و در ھمه جا کامال وجود دارد

ھای ضعيف  حلقه"ویژه درباره  و به" امپریاليزم"ھای لنين درباره  نویسنده شورش تئوری

ی به بنابراین اشتباه او در این مورد کامال طبيع) 80(.داند و یا الاقل قبول ندارد نمیرا " امپریاليزم

پردازیم و ارزیابی این  ھرحال ما فقط فعال به بررسی منشاء نظریات او می به. رسد نظر می

اما در مورد جمله سوم از جمالت یاد شده،  )81.(کنيم ی محول میا نظریات را به فصل جدا گانه

ھای دیگر انقالب  شود که باید از طریق لشگرکشی به سرزمين از این جمله چنين فھميده می

باید بگویيم که لنين خود به صراحت این نکته را تذکر داده است که باید و . ا توسعه دادر

استالين ھم در . ھای دیگر را آزاد ساخت توان در موارد خاص با لشگرکشی ھم سرزمين می

کشورھای . دھد این حرف لنين را مورد تاکيد قرار می" مسایل لنينيزم"کتاب معروف خود 

ترین نمونه آن اشغال اروپای شرقی  مھم. اند کار را کرده کنون بارھا اینسوسياليستی ھم تا

یا ورود لشگرھای ویتنام شمالی و ویت . وسيله ارتش سرخ در جریان جنگ دوم جھانی بود به

لنينيزم این شيوه  –اما مارکسيزم . ھای کامبوج، تایلند، الئوس و غيره است کنگ به سرزمين

البته (ھرحال نتيجه آن مثبت باشد  دیگری در صورتی قبول دارد که به مبارزه را مانند ھر شيوه

این موضوع طبق اصل اساسی دیالکتيک، در درجه اول، بستگی به شرایط داخلی جامعه 

 و در تمام شرایط  ًاما این شيوه از مبارزه را مانند ھر شيوه دیگری مطلقا). مورد حمله دارد

کمونيست به آمریکا یا اعزام یک دسته چریک مسلح  داند، مثال لشگرکشی چين درست نمی

 –چينی به آمریکا برای تشکيل یک کانون چریکی در اطراف واشنگتن، از نظر مارکسيزم 

پرسيدنی است که اگر . لنينيزم به جز یک ماراجویی احمقانه ھيچ معنی دیگری ندارد

رایط خاصی درست ھای دیگر را در ش نویسنده شورش اعزام نيروی انقالب به سرزمين

لنينيستی است و ھر کس ھم به آن عمل نکند، دليل  –داند، نظر او یک نظر مارکسيست  می

است که اعزام نيرو در ھر   اما اگر منظور او این. لنينست نيست –این است که مارکسيست 



و حرف او ھيچ . کند شرایطی درست است که باید گفت او ھدف را فدای وسيله می

  . لنينيزم ندارد –مارکسيزم مشابھتی با 

***  

حال . بود" انقالب جھانی"چه گفتيم درباره منشاء نظریات نویسنده در مورد به اصطالح  آن

مبارزه که دومين مسئله اصلی کتاب شورش است از " اشکال"ببينيم نظر نویسنده در مورد 

  :کجا مایه گرفته

برد و معنی  کلمه شورش را به کار می جای کلمه انقالب، که گفتيم، نویسنده شورش، به چنان

" شورش"او، . گيرد که از معنی واقعی انقالب کامال متمایز است خاص ھم برای آن در نظر می

طور کلی و گاھی ھم به معنی شکل مسلحانه مبارزه به  را گاھی به معنی اشکال مبارزه به

او بر معنی " تئوری شورش") 82.(کند اشتباه می" انقالب"را با  نھم رفته آ برد و روی کار می

خالصه تئوری شورش او که . استوار است" شکل مسلحانه مبارزه"، یعنی "شورش"دوم او از 

  : ھایش در سراسر کتاب به گونه ھای مختلفی تکرار شده این است که تکه پاره

قانون اصلی انقالب ھمان جنبش . ای بر قانون اصلی انقالب نيست خيزش بيش از تبصره"

و این . لحانه پيشتاز و ھمان پویه شورش از اندک جنگی است به سوی انبوه جنگیمس

این . چون مریم از دم جادوئی آسمان زایيده باشد ای نيست که گویا کوبا ھم نوآوری گيج کننده

ساليش نيز خود  سال است و کھن چون ھمه قوانين دیگر بسی کھن قانون کھنی است که ھم

ھای تاریخ را به دو دسته  جا، شکل انقالب نویسنده شورش در این )83( ."اش گواه بر درستی

گوید شکل اصلی  و می". جنبش مسلحانه از اندک به انبوه"و ) قيام" (خيزش: "تقسيم کرده

نخست بگویيم که این . ھای تاریخ ھمان دومی است و اولی حالتی استثنایی است انقالب

. وجه قابل تطبيق نيست نش، با واقعيت ھم به ھيچدليل بود نظر از بی ادعای نویسنده، صرف

ای بشورند و بقيه  زیرا اگر منظور او از جنبش مسلحانه از اندک به سوی انبوه است که عده

اما . شود خودی تاریخ ھم می ھای خودبه ھا بپيوندند که این موضوع شامل تمام قيام ھم به آن

ای منظم و طوالنی،  د و در طی مبارزهای مسلح تشکيل شو است که ھسته  اگر منظور این

ای به وجود بياورد  کم کم عناصر پيشرو توده را به خود جلب کند و یک ارتش سازمان یافته توده

ھای تاریخ  وجه قانون اصلی انقالب که در این صورت ادعای او درست نيست و این به ھيچ

  :او نقل کنيمبھتر است برای روشن شدن مطلب چند جمله دیگر از خود . نيست

شورش موسی ) 84(اندک به انبوه یا خيزش ناگھانی؟ شورش اسالم چگونه شورشی بود؟ از"

شورش یعقوب ليث چگونه شورشی بود؟ شورش سربداران چه؟ چگونه شورشی بود؟ 

شورش اسپارتاکوس چه؟ شورش مشروطيت چه؟ شورش فلسطين چه؟ شورش چين چه؟ 

ای رزمنده، به  ھا از اندک به سوی انبوه، از نطفه شھمه و ھمه شور... شورش ویتنام چه؟ 



نه خيزش، بلکه اندیشه شورش از خاستگاه جنبش . و بس. سوی یلی جنگاور بودند

ای است که درست ھمان شورشی  ای و طبقه مسلحانه پيشتاز به سوی گسترشی توده

  )85(." توان قانون اصلی انقالب ناميد است که می

ھای باال، صرفنظر از انقالب بودن یا نبودنشان، مصداقی بر ادعای  کدام از مثال ھيچ

 یک  ًمثال قيام اسپارتاکوس، این جنبش در کل خود واقعا. نویسنده شورش نيست

. اش ھم در دست خودشان است ھاست و رھبری خودی از جانب برده قيام خودبه

وسيله حزب  انه چين نخست بهانقالب مسلح. یک مثال دیگر انقالب چين است

کمونيست چندین ميليون نفره چين که در حدود ھفت سال فعاليت سياسی داشت 

ھای بزرگ و کوچک کارگری  انقالب مسلحانه چين نخست با قيام. شروع گردید

 ھای قيام ،و رھبری حزبدر شھرھای بزرگ چين کارگران به پيشنھاد . شروع شد

تا پایان انقالب . به تشکيل ارتش در روستا پرداختوسيع راه انداختند، سپس حزب 

ھا قسمتی از مبارزات مسلحانه انقالبی  ھای بزرگ و کوچک توده چنان قيام نيز ھم

ھای چریکی کم  جنگ: در انقالب ویتنام. یا مثال انقالب ویتنام. داد را تشکيل می

ھا  تودهھای مسلحانه  ھای با اسلوب جنگ منظم و نيز قيام دامنه، لشگرکشی

شورش "یک مثال دیگر به قول خود او،  .کامال در ھم تلفيق شده و تفکيک ناپدیر بود

ای رزمنده به سوی یلی  نطفه"اش  دانيم این به اصطالح شورش، کجای نمی. است" موسی

ھای مذھبی بيرون بکشيم،  اگر بخواھيم حقيقت امر را از افسانه. بوده است" جنگاور

اسرایيل عليه حکومت فرعون قيام  ھای بنی که برده رسيم به این نتيجه می

شود،  ھایش از دربار رانده می اند، موسی که به علت تندی نسبی رفرم کرده می

گيرد و رسالت گویا آسمانی خود را درباره ایشان  ھا را در دست می رھبری این قيام

ھا به  توده" یبنی اسرائيل"ایرادھای . کند ھا را منحرف می یعنی آن. کند اجرا می

ھای مذھبی مسلمانان ھم از  این رھبر تحميل شده، ھنوز معروفيت دارد و در کتاب

نجات (اش  تازه، کال در وجود چنين شخصی، درست به علت معنی اسم .شود آن یاد می

ھای دیگر یاد شده نویسنده اگر دقت کنيم،  در ھر یک از مثال. توان شک کرد می) دھنده

  .یک شاھدی بر ادعای او نيست چخواھيم دید که ھي

دبره را در خيال خود قانون " کانون شورشی"پس قضيه چيست؟ نویسنده شورش، تئوری 

انقالب "ھا را از جمله به تصور خودش،  اصلی تمام انقالبات تاریخ پنداشته و بعد برخی قيام

درست بودن تئوری صرفنظر از درست یا نا. ای بر این قانون به حساب آورده را، تبصره" اکتبر

نخست بند . کانون شورشی دبره، باید بگویيم که او برداشتی فرماليستی از این تئوری کرده

تازه او . را در خيال خود بر سراسر تاریخ تعميم داده زمان و مکان را از پایش بریده و سپس آن

  )86( .کند دبره که قيام را نفی نمی. حتی ظاھر تئوری دبره را ھم خوب نفھميده



اما در . اش طور کلی این بود منشاء نظریات نویسنده شورش در مورد مسئله اصلی کتاب به

جا بد نيست به منشاء نظریات او در مورد برخی مسایل فرعی و ضمنی کتاب نيز اشاره  این

  : شود

  :درباره انقالب اکتبر و لنين -1

کشورھای که تمام  پس از انقالب اکتبر و در دوران جنگ داخلی، ھنگامی

امپریاليستی جھان به کمک ارتجاع داخلی روسيه آمده بودند و ارتش سرخ با تمام 

جنگيد، اوضاع اقتصادی و اجتماعی داخلی کشور از بسياری لحاظ سخت  ھا می آن

که دولت شوروی پس از پایان جنگ داخلی مجبور شد تا  درھم ریخته بود، به طوری

در دوران  ).یا نپ" سياست اقتصادی نوین("حدودی به رشد بورژوازی امکان بدھد 

جنگ داخلی و پس از آن لنين برای مسئوالن امور، از اشخاص گرفته تا کنگره حزب، 

کرد و انتقادھایی را که از کارھا داشت به  ھایی می نوشت و سخنرانی یادداشتھایی می

ن انقالب اکتبر داد که دشمنا ھمو خود تذکر می  ًضمنا. کرد تندترین شکل خودش بيان می

ممکن است از این انتقادھای او سوء استفاده کنند و عليه دولت شوروی تبليغ 

حال یک لحظه از انتقاد نسبت به  اموری که در شوروی  ولی با این. نمایند

ای که در کشور شوراھا  لنين در مقابل کوچکترین حادثه. ایستاد گذشت باز نمی می

ھای مختلف را  ھا و نوشته د، مقاالت روزنامهدا داد حساسيت به خرج می رخ می

ای از تاالر کنگره کارگران  خواند و حتی نسبت به یک پالکارت که در گوشه  می ًتماما

او به تندترین و عریان ترین شکلی . ماند ساکت نمی)87(حمل و نقل روسيه دیده بود 

رفيق اورژنی کيدزه باید تنبيه : "گفت ھا و غيره می انتقادھای خود را نسبت به افراد و سازمان

اما لنين ھميشه با . و غيره )88(" ، رفيق دزرژنيسکی خطای جبران ناپذیری مرتکب شد"شود

ئه راه حل بود و یا اقدامی بود برای انتقادھای او یا ھمراه با ارا. کرد ھدف مشخصی انتقاد می

کرد و با ایمان  او ھرگز شکوه منفعل از چيزی نمی. گشودن باب مباحثه وسيع درباره مسئله

انتقاد از "ھای راست که با تکيه بر  لنين در جواب سوسياليست. کرد به پيروزی انتقاد می

ھای  سوخانف: "گفت ، می"برای ایجاد سوسياليزم تمدن الزم است:"گفتند او می" خودھای 

اند، حتی  ھا ایستاده ھایی که در سمت راست آن دمکراسی –ما و به طریق اولی سوسيال 

  )89(". توان عملی کرد ھا را جز بدین نحو نمی بينند که اصوال انقالب در خواب ھم نمی

ھای بعدی کشورھای خاوری،  کرد که انقالب لنين ھوشمندانه پيش بينی می

  :گفت بيشتر از انقالب روس در پيش خواھد داشت و می مشکالتی حتی

ھای آتی در  بينند که انقالب بورژواھای اروپایی ما حتی در خواب ھم نمی خرده"

آن به مراتب بيشتر است و تنوع شرایط اجتماعی آن  نفوذکشورھای خاور، که 



خواھند ھا عرضه  زیادتر است، مختصاتی بالتردید بيش از انقالب روس به آن

  )90( ."داشت

انتقاد از "اند به اشکال گوناگون از  حال دشمنان دور و نزدیک پرولتاریا تا توانسته با این

اند، تحریف  ھای لنين را تغيير داده گفته. اند لنين، عليه لنين و لنينيزم استفاده کرده" خودھای

اند و در مبارزه با  ساختهبا تفسير و تعبيرھای بعيد چيزھای عجيب و غریب از آن . اند کرده

ھایی  ھا و یادداشت ھای لنين، نامه آخرین نوشته. اند ایدئولوژی پرولتاریا مورد استفاده قرار داده

ھا  این نامه. اش از بستر بيماری دیکته کرده است است که او در آخرین روزھای زندگی

ای پيرزنانه ندارد، بلکه ھ وجه شکل شکوه لنينيزم به ھيچ –برخالف ادعای دشمنان مارکسيزم 

دستوراتی است به کنگره، کميته مرکزی و غيره که در ضمن، انتقادھای خالق زیادی ھم در 

  .شود ھا مشاھده می آن

جریان  1923آوریل سال  25تا  17روسيه که از ) ب(دوازدھمين کنگره حزب کمونيست "

ھای خود داده  الت و نامهداشت، در تصميمات خود تمام دستوراتی که لنين ضمن آخرین مقا

مردادی ایران،  28نویسندگان مطبوعات به اصطالح سياسی بعد از  )91(." بود، در نظر گرفت

اندیشه و ھنر، جھان نو، فردوسی و غيره شاید ھر جمله از  )92(مانند علم و زندگی،

ھای مختلف چاپ کرده و مورد تعبير و تفسير  انتقادھای یاد شده لنين را صدھا بار به صورت

. اند ھای ارتجاعی و ضد مارکسيستی فراوان درباره آن نوشته قرار داده و مقاالت و حتی کتاب

او . ھای ضد انقالبی داشته است با این نوشته نویسنده شورش برخوردی کامال پذیرنده

ھای لنين را از ھمين مطبوعات ضد انقالبی  گونه گفته این )93(گوید، گاھی خودش ھم می

ھای  آید، خودش مستقيما از واپسين نوشته که از ظاھر امر برمی برداشته و گاھی ھم چنان

يوه ھمان نویسندگان مطبوعات منتھا در این صورت ھم، او درست به ش. لنين نقل قول کرده

ھای لنين را تغيير شکل داده، به نادرست تعبير و تفسير  ضد انقالبی عمل کرده، یعنی گفته

و  21ھایش که در  مثال لنين در دو تا از آخرین نامه. را کامال عوض کرده است کرده و معنی آن

که مورد  )94(" یسيستم خودمختار"دیکته کرده است، به نظریه  1922دسامبر سال  31

کند و رفتار اورژنی کيدزه در  تصویب کميته مرکزی حزب کمونيست قرار گرفته بود انتقاد می

داشته است، به تندی مورد " سيستم خودمختاری"گرجستان را که ارتباط با ھمين مسئله 

  : نویسد جا از نامه خود می لنين در یک. دھد سرزنش قرار می

که اورژنی کيدزه طبق اطالعی که رفيق دزرژینسکی به من داد، جا بکشد  وقتی کار به آن"

شود که ما به چه  وقت واضح می چنان از حد خود تجاوز کند که به کتک متوسل شود، آن

ھنگام  ھای مربوط به خودمختاری نابه شود که تمام تالش معلوم می. ایم منجالبی در غلطيده

آیا از . گيرد این اظھار از کجا سرچشمه می .گویند وحدت دستگاه الزم بوده است می. بود

ھای قبلی  طور که در یکی از یادداشت گيرد که ھمان ھمان دستگاه روسيه سرچشمه نمی



روزانه خود نوشتم از تزاریسم عاریت گرفته شده و فقط اندک رنگ و جالی شوروی به آن زده 

توانستيم اظھار  ا میشد ت بایست در انجام این اقدام درنگ می شده است؟ بدون شک می

اما االن . گيریم کنيم که ضمانت این دستگاه را به عنوان دستگاھی از آن خود، به گردن می

خوانيم که در   باید عکس آنرا بگویيم و اظھار داریم که ما دستگاھی را مال خود می ًوجدانا

مکار بورژوایی و است از یک آش شله قل  مان بيگانه است و عبارت ماھيت امر سراپای آن برای

علت فقدان کمک از کشورھای دیگر و کثرت مشغله نظامی و مبارزه  تزاری که برانداختن آن به

  )95(." وجه طی مدت پنج سال امکان نداشت با قحطی به ھيچ

پيداست که لنين از عمل اورژنی کيدزه سخت ناراحت شده و علت اصلی کار او را به 

داند و معتقد است که چون در عرض پنج  به خود مختاری می ھای مربوط ھنگام بودن تالش نابه

سالی که از انقالب اکتبر گذشته، جامعه دچار جنگ داخلی و قحطی بوده و از طرف 

کشورھای دیگر نيز ھيچ کمکی دریافت نکرده، بدین جھت نتوانسته دستگاه اداری سابق را 

ھنوز زود است و باید به زمانی " تاریخود مخ"ھای مربوط به  کامال براندازد و بدین جھت تالش

البته ذکر این نکته نيز در . تواند دستگاه اداری را کامال از آن خود بداندبموکول شود که حزب 

جا ضرورت دارد که توصيف لنين از دستگاه اداری شوروی آن روزگار اغراق آميز است و این  این

طور مشخص مطرح  ھا به ا در این گفتهبه آن دليل است که لنين مسئله نقص دستگاه اداری ر

است که دستگاه اداری  اش ھم این کند و معنی حرف نکرده است، بلکه فقط به آن اشاره می

منتھا برای نشان دادن . شوروی آن روز ھنوز برای اجرای سيستم خودمختاری الیق نيست

توانسته  جا نمی اینالبته اغراق لنين در . کند اھميت مسئله روی آن تاکيدی اغراق آميز می

. زیان آور باشد، زیرا در این گفته، دقت این توصيف تاثيری در کل مسئله مطرح شده نداشته

توصيف لنين از دستگاه  )96(.متوسل شده" اغراق مجاز"عبارت دیگر او برای بيان مقصود، به  به

ل استناد وجه قاب اداری شوروی فقط یک ھشدار شجاعانه است، وگرنه این توصيف به ھيچ

شود که ما به چه  معلوم می: "گوید مثال در یک جای دیگر از جمالت یاد شده می. نيست

اگر بخواھيم به این جمله نيز، که خود یک اغراق مجاز است استناد ." ایم منجالبی در غلطيده

  ....کنيم باید بگویيم که انقالب اکتبر دچار چنان منجالبی شد که 

حتی در آن روزگاران جنگ و قحطی وحشتناک ھم که ارتجاع جھانی دستگاه اداری شوروی را 

توان با دستگاه اداری پيش رفته ترین  وجه نمی جنگيد، به ھيچ با دولت جوان شوراھا می

شوراھای کارگران و : ھای بورژوایی قياس کرد، چه برسد به دستگاه اداری روسيه تزاری دولت

ھای دولتی جاری  ی کارگری و دھقانی بر دستگاهدھقانان قدرت را در دست داشتند، بازرس

ھا فعاالنه در اجرای امور شرکت  پرداخت و توده ھا می  به تبليغ و تجھيز  توده ًبود، حزب عميقا

به خاطر ). ھای بزرگ تاریخ است ھا یکی از حماسه کار مجانی روزشنبه گی توده(داشتند 

کميسيون مخصوص به سرپرستی ھمين دعوای اورژنی کيدزه، کميته مرکزی حزب یک 



اش دستگاه اداری  این کجای. دزرژنيسکی برای تحقيقات در اطراف قضيه به گرجستان فرستاد

  روسيه تزاری است؟

ھای لنين را که ما در باال نقل کردیم نویسنده شورش به چه صورتی  حال ببينيم ھمين گفته

از لنين نقل کرده است یکی یکی  چه که نویسنده شورش عين جمالت لنين را با آن. درآورده

  :جمالت اصلی لنين: کنيم مقایسه می

گيرد؟ آیا از ھمان  این اظھار از کجا سرچشمه می. گویند وحدت دستگاه الزم بوده است می"

ھای قبلی روزانه  طور که در یکی از یادداشت گيرد که ھمان دستگاه روسيه سرچشمه نمی

شده و فقط اندک رنگ و جالی شوروی به آن زده شده خود نوشتم از تزاریسم عاریت گرفته 

  )97(". است

  :نویسنده شورش ھمين جمالت را بدین صورت مسخ کرده است

و فقط اندک . تزاریسم عاریت گرفته شده..... از ھمان دستگاه روسيه ) این دستگاه اداری"(

  )98(" رنگ و جالی شوروی به آن زده شده است

ھای اصلی گفته لنين را حذف کرده و بعد خودش چند  قسمت بينيم که نویسنده شورش می

نتيجه این . و از قول او جمالت جدیدی ساخته) در داخل کروشه(ھا اضافه کرده  کلمه به آن

طور مشخص این مسئله را مطرح کرده که دستگاه اداری شوروی ھمان  شده که لنين به

که اصال مسئله این  در حالی. ظاھری دستگاه اداری روسيه تزاری است به اضافه رنگ و جالی

خواھد بگوید که سخن گفتن از وحدت دستگاه اداری بين روسيه و سایر  نيست و لنين می

ای که نویسنده  در جمله. گيرد ھای شوروی، از ھمان بوروکراسی تزاری سرچشمه می ملت

سخنی چه که حضور ندارد شخصيت انقالبی لنين است که ھر  شورش مسخ کرده است، آن

گوینده این جمله، لنين . گفت، نه اظھار تاسف گالیه آميز عاجزانه را برای ھدفی مشخص می

ای است که در کشور یونان یا اسپانيا یا ایران زندگی  نيست، روشنفکر درمانده و رميده

  .کند می

  :گوید لنين می. ھای یاد شده را مقایسه کنيم یک قسمت دیگر از گفته

توانستيم اظھار کنيم که  شد تا می در انجام این اقدام درنگ میبایست  بدون شک می"

  )99(." گيریم ضمانت این دستگاه را به عنوان دستگاھی از آن خود به گردن می

طرح مسئله سيستم خود مختاری " این اقدام"طبعا روشن است که منظور لنين از عبارت 

اما نویسنده شورش ھمين جمله ). دایم نگاه کني به مجموعه نقل قول که قبال آورده( است 

  :ای ھم بر آن افزوده بدین صورت ساده را به صورت دلخواه خود درآورده و مرثيه



." شود  معترف می ًای وجدانا به چنين زخم بنيادین کشنده 1922دسامبر سال  30لنين در "

)100(  

  :و از قول گویا لنين

این اعتراف که دستگاه اداری (م این اقدام در انجا) تا پيش از این(بایست  بدون شک می"... 

درنگ ) شوروی، ھمان دستگاه اداری روسيه تزاریزم است، منتھا با اندک رنگ و جالی شوروی

  )101(..." بگویيم و اظھار داریم که ...  باید  ًولی االن وجدانا... شد  می

است، نویسنده شورش  بينيم که محال ھای خود لنين نگاه کنيم می اگر یک بار دیگر به گفته

که ھمه نویسندگان ضد کمونيست نشریات یاد شده به  اشتباه کرده باشد، او عمدا، چنان

صورت آیا واقعا ممکن  در غير این. کنند، جمالت لنين را تغيير داده و مسخ کرده طور معمول می

این " است نویسنده شورش چنين اشتباھی کرده باشد که تصور کند، منظور لنين از عبارت

، اعتراف به فساد دستگاه اداری شوروی است نه مسئله سيستم خود مختاری؟ چرا "اقدام

ستيم اظھار کنيم که ضمانت این توان تا می"او قسمت دوم و اصلی جمله را، یعنی عبارت 

 به آن  ً، که معنی جمله دقيقا"گيریم دستگاه را به عنوان دستگاھی از آن خود به گردن می

لنين ". تا پيش از این  : "حذف کرده و به جای آن در داخل کروشه نوشته استوابسته است 

گوید تا زمانی که دستگاه اداری مال خودمان باشد، اما نویسنده شورش از قول لنين  می

خالصه حرف لنين این است که فعال علم کردن مسئله سيستم ". تا پيش از این: " گوید می

ه مسخ شده لنين از طرف نویسنده شورش این است که اما خالص. خود مختاری زود است

این شخصی که نویسنده . زنم  می ًتاکنون صالح نبوده این حرف را بزنم ولی حاال وجدانا

ھای سياست باز کشور خودمان  زند دیگر لنين نيست، یکی از رجاله شورش از او حرف می

  .است

لنين به دنبال جمله باال . کنيم ه میھای یاد شده را مقایس باز ھم یک قسمت دیگر از گفته

  :گوید می

خوانيم  را بگویيم و اظھار داریم که ما دستگاھی را مال خود می  باید برعکس آن ًاما االن وجدانا"

مان بيگانه است و عبارت است از یک آش شله قلمکار  که در ماھيت امر سراپای آن برای

دان کمک از طرف کشورھای دیگر و کثرت مشغله علت فق بورژوایی و تزاری که برانداختن آن به

  )102(." سال امکان نداشت وجه طی مدت پنج نظامی و مبارزه با قحطی به ھيچ

نویسنده شورش ھمين جمله را با حذف برخی کلمات اصلی و تعيين کننده معنی جمله 

و یک عبارت بزرگ که علت ضعف دستگاه اداری شوروی را ) و غيره" برعکس"، "اما"مانند (



این  به) حتی پس از پيروزی انقالب اکتبر(بخواه  کند، و اضافه کردن یک عبارت دل توجيه می

  :صورت در آورده

امر ماھيت خوانيم که در  که ما دستگاھی را مال خود می... بگویيم ... باید   ًوجدانا االن"

 تزاریو  بورژواییو عبارت است از یک آش شله قلمکار . مان بيگانه است آن برای سراپای

امکان  وجه به ھيچطی مدت پنج سال حتی پس از پيروزی اکتبر نيز ... که برانداختن آن 

  *)103(." نداشت

که ناالیقی دستگاه اداری آن زمان شوروی را برای اجرای سيستم  لنين ضمن این

که دولت شوروی نتوانسته است این  گوید علت این دھد، می خود مختاری تذکر می

ھای  دستگاه را در عرض پنج سال کامال براندازد، جنگ و قحطی و نبود کمک

داختن این دستگاه به گوید که در چنين شرایطی بران خارجی بوده است و می

این جمله را " برعکس"و " اما"اما نویسنده شورش با برداشتن  .وجه امکان پذیر نبوده ھيچ

از بقيه مطالب مستقل کرده، بعد شرایط خاصی را که لنين به آن اشاره کرده خودسرانه حذف 

بدون  حتی(را از خودش اضافه نموده، " پس از پيروزی اکتبر"کرده و به جای آن عبارت 

در نتيجه معنی جمله بدین صورت درآمده که گویا لنين از روی عذاب وجدان اعتراف ). کروشه

 برای حکومت شوروی بيگانه است و برانداختن آن  ًکند که دستگاه اداری آن روز مطلقا می

امکان  وجه حتی پس از پيروزی اکتبر ھم به ھيچ"علت شرایطی خاص،  طور مطلق و نه به به

گوید که به علت جنگ داخلی و قحطی و غيره برانداختن کامل  لنين اصلی می .نداشته

گوید که برانداختن دستگاه اداری  دستگاه اداری ممکن نبوده، اما لنين نویسنده شورش می

  . حتی پس از پيروزی اکتبر ھم امکان نداشته ًمطلقا

کرده، " نقل"به اصطالح ھایی  ھای لنين که نویسنده شورش از آن جمله یکی دیگر از نوشته

مارس سال  2که لنين در " بھتر است کمتر، ولی بھتر باشد"ای است به نام  مقاله

گوید که نباید  در این مقاله، لنين می. ھای او است نوشته و از آخرین نوشته 1923

در انجام کارھا شتاب کرد و فقط به کميت توجه داشت، بلکه باید توجه اساسی به 

حال چند جمله را از این مقاله که مورد نقل قول نویسنده شورش قرار گرفته، . کيفيت باشد

  :کنيم با صورت نقل شده آن بوسيله نویسنده شورش مقایسه می

  :گوید لنين اصلی می

در مورد دستگاه دولتی، اکنون ما باید از تجارب گذشته این نتيجه را بگيریم که بھتر است "

ولتی ما اگر نخواسته باشيم بگویيم نفرت آور است، باید وضع دستگاه د. تر برویم آھسته

ھم به حدی که ما باید ابتدا بيندیشيم که چگونه با نقایص آن مبارزه  بگویيم رقت بار است و آن

ای است که گرچه سرنگون  کنيم و به خاطر داشته باشيم که ریشه این نقایص در گذشته



من در . رھنگ گذشته دور نگردیده استگردیده ولی سپری نشده و جزو مرحله گذشته ف

زیرا این قبيل امور فقط آن چيزی را باید به کف . کنم ویژه مسئله فرھنگ را مطرح می جا به این

  )104(." آمده شمرد که جزو فرھنگ و معيشت و عادات شده باشد

به را،  نویسنده شورش یک جمله از ميان این جمالت را برداشته، بعد یک عبارت طوالنی آن

را ھم گویا در اثر اشتباه جا انداخته " ریشه"طور کامال حساب شده، از آن حذف کرده و کلمه 

را از پاراگراف دیگر کتاب که اصال ربطی به مطلب و به " باید به سر عقل آمد"و سپس جمله 

  :این جمله ندارد، آورده و به آن اضافه کرده و چنين چيزی از آن ساخته است

تی ما اگر نخواسته باشيم بگویيم نفرت آور است، باید بگویيم رقت بار است وضع دستگاه دول"

ای است که گرچه سرنگون شده، ولی  به خاطر داشته باشيم که این نقایص در گذشته... 

  )105( ....".باید به موقع سر عقل آمد ... سپری نشده 

تعيين (مشخص عملی  ھا را به خاطر یک مسئوليت تازه این لنين نویسنده شورش این حرف

قول  گوید، بلکه به نمی) وظایف بازرسی کارگری و دھقانی برای پيشنھاد به کنگره دوازدھم

  :نویسنده شورش

." ھمين زخم جانسوز است که لنين رابا درونی گداخته باز ھم واميدارد آشکارا ھشدار دھد"

)106(  

دارد  اش نگه می اش را چندین و چند سال در دل بينيم این لنين مفلوک و دردمند که حرف می

کند و به ناچار  تا مصلحت ایجاب کند، اما عذاب وجدان اختيار را از دست خودش ھم خارج می

 نسبت به انقالب  ًجا ھم طبعا در این )107(آورد،  سوزاند بر زبان می اش را می چه را که دل آن

، یعنی که "باید به موقع به سر عقل آمد:"گوید ای تلخ می کتبر کامال بدبين است و با طعنها

  .کورخوانده بودیم

. ھا را باین سادگی دگرگون کرد توان کاراکتر آدم گونه می البد خواننده با خود خواھد گفت، چه

بينيم گویيم خيلی ساده است، کافی است در ھمين جمله اخير لنين نگاه کنيم ب می

ھم به حدی که ما  آن"او نخست عبارت . گونه دستکاری کرده است را چه نویسنده شورش آن

را از جمله لنين حذف کرده و " گونه با نقایص آن مبارزه کنيم باید ابتدا درست بيندیشيم که چه

بياورد، بعد ھم " این نقایص"سپس کلمه ریشه را ھم گویا فراموش کرده که قبل از عبارت 

تواند معنی دقيقی داشته باشد، از  را که به تنھایی نمی" باید به موقع به سر عقل آمد"ه جمل

در نتيجه تذکری را که لنين در مورد لزوم . جای دیگر مقاله برداشته و به آن چسبانده است

تر رفتن و قوام فرھنگی گرفتن و ذاتی شدن تغييرات داده، تبدیل شده به بدبينی  آھسته

ای  ھا، کار بسيار ساده آدم" کاراکتر"بينيم تغيير دادن  با این حساب می. الب اکتبرنسبت به انق



دھم که  گواھی می..." (اشھد ان ال هللا "توانيم از تشھد یک مومن مقدس عبارت  می: است

ایست  را نقل نکنيم و بدین ترتيب حکم بر آته" الی هللا"را نقل کنيم، ولی ) خدایی نيست

  . او بدھيمبودن ) خدا بی(

جا چند نمونه از نقل  بد نيست در این. ھا گونه نقل و قول خالصه کتاب شورش پر است از این

  :لنين را نيز بياوریم" چه باید کرد"ھای نویسنده شورش از کتاب  قول

  :گوید لنين اصلی می

ا، ھ تبليغات سياسی را در بين ھمه مردم پایه تمام برنامه" ایسکرا"برای کسی که مانند 

تاکتيک و کارھای تشکيالتی خود قرار دھد، از ھمه کمتر این خطر ھست که متوجه انقالب 

  )108( ."نشود

   :اما لنين ساختگی نويسنده شورس می گويد

  )109(." ھا و کارھای تشکيالتی است تاکتيک پايه تمام برنامه ھا ...تبليغات سياسی "

را حذف کرده و  ظاھرا این ھمان جمله  لنين اصلی است که نویسنده شورش مقداری از آن 

  .را ھم به آن اضافه نموده" است"و " ھا"دو کلمه 

ھا در روسيه قابل پيش بينی است و  در جای دیگر، لنين اصلی، در شرایطی که قيام توده

  :گوید یسکرا میھنوز حزب کميته مرکزی ندارد، در مورد عاملين روزنامه ا

ای از عاملين که ضمن کار برای ایجاد و انتشار روزنامه عمومی، به خودی خود تشکيل  شبکه"

بلکه کار . که بنشيند و منتظر باشد که شعار قيام داده شود یابد، احتياج ندارد به این می

در ... ید منظمی را انجام دھد که در صورت قيام، احتمال کلی موفقيت را برای آن تضمين نما

خالل این کار است که استعداد ارزیابی درست وضعيت سياسی و بنابراین استعداد انتخاب 

  )110(." یابد لحظه مناسب برای قيام پرورش می

ما به یک سازمان جنگی "گوید که   می ً، صراحتا"عاملين"و در زیر نویس ھمان صفحه راجع به 

  ."عاملين نياز داریم

  :گوید نده شورش میاما لنين ساختگی نویس

کارمنظمی را انجام دھد که در صورت قيام احتمالی موفقيت را برای آن تضمين "حزب باید 

  )111( ." کند



سازمان جنگی "را با کار سياسی و به کمک  لنين اصلی، قيامی است بالقوه که باید آن" قيام"

و نباید نشست و منتظر آن را ھم تعيين کرد  ایسکرا به فعل درآورد و لحظه مناسب آن" عاملين

 احتمالی است که در صورت وقوع باید موفقيت را  ًاما قيام لنين ساختگی، قيامی صرفا. بود

در روزنامه ایسکرا را " عامالن"و تازه لنين اصلی وظایف عمده ). ؟(!برای آن تضمين کرد 

ی و مطلق تعيين کرده در حالی که لنين ساختگی وظيفه حزب را به طور کلشرایطی خاص 

  .تعيين کرده

رمز قضيه در این است که نویسنده شورش، گذشته از جدا کردن نادرست این جمله از بقيه 

" احتمالی"و کلمه احتمال را به ) گویا اشتباھا(را ھم از جمله انداخته " کلی"مطلب کلمه 

  . تبدیل کرده

  :نویسد روزنامه ایسکرا می" عاملين"لنين اصلی در یک جا، درباره 

ھا دور نخواھد ماند، انقالبی که از ما قبل از ھر  ھا زنده بمانند، انقالب ھم از نظر آن اگر آن"

چيز و پيش از ھر چيز خواستار داشتن تجربه در تبليغات است، خواستار آن است که بتوانيم از 

و جنبش ) دموکراسی–پشتيبانی به شيوه سوسيال (ھرگونه اعتراضی پشتيبانی کنيم 

." را از اشتباھات دوستان و از دام دشمنان محفوظ داریم ودی را ھدایت نمایيم و آنخ خودبه

  :گوید ھا را به این صورت می لنين ساختگی ھمين گفته )112(

خواستار آن است ... و بيش از ھر چيز ... قبل از ھر چيز } ھا حزب، کمونيست{شورش از ما "

  )113(...." نيم خودی را ھدایت ک جنبش خودبه... که بتوانيم 

مقایسه . نویسنده شورش از لنين است" ھای نقل قول"ای از به اصطالح  ھا نمونه خالصه، این

تواند ما را  ھا احتياج به وقت خيلی زیادی دارد ولی ھمين نمونه ھم می یک یک نقل قول

ده عالوه الزم به یادآوری است که نویسن. اعتماد کند ھای او بی نسبت به اصالت بقيه نقل قول

ھای گوناگون نيز ھيچ وحشتی نداشته و در بسياری از  ھا، از گفتن دروغ بر مسخ نقل قول

مثال . بندد تاریخ را جعل کرده است طور که کسی دگمه کتش را می موارد به سادگی، ھمان

  :گوید که پایه و اساس دستگاه دولتی اتحاد شوروی شد، می" شوراھا"او در یک جا در مورد 

که بتوانند با  شوراھا بسی زودتر از این. ای بگذرند ھا ھرگز نتوانستند از روزگار نطفهشورا"

زندگی به کلنجار برخيزند، در شکم رخدادھای بی پير و ھراسناک که حزب را سخت 

شوراھا حتی در عمل نيز به آزمون گرفته نشدند . دستپاچه و دھشتزده کرده بود جان دادند

  )114(." ھا سخن گفت نی درباره آنکه اکنون بتوان به روش



 بھترین سند برای معلوم کردن راست یا دروغ او  ًگوید؟ طبعا آیا نویسنده شورش راست می

چند ماده از این قانون را که مربوط به این امر است در زیر . قانون اساسی اتحاد شوروی است

  :آوریم می

  :گوید س می.ش.ج.قانون اساسی ا) ساخت اجتماعی(از باب اول  2ماده 

اساس سياست شوروی سوسياليستی را شوراھای نمایندگان زحمت کشان که در  2ماده "

نتيجه خلع حکومت مالکين و سرمایه داران و فتح دیکتاتوری پرولتاریا نمو کرده و مستحکم 

  )115(." دھند اند، تشکيل می شده

قانون اساسی ) ميت دولتیمحلی حاکدوایر (، از باب ھشتم 101، 99، 97، 94،95ھای  ماده

  :گوید می. س.ش.ج.ا

ھا، شھرھا،  مقامات حاکميت دولتی در ایاالت، والیات و والیات خود مختار، نواحی، بخش. 94"

کشان  شوراھای نمایندگان زحمت)116()استانيتسا، ده، خوتور، قشالق، آئول(دھات، 

  .باشد می

ویاالت، والیات خودمختار، ناحيه، شھر و ده کشان ایاالت،  شوراھای نمایندگان زحمت. 95ماده 

  .شوند انتخاب می

کشان امور دوایرحکومتی تابعه را اداره نموده، حفظ  شوراھای نمایندگان زحمت. 97ماده 

انتظام دولتی و رعایت قوانين و محافظه حقوق اتباع را تامين نموده، تاسيسات اقتصادی و 

  .کنند يين میمدنی محلی را اداره و بودجه محلی را تع

کشان ایاالت، والیات، والیات  دوایر اجرائيه و آمره شوراھای نمایندگان زحمت. 99ماده 

باشند که از طرف  ھای اجرائيه می ھا، شھرھا، و دھات، کميته خودمختار، نواحی، بخش

شوراھای فوق الذکر انتخاب شده و عبارت از رئيس، معاونين آن، و منشی و کارمندان 

  . باشد می

کشان ھم به شورای نمایندگان  دوایر اجرایيه شوراھای نمایندگان زحمت. 101 ماده

اند و ھم به اداره اجرایيه شورای عالی مرتبه نمایندگان  ھا را انتخاب کرده کشان که آن زحمت

  )117(." باشند  تابع می ًکشان مستقيما زحمت

تواند باشد که  روغی می د ًبينيم که ادعای نویسنده شورش در این مورد، صرفا می

به . تواند ناشی از اشتباه باشد وجه نمی آگاھانه تنظيم شده است و به ھيچ

راستی چه چيزی ممکن است سبب شود تا کسی بنشيند و چنين دروغی را 

را پایه استدالل خود قرار بدھد؟ آیا به جز کينه توزی  آگاھانه تنظيم کند و بعد آن



ھای او چيز دیگری ممکن است سبب این کار شود؟  نسبت به پرولتاریا و پيروزی

ھای راست و ضد  احتماال نویسنده شورش این مطلب را از مطبوعات سوسياليست

ھای  ھای وقاحت آميز یکی از خصلت گفتن دروغ. کمونيستی برداشته است

اما نویسنده شورش این مطلب را از قول خود نوشته است و ھيچ  .اساسی آنان است

  .گيرد اش را ھم به عھده می  مسئوليت ًبرای آن ذکر نکرده، بنابراین طبعامأخذی ھم 

چنين دروغ گفتن از زبان  شکی نيست که دروغ سازی درباره وقایع تاریخی و ھم

جا، عالوه بر  به طور کلی، کار بسيار بدی است، اما در این) لنين یا ھر کس(دیگران 

که منتخب آثار لنين، منابع  این شود و آن این، قضيه خاص دیگری ھم مطرح می

که  راجع به انقالب اکتبر و غيره، در دسترس ھمه نيست، بنابراین تشخيص این

ھای لنين را دستکاری کرده و یا درباره وقایع تاریخی دروغ  نویسنده شورش گفته

بدین ترتيب ما حق داریم با خود بياندیشيم، که . سازی کرده، برای ھمه امکان ندارد

جا  نویسنده شورش با توجه باین قضيه خاص چنين کرده باشد؟ البته در ایننکند 

که، شيوه خاص تفکر نویسنده، او را وامی  نکته دیگری را ھم باید تذکر داد و آن این

این مطلبی است که باید  )118(. دارد که مطالب دیگران را برای خود تغيير شکل دھد

ولی فعال . کنيم کار را به فصل دوم این نقد موکول می تر راجع به آن بحث شود و ما این مفصل

وجه نویسنده را از گناه رعایت نکردن اصالت نقل  باید این مطلب را بگویيم که این امر، به ھيچ

  .بگذریم. کند ھا تبرئه نمی قول

ھا را خود نویسنده شورش جعل کرده و چه صورت جعل شده  چه این نقل قول

ته باشد، انتقادھای او به لنين و انقالب اکتبر، دارای دو ھا را از جائی برداش آن

ای که به حزب  ھای پراکنده یکی ایرادھا و خرده گيری: منشاء جداگانه است

کند که کل  کمونيست و دولت شوروی در آغاز انقالب و مسایل حول و حوش آن می

ی راست ھا ھایی است که از طرف سوسياليست ھا ھمان این ایرادھا و خرده گيری

توان در درجه  ھای نویسنده را در این مورد می شود و منشاء تمام حرف عنوان می

خاصه این که شيوه کار او ھم در این مورد به . اول در مجله اندیشه و ھنر یافت

یکی   .چسبيدن به انتقاد از خودھای لنين: ھای راست شباھت دارد سوسياليست

ل مبارزه در انقالب اکتبر و برخی نظریات لنين، در مورد دیگر، انتقادھایی است که او به اشکا

او . رژی دبره است" کانون شورشی"اشکال مبارزه دارد، که منشاء تمام این ایرادھا نيز تئوری 

دبره را برای سراسر تاریخ جوامع طبقاتی و نيز برای سراسر دنيا " کانون شورشی"تئوری 

البته او  )119(.سازد ھای انقالبی می تمام جنبشکند و معيار قضاوت خود درباره  مطلق می

او را در تمام شرایط زمانی و مکانی " کانون شورشی"برد ولی تئوری  ھيچ نامی از دبره نمی

مثال . دھد ھای انقالبی قرار می داند و معيار مطلق قضاوت خود درباره جنبش می" درست ناب"



اشکال مبارزه، در ھمين چند سطر زیر که از او  خالصه قضاوت او را درباره نظریات لنين راجع به

  :توان دید کنيم می نقل می

اندیشيد که حزب ھمانند پيشتاز مسلح، خود نخست  ی نمی چون پدیده لنين به شورش ھم"

شورش را با نيروی خویش آغاز کند و سپس در روند یک نبرد دیرپای دیرنده، ھر چه بيشتر 

ھا و  ی را سازمان دھد و طی دها ی و طبقها کشد و ارتشی توده توده و طبقه را به آوردگاه نبرد

ھا سال نبرد شورشی، سرانجام شورش پاد را از تختگاه فرمانروایی به زیر کشد تا طبقه  ده

  )120(." نوین نيرو را در دست گيرد

رژی " کانون شورشی"جا ھمان صورت مطلق شده تئوری  بينيم که معيار قضاوت او در این می

ھای راست نيز الھام گرفته است که  البته او در این مورد ھم، از سوسياليست. دبره است

  .ھا نيز اشاره خواھيم کرد البته به موقع به آن

جا بد نيست چند نمونه از انتقادھای نویسنده را به انقالب اکتبر و لنين با انتقادات  در این

  :ھای راست در این مورد مقایسه کنيم سوسياليست

اش پيوسته بر این نکته  نویسنده شورش در فصل بيست و پنجم تا فصل بيست و نھم کتاب -

. ھای چریکی در آن است انقالب اکتبر، نبود جنگ" انحراف"تاکيد دارد که علت به اصطالح 

ناصر وثوقی مدیر . توان در شماره یاد شده مجله اندیشه و ھنر نيز دید نظری مشابه این را می

  :نویسد ه و ھنر میمجله اندیش

انقالب یوگسالوی، چين، : نوشته بود 1917ھا در زمينه منش انقالب  یکی از سوسياليست"

ھای نبرد حتی پيش از در  بایستگی. ای بودند به درازا کشيده ھای چریکی کوبا، ویتنام جنگ

ن در ميان ای... ھایی  ای پدید کرد، با ویژگی ھای تازه دست گرفتن قدرت ملی، تاسيس

ھا نبود تمرکز، آميزش کار و مخ و ماھيچه، پخش بر بنياد نيازمندی و نه پيشبرد کار و یا  ویژگی

دست کم بر بنياد برابری، پيرامونی آميخته به برادری، روابط نيرومند افقی و نه رشته زنجير 

 از آن باشد که" سوسياليزم در یک کشور"ھای  شاید دشتاشيدگی... فرماندھی دیوانساالر 

  )121(." تاشيد تالش چریکی غير متمرکز تنھا یک باره از انقالب اکتبر را می

ھای ناصر وثوقی  بينيم که تفاوت این دو نظر فقط در این است که اوال گفته می

تر از آن ست که در مورد  است و دوما او خود زرنگ" علمی"دارای آب و رنگ گویا 

رزات چریکی را در انقالب اکتبر به کلی مسایل خيلی آشکار، دروغ بگوید و وجود مبا

  . انکار کند



در مورد انقالب اکتبر به طور کلی، نویسنده شورش معتقد است که این انقالب  -

پيروزی حزب بلشویک دست باال " :گوید است و می )122( "کودتا–شورش "فقط یک 

  )123(." چيزی بيش از بل گرفتن نبود

و  :گوید اد شده اندیشه و ھنر، در این مورد میایزاک دویچر نيز در ھمان شماره ی

و مورخان، انقالب اکتبر را به  )تئوری پردازان( ه پردازانگرَ ھنوز شماری اندک از نِ 

  )124( ."نگرند چشم رویدادی تصادفی می

اش را  ھا یکی است، منتھا دویچر جرات ندارد که حرف در واقع ھر دوی این حرف

داند و تمام  دانشمندی است، خود را مارکسيست میآخر او آدم . مستقيما بگوید

عالوه بر این او در . لنينيستی را نيز خوانده است–آثار اساسی مارکسيستی 

بسياری از رویدادھای بزرگ تاریخ سوسياليزم حضور داشته و در اقتصاد و زندگی 

اجتماعی شوروی مطالعه وسيعی دارد و بدین جھت گویا از دانش خود شرم 

را که بزرگترین و  ترین انقالب تاریخ بشری که به طور صریح و مستقيم عظيم کند می

ثير را بر ارکان اجتماعی و فرھنگی تمدن بشر داشته است، گسترده ترین تأ

ی از مھارت و تردستی  ی تصادفی بداند، بدان جھت رذالت خود را در لفافه پدیده

  . پوشاند می

  .ستیھای سوسيالي در مورد سایر انقالب -2

ھای سوسياليستی را که تاکنون بوقوع  پيش از این گفتيم که نویسنده شورش تمام انقالب

اند و یا حتما  ھا ھمه یا منحرف شده شمارد و معتقد است که آن پيوسته است، مردود می

در . ھای راست عنوان شده است این حرف دقيقا از طرف سوسياليست. منحرف خواھند شد

ھای رھایی بخش ملی که دارای  ھا را از انقالب ند بدین وسيله، ملتخواھ ھا می واقع آن

  :به مقایسه زیر توجه کنيد. اميد کنند الگوی سوسياليستی است بی

  :گوید نویسنده شورش می

نماید و کوبا  نماید، اندک زمانی نيست که چين می ای که دیرگاھی است شوروی می چھره"

توان پنداشت، ویتنام نيز خواھد  چه به تر از آندھد و بسی زود نيز ھمين را نشان می

   )125(."نمود

  :گوید ناصر وثوقی مدیر اندیشه و ھنر نيز در این مورد می



ھا از سرنوشت  ھای یوگسالوی، چين، کوبا، ویتنام در بسياری زمينه باید بيافزایيم که انقالب"

ای برخورداری از ھم اکنون آشکار ھ ھای دیگر نشانه اند و در زمينه انقالب اکتبر برخوردار شده

  )126(." است

  .ھا ھم شباھت وجود دارد بينيم که حتی در ظاھر گفته می

  : علت انحراف انقالبھای سوسياليستی. 3

را مورد فحاشی و  اند و آن ھای راست دشمن سرسخت لنينيزم سوسياليست

کوبند که  ان نمیھا لنينيزم را رو راست به این عنو البته آن. دھند تمسخر قرار می

ھا را عليه  مارکسيزم را از دور بازی آکادميک آنان رھایی بخشيده و با آن توده

بورژوازی که آقایان چاکران ریزه خوارش ھستند تجھيز کرده است، بلکه گویا از این 

کشان جھان را برآورده نکرده و  کنند که اميدھای زحمت نظر به لنينيزم حمله می

. نظر نویسنده شورش ھم ھمين است .يستی را منحرف کردهھای سوسيال انقالب

  :مقایسه کنيد

  :گوید ناصر وثوقی می

و با انگ " سوسياليزم در یک کشور"ھای بزرگ ضد انقالبی، به خاطر مصالح  و ھمه این کنش"

  )127() ... "لنينيزم-مارکسيزم" (لنين گرایی -مارکس گرایی" خندستانی 

" مارکسيست"کند، زیرا او خود به اصطالح  به مارکسيزم نمی البته این نویسنده، اھانتی

ھم به علت وجود  داند، آن را خندستانی می" لنينيزم–مارکسيزم "است، بلکه او اصطالح 

نویسنده شورش ھم در این مورد کامال با او ھم عقيده است و . در دنبال آن" لنينيزم"

  :گوید می

شمنان طبقه کارگر، نتيجه اجتناب ناپذیر ره پویی در بن دوری از کمونيزم و غلتيدن به جبھه د"

ھمزميستی مسالمت "بن بستی که به ویژه به نام . شود بستی است که لنينيزم ناميده می

  )128(." شود خوانده می" آميز

نویسنده شورش تقریبا معادل " ھمزیستی مسالمت آميز"الزم به یادآوری است که اصطالح 

  . است که مدیر اندیشه و ھنر بکار برده" یک کشور سوسياليزم در"اصطالح 

ھا با بقایای ارتجاع داخلی و مداخله  در مورد عواقب جنگ داخلی، یعنی جنگ کمونيست. 4

  .جویان خارجی پس از تشکيل حکومت شوروی

  :گوید ایزاک دویچر می



ھم  روی بهرا پر کرده بودند، پراکنده گشتند و در حد یک ني 1917کارگرانی که سنگرھای "

شان را به داد و  و گروه اندکی که به جای ماندند بيشتر وقت... پيوسته، دیگر وجود نداشتند 

شدند و بازار سياه در خود فروبردشان ) د کالسه(طبقه  گذراندند تا به کارکردن، بی ستد می

  )129(." این طبقه از دیدگاه مادی و سياسی پژمرده و از ميان رفته بود... 

  :گوید او می. زند ه شورش نيز در این مورد حرفی مشابه این مینویسند

ارتش سرخ از جنگ درونی پيروزمند و طبقه کارگر از ھمين جنگ فرسوده و وارفته بيرون آمد، "

ھای  جا که طبقه کارگر در روسيه، بر اثر جنگ شورشی در مقياسی وسيع جنبه تا بدان

  )130(." طبقاتی خود را از دست داد

خواھد با بزرگ کردن عواقب  ھای راست، می است که دویچر مانند سایر سوسياليستروشن 

. را وخيم جلوه دھد و در واقع، ماھرانه انقالب را نفی نماید جنگ و انقالب مسلحانه، آن

ھای راست در این مورد آگاه باشد،  که به ھدف سوسياليست نویسنده شورش ھم بدون این

گونه عواقب جنگ و انقالب  واقعيت این است که این. رار داردھا ق در واقع تحت تاثير آن

قدر ھم وحشتناک باشد، فرعی است اوال موقت و زودگذر است و دوما  مسلحانه ھر چه

حماسه شورانگيز . عواقب بد روحی آن، تا حدود زیادی با کار سياسی قابل جبران است

. ی این مدعا نمونه خوبی استبرا 1918 -21ھای  در اتحاد شوروی سال" کمونيزم جنگی"

بيکاری و سرگردانی کارگران و به اصطالح از بين رفتن خصلت طبقاتی آنان اگر در شوروی 

در چين خيلی بيشتر و در ویتنام از ھر دوی  )131(  ًزمان جنگ داخلی زیاد بوده است، طبعا

ھم  شاید از آندر جامعه ما این عواقب جنگ و انقالب مسلحانه، . ھا بيشتر بوده است آن

تر از فانتوم بمباران خواھد  شھرھا و روستاھای ما الجرم با ھواپيماھای مدرن. بيشتر باشد

شد و خانه، کارخانه و کشتگاه کارگران و دھقانان بيشتر ویران خواھد گشت، در نتيجه، 

این  ھای کوچک و بزرگ از جانب مردم آواره و گرسنه گریز ناپذیر است و گدائی، دزدی، چپاول

گردد اما شرایط مادی  ھای طبقاتی بسياری از کارگران آواره نيز می سبب از بين رفتن خصلت

طبقه کارگر در این دوره کوتاه، اگر چه در تکامل تاریخی ایدئولوژی طبقه کارگر برای مدت 

نویسنده شورش از . رفته ناچيز است ھم زمانی نقش منفی ھم دارد ولی این نقش روی

که خود بداند چه  داند و از طرف دیگر بدون این طرفدار مبارزه مسلحانه می طرفی خود را

ھای راست، پيروزی نظامی حزب و ارتش طبقه کارگر  گوید، صرفا به تقليد از سوسياليست می

علت این . کند بھا اعالم می ھای طبقاتی کارگران، بی را به علت به اصطالح از بين بردن خصلت

ھای راست را در ارتباط دیالکتيکی با وجود  ت که او آثار سوسياليستامر به نظر ما این س

  .ھا تعليم گرفته است اجتماعی و سياسی خودشان مطالعه نکرده، در نتيجه ناآگاھانه از آن

  .در مورد حزب کمونيست. 5



حزب طبقه کارگر به ناچار سازمانی نظامی نيز " :گوید نویسنده شورش درباره حزب می

باره جدا از آن نيست و  ان، حزب چيزی و ارتش طبقه کارگر چيزی به یکس بدین. ھست

دبره در کتاب انقالب در انقالب . و این درست نظر دبره درباره حزب است)132(." تواند باشد نمی

جنگ پارتيزانی باید " )133(". ای ھسته حزب خواھد بود، نه بر عکس ارتش توده" :گوید خود می

  )134(." اعم از سياسی یا نظامی را بر عھده گيرد کليه وظایف فرماندھی

  :درباره تضادھای طبقاتی. 6

کش، ھمگی، ھم خود دارای  گوید طبقات بھره که قبال ھم گفتيم، نویسنده شورش می چنان

باشند، اما طبقه کارگر از تضاد درونی  تضاد درونی ھستند و ھم با طبقات بھره ده در تضاد می

" به قول خودش(سپس با افسانه سرایی از تضادھای آشتی ناپذیر او . به کلی پاک است

و نفی کامل تضادھای درونی طبقه کارگر، آن " سرمایه داران"بين ") خودستيزی درنگ ناپذیر

رسد که بورژوازی کمپرادور ھم در مسير  ھم در مقياس جھانی، سر انجام به این نتيجه می

خالصه این . گردد کند و به بورژوازی ملی بدل می تکاملی خود با امپریاليزم تضاد پيدا می

  :مطلب را در چند جمله از زبان خود او بشنوید

برد و  سو در تضاد خونين و نابودی فرجامی با طبقه کارگر به سر می طبقه سرمایه دار از یک"

، انگيزه )ماھيت(و ھمين چيستی . از سویی دیگر در یک خودستيزی درنگ ناپذیر با خویشتن

کش پيوسته در حال پاشيدگی و گسستگی از درون و  شود که ھمگی طبقات بھره می آن

  )135(." بيرون، از ھر دو باشند

کشد که حتی سرمایه داری وابسته  جا می خودستيزی طبقاتی در طبقه سرمایه دار به آن"

د وابسته ھر چن –و پس سرمایه دار درونی ... کند که از درون بگسلد  را ناچار می) کمپرادور(

سان ھر  و بدین. آورد در واپسين تحليل به سوی گسيختن از سرمایه دار بيرونی روی می –

ای در روند تکامل خود در واپسين تحليل ناچار به سرمایه داری ملی  سرمایه داری وابسته

  )136(."  پذیرد دگردیسی می

  )137(" .باره از این چنين خود ستيزی طبقاتی پاک است طبقه کارگر به یک"

این سخنان، اگر چه از نظر فلسفی ناشی از این است که نویسنده معنی تضاد را از دیدگاه  

کند و مخصوص  را مطلق می داند و بدین جھت به شيوه متافيزیکی آن ماتریاليزم دیالکتيک نمی

داند، اما از نظر سياسی از یک موضع ایدئولوژیک خاص  ھا می ھای خاصی از پدیده دسته

ھا  سال. گيرد که نویسنده به طور ناخودآگاه یا خود آگاه تحت تاثير آن قرار دارد مه میسرچش

کوشيدند که  معروف بودند می" مارکسيست آمریکائی"پيش گروھی که به نام 

خوش  دیگر، سرگرم و دل ھا با یک خلق را با قصه پردازی از تضادھای امپریاليست



آمریکا و تضادش با امپریاليزم به قول خودشان کنند و به ویژه از امپریاليزم مظلوم 

زدند و بر لزوم حمایت از امپریاليزم آمریکا تاکيد  حاکم انگليس در ایران دم می

تاکيد خاص بر روی مسئله تضاد بين : ميکمی به سابقه قضيه بپرداز .کردند می

در ایران از طرف خليل ھا و شاخ و برگ دادن بيش از حد و غير الزم به آن، اول بار  امپریاليست

 1331خليل ملکی در سال . ھای کثيف و متعفن نيروی سوم انجام گرفت ملکی و سایر رجاله

ھا منتشر  که در آن سال" علم و زندگی"ھای مجله معروف ضد کمونيستی  در یکی از شماره

  :شد نوشت می

دون خرج زیاد و ھای سياست جھانی، ما ب این امکان وجود دارد که با استفاده از تناقض"

کنيم، و در چارچوب امنيت  حمالت داخلیتحميل به بودجه کشور، خود را اقالً مھيای دفاع از 

دسته جمعی، بدون این که آلت و ابزار ھجوم و حمله به دیگران باشيم و پایگاه تجاوز و حمله 

ل قرار گيریم، واقعا در یک سيستم دفاعی دسته جمعی نقش خود را برای حفظ استقال

ھا را  ھا نتوانند به اصطالح توی دل مردم را خالی کنند و آن ای که توده و از این. کشور ایفا کنيم

  )138(." آلت خود سازند، جلوگيری کنيم

به غرب اجازه  حمالت داخلی،خواست که برای جلوگيری از   از دولت می ًاو در واقع، رسما

ھا  بی نمای خائن و سياست باز دلقک سالھمين انقال. ساختن پایگاه نظامی در ایران بدھد

مراقب بود که در قبال بورژوازی کمپرادور و به خصوص قشر ضد فئودال آن "باید  :بعد نوشت

  )139(." روشی اتخاذ نشود که منجر به تقویت فئود اليزم گردد

، به امپریاليزم برنامه اصالحات ارضی "ھا جامعه سوسياليست"سپس خليل ملکی و در واقع 

  .را پيشنھاد کردند

و " انقالب سفيد"ھا، یعنی در حول و حوش علم کردن به اصطالح  در ھمين سال

" مارکسيست آمریکایی"برنامه اصالحات ارضی بود که گروھی که بعدا به نام 

ھای  ھا در واقع گروھی بودند که به یکی از تئوری آن. وجود آمدند معروف شدند، به

امپریاليزم امریکا و انگليس چسبيده بودند و مبتنی بر  خليل ملکی درباره تضاد بين

گفتند که بورژوازی کمپرادور تکيه گاه طبقاتی امپریاليزم آمریکا، و فئوداليزم  آن می

بنابراین برای نابود کردن فئوداليزم و نيز . تکيه گاه طبقاتی امپریاليزم انگليس است

. و امپریاليسم آمریکا متحد شد امپریاليزم انگليس باید با بورژوازی کمپرادور 

ھا از نظر تئوریک یک دسته از مقلدان خليل ملکی بودند، با  مارکسيست آمریکائی

قدر نادان نبود که فئوداليزم را تکيه گاه طبقاتی  این تفاوت که خليل ملکی خود این

 دانست که بفھمد قدر می امپریاليزم انگليس بداند، او الاقل مارکسيزم را این) ؟(

تواند باشد نه چيز دیگر،  تکيه گاه طبقاتی امپریاليزم فقط بوژوازی کمپرادور می



کرد و لزوم  بورژوازی کمپرادور تاکيد می" قشر ضد فئودال"بدین جھت او روی 

شد و این حرف او البته زیرکانه تر از نظریات مارکسيست  را یادآور می حمایت از آن

  .        ھا بود آمریکائی

که  شخصی بود به نام محمود توکلی" ھا مارکسيست آمریکایی"ار گروه گذ بنيان

که گویا در اسفند  )140(" چه باید کرد"ای به نام  شان را در جزوه اصول عقاید گروه

  .منتشر کرد، تشریح نموده است 1341نوشته و در فروردین  1340

و اجتماعی و آغشتن اصولی مسایل سياسی، اقتصادی  او در این کتاب با درھم آميزی بی

ھای گویا علمی اقتصادی و اجتماعی با سياست بازی و قصه بافی از  شدید تحليل

کند که تضاد بين امپریاليزم  ای توانایی خود تالش میھھای پشت پرده سياسی تا ُمنتَ  تانداس

انگليس  آمریکا و انگليس را بزرگ جلوه دھد و ثابت کند که امپریاليزم حاکم در ایران امپریاليزم

وسيله عمال سياسی انگليس دامن زده  است و حتی تبليغات ضد آمریکایی در ایران به

او با تاکيد بيش از حد و غير الزم بر اختالف بين درجه تکاملی امپریاليزم انگليس و . شود می

رسد که پایگاه داخلی امپریاليزم  آمریکا و مطلق کردن این اختالف، به این نتيجه عجيب می

بلکه فئوداليزم است و بورژوازی کمپرادور فقط : لستان در ایران بورژوازی کمپرادور نيستانگ

پایگاه "از نظر تئوریک در واقع او دو مفھوم مختلف . پایگاه داخلی امپریاليزم امریکا است

رود  را با ھم قاطی کرده، او در این تصور خود تا حدی پيش می" متحد سياسی"و " اقتصادی

  :دگوی که می

بورژوازی وابسته ایران دانسته و ندانسته به اتفاق آمریکا در برابر فئوداليته و انگليس قرار "

  )141(." گرفته است

در مرحله فعلی مبارزه، تضاد استعمارگران انگليسی و آمریکایی، : "گوید و در جای دیگر می

." انعکاس امپریاليستی تضادھای درونی، یعنی تضاد فئوداليزم ایران با بوژوازی وابسته است

رویه مسایل  ھای خود که مبتنی بر تداخل بی گاه از این تئوری بافی آن )142(

شکی نيست که نھضت در " :رسد که این نتيجه می ت بهسياسی و اقتصادی اس

این کار، . این ميان باید بدون کمترین ترس و درنگ جانب بورژوازی وابسته را بگيرد

یعنی حمایت از بورژوازی وابسته عالوه بر این که از لحاظ تاریخی حرکتی در جھت 

ات مادی و معنوی تکامل جامعه است و پيروزی بورژوازی وابسته خواه ناخواه به حي

کند، ملت ایران نيز از شر فاسدترین و وحشی ترین  نھضت انقالبی کمک می

اگر ما در جریان  .یابد دشمن بيرحم مرتجع خود یعنی فئوداليزم ایران نجات می

مبارزه بورژوازی وابسته و فئوداليته ایران نتوانيم بورژوازی وابسته را به علت 

استقبال کنيم، الاقل " زنده باد"ز او با شعار ھای ضد ملی و خيانت آمي جنبه



توانيم ضمن ایستادن در پشت سر بورژوازی وابسته و ھل دادن او به جلو عليه  می

پيروز باد "فئوداليته ایران این قشر از سرمایه داری ضد ملی را با شعارھای 

  )143(." مورد حمایت قرار دھيم" بورژوازی وابسته

اميد "کامال به اصطالح ) وابسته(م پس از پيروزی بوژوازی کمپرادور او سپس دنباله کار را ھ

  :کند پيش بينی می" بخش

ھای استعماری مسلط دارای شخصيت  سرمایه داران وابسته نسبت به سياست"

چه این شخصيت در جھت حفظ منافع  نسبی اقتصادی و سياسی ھستند و چنان

ی استعماری مدافع قرار نگيرد، ھا ھا مورد احترام و حمایت سياست اقتصادی آن

پس به تصور ایشان اگر از  )144(."گردد ھا و اتحاد گسيخته می رشته وابستگی

حمایت کنيم، بورژوازی " صميمانه"بورژوازی کمپرادور در نتيجه از امپریاليزم آمریکا 

کند و به بورژوازی ملی  کمپرادور خودش در اثر رشد زیاد با امپریاليزم تضاد پيدا می

  .از نظر ایشان گویا قضيه مصداق تاریخی ھم دارد. گردد بدل می

ص که از دوران پس از جنگ دوم جھانی، بسياری از کشورھای مستعمره و بخصو: "نگاه کنيد

اند و  نيمه مستعمره، مستقيم و غير مستقيم از سلطه اقتصادی امپریاليزم آمریکا نجات یافته

پس با توجه به محاسبات ایشان، بھترین  )145(."اند به صورت کشورھای مستقل و آزاد درآمده

ترین عواقب بدی برای  توان آن را بدون کوچک آید که می دست می به" انقالبی"شعار 

زنده : "اش، ھمه جا و حتی در پشت ميز سازمان امنيت ھم با گردن افروخته فریاد زد گوینده

  ." باد امپریاليزم نجات بخش آمریکا

خود را در آستانه " چه باید کرد"خيلی جالب است که این محمود توکلی کتاب 

وشته است و گروه خود را ھم در ھمين حول و حوش شروع اصالحات ارضی ن

تشکيل داده است، این موضوع، مسأله ارتباط احتمالی او را با سازمان سيا، الاقل 

نویسنده شورش در بھا دادن بيش از . سازد  ممکن مطرح می ًبه عنوان یک امر منطقا

: به قول خودش(ضادھا اندازه به تضاد بين سرمایه داران و مطلق کردن آشتی ناپذیری این ت

محمود (، نفی تضادھای درونی طبقه کارگر )146(") خودستيزی درنگ ناپذیر با خویشتن"

نادیده گرفتن ، )گيرد کند، اما آن را نادیده می توکلی این تضادھا را رسما نفی نمی

ھای انقالبی ملی و جبھه انقالب جھانی، به ویژه تئوری  تضادھای درونی جبھه

اعی تبدیل بورژوازی کمپرادور به بورژوازی ملی، قویا تحت تاثير عقاید جعلی و ارتج

ھا توجه کردن به تضادھای  برای ما کمونيست. قرار دارد" ھا مارکسيست آمریکایی"

تر از توجه  تر و اساسی درونی جنبش انقالبی ملی و حتی جنبش انقالبی جھانی بسيار مھم

نيز که مورد توجه خاص " انقالب جھانی"ئله مس. ھا است به تضادھای بين امپریاليست



 به مسئله حل تضادھای طبقه کارگر بویژه تضاد بين طبقه کارگر  ًنویسنده است، دقيقا

چنين تضادھای بين طبقه کارگر  کشورھای وابسته و طبقه کارگر کشورھای امپریاليست و ھم

عنی عوام فریبی و گول زدن نفی این تضادھا فقط به م. و سایر نيروھای انقالبی وابسته است

البته نویسنده شورش در این مورد خاص، نظر سوئی ندارد، ولی او شدیدا از نظر . ھاست توده

چند نگاه "او خود در کتاب دیگرش، . ھا قرار دارد تئوریک تحت تأثير مارکسيست آمریکائی

ھا  آمریکایی انتشار یافته است درباره ھمين گروه مارکسيست 1350که در بھمن " شتابزده

ھایی که  بررسی. ھمتا بود این سازمان در طرح مسایل تئوریک ناب بی: "نویسد می

برای نخستين بار حزب . ھا از حزب توده کردند، نمونه نداشت) ن–آمریکایی (مارکسيست 

که البته این حرف نویسنده شورش از ھيچ  )147(." توده با شمشير مارکسيزم تشریح شد

اوال زیرا . کند یيد میأو فقط حرف ما را در مورد تحت تاثير قرار گرفتن او تنظری درست نيست 

ھا از نظر   آن ًتوان مارکسسيست ناميد، دوما ھا را نه می مارکسيست امریکایی

ھای رنگارنگ سوسياليست راست نيز بسيار  تئوریک حتی نسبت به سایر گروه

الاقل (دانستند  پریاليزم انگليس میضعيف بودند، مثال فئوداليزم را پایگاه طبقاتی ام

سوما این مسئله که . و این، اشتباه در الفبای اقتصاد است) نه متحد سياسی آن

شمشير "یک نفر یا یک گروه طرفدار امپریاليسم آمریکا بتواند حزب توده را با 

گذشته از ھمه این . تشریح کند، صرفا یک تصور متافيزیکی است" مارکسيزم

نده شورش ھيچ دليلی بر ادعای خود ارائه نداده است و به جز بوی ھا، نویس حرف

   .دلباختگی ھيچ واقعيت دیگری در این قضاوت نویسنده شورش وجود ندارد

****  

چه در این مقدمه گفتيم، در مورد موضوع و ھدف کتاب شورش و منشاء  به ھر حال، آن

که سخن خود را در این مورد به پایان  برسانيم و به  اکنون قبل از این. نظریات نویسنده آن بود

  : بررسی بيشتر کتاب بپردازیم، الزم است که چند نکته کمابيش مھم را تذکر بدھيم

ود که نظریات نویسنده شورش درباره مبارزه ممکن است تصور ش -

ھای فدایی خلق شباھت دارد، باید بگویيم که این  ھای چریک مسلحانه با تئوری

شباھت صرفا صوری است، زیرا نظریات او در مورد مبارزه مسلحانه، به یک 

ھای فدایی  ھای چریک ماجراجوئی لگام گسيخته بيشتر شباھت دارد تا به تئوری

نویسنده  .کنند ھای ایران را مطرح می ھایی سنجيده در راه انقالب خلق مخلق که قد

ھای مسلحانه این یا آن گوشه جھان  جنبش: "گوید شورش در مورد مبارزه مسلحانه می

ھرو بسی  ای که باشند، به دارای ھرگون کاستی و ناپختگی و ناآزمودگی در ھر زمينه

ھای پروار  ھا و سخنرانی تر از روزنامه نویسی و درست!) ؟(تر و شکوھبارتر  ای ارجمندتر و ریشه

  )148(." دھند ای ھستند که احزاب گویا کمونيست انجام می و دغلکارانهبندانه 



وقتی که نویسنده شورش . بينيم ای نمی وجه خود را مجبور به چنين مقایسه ما به ھيچ

او شامل ھدف و " ھرگون کاستی" این  ً، طبعا"ی در ھر زمينه"و " ھرگون کاستی"گوید  می

توانيم ھرگونه مبارزه  سلم است که ما نمیاین کامال م. شود شعار مبارزه ھم می

مجبور ھم نيستيم ھرگونه . ای را با ھرگونه ھدفی و ھرگونه شعاری بپذیریم مسلحانه

مقایسه " ھای پروار بندانه و دغلکارانه ھا و سخنرانی روزنامه نویسی"ای را با  مبارزه مسلحانه

ھای پروار  ھا و سخنرانی نامه نویسیروز." است!) ؟" (شکوه بارتر"کنيم تا بگویيم که کداميک 

ای از آن  مبارزه مسلحانه" ھرگونه"نيست، تا " ارجمند"و " شکوه بار"، که "بندانه و دغلکارانه

  .باشد" بسی ارجمندتر"و " شکوه بارتر"

مارکسيزم با اشکال مبارزه برخورد "ھای فدایی خلق به این گفته لنين که  چریک

اعتقاد " کند مبارزه را برای ھميشه رد یا قبول نمیتاریخی دارد و ھيچ شکلی از 

" تحليل مشخص از شرایط مشخص"کامل دارند و خود باز بر اساس گفته لنين با 

ھای انقالبی پيشاھنگ در  جامعه ایران به ضرورت مبارزه مسلحانه از جانب سازمان

انه و ھای پرواربند ھا و سخنرانی روزنامه نویسی"در مورد . اند ایران رسيده

نيز باید بگویيم که لزوم استفاده از اشکال مختلف مبارزه در شرایط " دغلکارانه

دردسر و کم  ھا به اشکال ساده و بی مختلف چيزی است، و پناه آوردن اپورتونيست

خطر مبارزه که نه بر اساس ضرورت اجتماعی، بلکه بر اساس ترس و بزدلی 

پس از شکست : "گوید که لنين می مثال چنان .اند چيز دیگری خودشان آن را انتخاب کرده

آیا مارکس  )149(" کمون پاریس، تاریخ، کار تشکيالتی و تھذیبی را در دستور روز قرار داده بود

کردند؟ آیا در آن شرایط ھم روزنامه نویسی و سخنرانی نه  و انگلس باید چه می

پرواربندانه و " تنھا برای کارگران، بلکه حتی در مجامع دانشگاھی، باز کاری

بود؟ آیا نوشتن کتاب عظيم کاپيتال کاری دغلکارانه بود؟ آیا طبقه کارگر " دغلکارانه

اما اگر کسی اکنون، روزنامه نویسی را  تواند بدون وجود کتاب کاپيتال مبارزه کند؟ می

افتاده   که یا دغلکار است و یا الاقل به دام دغلکاران ًشکل اساسی مبارزه در ایران بداند حقا

وطن ما فقط خيال روزنامه نویسی و سخنرانی برای  تر حرف بزنيم، دغلکاران ھم عينی. است

  ًھا، سازمان انقالبی پيشاھنگ مطلقا طبق فرمول اپورتونيست. ھا را در سر دارند توده

حق استفاده از شکل مسلحانه مبارزه را ندارد و طبق فرمول نویسنده شورش، 

رفتند و کانون شورشی را تشکيل  بایست می لنين ھم می حتی مارکس و انگلس و

قانون اصلی انقالب، ھمان جنبش مسلحانه پيشتاز و : "دادند، زیرا به گفته او می

و انقالبی ھم  )150(." ھمان پویه شورش از اندک جنگی است به سوی انبوه جنگی

شکار ما به این جواب روشن و آ .حتما کسی است که از قانون اصلی انقالب پيروی کند

  .دو راه حل این است که اولی اپورتونيزم راست و دومی اپورتونيزم چپ است



مارکسيزم با اشکال مبارزه برخورد تاریخی دارد و : "دوباره حرف پر ارزش لنين را تکرار کنيم

این قانون عام نه تنھا در مورد ." کند ھيچ شکلی از مبارزه را برای ھميشه رد یا قبول نمی

ھای انقالبی پيشاھنگ  ال مبارزه حزب، بلکه در مورد اشکال مبارزه سازماناشک

شکل مبارزه سازمان انقالبی پيشاھنگ را نيز شرایط خاص . ھم صادق است

گوید که  و تاریخ، اگر صادقانه از آن درس بگيریم، می کند، اجتماعی و تاریخی تعيين می

شاھنگ در شرایط کنونی ایران، ھای انقالبی پي شکل اساسی مبارزه برای سازمان

ھای فدایی خلق  اما این حرف بدان معنی نيست که چریک. مبارزه مسلحانه است

ھای فدائی خلق  ھم اکنون چریک .اند اشکال دیگر مبارزه را فراموش کرده

مطالعه در شرایط عينی و ذھنی انقالب : اند ھای مختلف در مبارزه گشوده جبھه

ھای جوامع دیگر، مبارزه ایدئوروژیک با  ات انقالبی تودهایران، مطالعه در تجربي

اپورتونيزم و دگماتيزم، تبليغ و ترویج در ميان کارگران آگاه و روشنفکران انقالبی و 

ھا، مبارزه در راه ایجاد سازمان و تشکيالتی از مبارزه که بتواند  مبارزه برای جلب آن

مقاومت کند و باالخره ) خشناختناق شدید و سرکوب (در مقابل شرایط موجود 

اشکال مبارزه و به عنوان شکل مسلحانه به عنوان ضامن اصلی سایر مبارزه 

اکنون . ھای انقالبی پيشاھنگ در شرایط موجود جامعه ما اساسی مبارزه سازمان

مان در شرایط عينی و ذھنی انقالب ایران، در  ایم که بر اساس مطالعات نيز ما آماده

  .ھای جدیدی در مبارزه بگشایيم صورت لزوم جبھه

ذکر " خورشيدی 1350- 1347"را رقم گنگ  ليف آنشورش در پایان کتاب خود، تاریخ تأنویسنده  -

را برای این نوشته است که  1347رقم . شود در این کار نوعی رد گم کردن دیده می. کند می

گوید خود  چه را می دارد و آن جنبش چریکی اخير ایران قرار ن ًبگوید تحت تاثير دبره و احيانا

ابر پراکنده این  )151(ھمپای شوروی و جنگل : "کشف کرده است و به قول خودش

شد و به ھنگام پایان داستان  ھای آغازین، به آھستگی ولی ھمواره فشرده می برداشت

  )152( ."جنگل و شوروی این ابرھا نم نم باریدند

را ھم برای این نوشته است که احيانا راه را بر انتقاد کننده ببندد، چون در این باره  1350رقم 

این سند نقدی است که او در مھر ماه سال . کند سندی وجود دارد که ادعای او را رد می

او در این نقد که معجونی از تناقض . بر کتاب انقالب در انقالب رژی دبره نوشته است 1348

نامد و تئوری کانون شورشی  ھای عجيب و غریب است، دبره را به تمسخر خبرنگار می گویی

:" داند که علت وجودی آن از زبان خودش این است ای می او را نماد سازی روشنفکرانه

ای برای مبارزه اصولی در  تبليغات بی در و تخته روشنفکران وامانده جھانی، که چون شيوه

ای آزمایش شده  را که سرگذشت و نمونه  کوشند تا شيوه ر نتيجه میاند، د ميھن خود نيافته

  )153(". باشد، به مثابه اصلی ثابت به ھمه و به تاریخ جا بکنند عينی آن نيز در دسترس می



توان گفت که  با جرات می" :گوید در جای دیگر ھمان نوشته، درباره کتاب انقالب در انقالب می

تقليدات . خص و مدونی است از این تقليدات روشنفکرانه مبتذلکتاب مزبور نمونه کامال مش

ای که به آخرین ابتکار پيروزمند، به صورت یگانه ابتکار قابل پيروزی برای ھمه و  روشنفکرانه

ظاھرا حمالت مدام آقای دبره به . کند برای ھميشه و برای ھمه جا، اقتدای  روشنفکرانه می

در حالی که ) 154(". سنت جدیدی تنظيم شده استسنت گرایی به خاطر بنيان گذاری 

:  نویسد گوینده جمالت باال است، در کتاب شورش می 1348نویسنده شورش که در سال 

پندارند اندیشه شورش از خاستگاه جنبش مسلحانه پيشتاز و  کم نيستند کسانی که می"

ار در تاریخ انجام داده حزب پيشتاز، تنھا فرآورده آزمونی است که گویا کوبا برای نخستين ب

ولی راستی چيست؟ راستی . کنند ای گمان می و پس آزمون کوبا را نوآوری گيج کننده. است

اند که  ھایی انباشته است که سراپای تاریخ طبقاتی آدمی را از آغاز تاکنون، بویژه شورش  این

سوی برنایی و از نطفه نبرد پيشتاز، از نطفه جنبش مسلحانه پيشتاز آغاز شده و ره به 

  )155(". اند گردی، ره به سوی پھناوری و گستردگی برده

از " شورش"شود که عقاید نویسنده شورش در مورد  از مقایسه این دو گفته، معلوم می

تا ھنگامی که کتاب شورش نوشته شده است، کامال تغيير کرده و به  1347اواسط سال 

او از  1348که در سخنان سال  شته از اینگذ. عبارت دیگر صد و ھشتاد درجه چرخش داشته

که در کتاب شورش  سخن گفته، در حالی" ای برای مبارزه اصولی در ميھن خود شيوه"

با این  )156( "اند ھایی ناکارگری، بلکه ضد کارگری مرزھا و کشورھا و جوامع پدیده: "گوید می

مساله (کتاب شورش و  مسایل اصلی 1347توانيم قبول کنيم که در سال  گونه می حال چه

او در . برای نویسنده آن به ھر صورت مطرح بوده است) و مساله انقالب جھانی" شورش"

در این مورد نظریاتی کامال متضاد با نظریات اصلی مطرح شده در کتاب  1348اواسط سال 

مثال در مورد لنين و حزب . شورش داشته، در مورد بسياری مسایل دیگر نيز چنين است

  :نویسد می 48یک در ھمان نوشته سال بلشو

. حزب بلشویک و رھبر شگرف آن والدیمير ایليچ لنين روسيه را به درستی تشخيص داده بود"

آن روز موعود فرا رسيد، تزار نابود شد، حزب بلشویک زمام امور را به دست . لنين اشتباه نکرد

  )157(". گرفت

  :نویسد انقالب اکتبر چنين میدر حالی که در کتاب شورش راجع به لنين و   

پيروزی حزب ") 158(".ھای لنين درباره شورش به راستی شورشی نيست درپشت اندیشه"

در مورد شرایط انقالب در مھرماه  )159(". بلشویک دست باال چيزی بيش از بل گرفتن نبود

توان  یخواھد، دائما نم انقالب زمان و شرایط معينی می" :نویسد می) ھمان نوشته( 1348



جنبش مسلحانه " :نویسد در صورتی که در کتاب شورش در ھمين مورد می )160(".انقالب کرد

  )161(". ھمواره درست است و ھمواره بایستگی دارد و ھمواره دیر، نه زود است

ی ا نویسنده شورش لنينيزم را ھمان شيوه مبارزه 48قضيه این است که قبل از سال 

به اصطالح " مبارزه"کرده و دور و بر او رایج بوده، ھمان به اصطالح  پنداشته که خود می می

ھای  و حداکثر ھمان دگماتيزم رایج در بين مارکسيست لنينيست )162(" ھا سوسياليست"

مثال در یکی از . تصورش درباره لنينيزم و انقالب اکتبر به ھمين محدود بوده. اپوزیسيون ایران

آن روز موعود فرارسيد، تزار نابود شد، حزب : "گوید مالتی که از او یاد کردیم، میھمين ج

کشيدن خود و اطرافيان " روز موعود"در واقع او انتظار ". بلشویک زمام امور را به دست گرفت

کجا است، تزار در دومين  روز موعود کرده، واالّ خود را برنامه لنينيستی حزب بلشویک فرض 

ھا نه تنھا قدرت را در دست  روسيه سرنگون شد و پس از این انقالب، بلشویک انقالب بزرگ

تصور او از لنينيزم ھمين بوده و روشن . نگرفتند بلکه حتی در حکومت جدید ھم شرکت نکردند

را نه حتی کتاب دبره، بلکه یک شماره از مجله اندیشه و ھنر ھم " لنينيزمی"است که چنين 

ھای  لنينيست صادق بخواند، درس –کتاب دبره را اگر یک مارکسيست . تواند زیر و رو کند می

تواند از آن بگيرد ولی ھمين کتاب، لنينيزم تصوری نویسنده شورش را چنان ویران  زیادی می

یعنی اگر کسی کمونيست نبود ولی حاضر بود  )163(. کرده که بگوید حزب ھمان ارتش است

را در صفوف انقالب راه نداد و یا باید در تعریف کمونيزم تجدید در صفوف انقالب بجنگد، یا باید او 

خالصه، او پس از خواندن کتاب دبره، جان . نظر کرد تا او ھم باالخره کمونيست به حساب آید

پذیرد، ولی در  کالم او را درباره کانون شورشی و درباره حزب به طور نامرئی و با ترس و لرز می

تا این که یک . نامد و غيره می" روشنفکر وامانده"و " خبرنگار"او را  دھد و ظاھر به او فحش می

سابق او را که در " لنينيزم"افتد و آن  سال و اندی بعد، نظریات دبره در ذھنش حسابی جا می

مجله اندیشه و ھنر و مطبوعات ضد کمونيستی ھم . ریزد بوده، به دور می" روز موعود"انتظار 

کند و در نتيجه او، به ھر دليل به نوشتن کتاب شورش  اش می در این خانه تکانی کمک

داند  پردازد و در اصل، آن لنينيزم خودش را و در ظاھر لنينيزم اصلی را که ھنوز نمی می

کند، بلکه حتی در پوشاندن  اما او نه تنھا به این حقيقت اعتراف نمی. کند چيست نفی می

نماید که ھمه این  کند و چنين وانمود می ش میچه که به واقع رخ داده نيز شدیدا تال آن

به تدریج  50تا سال  47کتاب شورش از سال " ھای نوآوری"مسائل را خود کشف کرده و گویا 

  :در چھار دیواری خانه در ذھنش تکوین یافته، گوش کنيد

و پس شک بارور . پس شک جوانه زد، پس شک به شکوفه نشست. پس شک کاشته شد"

سپس در ھم سرشته . ان بود که کم کم دلھره نخست با بيباکی در آميختس و بدین. شد

پيرایه با لنينيزم و اکتبر  پس دانه بيباکی برای برخورد بی. و سرانجام بيباکی چيره شد. شدند

سر  پوسته دلھره را یککی دیری نپایيد که تيغه جوانه مخملی دانه بيبا. در درونمان کاشته شد



بيند که  اما می )164(."ه بود که برای شکافتن لنينيزم به کار رفتدرید تيغه ھمين جوان

 آن نوشته سال  ًاحتياطی کرد، زیرا ممکن است یکی از خوانندگان شورش اتفاقا توان بی نمی

پس چه باید کرد؟ باید با اشاراتی گنگ و مبھم . ھا ھمه پنبه شود را خوانده باشد و رشته 48

گان دیگر از آن   طوری این کار را کرد که خواننده ًای بست و ضمنا ندهراه را بر انتقاد چنين خوان

 1350ھا ھمان رقم  یکی از این اشاره: چيزی نفھمند، یعنی اشاره باید خيلی گنگ باشد

گفتار کتاب  نوشته شده یکی دیگر تذکراتی است که در پيش 1347است که در کنار رقم 

  :ویدگ مثال او در یک جا می. شورش داده است

با این ھمه بسی نکوھيده است اگر ھمين جا بازھم افزوده نشود که ھيچ کدام این سخنان "

کش  چه اینک پيش بدان معنی نيست که حتی پس از پایان کتاب جنگل و شوروی نيز به آن

ھایی که حتی پس از کتاب جنگل  که از ژوليدگی برای این. رسيده بودم مو به موشده است، 

انقالب "ھایی نگاه کرد که بر کتاب  ی دید، بد نيست به خرده زم چيره بود نمونهو شوروی بر مغ

او به  47معنی این گفته این است که در ھمان سال  )165(".ام رژی دبره گرفته" در انقالب

با این حساب نظریات ". مو به مو"چه که در کتاب شورش آمده، رسيده بود، منتھا نه  آن

، فقط 50و نظریات او در ھمين مورد در سال  47در سال " انقالب"ثال نویسنده شورش درباره م

گفتار  او در جای دیگر پيش. بر ھم منطبق نيستند" مو به مو"شان در این است که  تفاوت

چنين اگر از اثرات برایی یاد نشود که جنبش  و ھم" :آورد اشاره دیگر نيز بر ھمين سياق می

داشت، از فرومایگی نویسنده " شورش"واپسين اندیشه  تھران در تبلور –چریکی سياھکل 

که . بود" شورش"تھران واپسين پاالیشگاه اندیشه  –جنبش سياھکل ... یاد شده است 

  )166(!". ھمواره پالوده باد

واپسين "کدام است؟ " شورش"چيست؟ واپسين اندیشه " اثرات برا"خواھد بگوید؟  او چه می

خواھد بگوید که قبال به نظریاتی که در کتاب  به چه معنی است؟ ظاھرا او می" پاالیشگاه

شورش وجود دارد رسيده بوده است، ولی جنبش چریکی اخير او را در درستی این نظریات 

. ن مطلب را گنگ و مبھم گفته تا قابل تفسيرھای دیگری ھم باشدمطمئن کرده، ولی ھمي

ھای فدائی خلق منظور او است، یا عمليات مسلحانه  نخست روشن نيست که تئوری چریک

اگر منظور او تاثير عملی جنبش چریکی است که باید بگویيم جنبش . اخير به طور کلی

تن کتاب شورش شده باشد، ولی چریکی اخير ایران ممکن است انگيزه نویسنده در نوش

اما اگر منظور او تاثير . محتوی کتاب شورش تاثير سطحی و ناچيزی از جنبش پذیرفته است

وجه  صورت باید بگویيم حرف او به ھيچ ھای فدایی خلق است، که در این ھای چریک تئوری

ھای  ھای فدایی خلق چه تاثيری در تبلور اندیشه ھای چریک تئوری. قابل قبول نيست

توانسته داشته باشد؟ ما پيشتر به تفصيل درباره منشاء نظریات نویسنده در  می" شورش"

ھای فدایی خلق که در  کند؟ چریک ھا یاد نمی کتاب شورش، سخن گفتيم، چرا نویسنده از آن



ما در آثار اساسی خود . ھای راست موضع مخالف قاطعی دارند مقابل  سوسياليست

نده مطبوعات ضد کمونيستی و مطبوعات نقش فاسد کن بارھا به

او در کتاب شورش مطرح مسایلی را که . ایم ھای راست اشاره کرده سوسياليست

یک از آثار  ھای فدایی خلق دارد؟ در کدام کرده است، چه ربطی به چریک

ھای فدایی خلق به نظریات تروتسکيستی حتی گرایش نشان داده شده؟ ما  چریک

کدام نوشته  ایم؟ در ن شرایط عينی انقالب را نفی کردهیک از آثارما در کدام

بر انقالب اکتبر " شورش یعقوب ليث"و " شورش موسی"ھای فدایی خلق،  چریک

ترجيح داده شده؟ درک ما از لنينيزم چه شباھتی به درک نویسنده شورش از آن 

را بر تحليل  اما در مورد تئوری مبارزه مسلحانه نویسنده شورش، ما اساس کار خود دارد؟

در صورتی که او در مورد شرایط انقالب . ایم شرایط عينی و ذھنی انقالب ایران کنونی گذاشته

ھای  پس او ھيچ پيوند تئوریکی با چریک. گوید  ھيچ نمی ًدر ایران ھيچ و حتی مطلقا

اگر چه جنبش مسلحانه اخير، نویسنده شورش را به خود جلب کرده، . فدایی خلق ندارد

ما مبارزه مسلحانه را از جانب . ھای جنبش نداشته و ھرگز درک مشخصی از تئوریولی ا

دانيم، ولی او  ھای انقالبی پيشاھنگ در شرایط کنونی شکل اساسی مبارزه می سازمان

این درست . دھد، فقط ھمين مبارزه مسلحانه را بر زندگی سياسی گذشته خود ترجيح می

خود را " شورش"اثير قرار داده، ولی او تئوری است که مبارزات چریکی او را تحت ت

دبره برخوردی " کانون شورشی"او اگر با تئوری .  از دبره گرفته است ًمستقيما

 ھيچ برخوردی  ًھای فدایی خلق تقریبا ھای چریک متافيزیکی داشته، ولی با تئوری

  . ماند علت اصلی ذکر این نکته اما می .نداشته

ه؟ این حرف فقط اشاره گنگ و مبھم و در عين حال چند پھلویی او چرا این چنين حرفی زد

که خود این جمالت ادعای  است برای ره بستن بر انتقاد به ادعای نوآوری او، در عين این

و غيره و " آخرین پاالیشگاه"، " واپسين اندیشه: "گوید او می: اکتشاف و نوآوری نيز ھست

ھم در  در آخرین مراحل تکاملی نظریات او، آن روشن است که او ادعا دارد که جنبش، فقط

  .حدی تاثير داشته است

که چرا اسم خود را در آغاز چاپ اول  اش در توجيه این گفتار کتاب نویسنده در جایی از پيش -

  :گوید اش نوشته است، می کتاب

چه پنداشته شود، به ھمت واالی سردار نيک مردان روزگار  گفتنی است که بسی زودتر از آن"

ھای  شورش به ھمراه مشتی دیگر از نوشته "گویا"جناب آقای مھندس رضا عسگریه 

سازمانی که به ھمين شيوه نوشته شده بود پيش از رسيدن به دست دوست، به چنگ 

کاری در برابر دوست و رو راستی در برابر دشمن  ر پنھانناچار این رویه ھمه گي. دشمن رسيد



و این است که ھم از تاریخچه شورش . پس رھا شد. چون که ھميشه بایستگی نداشت ھم

  )167(". و پویه آن یاد شد و ھم در چاپ نخست نویسنده نام خود را در آغاز آن نوشت

ر از شخصيت و ماجرای مھندس رضا نظ جا دو نکته را باید تذکر داد، یکی این که صرف در این

اش را لو  عسگریه که به خوبی روشن ھم نيست، چون نویسنده اطمينان ندارد که او کتاب

، ")گویا"گوید  خودش می(زند،  داده باشد و فقط بر اساس حدس و گمان چنين حرفی می

نکته دوم . تگف بایست چنين چيزی را می بنابراین ھم از نظر امنيتی، ھم از نظر اخالقی نمی

رسد، زیرا بر فرض این که کامال ھم قبول کنيم  که، توجيه نویسنده قابل قبول به نظر نمی این

باز این دليل ) که بنا به گفته خودش نداشته(اش اطمينان داشته  که او بر لو رفتن کتاب

چون ھميشه  پنھان کاری در برابر دوست و رو راستی در برابر دشمن ھم"رمانتيک که 

اش یعنی اسم خود را در آغاز  خواسته که نام او خود می. پذیرفتنی نيست" یستگی نداشتبا

کرد، یعنی اسم خود  اش بنویسد و حق بود که شجاعانه بر این خواست خود اعتراف می کتاب

  .گفت نوشت و در این باره ھم اصال چيزی نمی را می

کند و به  نادر شایگان تقدیم می اش را به انقالبی شھيد رفيق نویسنده، چاپ دوم کتاب -

شورش عاشقانه "که باورش به : "نویسد ھمين مناسبت، در ضمن جمالت دیگر درباره او می

آید که  گذارد، این تصور پيش می را در داخل گيومه می" شورش"با توجه به این که کلمه ". بود

ثمر و  ادعای بی اگر چنين باشد باید گفت که این حرف ھم یک. منظورش کتاب شورش است

  زند؟ نویسنده شورش بر چه اساسی چنين حرفی می. ھم اثبات نشده است

    ****  

چه گفتيم مطالبی بود در معرفی کلی کتاب شورش، این کتاب چون با مسئله  به ھر حال، آن

مبارزه مسلحانه به طور کلی و نيز مسئله مبارزه مسلحانه در ایران، اگر چه به طور غير 

داند که به آن پاسخ  ھای فدایی خلق خود را موظف می ارتباط دارد، سازمان چریکمستقيم، 

 نخست باید به مسایل اصلی کتاب بپردازیم و سپس مسائل فرعی را تا حد لزوم  ًبدھد، طبعا

ایم، منتھا باید بگویيم که مسایل اصلی کتاب  ما نيز چنين کرده. مورد بررسی قرار دھيم

مسایل اصلی کتاب . سایل اصلی مطرح شده در کتاب نيستشورش، در واقع ھمان م

به این جھت ما این کتاب را در دو . توان درباره این کتاب گفت شورش کلياتی است که می

بخش . ای را که از نظر خواننده گذشت، برآن افزودیم بخش مورد بررسی قرار دادیم و مقدمه

  :فصل استنام دارد که شامل چھار " کليات"نخست بررسی ما، 

  زبان قراردادی نویسنده. 1

  شيوه تفکر و استدالل نویسنده. 2



  موضوع سياسی نویسنده. 3

  این روشنگر نویسنده کيست؟. 4

ایم که شامل دو فصل  نام نھاده" مسایل مطرح شده در کتاب"بخش دوم بررسی خود را 

  :است

  اشکال تاریخی مبارزه.1

  مسئله انقالب جھانی.2

   



  

  فردی یا قرارداد اجتماعی؟زبان، قرارداد 

شاید این موضوع که ما فصل اول بررسی خود را به گفتگو درباره زبان کتاب شورش اختصاص 

باید بگویيم که ما این کار را به دو دليل انجام می. دھيم، در نظر اول ایجاد تعجب کندمی

اط ارگانيک دارد و که، زبان خاص کتاب شورش با شيوه تفکر نویسنده آن ارتبنخست این: دھيم

که، مسایل مربوط به زبان، نخستين مسایلی است که برای خواننده کتاب شورش دوم این

کنيم که در این مورد خيلی کم و مختصر و تا حدی که حال، سعی میبا این. شودمطرح می

  .ھای بعدی این بررسی الزم است سخن بگویيمبرای قسمت

. نامدمی" شيوه فارسی"را شده که خود نویسنده آن کتاب شورش با زبانی ساختگی نوشته

ولی از (ای تقریبا ھمان زبان خاص احمد کسروی است این زبان که از نظر سيستم واژه )168(

نظر شيوه نگارش تا حدودی به زبان خاص مجله اندیشه وھنر شباھت دارد، بدین ترتيب 

ھایی را که ریشه عربی دارند ساخته شده که نویسنده با وسواس شدیدی سعی کرده واژه

ھای منسوخ و مرده زبان پھلوی و زبان فارسی باستان، یا  شان یا واژه کار نبرد و به جای به

ھای ساختگی  ھایی که در زبان فارسی زنده امروز، معناھای دیگری دارند و یا واژه واژه

  :نمونه. بنشاند

  تشوند                   به جای                 عل

  امتحان"                    آروین                     

  انتظار کشيدن"                    بيوسيدن                  

  مجرد"                    آھنجيده                   

  مأخذ"                    انباری                    

  حداکثر        "            دست پر                  

  باصداقت"                   دلسوخته                  

  انقالب"                    شورش                       

  جالب، خوب و غيره"                     شورانگيز                   

طی عنوان یک سيستم منظم از کلمات که در  کار، زبان فارسی به در نتيجه این

تاریخ ھمراه با تکامل اجتماعی انسان در بخشی از جامعه انسانی شکل گرفته، 



قدرت، دقت و ظرافت یافته، در کتاب شورش از ھم متالشی شده و بر جای آن 

زبانی ساختگی و مکانيکی نشسته که عبارت از سيستم نامنظمی از کلمات است 

ف دیگر نه به دقت، بلکه حتی به ھا با ھم از طرفی، و با مفاھيم از طر که ارتباط آن

ھای جدید فارسی به جای  ھا و ترکيب البته به کار بردن واژه .تقریب ھم روشن نيست

طور کلی بيگانه اگر  ھای مشکل عربی یا به ھا و ترکيب اشکال صرف شده لغات ، جمع

ن کار ای. ای است براساس اصول علمی انجام گيرد، کاری درست و حتی در حد نوآوری ارزنده

سبب کاھش نفوذ بی رویه صرف عربی در دستور زبان فارسی، تحکيم و تعميم بخشيدن به 

قواعد دستوری زبان فارسی و خالصه استقالل ساخت دستوری زبان فارسی خواھد شد و 

این امر قدرت زبان را در بيان مفاھيم دقيق بيشتر خواھد کرد، ارتباط زبان مکتوب و گفتاری را 

ای شدن زبان  تر خواھد ساخت و خالصه به توده نمود، آموزش زبان را آسان زیادتر خواھد

  .مکتوب کمک خواھد نمود

  :چه گفتيم این کار دارای اصولی علمی است اما چنان

شان برای زبان بيگانه است و برای  ھایی را که مشخصات دستوری ھا و ترکيب باید واژه. 1

ھای مشکل  بانی دیگر را نيز آموخت و یا واژهفھميدن این مشخصات باید قواعد دستوری ز

، "تسعير"، "کماھو حقه"ای را که رواج زیادی در زبان ندارد مشمول تصفيه کرد، مانند،  بيگانه

ای را که اصل و  اما نباید ھر واژه. و غيره" کماکان"و حتی " سوق الجيشی"، "محتوم"

. این کاری ضد علمی است .ردطور کلی بيگانه دارد از زبان مرخص ک نسب عربی یا به

داند، ھم پيرزن  را می که ھم دھقان دوازده ساله کرمانی معنی آن" علت"برداشتن واژه 

که از نظر " شوند"که اصل و نسب عربی دارد و نشاندن واژه  سواد تھرانی، به جرم این بی

. اردھا، ھيچ معنی دیگری ند دستوری ھم غلط است به جای آن، به جز توھين به توده

مثال ھمين واژه معروف  .ھا را پيدا کرد شود اصل و نسب واقعی واژه مگر میوانگھی 

توان گفت اصل و نسب آن   می ًداند، آیا واقعا را می را که ھر فارسی زبانی معنی آن" است"

ھای آلمانی،  ، در زبان"یست"گویند  در روسی می" ایز"گویند  در انگليسی می. کجائی است

اگر ثابت . برند کار می را به ھای دیگر اروپایی نيز کلماتی مشابه آن ر بسياری از زبانفرانسه و د

وارد زبان فارسی شده، آیا باید " ھند و اروپایی"ھای دیگر  شود که این کلمه در اصل از زبان

اند و ھميشه در  دیگر مبادله فرھنگی داشته ھا ھميشه با یک ملترا تصفيه کرد؟  آن

این امر در عصر ما رواج . اند دیگر گرفته ژه و حتی قواعد دستوری از یکمورد زبان وا

بيشتری یافته و این نه تنھا بد نيست، بلکه بسيار ھم خوب ھست، منتھا باید با 

ای که وارد زبان  ضوابط علمی انجام گيرد، یعنی واژه یا قاعده دستوری بيگانه

توان  و می بان پذیرنده حل شودای ز شود باید در کادر دستوری و سيستم واژه می



ھای صرف شده کلمات عربی در کادر دستوری  ھا و صورت ھا و ترکيب گفت که بسياری از واژه

  .اند ای زبان فارسی ھنوز حل نشده و واژه

شود باید تا حد ممکن از عناصر زنده زبان ساخته شود، مانند  واژه جدیدی که ساخته می. 2

ُکش، جعبه دنده، سگدست، ھواپيما، ھمسازی،  ار، مگسبھسازی، دوچرخه، دوچرخه سو

ھا را نشنيده و ندیده  که ھر فارسی زبانی ھم که این واژه)169(خانه امن، نسيه بر و غيره 

ھای  واژه. شان را بفھمد شان را حدس بزند و مشخصات دستوری تواند معنی باشد، باز می

ھای زنده  ای با واژه ریشهمتروک زبان پھلوی یا فارسی باستان، اگر پيوندی 

ھای مختلف  ھای زبان تر از تمام واژه فارسی امروز نداشته باشد، برای ما بيگانه

این واژه اکنون دیگر کامال مرده است و برای مردم ". بيوسيدن"مثال واژه . دنيای امروز است

تھی ھای پوسيده و ميان  اگر ارزشکه  در حالی. طور کلی بيگانه است ایران ھم به

بينيم  را به دور بریزم و بر اساس زبان شناسی علمی قضاوت کنيم، می" نياخاکی"

که این واژه با تاریخ  برای این .یک واژه کامال فارسی است" انتظار کشيدن"که واژه 

برند و بارھای  کار می فھمند و به را می و فرھنگ ملت ما عجين شده است، مردم آن

  .کنند  حس می ًرا دقيقا فرھنگی و عاطفی آن

ھا،  قدر به تدریج و آھسته انجام گيرد که گيرندگان آن واژه ھای جدید آن باید عرضه واژه. 3

ھای نو، خواننده را  باره ھجوم واژه که یک ھا را داشته باشند، نه این فرصت عادت کردن به آن

  . وادارد که از خير نوشته بگذرد تا به شرش دچار نگردد

سازی واژه جدید با فونيتيک و آھنگ زبان و غيره باید رعایت  ھم، مانند ھم اصول فنی دیگری.4

  .شود که فعال بحث ما درباره آن سود مشخصی ندارد

ھای جدید رعایت نکرده  یک از این ضوابط علمی را در به کار بردن واژه اما نویسنده شورش ھيچ

ھا  اشته و به جای آنھای اساسی زبان فارسی را برد ھيچ ضرورتی واژه او بی. است

دست آمده را  ھایی به ھرحال بيگانه با زبان فارسی گذاشته، و تازه این زبان اختراعی به واژه

 ھمان زبان  ًای تقریبا که گفتيم، این زبان، از نظر سيستم واژه چنان .ناميده" شيوه فارسی"

بود که احمد کسروی دانشمند و مورخ نوخواه بورژوا . ساختگی احمد کسروی است

در عصر انحطاط روابط توليد فئودالی و ھنگامی که بورژوازی به عنوان یک عامل 

کرد،  فعال در عرصه اقتصاد، علم و سياست در جامعه ایران تازه داشت ظھور می

کسروی معتقد بود که واژھای عربی، زبان فارسی را به عنوان یک . زیست می

ساخته و آن را به یک وسيله بازی و وسيله انتقال دھنده دقيق مفاھيم، ناتوان 

خواست با بيرون  بدین جھت او می. سرگرمی فضل فروشانه تبدیل کرده است

) خردمندانه(ھای جدید، زبان فارسی را راسيوناليزه  ھا و قواعد و واژه کردن واژه



کسروی از انجام این کار بسيار مترقی و  قصدچه که مسلم است،  آن .کند

ھای فضل فروش آن روزگار که زبان  ار او واکنشی بود در مقابل عرب زدهک .خيرخواھانه بود

را نه رکن اساسی فرھنگ یک ملت، بلکه وسيله تفریح و سرگرمی " ادبی"به قول خودشان 

تر،  کار او واکنشی بود در مقابل عرب زدگی  طور وسيع حتی به. دانستند اشرافی خود می

ل زبان مکتوب فارسی را با لغات و ترکيبات قلمبه عربی روشنفکران فئودال که در طول ھزار سا

و به  اند جدا سازند ھا که آفریننده زبان تودهرا از  آغشته بودند تا ھر چه بيشتر آن

سرگرمی مخدر اختصاصی خود تبدیل کنند، کاری که سبب فقر شدید زبان فارسی در زمينه 

را ھم داشت که در  کار و استعداد آن کسروی ھمت، پشت. قصه و داستان و نثر روان شده بود

ھای مھمی بردارد ولی راه او اساسا اشتباه  راه راسيوناليزه کردن زبان مکتوب فارسی قدم

از جامعه  دانست و نه کسروی چون نه از زبان شناسی علمی چيزی می. بود

او برای  .شناخت نتيجه خالق واقعی زبان را نمیشناسی اطالعی داشت، در

ن مکتوب، به جای روی آوردن به زبان عاميانه و فولکور زنده زمان خود، بھسازی زبا

، زبان فارسی باستان و نيز )فارسی ميانه(به لغات منسوخ و مرده زبان پھلوی 

بدین جھت با ھمه لياقت و نيز حسن . لغات مجھول و من در آوردی روی آورده بود

بورژوازی و افول فرھنگ  که جامعه در آن شرایط رشد نيتی که داشت، و با این

فئودالی، نياز شدید به راسوناليزه کردن زبان مکتوب خود داشت، با این حال در کار 

راسيوناليزه کردن زبان مکتوب با شکست مواجه شد و مورد استقبال کسی قرار 

او چون معنی درست زبان و چگونگی ارتباط زبان مکتوب با زبان گفتاری را  .نگرفت

ھای مھم و سودمندی به زبان اختراعی او نوشته  کرد که اگر کتاب ور میدانست، تص نمی

کند و بر اساس ھمين تصور ھم، اغلب به نویسندگان  شود، در نتيجه آن زبان رواج پيدا می

  .کرد که نثر اختراعی او را به کار ببرند توصيه می

مکاتبات معمولی  ھا و حتی نویسنده شورش که شاید توصيه کسروی را پذیرفته، در نوشته

ولی او در واقع فقط از سيستم . کار برد را بهزبان ساختگی کسروی کوشد  جدیدش می

به عبارت دیگر، اگر چه زبان کسروی برای او الگو بوده . کند ای زبان کسروی استفاده می واژه

نی ولی ھم شيوه نگارش او از کسروی کامال متمایز است و ھم انگيزه او در گزینش چنين زبا

. شيوه نگارش کسروی مبتنی بر ساده نویسی بودزیرا اوال . با کسروی یکی نيست

کرد، بلکه حتی از این کار شدیدا تنفر  کسروی نه تنھا لفاظی و کلمه بازی نمی

ق گویی، ابھام، چسبيدن به ظاھر کلمات سخت مخالف بود و فقط کلماتی لَ غاو با مُ  .داشت

مانند پسوند استمراری ( به برخی قواعد مرده  ًو احياناساخت  را جانشين کلماتی دیگر می

بين کلمات " سماعی"ھای استثنائی به اصطالح  داد، برخی رابطه جان می) در آخر افعال" ی"

و ) مل انجام گيرد از نظر علم زبان شناسی درست استبا تأ این کار اگر(بخشيد  را تعميم می



ه شورش این زبان را برای لفاظی و کلمه بازی ولی نویسند. ساخت و غيره از آن قاعده می

او با این زبان مطالب را مبھم و رابطه بين مفاھيم را سخت صوری . خواھد نوع خاصی می

سازد و گاھی برای انشاء نویسی  پر آب و تاب و تکرار دیگر گونه مطالب از آن استفاده  می

  :نمونه مبھم گویی. به چند نمونه زیر توجه کنيد. کند می

". که ھمواره پالوده باد. بود" شورش"تھران واپسين پاالیشگاه اندیشه  - جنبش سياھکل"

یعنی چه؟ خواننده به ھيچ وجه " واپسين پاالیشگاه. "این حد اعالی مبھم گویی است) 170(

. کار کرده است را چه" اندیشه شورش"باالخره " تھران –جنبش سياھکل "نخواھد فھميد که 

تواند بگوید منظورش  ننده بر اساس حدس و گمان خود بکند، نویسنده میھر تصوری که خوا

  ً، واقعا"تھران –سياھکل "ھمين اصطالح . چيز دیگری بوده و خواننده موضوع را عوضی فھميده

ھای فدایی خلق است که به  اگر خواننده بگوید منظور چریک. به چه معنی است

تواند بگوید  اليت اصلی ایشان در تھران بود، میھم معروف شده بودند ولی فع" ھا سياھکلی"

اگر خواننده بگوید که منظور کل جنبش چریکی است، . ام نه من کل جنبش چریکی را گفته

تازه چه چيز جنبش . ھای فدایی خلق است تواند بگوید نه من فقط منظورم چریک نویسنده می

دیگر نویسنده تحت تأثيرآثار تئوریک  ھایش؟ به عبارت آخرین پاالیشگاه بوده، عمل آن یا تئوری

چيست؟ آیا منظور تمام " اندیشه شورش"جنبش قرار دارد یا تحت تاثير عمليات آن؟ از طرفی 

نظریاتی است که در کتاب شورش وجود دارد یا برخی نظریاتی است که در کتاب شورش 

عنی چه؟ این دعاست یا ی" ھمواره پالوده باد"وجود دارد؟ از این ھمه بگذریم، " شورش"درباره 

پالوده باد؟ کتاب شورش پالوده "اندیشه، شورش "فحش است؟ تازه چه چيزی پالوده باد؟ 

پالوده باد؟ اگر منظور آخری است، پاالیشگاه که پالوده "تھران –جنبش سياھکل "باد؟ یا 

ش ا تواند صدھا معنی به ھمين جمله نسبت دھد و ھيچ کدام خالصه نویسنده می. شود نمی

  .شود قاطعانه رد کرد را ھم نمی

  :نمونه کلمه بازی و لفاظی

ھای نوین و برای آتش زدن به گوھر اندیشه و برای آتش  برای آتش زدن به جان اندیشه"... 

زدن به خاستگاه اندیشه و برای آتش زدن به شادابی و پرواز کھکشان به کھکشان اندیشه 

  )171(...". طبقه کارگر 

  :گوییباز نمونه مبھم 

چرا ھر چند؟  )172(ھررو، حتی شوونيستی نيست؟  این نثر، ھر چند در روزگار کنونی آیا به"

جنبش مسلحانه و : "چرا روزگار کنونی؟ چرا حتی؟ چرا به ھررو؟ باز ھم لفاظی و کلمه بازی

دیدگاه ! نگره شورشی: جنگ چریکی پيشتاز دارای دیدگاه و نگره روشن و ژرفی است

  )173(!". دیدگاه دانشين! ا شورشی و سراپا راستينشورشی و سراپ



ھای مھم نثر نویسنده شورش این است که جمالت در آن مبھم و در  خالصه یکی از ویژگی

رسد این ابھام عمدی  نظر می نتيجه قابل تعبير و تفسيرھای گوناگون ھستند و گاھی به

اساس رابطه صوری بين کلمات،  است که نویسنده بر  ھای آن این است، و یکی دیگر از ویژگی

که نثر کسروی دارای صراحت، قاطعيت، در حالی . لفاظی و کلمه بازی کرده است

 در خدمت  ًدر نثر کسروی زبان دقيقا .پردگی و در عين حال سادگی و روانی بود بی

 به  ًکاربردن این زبان خاص، ھدفی مشخص داشت که واقعا  کسروی از به ًدوما. مفھوم بود

زبان باید چون آینه  : "گفت خودش می. خواست زبان را راسيوناليزه کند او می. ھم معتقد بود آن

و کوشش او ھم اگرچه نادرست، ولی کامال در جھت " باشد، به نمایاند ولی نمایانده نشود

اش درست و مثبت بود، ولی نویسنده  اگر راه او غلط بود ولی انگيزه. ساختن چنين زبانی بود

زبان مکتوب فارسی امروز با زبان . ر این کار خود ھيچ گونه انگيزه مثبتی نداشتهشورش د

بی شک اگر کسروی در زمان ما . مکتوب فارسی زمان کسروی فرق بسيار زیادی دارد

ھای علمی و ادبی امروز  ھا و ترجمه او نوشته. زد بود، ھرگز به زبان سازی دست نمی می

او حتی اگر نمونه . بيند راه واقعی راسيوناليزه کردن زبان چيستزبان فارسی را ندیده بود، تا ب

کسروی در زمانی . رفت دید به دنبال چنان کاری نمی ای امروز را ھم می نثرھای روزنامه

زبان  .ھا بود کرد که انشاء نویسی آخوندی، نثر مسلط کليه نوشته زندگی می

ھای مترقی که به طور علنی یا  مکتوب امروز ما به ویژه در آثار مارکسيستی و رمان

  .مخفی چاپ شده است، خيلی بيشتر از حد تصور کسروی راسيوناليزه شده است

اما چنان که پيشتر ھم گفتيم، . ماند ای برای تقليد از کسروی باقی نمی بنابراین دیگر انگيزه

انگيزه او ھایش را بيشتر از کسروی گرفته است ولی شيوه نگارش و  نویسنده شورش اگر واژه

زبان " نھضت"ھواداران . شباھت دارد" اندیشه و ھنر"در انتخاب این زبان خاص بيشتر به 

است، اگر چه ظاھر کارشان ممکن   که مدیر اندیشه و ھنر سردمدار آن" نيا خاکی"

شان درست  ھایی به کسروی داشته باشد ولی انگيزه و ھدف است شباھت

شاید در  .دن یک وسيله جدید برای سرگرمیپيدا کر: مخالف با ایده کسروی است

چه مھم است، این  به ھرحال آن. تر است نویسنده شورش از ھمه افراطی" نھضت"ميان آن 

در زبان ھر ملت . تواند جانشين یک زبان واقعی شود وجه نمی که یک زبان قراردادی به ھيچ

ت باریک و اقتصادی و فرھنگی آن ملت، نکا –به تناسب درجه تکامل اجتماعی 

مثال ما در : تواند این نکات در یک زبان اختراعی رعایت شود دقيقی ھست که نمی

تر فارسی این دو واژه به عنوان  در ادبيات قدیم ".ھيجان"و " شور"زبان فارسی امروز داریم 

اند یا   معلوم نيست آیا اختالفی ھم با ھم داشته ًدو واژه مترادف، پشت سر ھم آمده که دقيقا

در زبان فارسی امروز این دو واژه با ھم اختالف ظریفی دارند که در ھيچ کتابی . هن

در : دانند خود می را خودبه نوشته نشده ولی ھمه به کار برندگان این دو واژه آن

ھای بازدارنده وجود دارد، در حالی که  شور، یک جھت مثبت تعقل و غلبه بر ضعف



یا واژه  . عنان گسيختگی نيز ھست ًيانادر ھيجان چنين جھت مثبتی نيست و اح

مثال . ولی واژه پھنا دارای چنين کاربردی نيست. وسعت، دارای کاربرد معنوی نيز ھست

البته، ظاھرا ". پھنای معلومات"توانيم بگویيم  ولی نمی" وسعت معلومات"توانيم بگویيم  می

نفکران فئودال چنين باری اش در پيش روش دليل عربی و در نتيجه ادبی بودن واژه وسعت به

  .اند ، تمام لغات در تاریخ و با تاریخ ساخته شدهولی باید گفت. یافته

دیگر،  ھا با یک ھا با مفاھيم و واژه ھای ظریف و دقيق واژه ھرحال، اگر قرار باشد تمام ارتباط به

تن اما نوش. در زبان یک ملت، نوشته شود شاید یک کتاب ده بيست جلدی بزرگ درست شود

دانند و در حرف زدن و  خود می ھا را خودبه زیرا که مردم خود این ارتباط. این کتاب الزم نيست

وجود  ھای جدیدی نيز به حتی در موارد نياز ارتباط. کنند را رعایت می چيز نوشتن، به حد نياز، آن

بانی بسازد و به اما اگر کسی بخواھد خود ز. گذارند فایده را کنار می ھای بی آورند و ارتباط می

ای بين مفاھيم و  خورد مردم بدھد، اوالً باید خودش بنشيند و ارتباطات دقيق و حساب شده

ھر فردی (کار نه در حد آگاھی یک فرد است  وجود بياورد که این دیگر به ھا با یک ھا و واژه واژه

رض محال، گيریم که حال بر ف. و نه معيارھایی برای آن وجود دارد) با ھر درجه از علم و دانش

ای که به چنين زبانی  اگر خواننده را ھم نادیده بگيریم، نویسنده. این کار شدنی باشد

درست . خواھد بنویسد باید بنشيند و این کتاب ده بيست جلدی را حسابی از بر کند می

ھمين علت است که زبان ساختگی و مکانيکی کتاب شورش قادر به انتقال مفاھيم  به

ھای معمولی با چند جمله کوتاه بيان کرد، نویسنده  شد در زبان ال مطلبی را که میمث. نيست

برای بيان آن با این زبان، چند صفحه را سياه کرده و تازه باز ھم نتوانسته مطلب خود را بيان 

ای که  دین ترتيب مفاھيم اسير یک تصنع بيھوده شده و خواننده به. کند و به ناچار از آن گذشته

اطر ضرورت کار مجبور است از این مطالب سر در بياورد، باید مشکل غير الزمی را که خ به

را برای خودش ترجمه  ھر مطلب را چند بار بخواند، آن: کامال قابل احتراز بوده است تحمل کند

خود نویسنده ھم گویا از این . کند و سرانجام چيزی دست و پا شکسته دستگيرش شود

ھا را  این دشواری: "گوید را در جایی ظاھرا به عنوان معذرت خواھی میقضيه غافل نبوده، زی

" فداکارانه به گرده خوانندگان بار کردم، شاید دعاگو شوند و پس دعا را فراموش نفرمایند

. شود که البته در ھمين جمله او ھم ناتوانی زبان ساختگی او در بيان مفاھيم دیده می)174(

تواند فداکارانه باشد و به دعا  دیگران نمیبه گرده از نظر او بارکردن  روشن است که  ًزیرا طبعا

 این بوده که خوانندگان  ًبنابراین منظور او حتما. گویی شخص بار شده نياز داشته باشد

منتھا چون نخواسته کلمه تحمل را که عربی است به کار برد و . فداکارانه این بار را تحمل کنند

سراغ نداشته، سرانجام " فارسی نياکانی"ھای گویا  معنی در ميان واژهای ھم با این  واژه

  .مفھوم را فدای اصالت نژاد آریایی کرده است



ای است  ھا و صنایع لفظی ھا، ضرب المثل معموال ھر زبانی پر از اصطالحات، مثل

اند و برای بيان دقيق مفاھيم به گویندگان آن زبان  که در طول تاریخ ساخته شده

ولی چون زبان ساختگی نویسنده شورش از چنين چيزھایی خالی است، . کنند می کمک

کاری را که یک ملت روشن است . بنابراین او کوشيده که خود، این کمبودھا را جبران کند

د، بدین تواند به تنھایی و در زمانی محدود انجام ده در طول تاریخ کرده، یک فرد نمی

  .ازی خنک، و وقت کش و گاه چندش آور کشيده شدهجھت کار او به لفاظی و کلمه ب

  :نگاه کنيد

جنبش مسلحانه و جنگ چریکی پيشتاز طبقه کارگر کنش و رفتاری بيھوده نيست که چون "

  )175(". گه از تھيگاه تاریخ بيرون ریزد

ھای شورشی  ای است و تا بدان ھنگام که در رودخانه اندیشه نوشته ناسفته" شورش""

  )176(". چنان ناسفته خواھد ماند ھا نخورد، ھم غلت

  .یعنی سوراخ نشده" ناسفته"الزم به تذکر است که 

  )177(...". تاریخ با دم زندگی بخش بھاران خود سرود شکوھمند رھایی آدمی را "

  )178(". ه زندگی به پيشوازش برودخند پگا با گل"

این استعاره، الھام از  )179(".ای به روی خشت افتاد در مکان اجتماعی ویژه... طبقه کارگر "

  .زایمان در روی اجاق یا چاله است

چه گفتيم، در توصيف زبان خاص نویسنده شورش، منشاء آن و نيز نگاھی گذرا به آن از دید  آن 

بينيم که نویسنده شورش چرا این زبان را انتخاب کرده و نيز چه حال ب. شناسی بود زبان

  .کند خيزد که ارتباط با بررسی ما پيدا می ھایی از کارش برمی زیان

  ًگوید که انتخاب این زبان، در آغاز فقط یک کار امنيتی بود و او صرفا او خود در کتاب شورش می

، اما بعدا چون حدس زده که ممکن است به خاطر رعایت اصول پنھان کاری چنين کاری کرده

که  کتاب به دست ساواک افتاده باشد و اسم او نيز لو رفته باشد، در نتيجه، برای این )180(

داند از دوست پنھان نکند، نام خودش را بر پشت جلد کتاب نوشته  چيزی را که دشمن می

بته این حرف به نظر ما قابل ال. را عوض کند و به صورت عادی درآورد ولی فرصت نکرده نثر آن

  : زیرا. رسد قبول نمی

ای را که او پس از شناخته شدن کتاب از جانب پليس، بر کتاب افزوده و از جمله  مقدمه. 1

  . ھایی را که در توجيه کار خود زده، باز ھم با ھمان زبان ساختگی نوشته ھمين حرف



اب شورش نوشته، نيز ھمين زبان را ھای دیگر خود که پس از شناخته شدن کت او در نوشته.2

  . به کار برده

  گوید که با ھمين زبان نوشته شده می" چه نباید کرد؟"ای به نام  او در مقدمه جزوه.3

که  )181(". ھا نياميزید بازی و چون آن" نياخاک"اميد است گرایش ما را به فارسی نویسی، با "

خویش به این زبان اعتراف کرده است ولی باید به یاد داشت " گرایش"البته او در این جمله به 

نامد، در واقع فارسی نویسی نيست، بلکه  می" فارسی نویسی"چه را او  آنکه 

زبان فارسی ھمان است که مردم فارسی زبان با آن  زیرا. ھمان نياخاک بازی است

فارسی نویسی، نوشتن به زبان متکامل امروز . دنویسن زنند و چيز می حرف می

ھای منسوخ عصر برده داری  فارسی است، نه کلکسيون درست کردن از واژه

  .ھخامنشی و یا فئوداليزم ساسانی

برند و به کار  ھایی مانند انقالب، تناقض، علت، طوالنی و رشد و غيره را ھمه به کار می واژه.4

  . کند را مشخص نمی ھا نثر نویسنده بخصوصی بردن آن

دارد عوض ) فارسی باستان و ميانه(ھایی را که ریشه فارسی   ھيچ یک از واژه ًاو تقریبا.5

  .کند ھای عربی است که نثر او را برای پليس مشخص می گویا فقط واژه. نکرده

ھا، تشبيھات و حتی صفحه بندی و آرایش کتاب نيز کامال فرماليزم  در سبک نگارش، در مثال.6

  .خورد به چشم می

جدا از سبک نگارش، از ميان مطالب نویسنده ھم گاھی به مشام " نياخاک بازی"بوی .7

، "طبقه چيره را چون والرین به زیر پا اندازد"گوید طبقه کارگر،  جا که می مثال آن. رسد می

شاه انسان به طور ناخودآگاه از این که پيروزی طبقه کارگر به عمل کثيف و شاھانه یک پاد

  .کند شود، در خود احساس چندش می خون آشام ایران باستان تشبيه می

کند که تنھا علت انتخاب این زبان ساختگی،  ھرحال، ھمين چند دليل ھم ثابت می به

الزم به یادآوری است که او در متن حاضر کتاب شورش . دلبستگی نویسنده به آن است

کند که اگر درست باشد، دليل  ھایش ذکر می وشتهعلتی برای به کار بردن این زبان در سایر ن

ھم ھمين  این" :گوید او می. کند ھای او تا حدودی رد می دوم از دالیل یاد شده ما را در رد گفته

جا افزوده شود که اینک این نثر در نویسنده چندان جا افتاده است که دیگر کردن آن براستی 

و چند سطر  )182(". دان خو ھم گرفته استو راستی را که نویسنده ب. بسی دشوار است

گونه نثری را که برای پنھان  ھم گفتن دارد که دیالکتيک چه این" :گوید تر از این جمله می پایين

زیرا زین پس ویژگی این . پردگی در آورده است کاری گزیده بود، اینک به چھره نثری برای بی

  )183(." کند نده راھنمایی مینثر چونان چراغ سبزی خواننده را به شناخت نویس



ای  گونه نویسنده شورش توانسته به خاطر مصالح امنيتی، سيستم واژه پرسيدنی است، چه

آن خو ھم  زبان احمد کسروی را که زبانی کامال ویژه است تقليد کند ولی حاال، گيریم که به

نویسند و از صبح  یگرفته باشد، به خاطر مصالح امنيتی قادر نيست زبانی را که ھمه به آن م

گویند و خودش ھم سی و چند سال با آن زبان حرف زده و چيز نوشته  تا شام با آن سخن می

  زند، به کار ببرد؟ و ھنوز با آن حرف می

. بستگی دارد چه مسلم است، نویسنده شورش به این زبان ساختگی سخت دل آن

کند، بدان  انه از خواست خود دفاع نمیپرده و شجاع منتھا اگر بی. را کنار بگذارد خواھد آن نمی

به این . اش بدان اعتقاد ندارد داند و در عمق دل دليل است که خواست خود را منطقی نمی

  .یابد که از آن دفاع کند را نمی جھت شجاعت آن

ھای زبان خاص نویسنده را مورد بررسی قرار دھيم، الزم است که به یک  که زیان قبل از این

اصوال ممکن است این مسئله مطرح شود که آیا در . خوانندگان پاسخ دھيم سوال احتمالی

قدر درباره زبان صحبت کنيم و به عبارت دیگر به  ایم این بررسی کتاب شورش ما حق  داشته

دیگر رابطه دیالکتيکی  صورت و محتوا با یکگویيم آری، زیرا  بپردازیم؟ می) فرم(صورت 

 محتوا را تحت تاثير قرار  ًآید، صورت شدیدا پيش میدارند و وقتی مسئله فرماليزم 

جاست که یک بررسی علمی  در این. شود دھد و حتی تعيين کننده آن ھم می می

اش را با محتوا روشن   مورد تجزیه و تحليل قرار دھد و رابطه ًباید صورت را نيز دقيقا

رای روشن شدن این ب .سازد و حتی باید بررسی را از تجزیه و تحليل صورت آغاز کند

نویسنده . زنيم مطلب مثالی از خود کتاب شورش که نمونه بارز فرماليزم در نگارش است می

  :گوید ای که قبال ھم به مناسبتی دیگر آن را نقل کردیم می در جمله

 )184(".تھران واپسين پاالیشگاه اندیشه شورش بود، که ھمواره پالوده باد -جنبش سياھکل"

اگر خواننده به ماھيت فرماليستی این ". ھمواره پالوده باد: "ورش گفته استچرا نویسنده ش

مثال با خود خواھد . خواھد شد) ذھنی گری( دچار سوبژکتيویزم  ًنوشته توجه نکند، مسلما

" تھران –جنبش سياھکل " نویسنده شورش به ناخالصی و نوعی آلودگی  ًگفت که حتما

بدین جھت این دعا را در حق . آن ھم به ھرحال اميدوار استاعتقاد دارد و از طرفی به تصفيه 

یک جمله . ھا نيست اما مسئله بر سر این. یا ممکن است تصورات دیگری بکند. کند آن می

او بدین . فرماليستی در پيش روی ماست و ما باید برای تحليل آن، در صورت تامل بيشتر کنيم

حال . وجود دارد" پاالیشگاه"قسمت اول جمله کلمه که در " ھمواره پالوده باد"گوید  دليل می

نخست کلمه پاالیشگاه، کلمه .  ایجاد شده ًاگر ارتباطی ھم بين مفاھيم ایجاد شده، این بعدا

پالوده را با خود به داخل جمله کشيده بعد خود نویسنده را مجبور کرده که باری از مفھوم ھم 

ه ممکن است بگوید که این ساختمان دستوری جا خوانند اما در این. روی دوش آن بگذارد

و این ناشی از ناتوانی " ھمواره پالوده باد"، "تھران -جنبش سياھکل"گوید  جمله است که می



ھمواره پالوده "، "اندیشه شورش"زبان ساختگی نویسنده است وگرنه منظور او این است که 

ننده است که پاالیشگاه پالوده گویيم که این تصور فقط براساس این استدالل خوا می". باد

ھمواره پالوده "، "تھران –جنبش سياھکل "شود، وگرنه منظور نویسنده ھمان است که  نمی

بينيم که  یک فعل دیگر بگذاریم، می" پالوده"برای روشن شدن قضيه، اگر بيایيم به جای ." باد

ه منظور او اندیشه تازه اگر ھم فرض کنيم ک. گردد بازمی" تھران - جنبش سياھکل"فقط به 

لزوم این دعا را مطرح " پاالیشگاه"شورش است، باز ھم در این نکته شکی نيست که کلمه 

  .کرده، نه ضرورت محتوا

شناسی که زیاد مورد  ترتيب خواننده این نقد حق دارد از خواندن مباحث مربوط به زبان بدین

جه کند که این کتاب شورش ولی به این نکته ھم باید تو. اش نيست ناراضی باشد عالقه

البته نویسنده شورش خودش گویا . است که لزوم مطرح شدن این مباحث را ایجاد کرده است

آید و ظاھرا عالقمند است که فقط به محتوای کتاب پرداخته  ھا خوشش نمی زیاد از این حرف

از نظر ولی از آن جایی که مطمئن است که کسی پيدا نخواھد شد که صورت کتاب را . شود

کار خودش ) فرم(کند و او را از انتقاد به صورت  دور بدارد، خواننده را پيشاپيش محکوم می

  :ترساند می) زبان و غيره(

ھا  ای نشاندن با واژه ھای ریشه جای خرده گيری ای به ھای دستوری و واژه خرده گيری"

ناآزمودگی نویسنده ) تعل(ھای پستو نشينانه کردن، بافت جمالت را که چه بسا بشوند  بازی

ھا ناھمگن و نارسایند به جای بن اندیشه گرفتن  در ھنر نویسندگی و ناچيرگی به فرھنگ واژه

که  –و کارھایی در این مایه کردن ھر اندازه در ھنر ھوچيگری جایگاه واالیی داشته باشد 

اکيزیگی سخت و این پ. از گوھر برخورد دانشين و شورشی پاک، پاکيزه است –گمان دارد  بی

گونگی باز گویی آن پرداخته  گوھر اندیشه و نه چه ویژه به و، اميد است بهرھر به . گندی است

  )185(". اميد دوری است؟ شاید. شود

در این جمالت نویسنده تمام استعداد و توانایی خودش را برای تضعيف روحيه انتقاد کننده 

آید این است که نویسنده شورش خود به  برمیچه که از این جمالت  آن. کار برده است به

خواھد آن را از چشم خواننده  داند عيب کار از کجاست و با تالش ھمه جانبه می خوبی می

گوید که در ھنر نویسندگی ناآزموده  نخست با شکسته نفسی نوع خاص، می. بپوشاند

در . چيرگی ندارد" ھا فرھنگ واژه"گوید به  کند و می که خود زبان اختراع می است، در حالی

ھای عجيب و غریب  کند و خود واژه ھای اساسی فرھنگ یک ملت را حذف می حالی که واژه

اش را به پستو نشينی، واژه   تمامی خوانندگان کتاب ًگاه تقریبا آن. گذارد و غيره به جای آن می

کسی پيدا که " اميد دوری است"گوید شاید  کند و می گری و غيره متھم می یچبازی، ھو

. ھایی است برای راه بستن بر انتقاد ھا تالش در واقع تمامی این حرف. شود و چنين نباشد

این چون یک اثر فرماليستی است، بنابرخواننده کتاب شورش باید بداند که کتاب شورش 



نویسنده ھم گویا چون خود بر . امکان پذیر است) فرم(بررسی آن تنھا با تاکيد خاص بر صورت 

  .برد تا خواننده را از این کار منصرف کند نکته آگاه بوده، تمام تالش خود را به کار میاین 

  :خيزد ھایی که از این زبان بر می اما زیان

ھای دیگر نکرده، بلکه  ھایی را جانشين واژه نویسنده شورش، مانند کسروی فقط واژه. 1

 او به دلخواه این مفاھيم را تغيير  ًھایش دارای مفاھيمی اختصاصی است که ضمنا واژه

ھای او قابل تفسير و تعبيرھای گوناگونی  شود که گفته ھمين امر اغلب سبب می. دھد می

ھا اعتماد کند، چون در واقع مفھوم مشخصی در پشت  ننده نتواند به واژهباشد و در نتيجه خوا

البته این مسایل قبل از ھر چيز ناشی از شيوه تفکر خاص نویسنده است، که . ھا نيست آن

جا دیگر به آن  ایم و در این ما آن را در فصل دوم این نقد به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده

نظر از  ر یک نکته در این جا ضرورت دارد و آن این که نویسنده شورش صرفاما ذک. پردازیم نمی

به عبارت . تمایالت فرماليستی، از این نظر ھم ضرورتی به انتخاب یک زبان خاص حس کرده

ھم به طور اً که بعد چنان. زبان خاص او ناشی از شيوه تفکر خاص او نيز ھستدیگر 

در . ھيم او برای او فرضی و قراردادی است، مفا)فصل دوم(مفصل شرح خواھيم داد 

تک روی خاص او در تلقی مفاھيم، سبب تک . نتيجه او نياز به زبان فرضی و قراردادی ھم دارد

  . روی او در انتخاب کلمات شده است

که زبان خاص او ناشی از شيوه تفکر خاص اوست، ولی خود این زبان خاص نيز به  با این. 2

شناسی  از نظر روان: کند دارد، در تفکر او متقابال اثر می ھایی که علت محدودیت

یعنی بدون وجود کلمات و زبان فکر کردن . مارکسيستی، زبان ابزار تفکر است

گوید که تفکر عبارت از سخن گفتن خاموش و یا سخن  پاولف می .ممکن نيست

بدین دليل زبان ساختگی سبب مکانيکی شدن تفکر و . گفتن با خود است

  .گردد ودیت شدید آن میمحد

دانيم که بين این دو واژه  می". شورانگيز: "گوید می" جالب"مثال نویسنده شورش به جای 

ھمين امر در . است چيزی جالب باشد، ولی شورانگيز نباشد  ممکن. کامال اختالف وجود دارد

شه به به عبارت دیگر اگر کسی عادت کند که ھمي. کند ذھن نویسنده محدودیت ایجاد می

جای جالب بگوید شورانگيز، در نتيجه، بنا بر تئوری پاولف قادر نيست که راجع به اختالف بين 

طور که مرز بين دو واژه برایش از  یعنی، ھمان. ھم فکر کند" شورانگيز"و " جالب"دو مفھوم 

دو طور در مورد  ھمين. شود اش نابود می طور ھم مرز بين دو مفھوم برای رود، ھمان بين می

لم و دانش و روابط نویسنده شورش ھرگز قادر نخواھد بود تفاوت بين ع". دانش"و " علم"واژه 

، "دانش" دانيم می. گوید دانش یگر بفھمد، زیرا که او به جای علم ھم می کدآن دو را با ی

بنابراین، این که وزن . شود تصویرھائی از واقعيت است که در ذھن ما ایجاد می



است، دانش است؛ و این ھم که سکينه مادر حسن است دانش  16اتمی اکسيژن 

ای از دانش است که ھدف  اما علم عبارت از سيستم منظم و به ھم پيوسته. است

توانيم  ما میبنابراین  .آن کشف قوانين حاکم بر طبيعت، جامعه و تفکر انسانی است

گر دانش در آن ا. دانش خود یا ھر کس دیگری را با معيار علم زمان خود بسنجيم

گویيم دانش علمی و اگر جای  سيستمی که تعریف کردیم جای گرفت به آن می

طور در مورد دو  ھمين. ناميم ارزش می نگرفت آن را دانش غلط، خرافی و یا الاقل بی

وجه قادر نيست تفاوت بين شورش و  نویسنده شورش، به ھيچ". انقالب"و " شورش"واژه 

ضوع شاید برای خواننده در نظر اول عجيب بنماید ولی اگر با دقت در این مو. انقالب را بفھمد

جا اھميت  قضيه از آن. گردد کتاب شورش نظر کرده شود، این موضوع به خوبی روشن می

  .نوشته است" شورش"کند که نویسنده، کتاب خود را درباره  خيلی زیادی پيدا می

تمام تاریخ زندگی . ر ملت استزبان پایه و اساس فرھنگ معنوی ھدانيم که  می. 3

. شکلی منعکس است اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی ھر ملت در زبان آن ملت به

یک  .به عبارت دیگر زبان منعکس کننده درجه رشد و بلوغ فرھنگی یک ملت است

تواند در زبان ابداع و نوآوری  قدر برجسته، فقط تا حدودی و بر حسب ضرورتی می فرد ھر چه

. کم یا زیاد بودن این حدود بستگی به نقش فردیت آن شخص در فرھنگ جامعه دارد. کند

یا . سازد را ھم می" تلویزیون"کند، الجرم واژه  کسی که تلویزیون را اختراع می

کند،  پردازد و لزوم اصالحاتی را در آن حس می تحقيق درباره زبان می کسی که به مطالعه و

کس حق ندارد بدون احساس  ھيچاما . کند این اصالحات را به جامعه پيشنھاد می

ضرورتی مشخص، واژه انقالب را که دارای بار فرھنگی و تاریخی مشخصی است 

گری است به جای آن بردارد و واژه شورش را که دارای بار فرھنگی و تاریخی دی

اگر زبان سازی . ، نه یک قرارداد فردی"قرارداد اجتماعی است"زبان یک  .بنشاند

ھای  وقت در ميان یک ملت، الاقل به اندازه شماره افراد آن ملت، زبان آزاد باشد، آن

اند و  وجود آورده مردم زبان را برای کارکردی مشخص و معلوم به. مختلف خواھيم داشت

اگر کسی . اند ھایی تاریخی، قواعد، لغات و اصطالحات آن را خلق کرده رورتبراساس ض

ھا و  را غنی سازد و غيره، باید بر اساس آموزش از توده بخواھد در زبان نوآوری کند، آن

وقت ھم،  آن.براساس شناخت دقيق آن زبان و سير تاریخی آن دست به چنين عملی بزند

کند،  ھای فرھنگی جامعه معين می خص، که آن ضرورتکه گفتيم، فقط تا حدودی مش چنان

توانند خالف این قاعده عمل کنند که خود و  فقط کسانی می. خواھد توانست چنين کاری بکند

  . خالقيت فردی خود را اصل و جامعه، فرھنگ سازی و ضرورت این فرھنگ سازی را فرع بدانند

شورش نه تنھا سبب جدایی او از  درست به ھمين دليل است که زبان قراردادی نویسنده

کار بردن این زبان که از نظر  به. گردد ھا، بلکه سبب جدایی او از جامعه به طور کلی می توده



روانی ناشی از خصلت تک روی نویسنده بوده است، به سھم خود این خصلت را تشدید ھم 

تر و  ز به روز ضخيمبه عبارت دیگر این دیواری که او به دور خود کشيده است، رو. کند می

 - که مارکسيست برای یک انقالبی، ولو این: اما از نظر سياسی. گردد تر می ضخيم

؛ ھا است ترین وسيله ارتباط متقابل با توده لنينيست ھم نباشد، زبان اساسی

بنابراین زبان خاص . کند معيارھای او را ھم در شيوه نوشتن و گفتن ھمين ارتباط تعيين می

ھا است و ھم  ش، از نظر سياسی، ھم ناشی از انفراد سياسی او از تودهنویسنده شور

  .گردد ھا می سبب انفراد بيشتر سياسی او از توده

چنان ھم  چنان که تمایالت فرماليستی نویسنده در انتخاب این زبان موثر بوده، ھم ھم.4

ھر چه بيشتر او را  کند و کاربردن این زبان خود به تشدید تمایالت فرماليستی او کمک می به

  .کند ھای صوری بين کلمات غرق می در اعماق رابطه

به عبارت دیگر، . این زبان به نویسنده کمک کرده تا ماھيت کتاب خود را از خواننده بپوشاند. 5

او با ایجاد یک دسته از مشکالت مصنوعی برای خواننده، ذھن او را از توجه به 

گویی و ضعف شدید استدالل در کتاب شورش مسخ حقایق، تکرار مطالب، بيھوده 

  .تا حدود زیادی منحرف ساخته

شود که بسياری از خوانندگان یا از خواندن کتاب صرفنظر کنند و یا از  این زبان باعث می. 6

در . ھای آن به خاطر نارحت شدن از دست زبان خاص آن، به ناچار بگذرند بسياری قسمت

 از کتاب سر دربياورند و یا به  ًخواھند حتما دنده ھم که میمورد خوانندگان خيلی لجوج و یک 

علت ارتباط کتاب با مسئله مبارزه مسلحانه، مجبور به خواندن آن ھستند، وجود این زبان 

  . خاص سبب تلف شدن بيھوده وقت و انرژی آنان خواھد شد

به تصور ما . زدخي ای که از زبان خاص کتاب شورش برمی ھای عمده به ھرحال، این بود زیان

ھایی که برشمردیم ھمواره توجه  باید ھنگام خواندن کتاب شورش به این شش مورد زیان

نظر  ھا، برای خواندن کتاب شورش به که توجه دقيق به آن 5و  2و  1داشت، به ویژه به موارد 

  .  الزم است ًما حتما
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ھا را به اسارت درآورد و سلطه جھانی خود را  کند خلق الش میآمریکاست که ت
. مستقر سازد) مونوپوليستی(داری انحصاری  برای تامين منافع سرمایه

که ایدئولوژی امپریاليستی و پامنبری خوانان آنان،  تيزم در حالی کوسموپولی
از ھایی را که  نماید، تالش می کند خلق ھای راست را تبليغ می سوسياليست

کنند، از لحاظ  موجودیت دولتی مستقل خود و فرھنگ ملی خود دفاع می
تيزم جھت منفی ناسيوناليزم بورژوایی و  کوسموپولی. ایدئولوژیک خلع سالح نماید

ن پتروف، .ف.به نقل از ليوخين و". (نقطه مقابل و ضد انترناسيوناليزم کارگری است
).370ص  1955اسالوار اینوستران نيخ اسلو، مسکو   
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